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Ĝis nun 143'7 gekongresanoj cnskribigis sin, nome : 2 e1
Alĝerio, I el Aŭstralio,21 el Aŭstrio, 178 el Belgujo, 3 el Bosnio,
2 el Brazilujo, 529 el Granda Britujo kaj Irlando, 2 el Bulgarujo,
I el Ĉilo, 7 el Danujo, 318 el Francujo, 168 el Germanujo, i el
Hindujo, 4?. e1 Hispanujo (inkluzive Katalunujo), 27 el Holando,
1 el Holanda Hindujo, 8 el Hungarujo (inkluzive Kroatujo), I el
Hinujo, 7 el Italujo, r el Kanado, I el Koŝinhinujo, I el la Kuba
Respubliko, I el Meksiko, 3 el Norvegujo, 5 el Rumanujo, 19 el
Rusujo, 2 el Svedujo, 3o el Svisujo, i el "l'ransvalujo, I el Urug-
vajlando, kaj 28 el Usono.

Ia kongreskarto kostas 5 Sm.

Eldonajoj de la Sepo. — Niaj eldonajoj ankati trovas ĉie
bonan akcepton. Ni rememorigas ĉi sube la prezojn de la publik
ajoj jam anoncitaj en nia unua cirkulero

J larkoj A : 0,400 Sm. por loa ekzeinpleroj, 2 Sm. por i000 ;
J larkoi B kaj C : samaj prezoj ;
Po1lkarlej kian esperanta plano de la centra kvartalo de la urbo : 0,220 Sm.

por 12 ;
Poslkartoj kun la grupa portrato de l'gesebanoj : samaj prezoj ;
A-ruilje, ludota teatralo : I Sm. ;
A niverreno ka 1 la sepa un iversala kongreso de Esj'eranto,propaganda broSuro:

o .ico Sm.
Ni ankati ĵus eldonis la sekvantajn teatrajojn, kiuj estos lud-

ataj dum la Kongreso :
JAN. — La Revuo de la Sepa, komedio kun kantoj kaj horoj.

Prezo : 0,400 Sm ;
Eii. VAN I)RIESSCHE. — Por kvietaj Personoj, unuakta

konnedieto, esperantigita de AMA'rus. Prezo : 0,200 Sm.
Kongreslibro kaj_Kongcesa Gazeto. — La Kongreslibro

estas en presado kaj baldaŭ aperos ; tamen ne estos eble ĝin
sendi per la poŝto antaŭ la kongreso. Al la personoj, kiuj jam
pagis la poŝtelspezojn de la volumo,  la sendita mono estos repag-
ata. Por ne-kongresanoj la Kongreslibro kostas 1,50o Sm.

D u in la Sepa aperos Kongresa Gazeto, kiu estos senpage
(hsdonata al la gekongresanoj (prezo por ne-kongresanoj : 0,400
Sm. por la kolekto de 6 numeroj). La unua numero de la gazeto
aperos sabaton, la ian de aŭgusto.

*
Kongresa insigno. — La kongresanoj portos kiel insign-

on verdan stelon kun la cifero 7, fiksitan ĉe belga trikolora
rubando : nigra -flava - ruĝa. La antverpenaj gesamideanoj
portos ankati blank - ruĝan kokardon ;antverpenaj koloroj).

* *
Oficialaj delegitoj. — S-ro DAVIGNON, ministro de la

Eksterlandaj Aferoj, sendis, en la nomo de la Belga registaro,
invitojn al ĉiuj landoj reprezentataj en Bruselo, por ke ili sendu
óficialajn delegitojn al la Sepa.
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La urbestraro donis novajn pruvojn de sia intereso al
la kongreso, metant;e je la dispono de la Sepa, dum la tuta
daŭro de la kongreso, la bclegan Flandran Operejon, kaj
permesaute al la kongresanoj la senpagan eniron en la nluzeojn
kaj en la salonojn de la urbestrarejo.

La urbestraro oficiale akceptos D-ron Zamenhof, la membr-
ojn de la konstanta kongresa komitato, la akademianojn kaj
la Organizan komitaton, en la urbestrarejo, sabaton, la i9an de
aŭgusto. Ĝi prezentos la honorvinon al siaj invititoj kaj donacos
ai- I)-ro Zamenhof honoran pokalon.

Honora komitato.— Lia Majesta Moto ALBERTO,
Rego de la Belgoj, akceptis la titolon de Alta Protekt-
anto--de fa, kongreso.

=E Fionoraj prezidantoj estas S-roj Leütenant-Generalo VAN
SPRANG, komandanto de la militista distrikto,grafo DE BAILLET-
r#ATUOCTIZ. provincestro, DE Vos, -urbestro, General-Majoro WIL-
LALPT, -komandanto. de la burĝa gvardio, kaj D-ro DESGUIN,
skabeno de -la Publika Instruado. -

.La honora komitato ricevis ankali la aliĝon de la tuta antver-
pena eminentularo : oficiroj, magistratoj, konsuloj, parlanlentanoj,
juristoj, kuracistoj, ĉefoj el la alta_ komercistaro, prezidantoj de
la unuarangaj societoj, superaj oficistoj, eminentuloj el la
pubiika instruado, k. t. p.

*
x	 *

Police. — Kvankam dum la lasta 'tempo diversaj cirkon-
stancoj plimalfaciligis la dejoron de la antverpenaj policanoj,
granda nombro da ili daŭrigas fidele Ceesti sian priesperantan
instruadon. Antaŭ kelkaj tagoj ili fotografigis sin grupe ; la
fotografajo estos eldonata kiel ilustrita poŝtkarto.

La urbestraro aprobis elspezbri„ de 200 frankoj por la aĉeto
de v ortaroj, kiuj, . je l'fino, , de l'kursó, estos disdonataj al la
esperantista •pplicanaro.

k 	 ^

Jurnaloj. — La loka jurnalistaro senescepte sin montras
tre favora al la kongreso, kiu cetere renkontas la plej sim-
patian akcepton 'de 'la tuta antverpena loĝantaro. •

*
Ekspozicio. — En la Reka Ateneo okazos ekspozicio. Por

"i = . suktesigi , ni faras alvokon al ĉiuj eldonistoj, aŭtoroj,
grupoj;., kaj disaj ,sa.nnideanoj por la alsendo de libroj, broŝllr-
ojE,• kantoj, cirkuleroj, fotografiĵoj, afiŝoj, ĉiuspecaj dokumentoj,

estos zorge, konservata, kaj tuj resendata post la:
5a de septembro. Adreso : Sepa internacia kongreso de Esperanto,;
Koninklijk Athenum, Antwerpen (Athénée Royal, Anvers).
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Fervojaj kaj sipaj rabatbilet^j . — La prizorgo por
havigo de tiuj rabatbiletoj ne koncernas la lokan organizan
komitaton, sed la karavanestrojn kaj la naciajn organismojn.
Ni atentigas la kongresanojn pri la fakto, ke en Belgujo ekzistas
nnalmultekostaj fervo r aj abonoj valorantaj dum 5 tagoj kaj duni
I 5 tagoj (1).

*
*	t

Logado. -- La laboroj de la loĝiga komitato estas senhalte
daürigataj. Gi faros ĉion eblan por kontentigi niajn bonvenajn
gastojn, sed ne prurrs gw Ilrii konvene zorgi por tiflj, kiuj
enskribig.u., sin lasi hare. La kongresanoj, kiuj jam posedas sian
provizoran kongreskarton kaj kiuj mendas loĝadon aŭ manĝadon,
bonvole citu sian kongresan numeron kaj rememorigu sian
plenan adreson. Oni estas insiste petata mendi, se eble, por du
personoj nur unu ĉambron aŭ eĉ nur unu liton;tamen la prezoj pu
blikigitaj sur la ĉi kuna aliĝiloj estas kalkulitaj 11r1rr persa n°
(ne por unu lito aŭ por unu ĉambro). Mendoj, ne akompanataj
de la mono aŭ ne sciigantaj pri la tago de la alveno, ankaŭ
tiuj, kiujn ni ricevos post la toa de aŭgusto,ne estos plenumataj.

• Sub la rubriko « Akceptejo » oni trovos ĉiujn aliajn inform-
ojn pri la ricevo de la ra r tigiloj menditaj.

Privataj muzeoj. — La kongres:inoj rajtos senpage viziti
ne nur la urbajn galeriojn, sed ankaŭ la rimarkindajn privatajn
muzeojn MEVER-VAN I)i:N BEI:GH kaj CL.AEs.

Zoologia z^ardeno. — Ni priiorgis, ke la gekongresanoj
havu, por lanialgranda prezo de kriu frankv,dum la tuta kongresa
semaj no, la liberan eniron en la mondfamaii Zoologian ĝardenon.
La enirbiletoj estos llaveblaj en la akceptejo.

* *
Literaturaj konkursoj. — En la diversaj numeroj de

B. E. estas publil:igitaj la nomoj (Ie la favorantoj de la literaturaj
konkursoj, kiujn ni organizis okaze de la Sepa.

Al ĉiuj tiuj ĉi malavaraj personoj, gazetoj kaj societoj ni
esprimas nian koran dankon.

Ni prokrastis la lastan teniplinioii — autaŭe fiksitan je la Ia de
julio —ĝis la 15a de la sema monato. Por la konkursoj 7, 8, 9, 22

kaj 24, kaf n ni por• l i nj, oni povos ankoraŭ sendi la manuskript-
ojnl gis la Ina de are.4uslo.

Ni rememorigas, ke ĉiuj esperautistoj povas partopreni en la
konkursoj. La manuskriptoj ne povas esti skribitaj de la afltoro
mem, kaj devas porti la numeron de la konkurso kaj devizon,
ripetitan sur fermita koverto, kiu enhavas la nomon de la
verkinto.

(i) Vidu : Postkongresa vojago.
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La literaturaj konkursoj tre bone sukcesas. Diversaj temoj
estas pritraktitaj de pli ol 40 partoprenantoj.

* *
Akceptejo. — En la Kongresa Gazeto oni trovos ĉiujn

detalojn pri la Boroj, duin kiuj la akceptejo estos malfermita.
Tamen, por plifaciligi la aranĝojn pri loĝado k. p.,ni donas ĉi sube
1a inforwojn por la unuaj tagoj.

La akceptejo estos do malfermita (en la Reĝa Ateneo) :
Vendredon, la 18an, de la 2a ĝis la 5a kaj de la 7a ĝis la ion

vespere;
Sabaton, la I9an, de la ga ĝis la ria matene, de la 2a ĝis

la 5a, kaj de la Ja kis la ioa vespere ;
Dimanĉon, la 2oan : cle la 9 gis la 12a matene, de la 2a ĝis

la 5a, kaj (le la 6a ĝis la 8a.
La hruavanestroj estas insiste petahij sciigi nin pri la dato,

la haro kaj la loko de l'alueno de sia karavano ; eventuale ili
skribu unkatc la nomon de sia ŝipo.

Je sia alveno la kongresanoj estos akceptataj de antverpenaj
satuideanoj, kaj kondukataj en la akeeptejon, kie ili prezentos
la provizoran karton kaj ricevos sian definitivan kongreskarton,
la kongresinsignon,lakougreslibron kaj ĉiujn aliajn dokumentoj n.
Montrante sian definitivan kongreskarton ili eventuale ricevos
de la lokiga komitato siajn rajtigilojn por loĝado kaj manĝoj.

l'or la kongresanoj, kiuj alvenos antaŭ la 18a de aŭgusto, la
akceptejo estos jam malfermita depost la I.}a, ĉiutage de la Sa ĝis
la ga vespere.

Speciala oficejopormonŝanĝado estos starigita en la akceptejo.
*

Kunvenejoj. -- La ĝeneralaj kunsidoj, la koncertoj kaj
teatraj prezentadoj okazos en la Flandra Operejo, Kunstlei
(Avenue des Arts) ; la fakaj kunsicloj('>, en la Reĝa Ateneo, Ge-
meenteplaats (Place de la Commune}; la halo kaj la festeno, en la
somera festhalo de la Reĝa Harmonia Societo, Mechelschesteen-
weg (Chaussée de Malines).

** 	s
Provizora programo de la kongreso.

A. Partoj alireblaj por ciuj gekongresanoj.

Vendredon, la Man. - Je la 2a, oficiala malfermo de la
akceptejo.

S do 1, la 19a1t. -- Je la 9a matene, malfermo de la ekspo-
zicio. Je la 8 1, 2a, koncerto de la « Vagabonda klubo ».

(r) Krom la esceptoj, kiujn oni trovos sur la pagoj 239 kaj 240.
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Dimanĉón, la 2oar2. -- Je la 7 12 vespere, prezentado de
Devo de Rego (r), Purr . kvle'laj P'ersunnj (2) kaj La Revuo .dc
la Sepa (3).

Lundon, la 31an. — Je la ga matene, kunsido por elekto
do naciaj delegitoj. Je la 3a, oficiala Analfernià kunsido. Je la
8a, attdigo de flandraj kantoj.

Mar-clon, la 22an. — Je la • 3 1/2 a, koncerto en la. Zoologia
Ĝardeno (i). Je la Sa, ulula prezentado • de Kaalje (5) . kaj
koncerto en la Zoologia Gardeno, kaj pnblika kunsido de la
Scienca Asocio en la festsalon; de la Reĝo Ateneo,-

Merkredon, la Jan. — Je la Sa vespere, dua prezentadó
de Kaalje. Publika kunsido de la Scienca Asocio (id.)

j'ai don, la 24an. — Je .la roa materie, ĝenerala labora
kunsido des la kongreso.-  Je la 3a, disdono de la premioj
de la literaturoj konkursoj, raporto de S-ro  , paról-ado
de S -ro, PRI.vA'r kaj koncerto. Je la 8a, koncerto en la Zoologia
ĝardeno, diversaj akceptoj (6).

Vendredon,la nian. — Posttagrneze, ekskurso sur la Skeldó.
Je la roa vespere,balo (7). 	0

.Sabaton, la 2(;arr. — Je la ioa • matene, ferma kunsido de
la kongreso. Je la 7a vespere, festeno (8).

I)rinuneon, la 27an. — Je la I Ia maton°, manovroj de la

(1).Geinterprctontoj : S-ino LOLA CAREw, Cl Londono (la Reĝino). k,aj
S-ro ALFONS VAN DE VELDE, el Boom (la Reĝo). La athoro, S•ro NESro)t
DE TIÈRE, êeestos la prezentadon..

(e) Geinterpretontojr=finoj ADEL.\. SFFER, el Londono (Elizabeto)
kaj EUG1 NIE . COLiJN Cl Gento (Lenjo) ; S-roj FERNAND Uoai , el Troyes
(Kurus), OTTO JANN, el Esslingen (Henriko), KARLO ITRBEZ el Barcelona
(Patro Knap); kaj Er+uI. NICOLAU, el Buktllreŝto (la polica Ko:nisirio).

(3) Proksime 100 gcinterpretontoj el Burnley, Edinburgo, Londono, Ures-
deno, Aŭgsburgo, Budejovice, Bruselo, Boom, Berliemo, Borgerhout kaj
Antverpeno. Ensccnejigo de S-ro ARIE VAN DEN HEUVÉL, de la Rei;a
Nederlanda Teatro de Antverpeno, kiu afable konsentis ludi rulon (la
kompatinda Almozulo), kiel ankaŭ lia kolego S-ru JULES VERSTRAETE, de la
sama teatro (la kompetenta Paroladisto).

(4) La koncertoj en la Zoologia ĝardeno estas alireblaj nur pur tiuj,
kiuj aĉetis en la akceptejo la priparolitan karton, valorantan dum ok. tagoj.

(5) Geinterpretontoj : S-inoj MARIE VERSTRAETE (la Patrino), H1'.r.ÊNE

BERTRiJN (Kaatje) kaj MAGDA JANSSENS (Pomona) ; S-rOj JULES VERSTRAETE

(Jan) kaj VAN RIJN (la Patro), ĉiuj de la Reĝa Nedcrlanda Teatro de Ant-
verpeno. Re isoro : S-ro ARIE VAN ' DEN IIEUVEL, de la sama teatro.

(6) Ni klopodas nuntempe, por okazigi akceptojn en •la nebelgaj
societoj : en la Deutscher Turnverein, tia akcepto estas jam aran it.a.

(7) Ni esprimas la deziron, ke multaj gesamidcanoj sin restu pei sia
regiona kostumo ; la oficiroj bonvole venu uniforme vestitaj.  ' De la aliaj
festa vcstado estas petata, sed ĝi ne estas deviga.

(8) La prezo por partopreni ĝin estos 5 fr. (z Sm., sen trinkajoj). La kartoj
por la festeno estos aèeteblaj en la akceptejo, ĝis ĵaŭdo, la z.}a de aŭgusto,
vespere.
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Ruĝa Kruco (r),sub la ĉefa direktado de la Berhema E,s'rer -antisla
Grupo. Je la 3a kaj je la Sa, koncertoj en la Zoologia Ĝardeno.

B. Ku nsidoj de la oficialaj komitatoj.

Sabaton, la rpan. — Je la 3a ptm, akcepto de D-ro Zamenhof
kaj de la esperantista stabo en  la Urbestraiejo.

Mardon, la 22an. — Je la ga matene,kunsido de la rajtigitaj
delegitoj. Je la 3a, kunsido de la lingva komitato. Je la 4a,
kurisido de l' internacia konsilantaro.

Merkredon, lu 23un. — Je . la ga rnatene, kunsido de la
rajtigitaj delegitoj . Je la 3a, kunsido de la lingva komitato.

C. Specialaj solenajoj, kun venoj kaj festoj.

Katolikaj diservoj. — Dimanĉon, la 2oan, je la Sa matene,
meso por la katolikaj esperantistoj en la Cefpreĝejo (kapelo de
S. ta Jozefo) ; duni la meso okazos malgranda predikt) kaj S-ta
ko:nunuiĝo. I)um la Granda Meso, je la .Ioa, seĝoj estos
rezervitaj por tiuj kongresanoj, kiuj tion deziros ; oni bonvole sin
turatl al S-ro Pastro RICHARDSON, 121, rue du Marais, Bruxelles
(antan la ina de aügusto). Tuj post la Granda Meso eliros la
c;ickonata jara procesio de la S-ta Virgulino. I)inianĉon, la 27an,

• ie l:t 1;22t matene, meso kun esperanta predil:o kaj kantado de
llihune; en Esperanto ; la diservo okazos.en la Ĉefpreĝejo, kapelo
de la S-ta Virgulino.

Prolestanlaj cliservoj, — Dimanĉon, la 2oan, je la ga
nr^l tene, diservo en la Protestanta preĝe,jo (Christuskirche), strato
IJex, apud laUrba Parko (predikanto I)sW. A.VA> GRIETHUYSEN,
cl Antverpeno). — Dimanĉon, la 27an, je la ga matene diservo en
la Anglikana preĝejo, strato Grétry (predikanto la Respektinda
S ro CYPRIAN RUST, el Soham).

keeplo de la esperanlislaj liberpensuloj kaj propag and.t
l: rl .verto de la antverpenaj liberpensuloj. Merkredon, la 23an,
je la 8a vespere, en Antrverpsclr Ito/fiehuis (Antverpena kafejo)
Van Straelenstraat (kontrati la akceptejo). La antverpena liber-
pensularo akceptos la esperantistajn sampens'.ilojn ; poste okazos
malgrandaj propagandaj paroladoj per flandra kaj per franca
lingvoj por la antverpenaj liberpensuloj.

:Lkeepto de I frarnasonoj. — Mardon, la 22 -an, vespere, la
antverpenaj loĝioj akceptos la csperantistajn framasonojn en unu
el siaj kunvene,oj. La ĉeestonto -j estas petataj konigi sin jam
nun al So P. VÉRANCE, 25, Meistraat (rue du Mai), Antwerpen.
Ili ricevos pluajn komunikajojn en la akceptejo de la
kon preso.

(i) Tiuj ĉi manovroj okazos sur la St Jansplaats (Place St Jean). Ni faras al
1 t csperantistaj kuracistoj specialan alvokon por ricevi ilian kunhclpon. Tiuj
r 1 ili, kiuj konsentas partopreni en tiu grava eksperimento, bonvole donu
sian domon en la akceptejo.



DUPONT
Esperanta kongreso 16

A NTWERPEN.

-- 240 —

Esperantisto P ikisiarc,. Kunsidoj dimanĉon, la 2oan
matene, de la i oa ĝis la 1 Ia, kaj merkredon, ia 23an, vespere, de
la .9a ĝis la i ta, en la kafejo : tnxelriuo, 2, Anselmostraat (rue
Anselmo).

A kce!)fo de !n !rrracisloj kaj de la f srnrnciisloj. -= Mer-
kredon, la 23an, je la 9a vespere, en la êambrego de  l'unua étaĝo
de la Cr / Suisse, Verda Placo (Groenplaats, Place Verte), la
kuracistoj kaj la farmaciistoj  kaj la sinjorinoj, kiuj ilin akompanos,
estos akceptutaj de la avoj de l' Cercle M dical kaj de l' Société
de PIhar•rna cie. S ro 1)-ro D'f3AENENS, prezidanto) de la cercle
Médical kaj honora membro de la Sepa, faros bonvcnigan parol-
aclon ; S-ro D-ro ZAMENHOF dankos en la nomo de la gekon-
gresanoj ; fine okazos intima koncerteto, kiun par'toprenos
membroj de arnbati societoj. Urba vestado.

Scienca Asocio. --- Kunveno merkredon, la 23an, je la 4a.
Unuigo de hl•istniui) viroj kaj jcrnrrloj.l)innanĉon,  la 2oan de

de aŭgusto, kunveno en la U. C. J. G., 1 ri, Van Schoonbeke-
straat (rue Van Schoonbeke). •

Prol;resemaj cspe>rantislnj laŬur•istoj. -- Depost di►nanĉo,
lui 2■a, okazos kunsidoj en la sidejo de la Antverpenaj socialistoj
De Werker, r ;2, Diepestraat (rue Basse).

Ĝ'^tr iri gis nue ne ricevis ĉiajn demandojn, tri ne
povis a !tkordil fiksi la lagojn kaj .la horojn de la fakaj
kuiweno) .

Postkongresa vojago. -- La jena vojirplano estas akeept-

Luttdorz, la 28an de aiegrrslo. - Vizito al Charleroi, nokte-
loĝado en Namur.

Mardon, la 19an. - Ekskurso al la grotoj de Han kaj al
Dinant, nokteloĝado en Lieĝo. 	 r,,

Merkredon, la ,3oan. - Vizito al Spa, promenaclo en Lieĝo,
komuna vespermanĝo kaj koncerteto  en Licĝo.

aglon, la ,_trait. -- Vizito al Ostendo kaj Brugo.
Ven , lredon, la run de septembro. -- Vizito al Gento.
Sabaaton, la 2an. -- Vizito al Bruselo ; alveno en Mellleno

(Mechelen, 1\lalines) vespere por ĉeesti la mondfaman kon-
certon de sonorilaro ; autaû noktmezo reveno al Antverpeno.

Ĉiuj partoprenantoj en la postkongresa vojaĝo devos mendi
specialan feruojan kviirlagan abonkar•ton, kies prezo estas 11,75
fr. (3a klaso) aŭ 20,5o fr. (2a klaso). Ilĵ devos prezenti al la
fervoja oficejo fotografaĵon (6 X  4 cm., la kapo almenaŭ r cm.
alta). Plej profite eble estos por multaj kongresanoj venantaj el
Germanujo kaj Francujo aĉeti lekti•virrtal;arl rrbonlcartort (23.50
fr. kaj 41 fr.). Sufiĉas fari ĝustatempe peton al la estro de la lim-
stacio, alcloni portreton kaj sciigi al Ii, kiun tagon kaj horon oni
alvenos; la karto estos preta kaj havos tujan valoron. Garantio,de
5 frankoj estas postulata ; ĝi estos repagata je l'fino de l'vojaĝo.

Por ke ni povu eventuale interkonsenti kun la fervoja
administracio pri specialaj aranĝoj, ni devas scii, kiom da parto-
prenantoj havos proksimume la postkongresa vojaĝo : pro tio ni
tas ĉiujn sanlideanojn, kiuj decidis kunvoiaĝi, ke ili resendu
tuj al ni la ĉi aldonitan karton.

La postkongresa vojaĝo (veturo en 3a klaso, loĝado kaj
manĝoj) kostos proksimume 4o Sm.
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* 	 *

Kongreso de U.E.A. — La dua kongreso de la Universula
Esperanto A socio okazos en Antverpeno, de la 27a ĝis la 3oa de
de aŭgusto 1911, tuj post la Sepa kongreso, (le kiu ĝi estas
sendependa. La celo de ĉi tiu kongreso estas ekzameno pri la
plenumita agado kaj fiksado de la laboroj por la venonta jaro. La
kongreskotizajo estas fiksita nur je 2 Sm. (kun la oficialaj doku-
mentoj). Krom tio, la personoj, kiuj ne povas êeesti la kongreson,
sed deziras ĝin Helpi kaj ricevi la kongresan dokumentaron,
povas aliĝi kiel helpkongresanoj, pagante 1 Sm.

Leteroj kaj telegramoj.—Por plifaciligi la disdonadon de
leteroj kaj telegramoj al la kongresanoj, ni petas tiujn ĉi, ke ili
donu instrukciojn al siaj korespondantoj laŭ la jenaj informoj :

Oni metu sur la adresllankon :.la nomon de la kongresano,
la mencion « Esperanta Kongreso  » la kongresan numeron, kaj la
nomon de la urbo. Ekzemple, por letera aŭ alia poŝtsendajo :    

Al Sinjoro
FRANÇOIS DUPONT

Esperanta kongreso, n-To 16

ANTWERPEN.     

Por telegramo :

La rekomenditajn aŭ enskribitajn leterojn oni adresu al
la sekretario -kasisto de la Sepo, aldonante sur la koverto la nomon
kaj la kongresnumeron de la kongresano, al kiu oni skribas,
ekzemple :

ita.



Enskribita.

Al S-ro D-ro W. VAN DER BIEST,
Sekretario-Kasisto de la Sepa Kongreso de Esperanto.

(Por S-ro G. D. Buchanan, n-ro 200.)

ANTWERPEN.

Rekomendataj firmoj . - Ni konsilas al la gekongresanoj,
ke ili prefere vizitu la butikojn, trinkejojn kaj restoraciojn, sur
kies montraj fenestroj ili vidos afiŝon kun verda stelo.

*

Kaj nun, karaj gekongresanoj, ;is agrabla interkonatiĝo
all revido, en nia bela Skeidurbo ! Ni esperas, ke ni povos
inde akcepti vin, kaj a: vi diri, kiel diris la gekvaranoj —
kiuj nun tiel fervore propagandas la Sepan — : «Ĉio estas
preta ; venu nur, sed venu grandare ! »

LA SEPO POR LA SEPA:

Van der Biest-Andelhof, 	 O. Van Schoor,
Prezidanla ;	 Vicpr•ezidanto ;

D-ro W. Van der Biest,
Sekretario-kusisto (A dreso:76,Minderbroedersrui, Ani werpen);

M. Posenaer, L -to F. Dupont, L. Ritschie, F. Schoofs.

DiQ

Nomaro de la kongresanoj aliĝintaj antaŭ

1073. F-ino Woollev, Minnie, Garwick,
Stow-on-the Wold (Gloueestersh.-Angl.)

1074. Havnes, Arthur Ernest, komerca komizo, 6 Clarence Rd. S. O:

	

Eagleschiffe (Durham) 	 »
1075. Richardson, William, Robert, registristo, 43, Clarendon Villas

	

Hove-Brighton (Sussex) 	»
1076. F-ino Henning, Anna, llülowstr., 2, 	 Bromberg (Posen-Germ.)
1077. Szymanovski, Eduard, tehnika fervoja supera oficisto, Wederstrasse, 23,

Bromberg (Posen-Germ.)
1078. S-ino Szymanovski, Wederstrasse, 23, 	 »	 »	 »
1079. F-inu Sevenhuvsen, Cornelia Johanna, instruistino, Geel Volgracht, 20,

Haarlem (Roland,)
1o8o F-ino Vanderstegen, Bertino, Fortuinstr., 12, 	 Antwerpen (Belg.)
1o81. S-ino Bayai, 11, Route de Clermont, 	 Marissel-près-Beauvais (Franc.)
1082. S-ino Jenckel, instruistino, Reismühle, 14, 	 Hamburg, 24, (Germ.)
1083. Kraft, Willy, Steinweg, 10, 	 Braunschweig 	 »
1084. Taubmann, H. J., instruisto, Webergasse, 340, 	 Haida (Boh.-Abstrio)
1085. Fellows, Dana Willy, dentisto, 17, Hill, 	 Portland (Maine-Usono:
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1086. F-ino Holden, Louisa, instruistino, t2heshamstr., 28,
Bradford (Yorks. -Angl.)

1087. S-ino Chadwick, 8, Drahe Street, 	 Rochdale 	 »
1088. Smith, 'l'hos, London Rd, Alderley Edge, 	 11lanchester 	 »
1089. Lavrenson, J., 54, Cyprus Street, 	 Prescot. (Lancas.- 	 »
1090. Lavrenson, G..1., Quarry Bank, 	 Whiston 	 »
1091. F -ino Inman, Dorothy, instruistino, Colchester Rd., 6,

	

Ilalstead (Essex- 	»
1092. F-ino Inman, Z. A., Colchester Rd., 6, 	»	» 	»
1093. Patro Offenberg, Eucharistisch Collegie, 	 Esschen (Grens-Belg.)
1094.. D-ro Sidlovskij, Konstantino, kuracisto, M. Iironnaja, 15, lok. 74,

Moskva (Rusujo)
1c95. F-ino Sidlovskaja, Maria, subkuracistino, M. Ilronnaja,  15, lol;. 74,

Moskva (Rusujo)
1096. Moreau, Daniel, olcisto, d'C)rleans, 85,

Romotantin (Loire-et-Cher- Franc.)
1097. F-ino Chazelle, Zoé, instruistino, 	 »	 »	 »

1098. Polgar, Victor, estrode Centra Presejo Esperantista, 33, rue Lacépède,
Paris (Franc.)

1099. S-ino Harvey', 31, Comiston Drive, Edinburgh (Angl.)
1 tao. Beaumont, Sidney, komizo, 19, Upper Mount St. Lockwood,

Huddcrsficld (Yorks.-Angl.)
1 101. F-ino Beaumont, Maggie, teksistino,19, Upper Mount St.-Lockwood,

Huddersfield (Yorks.-Angl.)
1102. F-ino Taylor, Louisa, Oakwel Newsone Rd., 	 » 	 » 	 »
1103. Bei ŝev, Starij gostinnij dvor, 52, 	 Moskva (Rus.)
1104. S-ino Bcgifiev, Starij gostinnij dvor, 52, 	 »	 »

11o5. Hall, H. S., 9414, Gorman Ave, 	 Cleveland (Ohio-Usono)
t1o6. F-ino «Teems, E. W., 1078, Union Trust Illdg, 	 Baltimore (Md. »
1107. Lee, G. W., 147, Mille St., 	 Boston (Mass. 	 »
1o3. S-ino Lee, 147, 	 » 	 » 	 »	 »	 »

1109. 13roadbury, Henry, guvernisto,Avondale Pavilion Rd.,
Worthing (Sussex.-Angl.)

1110. Isaac, C. P., 5tatoficisto, 78, Malvern Rd., Thomton Heath,
Croydon »

I II 1 . Wartmann, H. Ad., Chemin Kricg, 5, Malagnou, 	 Genève (Suis.)
1112. S-ino Wartmann, 	»	 »	 »	 »	 »

1113. Queste, Gustave, profesoro, 44,  rue Jeanne d'Arc 	 Amiens (Franc.)
1114. F-ino ()ceste, Marthe, instruistino, 44, rue Jeanne d'Arc, 	 » 	 »
1115. Vogel, Josef, privata sekretario, Westernstr.,  27,

Paderborn (Westf.-Germ .)

1116. S-ino Pottier, rue Pétrelle, 34. 	 Paris (Franc.)
11[7. F-ino Pottier, instruistino, rue Pétrelle, 34, 	 »	 »

1 118. Firiggs, Gilly, violonisto, 33, Glissais Rd., 	 Cambridge (Angl.)
1119. Collirr, Tregonwall Edmond, konfitisto, 14, Grookside, 	 s

I t zo. Champy, Léon, ingenieur-civil, Longnc rue D'Herenthals, 19,
Anvers (Belg.)

1 121 _ Aussenac, Gérard, lokomotivejestro, Saint Dizier (Haute Marne-Franc.)
1122. Fauvart-Bastoul, Leon, eksskadrestro de' kavalerio, Kastelo de la

Guilbarderie, 	Autry-lc-Châtel (Lait -es Franc.)
1123. S.ino Fauvart - Bastoul, Kastelo de la Guilbarderie,

Autry-le Châtel 	 » 	 »
t 124. F-ino Champy, Gabrielle, Longue rue D'Herenthals, t9, Anvers (Belg.)
1125. Marvin, George, llkeston Rd., 211, 	 Nottingham (Notts-Angl.)
=126. S-ino Marvin, 	» 	» 	» 	» •
1127. Rekkers, Gustaaf, oficisto, hamstraat, 7, 	 Antwerpen (Belg.)
1128. Boirac, F,Inile,'rektoro de universitato, 2, rue Crébillon,

Dijon (Côte d'Or-Franc.)

la 4a de aûgusto 1911
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11 29. S-inc, Boirac, 2, rue de Crébillon,
1130.  • F-ino I3oirac, 2, e 	 »

1:31. Browne, G. L., ru e Cie Clichy, 51,
1132. F-inu Royer, Marie, rue Bremonticr,
1133. Albato Desray, Charles, profcsoro,

1134. F-ino Roskes, I-1. Th., •
1135. F-ino Van Dyk, C., Kade, 108,
1136. Ducrocq, oficcstro fcrvoja,  22, rue du
1137. • S-ino Ducrocq, 22, rue du Cange,
1138. F-ico Dugrocq, 22, rue du Cange
1139. Fino Ilazard, » »	 »	 »
1140. S-ino Osborne, Chcsnut Rd., 8o,
.1141. F-ino Tovey, L. ,'6, Gossagc Rd,
1142. Haller, George Dennis, orgenisto, 47, Tunard Street, Boston(Lincolnŝ.-»
1145. F-ino Clarke, .Maud, Linden Grote, 	 Beeston (Notts.- 	 »
1146. Bouuicr,L..pharrnacien, 	•  Poix de la Somme (Franc.)
1147. Xercavius, Josefo, lignajisto, (el Sabadell, Hispan.), Albert. Simonin,

Courbevoie (Seine-Franc.)
1148. D-ro Hanau, Jacob, kuracisto, Moritzstr.,32', 	 Wiesbaden (Germ.)
1149. S-ino Ilanau, Moritzstr., 32, 	 » 	 »
1150. Bruch, Hans, bankoticisto, Lindenstr., 3-511, 	 Hamburg 	 <.
1151. Barraud, Jules Alexandre, bataliunestro, Ecole special militaire, Saint

Cyr (Seine-Oise-Franc.)
1152. Chaigncau, Camille, verkisto, rue de Donai, 6, 	 Paris 	 »
1153. S-ro b• tilncs,Coupurc, 52, Gent, Belgujo.
1154. D-ro Camuzet, 9, rue Jules Sinon, 	 Rennes (Franc.)
1155. D-ro Goubeau, George, kuracisto, rue Charrue, 20, 	 Dijon ,»
1156. S-ino Goubeau, rue Charrue, 2o, » »
1157. Ranfaing-Zabilon d'Hcv, Charles, instruisto, rue Sala, 17, Lyon »
1158. S-ino Ranfaing-Zabilon d'Hev,profesorino de ortofonio, » » »
1159. Meulen, Henry, ŝtatoficisto, 19, Bascombe Rd., Shcphards Busch,

London W. (Angl )
rr6o. F-ino Beatty, Ann E., Cardington (Ohio) (Usono)
1161. Robinson, Georg Somwille, eksmilata kuracisto,Hayes Barton

{Sussex—Angl.)
1162. Beattic, Malcolm, oficisto de bengala pilota serrado Hindujo,

	

34, Upper Avenue, Eastbourne (Sussex- 	»
1163. F-ino Parker, Mary, 25, Wellington Crescent, Shipiey (Yorks.- 	 »
1164. D-ro de San Milano, Rafael, kuracisto, Calle de Fuencarral, 74,

Madrid (I-lisp.)
1165. S-ino de San Milano, Calle de Fuencarral, 74, 	 » 	 »
1165. F-ino Harvey, Minrlic, Menton Terrace, 35, 	 Edinburgh (Skot.)
1167. F-ino Harvey, Harriet, 	 » 	 »	 » 	 »
1.168. }orbes, James "l'homs, Inuzikvendisto, King'sRd., 44, Dundee 	 »
1169. Brand, Joshua S., orgenisto, Nethergate, 86, 	 e 	 »
1170. Grieve, Alfred B., Ferry Street, 34, 	 Montrose »
1171. _Mackey, Charles Z., 	 p	e
1172. F-ino Jolly, Marry C., instruistino, Admira]. Terrace, 6, Edinburgh »
1173. Hodler, Rector, direktorode U. E.A., to, rue de la Bourse,Genèse (Suis.)
1174. Etchells, Frederick, presisto, Maple Rd., 15, 	 Poole (Dorset-Angl.)
1175. Birot, François, instruisto, rue Saumuroise, 150, Angers (Maine-Loire-

Franc.)
Zürich (Svis.)
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t i Sr. F-ino Lawton, 1 lrinifrcd, robfaristino, St.John Rd, Birkbv,
Huddersfield, (Yorks-Angl.)

1 i 82. F-ino Clark-, Constance Blanke, Blacker's Rd North, 43,Birkbv
Iuddersfield (Yorks-Angl.)

1183. S-ino Farges, 36. rue Victor Hugo, 	 Lyon (Franc.)
1184. Peyraud, Benoit, rubanddesegnisto, 54. rue de la Préfecture,

St. Etienne (Franc.)
11.85. S-ino Pevraud, 54, rue de la Prefecturc, 	 » 	 »
1186. Wolf, Jules, fabrikestro, Parc, 130, 	 La Chaux de Fonds (Svis)
11877. S-ina Wolf, Parc, 130, 	. •  » 	 » 	» 	e	 »
1:88. Boorrnan, Arthur Charles, komp. sekretario kaj kalkulisto, Rectory

Avenue, 	 High Wycombe ( Buckinghams.—Angl.)
1189. F-ino Cox, Alice B., instruistino, Curzon Rd, 4, Bradford (Y orks.- »
1190. Herbert, Edge, Clifie Street, 45, 	 Richton (Lancas.- »
1191. Barnes, Station Rd, 	 » 	 e 	 »
1192. F-ino "l'raflilyd, Minnie, librotenistino, Waverlev Rd. 98,

'Bradford, (Y orks.- »
1193. F-ino Birans, Clara, Salt Street, 125, 	 » 	 »	»
1194. Brittain, R. F., 5, Bon  Lea Terrace, 	"I'hornaby on Tees » 	»
1195. l'osier, P., 	 Southport » 	 »
1196. Foster,C., 	e 	 » 	»
1197. Jakeŝ, Antonin, Nova ulice, 19, 	C...Budejovice (Bohcm.)
1198. Gilbert, Joseph, kuracisto, rue de la Petite Douve, 	Saumur (Franc.)
I 199. S-ino Gilbert, 	»	 » 	»	» 	»
1200. F-ino Perrin, Cécile, instruistino, rue de la Fidelite, 	s	»
.1201. Bettges, Johann, librotenisto, Heinitzstr., Essen -Ruhr (\Vestf.-Germ.)
1202. F-ino Muir, E. S„ West Coates, r, 	 Edinburgh (Skot.)
1203, Craig, John, vojagisto, G1enSt.reet, 35,Paisley 	»
1204.. Scott, Alexander Oliver, komizo,Park Terrace, 5, 	»	 »
1205. \Vi1.;c)n, John, ingeniero, West Croft  Street,8, 	 » 	 »
1206. F-ino Blake, Mary, L., brodistino,Harlesden Gardens,35,London(Angl.)
1207. F-ino Rowland, 11 taud, artistino, 	 » 	»	 »	«
1208. Raimond, Albert, vinkomercisto, rue  Gossec, 1 i, Paris (Franc.)
1209. Jégu, Georges,notaria ĉefoficisto,rue de la Paix, Laval (Mayenne-Franc.)
1210. Buisson, Firmin, Quai Sadi Carnot, e » »

-121 r . S-ino Buisson, 	 » 	 » 	»	 » 	 » 	 »
12 I 2. F-ino Hotilnann, E., Markstr., 1 i I., 	Wiesbaden (Geren.)
1213. F-iro Doria, Helene, 1, rue de Babvlon, 	 Paris (Franc.)
1214. F-ino Magdeburg, Carola, Wilhelenshüherallée, 27,	Cassel (Gene.)
1215. Hatton, Joshua Thomas, sekretario de kompanio,  Sl vne Rd, 22,

Lancaster (Angl. )
1216. Ileywood, John James, fervoja ingeniero, Ashton Rd, Lancaster 	»
1217. Fino Shapley, Any, «'estwcod, Spicer Rd, 	 Exeter (Devonsh. »
1218. S-ro Knegt, Albert, oficisto de poŝtoj kaj telegrafoj, Batavia, (Ilol. Hied.)
1219. F-ino Kdrner, Alwine, Sandweg,8, 	Braunschweig (German.)
1220. F-ino Volkmann, Irmgard, Bcrtramstr., 56, 	»	 e
1221. F-ino Fehlmann, C., 3, rue de Tourville, 	 Havre (Franc.)
1222. Denis, II., 29, rue Fontenoy, 	 » 	 »
1223. Ternon, A., 4, rue Helene, 	 » 	 e
1224. Lamant, Louis, bankoficisto, Faubourg du Pont Neuf, 7, Limoges  »
1225. Denis, Louis, oficisto, 3, Faubourg Croix Maudonnaud, 	»	»
1226. Ierland, Leon, oficisto, 7, ruc de la Paix, 	» 	»
1227. F-ino Wegner, Martha, Kempelstr., 	 Brombcrg (Germ.)
1228. Dollez, Willem, ortopedisto, StJansstr., 76, 	 Antwerpen (Belg.)
1229. F-ino Bock, Katharina, Grünauerstr.,17, 	 S O. Berlin (German.)
I23o. Hitzel, Louis, k-ornpostisto, 36, rue de Frères Herbert,

Levallois ].'eretap. Parizo (Franc.)
1231. F-ino Florent, Odile, instruistino, 	Sébdurg (Nord-Franc.)
1232. F-ino Campbell, Alice Bond,  Koe. Ïino, 63, Bowden Rd,

Smethwick (Birmingh.-Angl.)

Dijon (Côte d'or-France.)
»	 »	 »	 »

Paris 	 »
14, 	- 	»
Instoution St. Joseph, Aucenis

(Loire-Inferieure -Franc.)
Goes (Holand.)
» 	 »

Cange, 	 Amiens (Franc.)

Amiens (Franc)
» 	 »

Plumstead (London S. E.-Angl.)
» 	» 	»

1176. Unger, E. R., komercisto, Plattenstr., 16,
.1177. Kakas, Fercncz, laboristo, Lichtstr., 67, 	 Düsseldorf, (Geren.)
1178. Sarstedt, Otto, kornercisto,Knochenhauerstr., 1o, 	 Hannover, 	 »
1179. Sarstcdt, Fr. Welhelm, » 	 » 	 » 	 » 	 »
1180. F-ino Gee, Mary,robfaristino, Beeck St., .25, Pipdock,

Huddersfield, (Yorks,- A.ngl,)
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1235. F-ino Rackley, 	 »	 »
1236. F-ino Turdoif, Lizzie, 38, Croft Terrace, Gt Horton, Bradford (Angl.)
1237. F-ino Hirst, Alice, Victoria Rd, 16o, Lockwood,

Huddersfield (Yorks.-Angl.)
1238. F-ino Smith, Annic,'Beutley St.,29, 	-  » 	 »
3239. F-ino Beaumont, I,i ly , Forest Terrace, 113,Almonbury Bank,

Huddersfield (Yorks.-Angl.)
12t0. •ildig, William Henry, instruisto, Ash Tree Rd., Pelsall (Walsall.-»
1241. Jessop, Frank, legisto, 4, Mount Villas, 	 Mansfield »
1242. Banks, G. 11., iervoja konduktoro, 6o, Pershore Rd, Stirchlcy,

Birmingham »
1243. D'elles, Ferdinand, ministo, Ayeneux, poŝto Fleuron (Liége- Belg.)
1244. Simons,D.J.,helpa polickomisario, Lange Elzenstr.,to,Antwerpen(Belg.)
1245. S-ino Haberenehl-Sevenhuijsen, Kinderhuissingcl, 3o, Haarlem (Hol.)
1246. F-ino Blom, Johanna Jacoba, instruistino, Raamvest, 21, Haarlem (Hol.)
1247.. Poucct, Louis, studento de medicino, 17, rue St. François d'Assise,

Lyon (Franc.)
1248. Brienne, Fernand,bankoficisto,ruc de Paris, 29,Taverny(Seine Oise- »
1249. S-ino Lannelongue, 24, rue du Cherche Midi, 	 Paris »
125o. Butler, J. L. , instruisto, Douglas House, 	 Cheltenham (Angl.)
1251. F-ino Garbutt, Edith E., Alexander Rd, Acocks Green, Birmingham »
1252. Garbutt, iliiam Henry, jurnalisto, Princes Chambres, Corporation St.,

Birmingham, (Angl.)
1253. F-ino Dowall, N. Mc., 17o,Dercham Rd, 	 Norwich »
1254. Winkelmaan, Sergius, artpentristo, Gewandsstr., 3, 	 Dresden (Geren.)
1255. S ino Winkelmann, 	» 	»	 ,> 	 »
1256. F-ino Winkelmaan, 	 ,> 	 » 	»	 ,,
1257. F-ino Bishop,Henrictte, sekretarino, 5, Alexandra St.,Cambridge(Angl.)
1258. Egli, Edwin Oscar, komercisto, 4, Splügenstr., 	 'Zürich Il, (Svis.)
1259. Tilles, Jacques, keramisto, Impasse Fontancy, 	 Limoges (Franc.)
1260. Gunther, Jan, kolonel:,, \Vlodzimierska, 8, 	 Warszawa (Pol.)
1261. F-ino Morawetz, Ella, redaktorino de la « Marto », Burgring, 12,

Graz (Stirio-Aŭstrio)
1262. Uelat i b t ette, Oscar, ingeniero, 	 Merbcs b. Chateau (Hainant-Belg )
1263. Foupuet, Josef, havenleŭtenanto, Schaapstr., 26, 	 Gent 	 »
1264. Otto, Guido, instruisto, Herdnstr., 2, 	 Plauen i. V. (Germ.)
1265. F-ino Küster, Magarcte, Halberst;idterstr., 129 B, Magdeburg (Germ.)
1266. Schubert, Hermann, Alter Markt, 17, 	,> 	»
1267. Sorgler, Alfred, posedanto de presejo, Moldenstr.,t9, 	» 	»
1268. Göring. Paul, kompostestro, Sala_wedelstr., 4, 	 » 	»
1269. Heen, H. J., redaktoro, Schrotcstrasse, 68, 	 » 	»
1270. F-ino Scrvrankx, Renée, 30, Kortrijkschestcenweg, 	 Gent (Belg.)
1271. Baehr, Hans, komercisto, Tobiashammer, 	 Ohrdrut (Germ.)
1272. Blott, Arthur. solicitor, Korosko, Crowstone Rd.. Hoath,

West , .lifl-on-Sea (Angl.)
1273. Legrand, Léon, bankoficisto,  67, Route d'Alençon,

Le Mans (Sarthe-Franc.)
1274. Autin, Amédée, farmaciisto, rue de :a Mariette, 	 » 	» 	»
1275. Colas, Claudius, publiciste, rue d'Angoulême, 20, Paris 	 » 	 »
1276. Clarke, Edwin L., instruisto, Canon City, 	 (Usono)
1277. Oblin, Louis, oficisto, Avenue de Pilliers, 52,

La Varenne-St Hilaire (Franc.)
1278. Vanderrielle, Rachel, profesoro de stenografie, 56, rue du Petit Bois,

Park St Maur, (Franc.)
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]279. Pr:estman, Graham, lernanto, Wclhury Drive, 	 Bradford (Angl.)

1280. Nliddlehurst, N. F., 70, Slog Lane Lowton, Newton le \Villows (Angl.)
1281. S-ino Aliddlehurst 	»	»	 »	 »	 »	 »	 »	 »

1282. F-ino Webster, Annie, 35, Church Street, 	 Southport (Lancas-Angl.)

1283. O'Connor, Patrick, 8, Lowe St., 	 Golborne » 	 »

1284. F -ino Esupt, Marie, Ii nigstr,, 57, 	 Altona (Germ.)

i285. Krajdik M., in; eniero doktorn de matematikaj kaj fizikaj sciencoj,
Minsk (Rus.)

3285. F-ino Morgan, IIannah, instruistino, Holly Bank, Grange, Estate,
Stockton•on-Sees (Durham-Angl.)

r287. D-ro Ledcrmann, Richard, gimnazia profesoro, Singerstr., 7,
Augsburg (Germ.)

1. 283.  F-ino Ceulemans, Sarah, 24, Albert Grisarstraat, 	 Antwerpen (Belg.)
1289. F-ino D'Hoosschc, Maria Louise, Twaalf Kamerstraat, 1, Gent (Belg.)
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(Bohem.)
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9295. Fe-ino Wicart, Marie, 77, rue du Fontenoy, 	Roubaix (Franc.)
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1297. Van de Velde. Jan, Oranjeboomstraat, 222a, 	 Rotterdam (Hol).

1298. Zamenhof, Adam, kandidato de medicino 14, Avenue, Sulliemin,
Lausanne (Svis.)

1299. F-ino Zamenhof, Sofie, studentino de medicino, 11, Solitude,
Lausanne, 	»

r3oo. F-ino Leach, Vary Julia, 	 Amherst (Mass.-Usono.)
rsor. Vivian, Richard E , e, Stilling, Street, 	 Hull (Angl )
1392. F-ino Vivian, 8, Stirling Street, 	 » 	»
[303. Candy, William Henry, k..,mizo, 136, Lynton  Rd, Bermondsey,

London (Angl.)
r3o4.. Serbin, Vjaĉeslav, advokato,  Borzikovskaja, to, F,katerinodar
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1305. Zepler, Elias, komercisto, Goethestr., 421'44, 	 Breslaŭ (Geren.)
1306. Freund, Siegmund, komercisto, Moritzstr., 5o, 	 » 	»
1307. Mahn, Gecrg, komercisto, Albrechtstr., 43, 	 » 	»
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Garvile Avenue, 14, Rathgar, Dublin (Irl.)
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1323. Sabadell, Alfonso, agento de la New York Life I. C, Diputacion, 280,

Barcelona (,fatal.)
1324. S-ino de Sabadell, Diputacion, 28o, 	» 	»
1325. F-ino Sabadell. Doleres, Diputacion, 280, 	 » 	 »
1326. Artaud, Jean, oficisto de la malrektaj kontribucroj, 2. rue Villeneuve,

Alfortville (Seine-Franc.)
1327. Deschamps, Henri, advokato, 	Pont Audemer (Franc.)
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1 339• S-ino Blakey, 	 » 	» 	» 	»
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Portu ciam la Verdan Stelon
PAROLADO

(Charleroi, 4 junio 1911)
Karaj Gesamideanoj !

Unu el la temoj plej ofte pritraktataj duin niaj kunvenoj
estas tiu de la propagando. Evidente estas, ke la praktika
uzehleco de Esperanto nur dependas de dia disvastiko, kaj ke
certe nia movado algajnos la tutan mondon, kiam ni estos
konvinkintaj la homaron ke ĉiuj povas tuj akiri gravajn profitojn
lernante la internacian lingvon.

Ni estas en la situacio de komercisto, kiu volas diskonigi
ian novau produktaĵon. Kiamaniere atingi tiun celon ?

Presigi cirkulerojn, propagandilojn, organizi publikajn
paroladojn ? k.t.p. ? 'l'iuj rimedoj certe donus rezultatojn, sed
ne sufiĉajn komparo kun la elspezoj faritaj, ĉar la paperajoj
plej ofte ne estas legataj kaj la paroladoj (sen lunibildoj) mal-
ofte estas sukcesplenaj. Cu vi ne kredas ke la rezultatoj
ĉstus multe pli bonaj se la komercisto povus paroli al ĉiuj
siaj aĉetantoj, klarigi al unu post la alia la taügecon de sia
v endajo ? La komercisto bedatirinde ne povas uzi tiun rimedon,
ĉar li estas sola kaj liaj klientoj multnombraj, sed ni, kiuj
estas cento] da miloj da vendistoj de Esperanto, ni povas, kaj
nepre, devas, uzi la individuan propagandon.

Sed, kiamaniere fari tiun propagandon ? Car se ĉiufoje
kiam ni renkontos amikon ail konatulon, ni ekparoladas pri
Esperanto, ni baldaií estos konataj kiel maniuloj ail eĉ frenezuloj.
Ne, ni estu lertaj kaj uzu unu el la plej gravaj ecoj de la
homa koro : la scivolemecon ! Nu, por atingi tiun rezultaton,
ŝajne tre malfacila, ni tute simple bezonas porti la verdan stelon !

Jes, mi pretendas, ke tiu malgranda insigno sufiĉas por
potence kunhelpi ai la sukceso de Esperanto.

Efektive, se vi sekvas mian konsilon, kio okazos ?
Ni supozu ke vi renkontu unu ail alian konatulon.
Tre verŝajne la jena interparolado komenclĝos :
— Bonan tagon, amiko, kiajn novajojn ? Cu vi fartas bone ?
—Jes, dankon, kaj vi ? •

— Ho ! kion signifas tiu stelo ? Mi neniam vidis lin !
—Nu, eksciu, mia karulo, ke tiu malgranda insigno estas

vera talismano, dank' al kiu mi povas .iri en ĉiun landon kaj
ĉiam esti komprenita, dank'al kiu mi trovos ĉie afablajn
kaj komplezajn amikojn.

— Vi volas ŝerci ?
— Ne tute ne, mi parolas tre serioze.
-- Kaj diru al mi, kiamaniere oni povas akiri tiun

rnirindan potencon ?
— Ho, tute simple, lernu Esperanton !

1356. D-ro Comoy,kuracisto
1357. F-ino Nouct, J., instruistino,
1358. Richard, Paul, veterinario, St Jean,  20,
1 359 Abate Chevallier, rue Riveray, 34,
1360. Blaise, Auguste, rue des Artistes, 8,
1361. S-ino Blaise, rue des Artistes, 8,

(Yorks.-Angl.)
1341. F-ino Giles, Margareti A., Knowle Rd., 2, Burley, Leeds 	»	 »
1342. F-ino Briggs, Louise, muzikinstruistino, 146, Jown Street Armlcy,

Leeds (Y orks,-Angl.)
1343. F-ino Kürncr, Frida, Fürstenstr., 84, 	Plauen i. V. (Geren.)
1334. Naudan, Auguste,  6, 	 Savigny-lez-Beaune (Côte d'Or-Franc.)
1345. Koningsberger, Max, komercisto, Solgerstr., 4I, 	 Nürnberg (Bavar.)
1346. Hulme, Alfred J., artpentristo, ro, Delamere Rd, \Vimblendon,

London (Angl.)
1347. S-ino Macary, Bormand, 26, I.yon (Franc.)
1348. Chardcnot, Léon, kontrolisto de  pesiloj kaj mezuriloj, rue de Botz,

Laval (Mayenne-Franc.)
1349. Luce, Richard, kuracisto, 42, Friar Gate, 	Derby (Angl.)
135o. Caris, Jozefo, oficisto, St. Jansstraat, 	Borgerhout (Belg.)
1351. F-ino Wallis, Mary, instruistino, 52, Leigham Court Rd,

Streatham, London (Angl.)
1352. Houbart, Ernile, direktoro de  G La Movado », 31, Boulevard St.. Marcel,

Paris (Franc.)
1 353. S ino Blott, Korosko, Crowstonc Rd. North, Westclitt- on-Sea (Angl.)
1354. Monnot, Louis, Commis à l'Academie de Paris, 36, rue Paul Cavaré`

Rosny-sans-Bois (Seine-Franc.)
1 355. S-ino Monnot, instruistino, 36,  rue Paul Cavaré,

Rosny-sans-Bois (Seine-Franc.)
Luchè Pringé (Sarthe.- »



2 50 ---

Kaj la vojo estos malfermata por detalaj klarigoj pri nia
lingvo, kaj vi conte estos atente aüskultata.

Sed ni imagu nun, ke via interparolanto jam vidis aliajn
stelportantojn. Tiam, interesate, li rimarkos : « Ĉu vi ankaŭ
estas Esperantisto ? »

— Ho certe, vi scias, ni estas nun tre m.ultnombraj, ĉar
la lingvo estas tiel facile lernebla !

fine kiam tiu aventuro estos okazinta kelkajn fojojn ai la
sama persono, preskail certe ĝi fariĝos samideano. Aksiomo de
la reklamarto estas : Peklalno ofte ripctata, ĉian kondukas al
bonaj rezultatoj.

Kiel mi ĵus diris,oni kalkulas, ke ni estas nun duonmilionope.
Ni donu al la publiko la impreson de nia nombro !

Sed la stelo ne nur utilas al propagando. Se ni ĉiuj
konstante kaj videhle ĝin portus, ni certa ofte konatiĝus kun
samideanoj, kiuj alie preterpasus nin, ne rimarkite.

Kiam oni vojaĝas en fremdlando, komprenebla estas la
ĝojo, kiu premas la koron kiam subite oni vidas, briletanta sur
ia jaketo ati korsajo la mirindan signon !

Tuj ĉio ŝanĝas ! Antaŭ unu minuto oni estis tute sola,
perdita inter nekonataj homoj, ne komprenebla kaj ne kom-
prenata. Kaj nun ! Nun oni estas kvazaŭ en sia lando,
preskaŭ hejmo, kaj kun miro kaj kontentego oni vidas ke
ĉiuj deziresprimoj, ĉiuj vortoj estas tuj kaj facile komprenataj.

Jam diversfoje mi tiamaniere renkontiĝis kun germanaj
samideanoj, kaj citi certigas, ke tiuj momentoj restos por mi
altvaloraj. Sed ni faru. por la aliaj tion, kion ni deziras ke
ili faru por ni, kaj ni neniam preterlasu eĉ la plej malgrandan
okazon utili al iu ajn samideano.

Mi parolis pri fremdlando, sed en nia patrujo, en nia urbo
mem, se ĝi estas sufiĉe granda, vi per la stelo ankaŭ povas
kelkfoje konatiĝi kun samideanoj kiuj, lerninte sole Esperanton,
ne estas membroj de iu ajn grupo kaj tre verŝajne estus
forlasontaj iom .post ian nian aferon pro manko cia interrilatoj,
kaj kiuj nun eniros en la aktivan praktikan movadon.

Ni do ĉiam kaj ĉie portu la verdan stelon, ĉu por helpi
nin unu la alian, ĉu por konigi nian movadon ! Tiel agante ni
cetere ankaii estos rekoinpencataj. Ĉar en la tago, kiun mi
esperas proksima, kiam la tuta homaro scios, kio estas
Esperanto kaj Esperantismo, kiam ĝi komprenos la belecon kaj
noblecon de ĝia celo, tiam porti la Verdan Stelon estos pli
fierinda ol porti iun ajn ordenrubandon !

Nia insigno estos tiu de ĉiuj pacemuloj, kaj ekvidante ke
la universala interkompreno estas la plej bona ilo de la tut-
monda paco, oni nin konsideros kiel bonfarantojn de la homaro.

FERNAND MATHrEUx.
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L Y O N
Multaj estos la gesamideanoj, kiuj trapasos la belan urbon

Lyon, ĉu irante al la VII-a, ĉu revenante.
Estus vere domaĝe, se ili ne haltus por ĝin viziti, kaj ili

ĉiam bedaŭrus sian rapidecon.
Fama pro glora estinteco farita de religiaj kaj militaj me-

moraĵoj, ĉiam pligrandiĝanta de jarcento al jarcento, nun nepre
febriĝanta pro aktiveco, Lyon, dua urbo en Franclando, etend-
anta sian loĝejaron sur la trankvilaj bordoj de la alloganta Saône
kaj sur la bruemaj bordoj de la rapidega Rhône, Lyon staras
sub la verda monteto Fourvière kun aspekto stranga, eĉ iom
mistika, kvazaŭ urbo de revo kaj de laboro, en kiu artistoj
aperigis tiom da ĉefverkoj, en kiu bonvolemuloj efektivigis tiom
da mirindaĵoj kaj da daŭrindaĵoj.

Al fremdulo,kiu serĉas neordinarajn sentojn de arto, al vojaĝ-
anto, kiu ŝatas belegajn supervidaĵojn, al komercisto kiu penas
plilarĝigi siajn rilatojn,al alilandulo,kiu amas korajn gastigantojn,
Lyon prezentas ĉion deziratan.

Al ĉiuj tiuj ni sendas alvokon : niaj gesamideanoj haltu en
Lyon I Nur ili sciigu pri la horo kaj la tago de sia alveno, kaj
laLyon'anoj ilin atendos ĉe la stacidomo kaj kondukos tra la urbo.

Leteroj estu adresataj al nia kara kunbatalantino, Sinjorino
Farges, Direktorino de la Esperanto-Oficejo, en la Esper-
antista Hejmo, 2 rue Emile Zola, Lyon.

L.PONCE'r.

er-_`-1e

DIVERSAJ INFORMOJ
agir Pro la gravaj sciigoj pri la 7a rnondkongreso de Esperanto nia

gazeto ne aperas kun siaj kutimaj rubrikoj ; diversaj interesplenaj artikoloj
nur povas esti enpresataj post kelka tempo.

Niaj estimataj legantoj kaj miaj kunlaborantoj bonvolu nin senkulpigi pro
tiu ncvola prokrasto. 	 REDAKCIO DE HELGA ESPERANTISTO.

— Okaze aêetehlaj esperantistaj revuoj, libroj,  k. c. Adreso 12, rue
Mazy, Jambes (Namur).

— Deziras korespondi per ilustritaj potkartoj :
S-ro Johano Meszaros, l3oryslaw per Nafsa (Austrio).
S-ro Honig Terenc, Halas (llungarujo),
— Bona pensiono kun hejma vivado estas prezentata de franca familio-en

Antvcrpcno al knabino +_ ro jara, kiu deziras perfektigi sian instruadon.
Por ĉiuj informoj oni bonvolu sin turni al S ro Van der Biest-Andelhof,

direktoro de a Belga Esperantisto ».
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BELGA KRON I KO
Ni insiste petas ĉiujn grupojn kaj ankaŭ la disajn

samideanojn, ke ili sendu, kiel eble plej akurate, informojn
pri sia societo aŭ ĉiuspecajn sciigojn pri Esperanto, plej mal f rue
la 25an de ĉiu monato, al la Direktoro de « Belga Esperant-
isto », 25, Arendstraat (rue de l'Aigle), Antwerpen (Anvers).
Tre danheme nia redakcio ankaŭ ricevos la jurnalojn, enhav-
antajn artikolojn pri nia movado.

ANTVERPENO. Suda Lumo. - Raporto /iri la generala kunveno de
e Suda L7r:..o », okazinta la ian de julio I911.

La 13an de julio okazis en la grupo Suda Lumo la duonjaragenerala
kunveno. La ĉcestantoj estis multnombraj. La prezidanto per agrablaj vortoj
malfermis la kunvenon je la 9 I/2a. La sekretario kaj la kasisto legis la raport-
ojn pri la grupa kaj la financa statoj. Specialaj raportoj estis farataj de S-roj
Van Gansen kaj De Backer pri la vi.■tra kurso kaj la datrevena festo.
La kunveno decidis sendi dankleteron al S-ro Jacobs, la perfekta profesoro
kiu instruis Esperanton en Suda Lumo la lastan vintron. La komitato ankaŭ
insistis por ke kiel eble plej multe da membroj ĉecstu  la Ian kongreson.
La reelekto de la komitato donis la jenan rezultaton :

Prezidanto : Willem Dollez,
Sekretario : Leopold Verbraeken,

Kasisto : Emile Bert-els,
Membroj : Jos. Derks,

Ady Dollez.
S-ro F. Van Gansen eksigis kiel komitatano. La prezidanto lin dankis

je la nomo de la grupo por lia sindona laboro.
Per varmaj vortoj esprimitaj al Suda Lumo, la prezidanto fermis la

kunsidon je la ii 112 h. Oni entuziasme kantis kaj ne forgesis la « Soldon ».
PoLO.

BRUSELO. — Lo Zamenhof prifestis je ĵaŭdo, 13a de julio, la ian
datrevenon de sia fondo per vizito al la Rega Instituto de Surdmutuloj
kaj Blinduloj en Woluwe, kie ili estis plej afable akceptataj de la sindona
Frato Izidoro, kiu kondukis ilin tra la granda kaj interesa instituto. Kelkaj
kantoj de la blindaj csperantistaj lernantoj gojigis la kunestadon, kaj la
Zamenhof' anoj plej simpatie interfratigis kun ili, nur uzante nian mirind_
an interkomprenilon : Esperanto.

(varma promenado tra arbaro kaj komuna tagmango en la restoracio « La
tri naciaj koloroj » fi nis gojige la tagon. 	F. MAMPAEY.

DENTO. — Tre sukcesinta festo kunigis, je sabato la za de julio, la
membroj de la Genta Grupo Esperantista en festeno, organizita en la hotelo
Rubens. Je 1' deserto F-ino Colijn renlemoris la grandajn servojn, faritajn
al la grupo de S-roj Sebruyns, prezidanto, kaj Petiau, sekretario, kaj prezentis
al ili, je l'nomo de iliaj multnombraj lernantoj kaj kungrupanoj, ilian natur-
grandan fotografajon.

La ĉarnloj vortoj de F-ino Colijn, diritaj en plej pura kaj bonstila
Esperanto, estis sekvataj de franclingva parolado de S-ro Fouquet, kiu sia -
vice laŭdis la meritojn de la du festherooj, kaj priparolis ilin ne nur
kiel lertajn profesorojn, sed ankaŭ kiel sincerajn amikojn.

S-ro Alb. Macrtens, honora prezidanto de la grupo, rememorigas la ne-
profiteman sindonon de S-roj Sebruyns kaj Petiau, kiuj ankaŭ pro sia pro -
paganda laboro sukeesplene kunlaboris al la prospereco de la grupo, kiu, tre
certe, estos akirinta pli ol cent membrojn post nelonge. La oratoro goje
konstatas la plej laŭdindan iniciativon ée la amindaj esperantistinoj, al
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kiuj èefe estas ŝuldata la organizado de la nuna festo, kaj trinkas je ilia sano.
S-ro Scbruyus, prezidanto, e-;primas sian dankon pro la manifestacio,

kies objekto li estas. Sc lia instruado sukcesis, li diras, estas dank' al la
feroro kaj la pĴrsisteeu de la lernantaro, al kiu li dediĉas elokventan,
tutkoran toston.

S-ru Petiau, sekretario, aldonas siajn dankesprimojn al  tiuj de S ro
Sebruyns, kaj diras ke la bonaj rezult.atoj de lia instruado estas por li la
plej granda rekompenco. Li proponas trinki je nia kara Majstro, D-ro
Zamenhof. Je tiu momento granda entuziasmo ekregas, kaj la tuta ĉeest-
antaro, stare, kantas la himnon « l'Espero  ».

S -ro Barbe, el Gentbrugge, kasisto de la grupo, kaj unu cl la
pioniroj de la unua horo, donas gojegajn sciigojn pri la stato de nia movado
en sia koiunulnu, kie Esperanto plej kontcntige progresadas.

L a kunveno de 1a 22 de julio restos mcmorinda ĉe niaj Gentaj sam-
ideanuj, kiuj de nu n sin preparas, por inde sukcesigi la qan nacian kon-
greson, kiu kunigos la belgan esperant.istarorl en la Arteveld'urbo, je la
Pentekostaj tagoj, 26-27 majo 1911.
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1V, RosseaT. — Funebra parolado pri Louis de Bourbon, princo de Condé
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C) JOHN RUSTKIN. — La Ratio de la Ora Rivero are la Nrgroj Fratoj, esper-
antigis Iv KELLERMAN, A. M. Ph. Dr. (14X10), 46 pagoj.
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X. Moskva librejo Esperanto », 27, Tvcrskaja, Moskvo.

A. CEhoV. — lou rakontoj, esperantigis B. K.OTZ1\ (17x 11), 3z paĝoj. Prezo
to kop. = Sm. 0,25.

XI.Esperanto-Propaganda-Enstituto, Leipzig, 15,KaiserWilhemstrasse
A). D -Ro ZAMENHOF. — koeti-resa Parolade en Washington (16 X 12), 24 paĝoj.
B). CHRISTALLER. — Propraj nomoj en Esj5eranto (16X 1z), t6 pagoj.
C). HEINRICH HEINE. -- Lihro de kantoj (unua serio) esperantigita de

D-Ro L. L. ZAMENHOF, L. BELmoNT kaj aliaj, (16X 12), 24 paĝoj, Prezo de
Ciu libreto : Fr. 0.25 — Sm. 0.1oo.

XII. Eldono de la internacia ekspozicio por vojago kaj turismo,
I3erlir.

FEDOR FREUND. — Tagtfhro de i'harono Hans von Grotavill, esperantigis
ARNHOLD BEHRENDT, 08 X rz), 32 paĝoj. Prezo : ?

XIII. Eldono de la Unuigo por fre.rduloj,  am Markt, 15. Lübeck.
Gnidlibro Ira la libera Hanro, urbo kaj dia proksima ĉirkafiaĵo (20 X 1 3), 48
paĝoj. Prezo : fr. 0,50 -- Sm. 0,20o.

XIV. Eldono de la esperantista grupo de Bad Reichenhall.
Goidlibro tra Bad-Reiclrenhalt (17X11), 3 2 paĝoj. Prezo

XV. Presejo Fratoj Reiehel, Augsburg. Guidlibro de Augsburg,
Bararujo (17 X t r), 48 paĝoj. Prezo : Fr. 1,25 = Sm. 0.500.

XVI. Presejo Wallon, frères, Vichy.
Gridlibreto de Vichy (14 x 9), 24. pages. Prezo :

XVII. Eldonejo :: Espero r, Prinsestraat, 48, flago (Ncderlando).
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LITERATURA FAKO

POR KYIETAJ PERSONOJ
DE

Emanuel VAN DRIESSCHE
UNUAKTA KOMEDIETO

(t)aiirigo kaj fino)
ELIZABETO. — Kia feliĉo ! Kia feliêo !
KORUS. — Estos pli bone ol kuri kiel vaguloj, tra stratoj

kaj strataĉoj, kaj loĝi en mizeraj ĉambraĉoj  !
ELIZABETO. 	Sed, tiu juna sinjoro sendube estas mil-

ionulo, aíü frenezulo, unu el ambaui ?
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KoRus. — Ati amanto, allkaïl eble, ĉar kiam la amo loĝas
en la Mapo, la sako estas...

ELIZABETO. — For, for... en la luno !
KORUS. — Tre prave, sed, diru, Beto, restas al ni an-

Icoratt ok spesmiloj . -Cu bona glascto da brando ne estus bon-
srena ? Ni do baptu nian neatenditan feliĉon per  plengorĝo
da Schieclam'o. Cu ne bone ?

E1.1zABF,TO. — Niirinda ideo, kara edzo mia. Donu al

uli IilOn'n, kaj mi tuj ailportos malgrandan provizon.
Kuirus. — ion. (donas monon) Rapide revenu, intertempe roi

.konigos min al la Antverpena loĝantaro kiel Professeur de musique.

ELFAB .'I'o. 	Mi forflugas, vi tuj revidos min. (for)

KORUS (sola). 	La bela vivo, la bela vivo !... Sed, kio illd-

igis t»in , meriti subite la favorojn de la déino Fortuno ? Tiu

juna sr11lionutlO, aŭ freneza amanto -- tutsame 	 volas ke mi
anoncu min kiel profesoroa de muziko. Kitiscias,  kien la bon-
ŝanco kondukos min... Nu, agla laŭvole la  kaprica ŝanco, kaj...
fabriku mi la anoncon. (rigardas ĉirkaiie,e) Ho, jen ĝuste kion
mi bezonas, toi returnos la afiŝon kaj mi surskribos la dors-

flartk.on. -Sed,' kion... Ho, trovite I LEÇONS DE, MUSIQUE PAR

LIN ARTISTE DU CONSERVA.TOIRE... Ne, mi konsideru la aferon
el pli larĝa vi(lpunkto : LEÇONS DE MUSIQUE PAR UN ARTISTE

UNIVERSEL... Jen ! bone... UNIVERSEI, ! (skribantr) Efektive,
mi vagadis ĉiuloken ! Se tio ne allogos la Antverpenanojn, ili
estos tre' postulenraj. •

ELiz AIIETO (raj5i le alvenante).— Jeu, mia dorlotata edzo, ion

bonegan. Ekflaru tiun aromon ! (ŝi flaras)

•	KoRt:S (aparte).— Ilia Beto ne ŝatas brandon... bedatirinde.

ELIZABETO (prenante grandan glason de la kamenjilat-
Jen kion ni bezonas. Ne estas, - ĝustedire, likvorglaso, sed ni
trinkos kune en perfekta amikeco. (ŝi verŝas) Al vi la honoro,

Korus 1 (ŝi prezelrtas al li la glason.) 	•
KORUS. — Je via sano, karulino. (triukinte) Bone, bonege,

superbonegel 	.
ELIZABETO. — Kaj nun iometon por mi. (ŝi trinkas)
KoRus. -- y erŝu ankoraii duonglason por mi. Ne, plenigu

ĝin, dum vi estas verŝallta.
ELIZABETO. — Volonto, sed devas resti ankorati iometo pot

mi. (ili t,inhas alterne)
K°Rus. --Nu, eĉ se ĉiuj brandoj el la mondo estus malbon

gustaj . la jena estas vera nektaro.
ELIZABETO. — Mi opinias same, kvankam mi ne  ŝatas

alkoholajojn.
Kokus. - I)omaĝe !
ELIZABETO. 	 ĉi Schiedam estas superdelikata. Ankoratt

glaseton, idolo de mia koro ? (ŝi verŝas)
KORUS. — Certe, mia dolĉamata Elizanjo. Kiam ne plu

estos da ĝi, ni ne plus trinkos. (ili denove trinkas alterne)
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ELIZABETO (forine'tante la kruee/on). — Nu, oni devas
konfesi ke glaseto de Schiedambrando ĝojigas la koron. Mi
estas multe pli gaja ol antatfc.

KORUS.	 Rigardu, Reto, jen mia afiŝo. Professeur de
musique universel.., kion vi diras pri tio ? 	•

ELIZA13ETO. — Sed,... estas tute france, karulo, kaj ni
estas en flandra urbo, kie ĉiuj komprenas Esperanton 1

KORUS. — Naivulino ! Ĝuste pro tio. Oni devas esti èar-
latano por sukcesi ! (ainbaa vidi;as per gestoj kaj paroloj
ke la brando trovarmigis iliajn kavojn) Ni do fiksu la afiŝon.
(farinte tion) Kiu scias, ĉu tiu, kiu donas fojnon al la ele

-fan toj kaj sukeron al la mu ŝoj. ne decidis fari el mi geni-
ulon kiel Peter Benoit atü Jan Blockx ! Kaj nun,Benjo, ankorati
plengorĝeton da tiu bonega Scliiedambrando.

ELIZABET C) . — Plezure, karulo, plezure.
.KoRus. — Ĝis kiam la kruĉeto estos malplena, mia

florbela, kordolĉa Elizabeto !
E LI !AB K'fo. -- Kaj de nun, ni kunvivos ame kaj pace, ĉu

ne, mia perfekte bona Korus ?
KORUS. — Neniam plu da disputoj

dorlotinda Elizabeto !
ELIZABETO. — Ne plu da pugnokaresoj, nek da survangoj
KORUS. — Ni vivos pace, kiel....
ELIZABETO. — kvietaj personoj ! (ambau ridas)
KORUS. — La paco estas do proklamita. Kaj por esprimi

nian dankon al la deino Fortuno, ni kune ludos kaj dancos
nian plej belan boleron.

ELIZABETO. -- Bonege. Jen niaj instrumentoj. (ŝi forprenas
la tegilon de la gilaroj)

Hor,IJs. — Kaj nun, atentu ! Ne kantu false !
ELIZABETO.—

Luno ekbrilas
Birdo cktrilas,
Ani;clineto
Venu al mi !
Kun via flamo,
Kun via amo,
Ka ru lineto,
Kaj dancu ni.
Ho dancu ni !
Cu caĉuĉa,
Cu manola,
Cu boléro,
Por vi, Pedro. . .

Kara Pedro,
Granda Beni... .
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KoRus, kun akonrpananta voĉo.
Ho dancu ni
(`u manola,
Ĉ:u bŭlero,
Por vi, Pedro,
Granda geni... .

( I)um la kantado Korus vidi;as diversfoje sian malkontent-
econ, (tirante aparte : false ! false I Fine, eksallante kolere) :

KoRus. — Silentu ! pro la amo al Dio ! Vi kantas false 1
Vi mortigas la muzikon !

ELIZABETO. — Vi mem kantas false. Vi eĉ ne scias unu
noton da muziko 1

KoRus. — Mi kantas false 1 11i ne scias unu noton da

muziko 1 Ho, estas tro da insultoj ! (Korus disrompas sian

gitaron konlran Elizabelo).

Sepa Sceno

KORUS, ELIZABETO, KNAP

Kr AP (envenas, inaldekslre). —  Ĉielo ! Kio okazas ĉi tie !
Hela ! Hola 1 Silenton mi volas, kvietecon en mia domo 1

KORUS (al sia edzino, dum li koleklas la pecojn de sia

gitaro). — Jen, kio lernos al vi kanti falso, kvazati kato 1
ELIZABETO. — Cu vi ne hontas, agi tiel kun via edzino ?
KNAP (inter anzbati, en la fono). —Diru vi, kial vi faras tiun

diablan inferan bruon, forint tuj, he 1 ? Mi estas luinta mian
ĉambron al kvietaj personoj !...

KoRus. — Nu, ni estas kvietaj personoj !
EUZABETO. — Certe, ni estas kvietaj personoj 1
KNAP (aparte). — Kvietaj personoj ! Dio el la paradizo, kaj

ili batalas kvazaŭ kato kaj hundo ! (al Elizabeto) Kaj yia
edzo clra`as vin ke la tuta domo tremadas !

EI.1ZABET0.— Tio estas lia rajto,li estas mia edzo. Cetere,
tio ne koncernas vin, maljuna stultulo 1

KORUS. — Kaj se via edzino kantus false, kion vi farus, vi?
KNAP. — Mi ne havas edzinon.
KORUS. — Des pli bone.
KNAP. — Jen, mi redonas al vi la luprezon. Kaj estu tiel

ĝentilaj ke vi subite forloĝas...
ELIZABETO. — Aba ! Ni ne Batas 1
KoRus. — Transloĝi ? Absolute ne 1 Mi luprenis vian

Ĉambron, mi pagis vin, vi donis al mi kvitancon. Ni restas 1
Cu ne, karulino mia, ni restas 1

ELIZABETO. — Certe, ni restas. (antbaii eksidas)
KNAP (minacante). --Foriru, mi diras ! Foriru 1 For I

KORUS (insiste ai nap). -- Cu vi volas ekkredi ke vi

terure - enuas min, kaj se vi kuraĝas ankorati eldiri minacojn,
mi kaptos vin ĉe la kolumo de via vesto kaj ĉe la fundo de
via pantalono, kaj mi ĵetos vin malsupren en la koridoron  1

inter ni, tnia aniinda,
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KNAP. — Tion ni vidos, tion ni vidos !
KORUS. — Vi profanigas mian hejmon !
ELIZABETO. — Li « violas nian domicilon » !
KORUS. — Lasu nin trankvilaj ; ni estas kvietaj personoj !...
ELIZABETO. — Certe, ni estas kvietaj personoj.
KNAP. — Atendu ! Ni vidos ! Kvietaj personoj ? 1... Mi tuj

kuras por serĉi là policestron, kiu senkompate ĵetos vin sur la
straton I (for).

Oka Sceno

KORUS, ELIZABETO.
KORUS. — Mi ne scias, kia malbenata spirito penetris en

vian korpon; sed se ni ne povas datirigi vivi ĉi tie kvàzaû
milionuloj, se la bonŝanco denove .nin forlasos, vi estos ree
kulpa pro tio !

ELIZABETO. — Mi estos kulpa, kaj kial, mi petas ?
KORUS. — Kial vi kantis false ?
ELIZABETO. —.Kial vi dispecigis vian gitaron ?
KORUS. — Ĉar vi kantis false !
ÉLIZABETO. — Mi ne kantis false !
KORUS. — Eble la brando kantis false...
ELIZABETO. — Sendube. Ĉu ni volas kulpigi nur la brandon ?
Konus. — Pri la batoj ankati ?
ELIZABETO. — Certe.
KORUS. — Akceptate. Sigelu ni la pacon, kaj permesu ko mi

kisti vin, mia dolĉkora Elizabeto ! (oni aiadas bruon)
ELIZABETO. — Kisu min, mia animkarega Korus ! (ili kisas

sin)
KoRus. — Ĉu la dommastro kun la policestro ?
ELIZABETO. — Ne, estas la juna sinjoro, kiu venas pro sia

muzikinstruado.

Nana Sceno

KORUS, EIIZABETO, IIENRIKO, poste LENJO
HENRIKO. — Brave, majstro Korus, vi jam alfiksis

vian anoncon ĉe la fenestron ; ĉio eŝtas 'en ordo, ĉtt ni volas
komenci mian muzikinstruigon ?  •

KoRus. — Certe, Sinjoro, grandplezure. (aparte) La polï..co
kantos kune.

ELIZABETo.— Jes, Sinjoro, via Moŝto tuj povás komenci.
KoRus.— Mi estas tute je via dispono. .

•HENRIKO (ĉiam ĉirkararigardante). — Diru, majstro, ĉu vi
ne vidis junan frati]inon. ĉi tic I

ELIZABETO.	 Junan fratilinon ! En tiu ĉi domo ? Ne,
Sinjoro...

K OBUS (aparte). — Li enamiĝis !
. HÉNRIKO.- Tainen_ loĝas juna fratilino ĉi tic. Ho tiel bela,

tiel ĉarma ! ...
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KORUS. — Eble la muzikinstruado estas nur preteksto; kaj
la celo estas la juna frarilino, ĉu ne ? Mi komprenas, mi kom-
prenas ! (apar'e) Ho, volonte mi farus ion por la gejunuloj !
(li iras al la fono)

HENRIKO. — Kaj nunmo:nente la patro estas for. Mi ĵus
vidis lin, tre koleran, kurantan tra la strato.

KORUS (aparle). — .Kompreneble, li kuris al la policestro.

- EIIZABETO. — Jen la fratilino. (ŝi s ignovokas Henrihon al
la fonv) •

HENRIKO (ĉirkairrig ardante). — Venu, Lenjo, ne timu...
LENJO. — Kiel eble ! Henriko ! Vi kuraĝis veni ĉi tien !
HENRIKO. — Dank' al tiuj personoj, ni de nun povos nin

vidi kaj interparoli.
ELIZABETO. — Ĉarma infano, tiu Lenjo
Konus. -- Nuii mi komprenas, kial vi igis min luproni la

ĉambron .. .
LENJO. — Ĉu vi do povas libere eniri ĉi tien ?
HENRIKŬ. — Ĉiutage, pretekstante la instruadon de S-ro

Korus,
LENJO. — Kia feliĉo !

Deka Sceno

KORUS, ELIZABETO, HENRIKO, LENJO, KNAP, KO`IISARTO. -

KNAP (tre lakta).— Jes,S-ro Komisario, bruo de la tuta diabl-
aro cl la in fero (Henriko kaj Lenjo estas Ire konfuzaj)

KoRus. — Estu senzorgaj,mi akceptos tiujn sinjorojn kaj
mi alparolos ilin. (Henriko kaj .Lenjo iras al la fono, maldek-

sien )
KNAP (sur la scenejo). -- Jen, S-ro Komisario, tiuj barak-

pajaĉoj, tiuj agituloj, kiuj uzas mian domon kiel batalkam-
pon.

KORUS (emfaze). -- S-ro Komisario, paroli kun vi estas por
mi granda honoro ; sed tiun stultulon mi senkompate forpelas el
mia ĉambro ; mi luprenis in ,nii pagis ĝin,do mi estas hejme ĉi tie
kaj tute, libera ! (ordonante al Knap) Eliru ! A la porte ! Allez !

KOMISARIO. Unu momenton, Sinjoro, unu momenton I
KoRuS. - Eĉ pri• unu momeuteto mi ne konsentas, tiun

mizerulon mi ne povas toleri.
EL1ZABETO. — Mi ankall ne, S-ro Komisario, ĉar li turment-

as sian unikan filinon, tial ke ŝi amas honestan, ĉarman junulon.
KŬ\1ISARIO (ekvidanle Ilenrikon). — Kio ! Mia nevo Hen-

riko ! ( enerala miro)
HENRIKO (limeme). — Mia onklo I
KNAP (aparte). — Lia onklo ! (al la komisario) Ĉu eble, ĉu

li, la deloganto d e . mia filino, estas via nevo ?

KoMtSAR1o. — Mi estas lia onklo kaj zorganto, S-ro
Knap, diru al mi, kion li malbonfaris ?
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HENRIKO. — Kara onklo, mi certigas vin ke mi sincere
kaj honeste amas fratilinon Lenjo.

LENJO. — Kara patro, ne kontratistaru nian feliĉon 1
KNAP. — Ne, ne, ne, ne, ne... centfoje, milfoje ne....
KOMISARIO, — Amiko Knap, vi atidas, ambati amas sin

sincere kaj honeste. Miaflaiike, mi povas certigi, ke mia nevo
estas tre rekomendinda junulo, kiu, dank' al sia kapableco kaj
laboremo,jam akiris belan situacion en unu el la ĉefaj komercaj
firmoj de Antverpeno. Li, krome, heredis de siaj mo.rtintaj
gepatroj kelk-milojn da spesmiloj, kiujn mi administris ĝis min,
sed kiujn mi devos redoni al li, post unu monato, ĉar tiam li
estos plenaĝa.

K NAP. — S-ro Komisario, vi do...
Ko`1ISARIO. — ... proponas ke la gejunuloj geeddĝu, post

unu monato.
KNAP. — Ke ili geedziĝu ! S-ro Komisario, mi ne scias kiel

tio okazis, sed mi havis la fiksan ideon, ke mia filino restos
ĉiam... fratilino.

K.or1ISARIO. — Ke ŝi neniam ecliiniĝus ? Kara amiko !
ĉiuj fratilinoj edziniĝas,... kiam ili havas la okazon....

KNAP. — Do, ĉiuj fratilinoj edziniĝas 1 Nu, tiam Lenjo faru
kiel la aliaj — precipe, ĉar ŝi edziniĝos kun la nevo de mia bona
amiko, la komisario.

HENRIKO. — Dankon, kara Patro 1 Ho,• kiom vi estas bona,
S-ro Knap

KoRus. — La feliĉa sentaügulo ! Por dudek spesmiloj li
akiras tian ĉarman edzineton 1

HENRIKO (signodonante por silenti.) •- Ust ! Silentu vi !
.KomsARIo. — 1)o, post unu monato, S-ro Knap, okazos la

geedziga festo, ĉu ne ?
KORus. — Kaj dum tiu monato, S-ro Knap, mia edzino kaj

mi, iri estos silentaj, kiel muso, sed, je l' tago de l' geedziĝo, ni
ludos niajn plej belajn kvadrelojn,polkojn,valsojn kaj... bolerojn ;
ili resonos tra la tuta ĉirkatüaĵo

EI.IZABE'io. — Tra la tuta ĉirkatiaĵo ! 	 •
KNAP. — Agu nun lativole. Ciuj miaj projektoj disrompiĝis 1

Adiati, kvieta vivo mia I Kaj mia ŝparita mono ! (kurteno)

Kun afabla permeso
esperantigis
AMATUS.

woa	
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