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Aalst, la urbo de nia Dua
Aalst, la urbo en kiu dum venonta Pentekosto la Flandraj
esperantistoj festos sian duan nacian kongreson, estas urbo kun 37.014
enloĝantoj. kuŝanta ĉe la Dender kaj ĉe la fervojlinio Brussel-Oostende
kaj do por ĉiu facile atingebla.
Iam ĝi estis la ĉefurbo de la graflando Aalst, kiu konsistis el la
tuta lando inter la malsupra Dender kaj la Skeldo kaj iĝis feŭdo de
la grafoj de Flandrujo en 1056 sub la nomo de Imperia Flandrujo.
Aalst vigle komercas lupolon kaj estas grava kiel teksindustria
centro. Estas la naskiĝurbo de Pieter Coecke, la fama Flandra pentristo
kaj instruanto de Pieter Brueghel la Maljuna, kaj de Dirk Martens.
Estas tre interesa vidinda urbo, kiu pli kaj pli altiras la turistojn.
Do por la samideanoj--turistoj la kongreso ankaŭ estos interesa laŭ
turisma vidpunkto.
La êefpreĝejo (de S-ta Martino) ekkonstruita en 1541 de Jan
van der Wouwe, Herman kaj Domien de Waghemaekere (arhitektoj
de la Antverpena ĉefpreĝejo) kaj Laurens Keldermans, estas en Brabanta
ait-gotika stilo kun malfru-gotikaj detaloj. Kvankam ne 6nkoristruita,
sekve de la religimilitoj de la XVIa jarcento, ĝi estas impona templo
153

kun S-ta Roĥusaltaro de Rubens, belaj pentrajoj de De Craeyer kaj
Otto Venius, tomboŝtono de Dirk Martens kaj multpeza baroka
remonstranco en la sakristio.
La Skabendomo en frugotika stilo, kun sia stranga sonorilaro (la
kongresanoj povos ĝin viziti) estis konstruata en la komenca de la
XVa jarcento. La dato 1200
sur la turo estas neĝusta kaj la
devizo de Filipo II „Nec spe,
nec metu" (nek per espero, nek
per timo), estis skulptata en la
XVIa jarcento. La sonorilaro
estas unu el la plej bonaj de
Flandrujo kaj la sonorilaristo
Karel De Mette vera artisto.
La muzeo de antikvaĵoj je ambaŭ etaĝoj de la Skabendomo
estas tre vizitinda.
La Urbo4omo, kun tre bongusta malantaŭa konstruï.jo en
rokoko kaj pentrinda gardeno, havas tre riĉe ornamitan
festsalonon kaj posedas interesan kolekton da modernaj pentrajoj.
La vasta Beginejo estis fondita en 1261, sed ĝia nuna aspekto estas grandpart' XVII
jarcenta. La ornamado de la
klasika preĝejo (1787) estas tre
interesa.
Jen, la tri ĉefaj vidindaĵoj de
Aalst ; estas ankoraŭ aliaj, kiuj
estos montrataj Mil la kongresanoj
dum la kongresa vizito de la
urbo.
En la sekvonta numero ni, se
La Belfredo
(K1iŝo de „Vlaamsche Toeristenbond") eble, publikigos planon de Aalst,
por ke... la kongresanoj ne
devoĵiĝu dum la kongreso I
En la sama numero certe aperos la definitivan programon de la
kongreso : estas la provizora, kiu aperis en la Januara numero, sed kun
ĉiuj detaloj.
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Tre Grave.
La Organiza Komitato de la Kongreso, Erembodegemstraat, 29,
Aalst, petas, ke la kongresontoj sendu kiel eble plej baldaŭ la aliĝilojn,
por ke ĝi povu sendi ĝustaternpe la kartojn por la fervoja rabato kaj

La Katolika Ejo
(Kliŝo de „Vlaamsche Toeristenbond")

zorgi pri la loĝado. Propagandaj glumarkoj estas haveblaj ĉe l a
komitato po 5.— fr. por 100.
La devizo de la Flandraj esperantistoj estas nun :
ĈIUJ AL AALST JE PEN TEKOSTO 1

sa ma

Baldaû aperos Ce la Flandra Esperanto-Instituto,
Marckesteenweg, 18, Kortrijk

ELEKTITAJ NOVELOJ

de Lode BAEKELMANS - tradukitaj de Jan VAN SCHOOR
Mendu tuj la bele presitan libron Ce la supre citita Instituto, kie
ĝi estas havebla po 10 frankoj (2 belgoj).
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La Legendo de la Amolago

Kredu, ke estas ruĝharaj diabloj en la infero, diris Casteels,
perforte ridante por gaje deturni tiun abomenon kontraŭ la edziĝo.
La negardita Charlot*) estis aŭskultinta kun streĉa atento kaj
laŭte konsentis :
Tiaj estas la virinoj ! Mastre regi kaj porti la pantalonon, tio
estas ilia naturo...
Tion vi ja scias, ĉu ne ? akre diris al li sinjorino Dierickx,
silentigante lin per ordonantaj okuloj.
(El : De Filosoof van 't Sashuis)
Tradukis MARIA DOCKX.
—

de MAURITS SABBE
Casteels, patro de Marinjo, klopodas por edzigi la kluziston
kun vidvino, sinjorino Dierickx. La „filozofo" kontraŭstaras.

—

- Cu vi ja scias kial oni nomas tiun lagon „Amolago" ? li
demandis kaŝe ridetante. Ne ? Nu. mi rakontos tion al vi.
Sur la vizaĝo de Marinjo aperis esprimo de gaja surprizo. Ŝi
konis la kortuŝan, malgajan rakonton pri tiuj du junaj, belaj geamantoj,
kiuj ĵuris eternan fidelecon unu al la alia, kaj kiuj. ĉar senkora tirano
volis disigi ilin unu de la alia. kune serĉis la morton en la lago, kiu
memore de ilia granda amo depost tiam nomiĝis Amolago. Estis ĝojo
por ŝi denove aŭdi tiun legendon de lá kluzisto.
- Antaŭ multaj, multaj faroj, tiel li komencis, vivis en la kluzdouio
ŝuisto kaj lia edzino ! Ili ĉiutage disputis, ĉar la edzino ĉiam volis scii
ĉion pli bone ol la edzo kaj mastre regi kiel ĉiuj virinoj. Nu, la ŝuisto
.ja devis scii tion, li estis edziĝinta..,
Marinjo mire rigardis la kluziston, ĉar tiel certe ne komenciĝis
la rakonto pri la geamantoj. La kluzisto tamen kaŝe okulumis al ŝi, pro
kio la knabino tuj divenis lian intencon mensograkonti ion al sinjorino
Dierickx.
— Iun tagon ili ekdisputis por scii je kiu flanko kuŝas Damme,
ĉu flanke de la Vinberejstrateto, Cu flanke de la Beginejo. La edzo
diris, ke estis flanke de la Vinberejstrateto kaj la edzino, ke estis flanke
de la Beginejo. Kaj ili disputis, kaj ili kverelis, kaj ili preskaŭ interba
talis, sed la edzino ne volis cedi. Si volis porti la pantalonon. kiel ĉiuj
virinoj... Ploraĉante ŝi senĉese diris : „Flanke de la Beginejo !'' Kaj pli
kaj pli rapide, preskaŭ senspire ŝi diris konstante : ,.Beginejo ! Beginejo!...— La edzo terure ekkoleris kaj kaptis ŝin kun korpo kaj animo
kaj ĵetis ŝin tra l' fenestro en la akvon. Jes, jes, jen sekvo de l'edziĝo.
La edzino ne jam cedis. „Beginejo ! Beginejo !" ŝi kriis baraktante en
la akvo. Si subiĝis ĝis sia mentono, la akvo fluis en ŝian buŝon kaj
tamen ŝi daŭrigis krii malgraŭ la plaŭdetanta akvo : „Beginejo !
Beginejo !..." Fine ŝi ne kapablis plu! Sia buŝo .kaj ŝiaj naztruoj estis
plenaj je akvo ! Kaj ĉu vi scias kion ŝi tiam faris ? Si levis sian manon
super la akvon kaj per sia fingro ŝi montris konstante. obstina kiel
virino, obstina ĝis la morto, al la Beginejo ! Beginejo 1 Beginejo !,..
Kaj ĉar tiu bela ekzemplo de edziĝamo tie dronis, oni nomas tiun lagon
„Amolago".
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*) Frenezulo, frato de sinjorino Dierickx.

FLLIGMAŜINO.
Majeste flugas flugmaŝino
sur la ĉielo,
samkiel sur la blua maro
boata velo

la teron kun ĝiaj abundaj,
fruktdonaj landoj,
interplektitaj per riveroj
kvazaŭ rubandoj.

samkiel granda, stranga birdo,
neĝblanka mevo,
neniam jam vidita krom en
rakont' aŭ revo.

De tie ĉi malgranda ĉio
aspektas nun : o,
la granda, vasta mar' eĉ ŝajnas
al mi laguno.

Alloge sonas la zumado
de la motoro ;
al kunflugado arde mia
sopiras koro.

Kaj tie tiu makuleto :
jen Antverpeno
kun sia Skeldo, katedralo
kaj mondhaveno

Volonte ĉe l' aviadisto
mi ŝatus sidi,
por ke de tie mi kapablu
la teron vidi ;---

Majeste flugas flugmaŝino
sur la ĉielo,
samkiel sur la blua maro
boata velo.

la teron kun ĝiaj malgrandaj
(dusence!) homoj,
vivantaj jen en senaeraj,
ludilaj domoj ;--

Etiĝas ĝi kaj malaperas
ĉe l' horizonto ;
flugadas ĝi al nekonata,
pli bela mondo ..

..

.

.

Jan van Schoor.

■
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Mondliteraturo
SANKTA EVARDON*)
Tie, en angulo de la preĝejo, malluma, ĉe la maldekstra flanko
de la transepto, kie neniam kirliĝas la malvarmetaj ventetoj vesperaj,
kie venas supren el la larĝaj pavimŝtonoj la odoroj de la jarcentoj, de
la mucideco, la sankta akvo, de la tero malseka, de la vakso fandita,
de la incenso malnova, de la tombejo, de la vestoj premitaj en la
skulptitaj ŝrankoj de la sakristio, laŭlonge de la dikaj kolonoj, malrapide
venis la virinoj, ombroj senbruaj en duonlumo. Tiam ili genuiĝis sur
seĝoj. Senmovaj, ili preĝadis.
Unu, iam kaj iam, levis la kapon. La ligna sanktulo rigardis ŝin
per malfermegitaj, mirantaj okuloj. Sankta Evardon. Episkopeto, apoganta sin sur bastono pli longa ol li. Malbrile. Lia senorigita mitro
preskaŭ tiel longa kiel lia korpo. Kiam brilis la suno, lia senkolorigita
robo mergiĝis en blua maro. Lia levita mano benadis.
Ciam estis nove fortranĉitaj floroj sur la soklo antaŭ li, en klara
glaso plena je fonta akvo.
Ĉiam. je la tago de la „pardono"**), li estis portata de kvar
viroj, la plej altaj el la paroho, pro la virinoj, kiuj ĉiuj pasis sub la
portilo, sur la preĝeja placo post la procesio.

La nova parohestro konsilis al siaj parohanoj legi „La Croix du
Dimanche"***)
Li aĉetis kinematografon por la katolika junulara klubo.
Li malpermesis al la virinoj pasi sub Sankta Evardon.
*) Ci tiu novelo aperis en 1928. en la aŭtuna numero de la
Bretonlingva revuo „Gwalarn". Gi temas pri la fideleco de la
Bretonaj kamparanoj al la antikva kulto de la naciaj sanktuloj.
Kontraŭ tiu kulto la gvidantoj de la katolika eklezio kaj parto de
la parohaj pastroj vane klopodis dum jarcentoj, provante anstataŭigi la Bretonajn per „oficialaj" sanktuloj kaj sanktulinoj.
Hodiaŭ, pro la kreskanta forteco de la naciista movado en Bretonujo, la situacio tute aliiĝis. La kulto de la naciaj sanktuloj estas,
ne sole tolerata, sed eĉ favorata de la pastroj kaj episkopoj.
Ĉi tiu traduko estas kvazaŭ laŭvorta.
**) pardon : religia festo ĉiujara. Ĉiu paroho havas sian pardonon,
***) ,,La dimanĉa Kruco", Franclingva katolika gazeto.
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La bigotulinoj aĉetis „La Croix du Dimanche", kaj legis, nekomprenante, de la supro de la titolo ĝis la lasta linio de la reklamoj, la
farton de Lia Papa Moŝto, novajojn el Meksikio, la flugadon de
Lindbergh, — kun pieco.
La tuta loĝantaro iris por vidi la filmojn. Diroj disvastiĝis tra la
vilaĝo, ke oni estus vidonta Charlie Chaplin. Anstataŭ tio, oni vidis la
kafrikolton en Brazilio kaj la Sanktan Virgulinon de Loreto. Ĉiuj
estis ĉagrenitaj.
Kiam oni malpermesis al la virinoj pasi sub Sankta Evardon, eĉ
la plej bigotaj koleris. La maljunulinoj grincigis la dentojn. La junulinoj
ridetis. La maljunuloj grumblis. La junuloj primokis. Kolere.
Sed nur la sekvontan jaron okazis la tumultego.
Tamen, ĝi estis bela, la statuo de Sankta Johanino d'Arc. Kiel
flamo ĝi lumadis. Kun arĝentita kiraso. Ĝia kasko ĉe ĝiaj piedoj. Ĝiaj
haroj tonditaj laŭmode. Rigardante la ĉielon per petantaj okuloj, forte
premante ĉe ĝia brusto la flagon kun liliaj florajoj. El Parizo ĝi venis
vendredon. En ligna kesto kun multe da rabotaĵoj kaj papero. Kaj se
ĝi estus rompita ! Ne, tie ĝi estis, pura kaj brila, ĉe la malnova flava
muro, kaj fera tripiedaĵo antaŭe kun ekbruligitaj kandeloj. La tripiedaĵo
estis rabita de Sankta Jozefo por ĝi.
Tamen ne estis glaso, aŭ fonta akvo, aù floroj. La glaso estis
malaperinta. La soklo estis forigita de apud la blua fenestro. Sankta
Evardon estis for.
„Ni preĝu por niaj parencoj kaj niaj bonfarantoj..."
Sed nemultaj homoj preĝis por la nova bonfarantino : la malgrasa
vidvino genuiĝinta sur la benko de Lia Parohestra Moŝto, — neniom
malplimulte ! — apud la harmoniumo.
Antaŭ du jaroj ŝi konstruigis la somerdornon, sur la klifo tie, kun
ĝardenego traplantita per pinoj kaj tamarikoj. Estas ŝi, kiu donacis la
monon por aĉeti la kinematografon, — nun difektita. La vidvino el
Valenciennes. Si venis nur dum somero. Estas ŝi, kiu aĉetis la statuon
de Sankta Johanino d'Arc. La parohestro ŝatis ŝin. Pro ŝi li laŭtlegis
la tabelon de la festoj en Franca lingvo ĉiusemajne.

Kiam la parohestro laŭtlegis la programon de la „pardono", li
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ne sciigis la nomojn de la portontoj de Sankta Evardon. Kiam li
malsupreniris la katedron, Saig Fulup, Biel Vras kaj Reun Talibar
returnante siajn seĝojn, intence faligis ilin.

ĉeestis pastroj, la kvar portantoj havis amuzan tempon : levante la
portilon, kaj mallevante ĝin subite por haltigi grandulinon, kiu volis
pasi. Kaj tiam piedbare faligante dikulinon. Kaj krioj,... koleroj,...
ludoj,... pinĉoj... ; la ridado de la „Filinoj de Mario" rebruis trans la klifo
de roko al roko ĝis la blankŝaŭmaj rifoj inter la malproksimaj ondoj.

La tagon de la „pardono", en la granda procesio, estis pli
malmulte da viroj. Dum la blankaj kufoj eliris tra la pordego kiel
neĝo, Saig Fulup, Biel Vras kaj Reun Talibar restis en la trinkejo
„La Tri Paseroj" sur la preĝeja placo. Altstaturaj dudekdu-jaraj viroj.
Ili estis la portantoj de Sankta Evardon, antaii du jaroj. Saig Fulup,
sur la sojlo, kun disstariĝintaj kruroj kaj profunde enŝovintaj manoj en
la pantalonpoŝoj. La du aliaj en mallumo, malantatie, rikanantaj kiel
sangsoifaj demonoj.

La sekvantan tagon, la sonorigisto trovis Sanktan Evardon sur
lia soklo en la preĝejo, kaj la statuon de Sankta Johanino d'Arc,
punita, en la angulo.
De tiam la virinoj venas kiel antaŭe, genuiĝante antaŭ la
Sanktulo. Ju pli alproksimiĝas la tago de la „pardono", des pli maltrankviliĝas Lia Parohestra Moŝto.
Verkis kaj tradukis ROPARZ HEMON.

Ciuj virinoj estis tie. Obeemaj. La „Filinoj de Mario"*), zorge
vestitaj laŭ la modo de la urbo, kantante Francajn kantikojn. Kortuŝe
stis aŭskultadi ilin. Kortuŝe estis ilin rigardadi.

Flandra

FLANDRA, KARA LAND' !

Kaj pasis la tago, pace kaj ĝojige. Kaj falis la vespero sur la
preĝejo, kviete. Kiam Lia Parohestra Moŝto, trankvile kaj senzorge,

Pri kio kantas alta tur'
Kun ora vivokron' ?
Pri humiligo kaj terur'
En Flandra region' !
Flandrujo, kara nia land',
Triumfa iĝu via kant' !

Laŭlonge de la zigzagaj vojoj kaj vojetoj, maro da homoj. Kiel
formikoj sur la erikejo, invadante tra la nigra nokto la klifon. Virinoj
kaj viroj. Unuj iris rekte antaŭen, rigidaj, kunprernante la lipojn,
kliniĝinte super siaj rozarioj. Unuj kun ŝanceliĝantaj paŝoj. Unuj duondormis, antaŭenpelataj de la torenta homamaso. Unuj bone rigardiŝ,
atentaj, por ke ili ne falu, trafante ŝtonon aŭ glitante sur la herbo, kie
estis dissemitaj la kadavroj de piedpremitaj bufetoj.
Ce la fronto de la procesio, nigra, super la horizontlinio, la
portilo de Sankta Evardon rulis kaj tangis kiel boato sur freneziĝinta
maro, sur la ŝultroj de Saig kaj Biel kaj Reun kaj alia, nekonata viro.
Kiel en la antikvaj tempoj, la procesio ĉirkaŭiris la klifon.
Dum ili iris laŭlonge de la ĝardenmuro de la somerdomo, la
maljunulinoj elŝiris terpecojn el la rando de la vojeto, kaj jetis llin
kontraŭ la muro de la vidvinc, kun preĝoj al Sankta Evardon.
Kaj la virinoj pasis, ĉiu kaj ĉiuj, sub la Sanktulo. Fine, ĉar ne
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Muziko de Jan BROECKX

Teksto de Frans LIEKENS

enlitiĝis...

*„Filinoj de Mario” : pia societo de fraŭlinoj.

Kanto Esperantigita
Pri kio kantas Skeldriver'
Fluante tra la land',
En kiu brilas la prosper'
Samkiel diamant' ?
Ĝi krias : Flandro, gardu vi
Pri propra lingvo kaj naci !

Ondetu do kant' de river',
Sonadu tura kant',
Konscion verŝu pri fier'
En koron de l' aŭdant' I
Pretigu lin por la bestal'
Por Flandraj rajt' kaj ideal'
REKANTAĴO

i

Flandra, kara land',
Estu for la bant', Flandrujo !
Flandra, kara land',
Estu for la bant', Flandroland' !
Tradukis Juul KARNAS.
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Kolektitaj Opinioj pri la Milito
Sendube niaj legantoj kun ĝojo ekvidis en nia Februara numero,
ke la katolika moralo forĵetas la militon kiel permesitan rimedon en la
internaciaj interrilatoj kaj multaj certe nun jam legis la bonegan broŝuron „Katolikaj voĉoj kontraŭ la milito".
Tiurilate mi volas nun mencii kelkajn opiniojn de famaj verkistoj,
speciale ĉar multaj gvidantoj de la Belga Laborista Partio ankaŭ nun
defendas la rajton, kaj sekve la devon, de militado. Tamen estas
ĝojiga fakto, ke en la sama partio aliaj voĉoj defendas — sed ĝis nun
ne sufiĉe forte por konvinki siajn socialistajn kamaradojn — pli racian
opinion, nome : ni malamas kian ajn militon, do ni jam ne militos kaj
ne voĉdonos por la militkreditoj.
Fénélon diris : „La milito estas malbono, kiu malhonoras la
homaron."
Montesquieu : „Se mi konus ion utila por mia patrujo, sed
malutila por la homaro, mi konsiderus ĝin kiel krimon."
Guy de Maupassant : „Kiuj estas la veraj sovaĝuloj ? Tiuj, kiuj
batalas unuj kontraŭ la aliaj por manĝi la venkitojn aŭ tiuj, kiuj batalas
nur por mortigi ?"
Voltaire : „Tiel longe, ke la kaprico de kelkaj homoj mortigigas
milojn da fratoj, la al heroeco dediĉita parto de l' homaro restos la
plej terura afero en la tuta naturo."
Victor Hugo : „En la 20a. jarcento la milito estos mortinta, la
eŝafodo estos mortinta, la malamo estos mortinta... la homo vivos.
Super ĉio ekzistas granda patrujo, la mondo, kaj granda espero, la
tuta ĉielo."
Pascal : „Kial vi mortigas min ? Nu ja, ĉu vi ne loĝas ĉe la alia
flanko de l' akvo ? Amiko mia, se vi loĝus ĉe tiu ĉi flanko, mi estus
murdisto, estus maljuste mortpafi vin tiamaniere ; sed ĉar vi loĝas ĉe
la alia flanko, mi estas bravulo kaj estas juste !"
Kaj ĉiuj konas la opinion de Einstein, Tolstoj, B. von Siittner kaj
de Lia Papa Moŝto, kiu malfeliĉe estas malhelpata de t.n. katolikoj,
kiuj ne jam konas sian veran devon aŭ misklarigas liajn parolojn laŭ
sia intereso.
Fine jen persona opinio pri kontraŭdiro, kiun oni ofte faras, kiam
iu defendas la kontraŭmilitan agadon : „Sed kiam iu penetras en vian
domon por mortigi vian edzinon, viajn infanojn kaj ankaŭ vin mem,
ĉu vi do ne defendos vin, eĉ mortigante tiun entrudinton ? Nu, la
patrujo estas ja granda familio kaj kiam la malamiko penetras en la
patrujon, vi devas defendi ĝin samkiel vi defendus vian domon !" Ne,
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la komparo estas nekompleta. Alie estas : antaŭsciante, ke mortigema
viro venos por mortigi vian familion, vi faras ĉion por ricevi lin, bone
armita kaj sufokigas lin per gaso aŭ malfermas lian ventron per
kuirejtranĉilo ! Tia estas milito ! Ne, mia amiko, en via okazo vi nur
bezonus averti la policon. Ankaŭ la popoloj bezonas policon, sed justan,
fidindan, ĝeneralan policon, kaj tial ni devas klopodi por ke la popoloj,
ĉiuj kunlaborantaj, akiru tian policon !
LEO CALLOENS, AALST.

Sociala Paroladeto
PRI KRIZO KAJ VIRINOJ
En Belgujo, Germanujo, Anglujo, ĉie estas multege da senlaboruloj. La registaroj kunvenas. priparoladas la situacion, kaj... ĉio
restadas kiel estas !
Estas certe, ke la nuntempa krizo estas internacia okazaĵo. Sed
al kiom da viroj oni kapablus havigi laboron, se oni forsendus la
edziniĝintajn virinojn el fabrikoj kaj oficejoj ? Kiom da virinoj nun
okupas oficojn. kiuj estis antaŭe okupataj de viroj ? Tre certe miloj
kaj miloj !
En unu el niaj plej grandaj Belgaj aŭtomobilfabrikoj laboris
antaŭ la milito neniu virino ; kaj nun estas miloj da virinoj, kiuj tie
laboras. Kaj ĉi tiuj virinoj staras ĉe la samaj maŝinoj kaj taras la
samajn laborojn, kiel antaŭe la viroj.
En multaj oficejoj estas sep aŭ ok oficistinoj kontraŭ tri aŭ du
oficistoj. Ankaŭ la Belga registaro kunhelpas al ĉi tiu malsana situacio:
en la Antverpena ĉefpoŝtoficejo estas jam oficistinoj ; en Deurne,
kumunumo apud Antverpeno havanta 35 mil loĝantojn, estas en la
du poŝtoficejoj oficistinoj.
Ne kredu, ke mi volas akuzi la malfortan sekson pri malkapableco. Tute ne ! Sed kiuj estas la sekvoj de ĝia superrego en fabrikoj
kaj oficejoj ? Multaj viroj vagas senlabore tra la stratoj kaj la salajroj
malplialtiĝas, ĉar la virinoj ĝenerale laboras por malpli granda ol
vira salajro.
Kaj la rimedoj ? vi demandas.
Por kontraŭbata.li la senlaborecon oni devus :
enkonduki la 40 - laborhoran semajnon ;
plivastigi la lerndevon ĝis 16- jara aĝo ;
forsendi la edziniĝinta1n virinojn el oficejoj kaj fabrikoj !
J. THÉRY.
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Esperanto-Ekzamenoj

KIEL LA PEDIKOJ VENIS EN LA MONDON

Ni memorigas, ke la Esperanto-ekzamenoj pri simpla kaj supera
kapableco, organizitaj de Flandra Esperanto-Instituto, okazos en Aalst
dimanĉon la 26an de Aprilo je la l0a matene en Ia urba lernejo,
Vrijheidstraat.
Esperantistoj, kiuj deziras partopreni, pagu la sumon de 10.— fr.
al la supre citita Instituto (poŝtĉeko n° 196906 de la sekretario-kasisto
G. Debrouwere, Kortrijk).
PROGRAMO :
Kapableco
Simpla
Supera
15p.
15p.
Diktaĵo
10
10
Traduko de la diktaĵo
Gramatiko (Flandre por simpla, esperante por
20
20
supera kapableco)
15
15
Traduko de Flandra teksto
20
20
Redaktajo
15
10
Legado
15
10
Klarigoj pri la legado
15
Konversacio. Parolado
125 p.
100 p.

Kiam nia Di-Sinjoro ankoraii vivis sur la tero, li iam promenis en
tre homplena strato.
Preskaŭ antaŭ ĉiu pordo li vidis virinon staranta kun krucigitaj
brakoj kaj bahilantaj kun la preterpasantoj ati la najbaroj : ili ja certe
havis nenian laboron.
Nia Di-Sinjoro alparolis iun el ili.
- Virino, li diris, kiel vi staras ĉi tie en la strato ? Kial vi ne
estas laboranta en via hejmo ?
— Mi ne havas laboron, ŝi respondis.
- Eniru, rigardu la kapon de via infano, tie vi trovos sufiĉe da
okupado.
Si eniris sian hejmon kaj trovis sur la kapo de siaj infanoj aron
da malgrandaj kaj malpuraj bestetoj, kiujn ni nun nomas pedikoj.
(Laŭ Amaat Joos : Vertelsels van het Vlaamsche Volk)
Rerakontis Piet VAN PEEL.

Pri la Malplimulta Problemo
Lasttempe, kiam vekiĝis ĉe la malplimultoj la sento de memkonservo. kultura klereco kaj propra ekonomia vivo, ekĝermis en la mondo
la malplimulta problemo. Gi estas problemo. kiu ĉiutage akiras pli
gravan signifon, kaj speciale en la landoj. kie loĝas diversaj etnikaj
popoloj.
La malplimultoj movadoj celas la konservadon de la popolkutimoj
kaj postulas la rajton je aŭtonoma kulturo kaj klerigado. Ĉiu popolo
havu la eblecon vivi laii sia tradicio. Oni donu al ĝi nacilingvajn
lernejojn kaj preĝejojn, per kiuj la malplimulto formas. sian spiritan
vivon; kaj tiel ĝi iĝu utila ne nur por si mem, sed ankaŭ por la ŝtato,
al kiu ĝi apartenas. Do ĉiu komprenu, ke la malplitnultaj movadoj celas
antaŭ ĉio la kulturan altigon de la popolo.
La malplimultoj ne havas „mallumajn celojn" kaj iliaj movadoj ne
estas kontraŭ la superaj interesoj de la ŝtato, en kiu ili loĝas. Tial oni
devas doni al la malplimultoj la signifon. kiu konvenas al ili, ĉar tic
estas por la profito de ambaŭ partioj.
Ciujare okazas en Genève la konferenco de la delegitoj de la
naciaj malplimultoj ; ĉi tiu konferenco klopodas havigi al la subpremitaj
malplimultoj plibonigon de ilia situacio kaj defendas ilian rajton je
propra vivo. D. N. Minĉev, Constanta.
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Ĉiujn informojn volonte havigas f-ino Juliette Terryn
straat. 82, Gent, prezidantino de F. E. I. kaj de la juĝantaro.

Al tom bej o

Raap-

Lulkanteto

Dolĉe falis sur tombejon
Blanka neĝo tra l' silent',
Dum ploradis en preĝejo
Sonoril' sub griza tend'...

Steloj nenombreblaj brilas
sur la firmament' sen fi n'
kaj silente vin salutas.
— Dormu dolĉe, amatin'.

Malrapide la ĉevalo
Tra la strat,' en nigra vest'.
Forkondukis la patrinon
Al la tomb' en ligna kest'...

En la nokto bonodoras
dolĉe ondas via sin'
la ĝardenoj, la arbaroj.
— Dormu dolĉe, amatin'.

Dum ploradis en preĝejo
Sonoril' sub griza tend',
Dolĉe falis sur tomb e jon
Blanka neĝo tra l' silent'...
Maria ALGOET.

Ie kantas najtingalo.
Cu vi eble aŭdas min
en ĉielaj viaj revoj ?
— Dormu dolĉe, amatin'.
Jan VAN SCHOOR.
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Vlaamsch-Esperanto Samenspraken
VLEESCH EN WILD
Biefstuk met gebakken aardappelen
Gebraden ossevleesch.
Rolpens. Kalfsvleesch.
Gebraden varkensvleesch.
Kalfsnieren. Karbonaden.
Rosbief - half gaar goed gaar.
-

Lamsvleesch. Varkensvleesch.
Lamsbout. Ham. Gehakt.
Worst. Patrijs. Haas.
Hazenpeper. Konijn. Eend.
Duif. Gans. Gebraden kip.
Kalkoen. Eierkoek.
Zacht gekookte eieren.
Versche eieren.
GROENTEN
Asperges. Bloemkool. Wortelen.
Spinazie. Snijboonen.
Erwten. Selder. Salade.
Boonen. Rapen. Artisjokken.
Postelein. Koolrapen. Zuurkool.
Bieten. Komkommers. Zuring.
Peterselie. Spruitjes.

-

VIANDO KAJ ĈASAĴO

.--

Bifsteko kun frititaj terpomoj.
Rostita bovaĵo.
Marinita bovaĵo. Bovidaĵo.
Rostita porkaĵo.
Bovidrenoj. Kotletoj.
Rostbefo - duone kuirita
tre
kuirita.
Safaĵo. Porkaĵo.
Safofemuraĵo. Sinko. Hakitajo.
Kolbaso. Perdriko. Leporo.
Sangosaŭcaĵo. Kuniklo. Anaso.
Kolombo. Ansero. Rostita kokidajo
Meleagro. Omleto.
Mallonge bolitaj ovoj.
Freŝaj ovoj.
-

LEGOMOJ

Asparagoj. Florbrasiko. Karotoj.
Spinaco. Freŝaj fazeoletoj.
Pizoj. Celerio. Salato.
Faboj. Napoj. Artiŝokoj.
Portulako. Brasikrapoj. Saŭrkraŭto
Betoj. Kukumoj. Okzalo.
Petroselo. Brasiketoj.

Inter Ni
El St. Nilaaas.
Al Triumfo. -- Laŭkutime la geanoj parto
prenos la nunjarajn kongresojn. Jam multaj elektis la Flandran kaj
certe „Al Triumfo" estos bone delegata en Aalst.
Ĉar la nuna kurso bonege sukcesis, la gvidanto antaŭvidas
baldaŭan malferinon de perfektiga kurso. Ĉi tiu decido estas unuanime
aplaŭdata, precipe de la malnovaj geamikoj, kiuj tre bezonas la kurson.
Dum venonta kunveno la grupo aranĝos la ĉi jarajn ekskursojn,
esperante ke la vetero estos pli bona ol dum la pasinta jaro : tiam la
Al Triumfanoj preskaŭ dronis duin la ekskursoj !
El Meenen. — La 26an de Februaro estis fondata ĉi tie grupo,
kiu kunvenas ĉiun merkredon en la urba lernejo, Stacistrato. Dudek tri
gelernantoj jam enskrihigis sin. Nia amiko Kamiel Depypere estis
elektata kiel prezidanto.
-
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Multajn bondezirojn por la prospero de la nova grupo, kiu
formas novan ĉeneron de la esperanto movado en Flandrujo.
El Aalst.
Pioniro. — Ciuj Pióniranoj nun fervore laboras
por la organizo de la 2a Flandra Kongreso, dum multaj diligente studas
por la ekzamenoj de la Flandra Instituto, kiuj okazas ĉi tiun jaron en
nia tubo.
La loka Organiza Kongreskomitato ricevis kiel subtenon de s-ro
Van der Eeckhout, 2,50 ; de s -roj Stroobants. 15, ; de s-ro Simal.
10, -- ; de s-ro De Brauw, 20,— ; de f-ino Emilie Buchty el Aachen,
80,— fr. Al ĉiuj tre koran dankon. Multaj imitu ilian bonan ekzemplon.
El Kortrijk. Merkrede la 26an. de Februaro okazis la fermo
de la Esperanto kurso, kies rezulto estis sufiĉe kontentiga por la loka
grupo. Lernanto dankis en la nomo de la partoprenintoj, el kiuj multaj
aliĝis al la grupo.
— La 23an de Februaro la urbkonsila,ntaro unuanime voĉdonis
1.000 fr. da subteno por la publika kurso, kiun la grupo organizis ;
krom tio ĝi senpage disponigis ĉambregon en la urbodomo. Estas jam
la 3a jaro, ke la urbo Kortrijk subvencias la publikajn kursojn kaj ni
esperas, ke estonte ĝi daŭre agos same, je plej granda bono de nia
movado.
— Por dece kroni sian kurson, la grupo aranĝis feston la 1 an de
Marto, kiu bone, tre bone. preskaŭ tro bone sukcesis, ĉar ĉeestis multe
pli da personoj ol antaŭvidite. Amasa studado de Esperanto estis
provata per komuna lernado de l' „Trinkkanto" kun mirinda rezultato
baldaŭ ĉiuj komprenis nian lingvon kaj plengorĝe kunkantis... Specialan
dankon meritas la deklamantoj kaj la muzikistaro, kiu senlace turnis la
ankaŭ neniam lacajn gedancemulojn.
— Merkrede la Ian de Aprilo, je la 8a vespere, okazos la monata
kunveno en la kutima ejo.
La Kortrijka grupo gratulis letere la radiostacion Lille P. T.
pro la lecionoj disaŭdigataj dimanĉmatene de la 8 1/2 ĝis la 9a. Danki
vortoj sekvis per la aervojo la 15an de Februaro, post kio ankaŭ estis
farata anonceto pri la 2a Flandra Kongreso en Aalst. Dankon al la
Franca samideano, kiu tiel volis propagandi por nia kongreso !
-

Nekrologo
S-ro August De Kegel, patro de s-ro Robert De Kegel, membro
de „Pioniro" el Aalst, mortis la 6an de Marto. Al nia funebranta
samideano ni prezentas niajn plej sincerajn kondolencojn.
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DIVERSAĴOJ
Brusela Kulturo. -- „L'Etoile Belge" rakontis. ke en lernejo de
la Brusela aglotr.eriĝo estis demandata de la profesoro de Belga
historio, kiu faris la „Brabançonne" (t.e. la Belga nacia kanto). La
senmalica respondo de du lernantoj estis : Maurice Chevalier !
Deziras korespondi : S-ro C. Niŝido, jobuto, Himi-gun, Toyama,
japanujo.
En Turkujo surskriboj fremdlingvaj ne estas permesataj, kiam
ne samtempe la samaj surskriboj estas farataj Turke kaj almenaŭ 1 1/3
foje pli grande.

Bibliografio
(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas.
Ĉiu verto estas havebla ĉ.e Flandra Esperanto-lnstituto.)
Kr:stanismo kaj Patriotismo de L. N. Tolstoj, tradukis 1
Maĉerni. Eldonis : Sennacieca Asocio Tutrnonda, Eldona Fako
Kooperativa, Leipzig. 112 paĝoj ; 12 x 15 cm. Prezo: 1,20 mkg.
Hura ! de julio Baghy. Eldonis : Literatura Mondo, Budapest.
411 paĝoj ; 14 x 20 cm. Prezo : broŝurita P. 8.20, duontole P. 9.30,
tole bindita P. 11.20 plus sendkostoj.
jen la longe atendita dua romano de julio Baghy, certe la plej
legata aiítoro en Esperantujo. Ankaŭ la leganto de ĉi tiu romano povas
konjekti lati ĝia enhavo kaj stilo, ke la atitoro estas poeto. Tamen la
fundo de la fantaziajoj de julio Baghy estas reala : homoj. kiel Jonathan
Krak kaj jenlafiŝ k.a., kiujn oni kredas nuraj kreitajoj de la imagriĉa
aŭtoro, oni ofte renkontas en la vivo.
Malgraŭ la dikeco de la libro oni ne volonte formetas ĝin : la
intrigo tenas nin kaptitaj. Ni jam diris, ke la aŭtoro estas poeto : kiel
tia li ne nur volas havigi distran legaĵon, sed ankaŭ plinobeligi la animon
de la leganto.
Ht-ra ! estas nova modelo de esperanta stilo ; tamen la uzon de
ci ni ne povas aprobi.

Subteno por nia revuo
Ri!:, 20,— ; E. R. kaj D. F., kongresa tropago, 7,50; Piet, 20,---;
J. Van Eraeckel, 50,-- ; Bern. B., 5,-- ; Paula Fiten, 20,— ; jos. 5,—
Flor. Rciss, 40,-- ; de Flandra samideanino el St. Niklaas, 30,-- ;
R. M. Janssens, 3 dolaroj — 2 kotizoj F. G. E., 65,75 ; Mart, 10,— ;

;

Jan, 10, ---- ; entute : 283,25 frankoj.
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