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Al niaj Amikoj
Kun ĉi tiu numero nia 2a. jarkolekto finiĝas.
Dudek-kvar numeroj de „Flandra Esperantisto" jam aperis,
ĉiuj same akurate. (Kiu do diris, ke post la 6-a numero nia revuo ne
plu aperus ? !)
Por tiuj, kiuj deziras bindigi la jarkolekton, ni aldonas al ĉi tiu
numero enhavtabelon.
Ni sentime povas kompari nian revuon kun la aliaj : estas „unu
el la plej bonaj revuoj" el Esperantujo.
Por la 3a. jaro la abonprezo restos 15.— fr. por la enlandaj kaj
20.— fr. (4 belgoj) por la eksterlandaj abonantoj. La membroj de
Flandra Ligo Esperantista denove ricevos la revuon senpage.
Amikoj, reabonu same akurate kiel vi ricevis la revuon kaj
klopode akiri novan abonant(in)on! Nia revuo ne estas tiel ampleksa,
kiel ni dezirus l Se la nuna abonantaro tamen duobliĝus, ni povus igi
la revuon 24-paĝa ; estus jam paŝo antaŭen al nia celo : 32--paĝa
Flandra Esperantisto.
Antaŭen do por la pligrandigo de nia revuo !
Abonantoj, ĉiam fidu je ni !
Subtenantoj, restu sane malavaraj !
Kunlaborantoj, ĉiam pliinteresigu nihn revuon !
Ne forgesu, ke „Flandra Esperantisto" estas la ligilo de ĉiuj Flandraj esperantistoj, la ĉefa konstruanto de nia Esperanta idealo en
Flandrujo kaj la sola reprezentanto de nia propra, Flandra kulturo ĉe
la eksterlanda esperantistaro ! FLANDRA ESPERANTISTO.
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PRO SLIKERAĴO
de Carry VAN BRUGGEN *)

Ŝi trovas lin malsaĝa. Suĉi vi devas, ŝpareine kaj longe, por ke
tio varme kaj dolĉe eniru tra via gorĝo. Tiel li tamen alifoje ankaŭ
faras !
Ili iras laŭ la „ora farmo"*), sed nun ne estas oro tie, nur malhelverdo kaj malhel-bluo kaj malhel-flavo. lli iras trans la malgranda
kluzo, profunde sub ili susurûs kaj ŝaumas kaj baraktas la akvo, la
maldekstra akvoflanko kaptas la tutlastan sunbrilon, la herbo estas tie
ankorat'i juna kaj silke delikata. Ĉi tiu kanalo estas larĝa kaj serpentumas
ĝis malproksime en la landon kaj la bordoj estas nudaj. Ili denove
eniras la malhelan vilaĝon, kaj estas kvazaŭ ili kiom restis da sunbrilo
postlasis apud la kluzo.
„Ĉu vi nun ankoraŭ suĉas vian sukeraĵon ? Cu ĝi ne baldaŭ estos
formanĝita ?"
„Ne... kial do vi tion demandas ĉiam denove ? Kial vi tiel rapide
manĝis vian ?" Ili ŝanĝis manon kaj flankon, ili montras unu al la alia
la ruĝ- kaj blankajn manplatojn.
„Oni ekhavus de tio haŭtveziketoj !"
,,Cu vi ankoraŭ suĉas ?"
,.Jes, certe ! Kion do vi volas ? Ĝi estas nur duone manĝita."
Kial do li denove ridetis je si mem ? Li havas icn, li kaŝas ion,
kion ŝi ne povas scii !
La sonorilo aŭdigas la kvinan, tie antaŭ ili, en la Orientturo ! Kaj
jen li subite haltas, dum ŝi daŭrigas la iradon, kompreneble, ke la lakto
suprensaltetis trans la randon.
„Kio do okazas al vi ? Vi ektimigas min !"
„Elkraĉu !"
„Kio ? Kion mi devas elkraĉi ?"
„Vian sukerajon I Vian sukerajon. La sonorilo aŭdigis la kvinan.
Vi scias, kion sinjoro Hamel diris, hierati en la lernejo... post la kvina
akurate ne plu sukerajon. Vi pekas... vi jam dum tridek sekundoj pekas.
Elkraĉu do 1"
La bongusta sukerajo, kiun ŝi kiel eble plej ŝpareme suĉas, kiun ŝi
eĉ kaŝis malantaŭ la dentojn ĉiufoje kiam la varma dolĉaĵo tro abunde
fluis tra ŝia gorĝo ! Do tial li, ne avertante ŝin, formanĝis sian ! Se ŝi
ja estus sciinta tion, ŝi kompreneble ankaŭ estus maĉinta sian, tiam ĝi
ankaŭ ja estus formanĝita, sed tiam ŝi almenaŭ ne estus devigata
elkraĉi ĝin.
„Elkraĉu I Vi jam dum kvindek sekundoj pekas 1"

-

(Du infanoj, frato kaj fratino, el severe kredanta Juda familio.
iras vespere antaŭ la granda Paskofesto al kamparano preni siteleton
da lakto. La siteleto estas el pura aràento, la lakto venas rekte de
l' bovino, kiel decas. De la kamparano ili ambaŭ ricevis sukeraĵon.)
Ili iras hejmen. Pli kaj pli la suno subiĝas ; la mallarĝa vojo
suriras la digon. kaj ili iras dolĉe, malgrandpaŝe. Ĝis la rando de l'
siteleto, ne pli, skuiĝas la lakto de unu flanko al alia, kelkfoje veziketo
da ŝaumo postrestas, turniĝas kaj krevas.
Sur la digo ili haltas kaj rigardas malantaŭen. Tie estas la farmo.
nun denove ludila dometo inter ludilaj arbetoj, tie estas la herbejo, sed
la verda herbo nun ne plu ardas kaj la ruĝa tegmenteto ne plu brilas
kaj tie kuras la bovino, kun la dorso turnita al ili, renkonte al la
preskaŭ forsubiĝinta suno, — kaj ŝia lakto pendas inter ili. Ili ne
terenmetis la siteleton, la malpura tero ne povas ĝin tuŝi, senmakula
kaj arĝentblanka ili portas ĝin per siaj bone lavitaj manoj rra la pura
aero al la senmakula hejmo. Ili rigardas, la vento alsaltetas de malantaŭe
el la lando, sursaltas kontraŭ la alta digo kaj karesas al ili la vizaĝon ;
neniam pli frue en la jaro, neniam pli malfrue en la jaro estas vento,
kiu similas la Paskoventon.
Ili rigardas, — en iliaj buŝoj la sukeraĵoj fluidiĝas je io, kio varme
kaj dolĉe glitas tra iliaj gorĝoj, — nun la suno estas tre granda kaj
lasas sin alrigardi senpune, meze en la vizaĝon.
..Cu vi nun jam formanĝas vian sukerajon ?"

*) Carry van Bruggen (psetidonimo de s-ino Pit-de Haan) estas
Nederlanda verkistino, kiu naskiĝis en 1881 en Smilde, kie ŝia patro
estis rabeno.
En 1904 ŝi edziniĝis kun la ĵurnalisto van Bruggen, kun kin ŝi
restis dum kelka tempo en Hindujo.
Reveninte en Holando ŝi eksedziniĝis kaj edziniĝis kun d-ro Pit,
sed gardis sian verkistinan nomon van Bruggen ; ŝi nun loĝas en Laren.
Si tre amas la Judan popolon kaj pentris ĝian vivon en la romanoj „En
la Ombro ", „La Forlasita", „La Judeto", „La Dometo ĉe l' Kanaleto".
Sub la psetidonimo Justine Abbing ŝi pritraktis modernajn problemojn
en la romanoj „El la Vivo de pensanta Virino ", „Arti546", „La
Rekompenco ".
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*) „Iam ili staris sur la alta digo en postsezona sunbrilo kaj tiam
ĉio estis tie el oro. — Depost tiam tiu farmo estas la ora farmo."
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O. li pravas ! Li pravas ! Akurate la kvina estas akurate la kvina.
Malpermesite estas malpermesite.
,Jen do..."
Jen ĝi kuŝas sur la pavimoj, brile-bruna ĝi estas. Iom antaŭe ĝi
estis en ŝia buŝo, havigis ion dolĉan kaj varman, kio glitis tra ŝia gorĝo,
— nun estas tie malpiene kaj malseke, — kaj ne necesis, ĝi tute ne
estis jam formanĝita. O, tiu malbona falsa diablo !
Kion ŝi farus al li ? Kapti, ĵeti lin sur la teron, ŝi dezirus, se ŝi nur
kuraĝus pro la siteleto ! Ci tiun li tro bone tenas, sed unu pugnohaton
ŝi tamen povas doni al li, se ŝi prenas la tenilon per la alia mano.
Si faris tion tro kolere, ŝi faris tion tro rapide. Preskaŭ la tuta
enhavo de la sitelo kuŝis tere ! Nun la glitiga tenilo nur glitis tra ŝia
mano kaj la siteleto antaŭeniĝis, same kiel la kapo de iu, kiu subite
devas vomi ! — kaj ĝi ankaŭ vomis, pli ol la trionon de tio, kio estis en
ĝi ! — kaj poste ili feliĉe tenis ĝin denove rekte, sed daŭris iom da
tempo, antaŭ ol la lakto kvietiĝis, tiom ili ambaŭ tremetis.
„Vi povus esti estintaj pli singardaj pri via siteleto
Tion diris maljuna virineto trans sia duonpordo.
O. ŝi dezirus plori. Nun tio ankoraŭ ! Tie kuŝas la sukeraĵo kaj
tie forrampas la lakto, malrapide, serpentume inter la pavimoj. Kaj en
ŝia buŝo estas tiel malpiene, tiel strange, tiel abomene.
Kaj nun ŝi devas krom tio iri ĝis lui hejmo kune kun li, portante
ĉiu per unu mano la tenilon, dum ŝi dezirus grati kaj pugnobati lin.
Gis la hejmo... kaj tiam ankoraŭ montriĝos, ke ili tiom forverŝis !
El : Het Huisje aan de Sloot. (La Dometo ĉe l' Kanaleto.)
Tradukis Martha VERVLOET.
►

!"

Flandra Rakonto

LA DEVENO DE L'VIRINO
Kiam Dio estis kreinta Adamon, Li ankaŭ volis fari virinon por li.
Li dormigis Adamon kaj eltiris ripon el lia korpo. Li metis la ripon teren
apud si kaj volis komenci sian laboron, kiam subite alkuris hundo, kiu
rapide prenis la ripon en la faŭkon kaj forkuris.
Dio kompreneble kuris post la besto, tiel rapide kiel liaj maljunaj
piedoj tion ebligis, sed, ho ve, la hundo kuris tro rapide kaj Forglitis tra
arbetobaro, kie Dio ankoraŭ povis preni ĝin per la vosto.
La hundo ja tiom forte tiris kaj sin tordis, ke fine ĝia vosto
deŝiriĝis, kaj jen staris Dio kun ĝi en la manoj.
„Nu, paciencon !", diris Dio, „mi el ĉi do ankaŭ bone faros
virinon..." Kaj li faris tiel.
Kaj tiel virino estas farita el hunda vosto.
Rerakontns Jan VAN SCHOOR.

Kelkaj Vortoj pri Parizo-Esperanta
Ĉiu, kiu vojaĝis en la eksterlando, jam spertis, ke oni sin sentas
tie pli-malpli sola, kvazaŭ perdita. Tiu fakto estas ankoraŭ pli grava,
kiam oni ne scipovas la lingvon de la vizitata lando. Kaj eĉ kiam oni
bone estras tiun lingvon. oni ne povas sin turni al la unua preter pasanto, dirante ekzemple : „sinjoro, mi parolas vian nacian lingvon,
bonvolu do helpi min".
Ni, esperantistoj, ne sentas nin tiel senhelpaj, ĉar ni ja havas
niajn delegitojn. Tamen, ni ne trouzu ilian helpemon.
En Parizo ni facile povas eviti tiun malagrablaĵon, car tie ja
ekzistas ebleco renkonti samideanojn, nome en kafejo „Talma", 40, rue
des Petits Champs. Krom je nefiksitaj tagoj kaj horoj tie kunvenas
ĉiusabate, de la 16a ĝis la 18a, pluraj samlingvanoj por gaje kaj
samideane pasigi kelke da tempo, ĉu parolante, Cu deklamante, Cu
legante, k t.p. Tie ankaŭ, sed je aliaj tagoj, estas instruata nia lingvo
kaj jam multe da adeptoj tie estis farataj. Resume, la adreso meritas
esti notata, des pli ĉar ĝi Ci tiun jaron ne troviĝas en la jarlibro de
U.E.A. (Estonte sendube ĝi troviĝos ?)
Krom do ankoraŭ' ekzistas restoracio, kie, provizore nur lundotagmeze inter la 12a kaj 14a, kunvenas gesamideanoj por komuna tagmanĝo. Estas vere gaja, amika rondo, vizitata de diverslandaj esperantistoj. Rekomendata senprofite ! Jen la adreso. notu ĝin : Chartier,
unua etaĝo, 124, Boulevard de la Chapelle, stacio Barbès-Rochechouart.
Ne multe da gesamideanoj vizitu la du adresojn estas la deziro de
VIZI-TINTO.
-

LA MILITISTOJ AMUZIĜAS
La ĵurnalo Action Française, la 10an. de Aprilo pas., publikigis
en sia paĝo Armée et Marine paroladon de persono, kiu „sin okupis
de tre proksime pri la fabrikado kaj la ekservigo de la kanono de 75".
Ci tiu persono klarigas, kiel oni sukcesis difini la diametron kaj la peton
de la kugloj, per kiuj oni ŝargis la haŭbizon de 1' „glora kanono". Ni
citas sen komentarioj :
„Ni do ekpafis per diverspezaj kugloj sur bovajojn aŭ revalaĵojn.
Kompreneb'e la kuracistoj partoprenis tiujn eksperimentajn por diri al
ni, laŭ la akiritaj eniĝoj, ĉu la vundo estis mortiga aŭ ne. Unue la
kuracistoj diris al ni : „Ĉevalo, bovo, tute ne taŭgas. La viando, kiu
plej similas la homan karnon, estas porkoviando." Ni pafis sur porka-
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jojn. Sed post kelkaj provoj, la kuracistoj diris al ni : „La viando
perfekte taŭgas, sed la haŭto tute ne taŭgas ; la eniĝo tra porkohaŭto
tre malsimilas la eniĝon tra homohaŭto. Se vi deziras havi vere
precizajn spertojn, la sola rimedo estas pafi sur homojn."
Oni do petas „homojn" de la koncerna ministro, kiu konsentas.
Konsekvence ĉiufoje kiam oni disponus en Parizo pri kadavroj,
ili estus sendotaj al ni per G. V. kaj samtempe ni estus avertotaj
telegrame, por ke ni povu prenigi ilin senprokraste ĉe la stacidomo.
Post tio, ni povus fari per ili kion bona ŝajnus al ni.
Tiel oni agis. Ni ricevis sinsekve kvin aŭ ses kadavrojn, kiujn
oni transportis rapidege al la malsanulejo, kie oni vestis ilin kiel
infanteriisto, artileriisto aŭ kavaleriisto, kiel „poilu" dumvintre, kun
du aŭ tri trikotoj, kiel „poilu" dumsomere, nur kun ĉemizo kaj jako
kapoto, poste... oni igis ilin ajuraj.
Post kelke da provoj, la kuracistoj, kiujn tiuj eksperimentoj
sendube ne pli amuzis ol nin, diris : „Cio tio estas tempo perdita :
viaj kadavroj tute ne taŭgas, ili estas mucidaj kaj malfreŝaj. estas inter
ili, kiuj estas oktagaj, tio tute aliigas la cirkonstancojn de eniĝo en
la karnon, oni nenion povas konkludi el tio. Se vi deziras havi vere
precizajn spertojn, estas necese pafi sur vivantajn kadavrojn."
Jen 1 La verkinto de tiu artikolo ne estis enkarcerigita !

Esperanto- Ekzamenoj
La ekzamenoj, organizitaj de la Flandra Esperanto Instituto kaj
okazintaj la 26an. de Aprilo pas. en Aalst, havis grandan sukceson.
Estis partoprenantoj el tri diversaj lokoj kaj ĉiuj tre bone laboris.
Akiris diplomon :
PRI SUPERA KAPABLECO:
kun plej granda distingo: s-roj Leo Calloens el Aalst kaj Gerard
Lenaers el Hamme.
kun granda distingo : s-ro Celestin Druant el Molenbeek, f-ino
Palmyre De Cock el Aalst, s-ro Emile Cortvriendt kaj s-ino Irma
Druant el Molenbeek.
PRI SIMPLA KAPABLECO :
kun plej granda distingo : f-inoj Florina Meert kaj Maria
Eemans el Aalst, s-ro Roger Maes el Hamme, f-ino Maria Van Mulders,
s-oj Firmin Stroobants kaj Remi Eekhaut el Aalst.
kun granda distingo : s-oj Jos. Van de Meerssche el Aalst, Jozef
Waterschoot, Albert Watrin kaj Arthur De Paepe el Hamme.
kun distingo : s-ro Antoon Smit el Hamme.
Korajn gratulojn al ĉiuj.
-
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Mondiiteraturo
ANTAÛ LA VIZAĜO DE LA VIVO
de MAXIM GORKI

Antaŭ la vizaĝo de la kruda Vivo staris du homoj, ambaŭ malkontentaj pri ĝi, kaj post la demando : — Kion vi volas de mi ? unu el
ili per laca voĉo respondis
— Mi estas nialkontenta pri la senkompatemo de viaj dusencajoj ;
sensukcese mia spirito provas kompreni la sencon de la estado kaj mia
animo estas plena je mallumo pro dubo pri vi. Mia memkono diras al
mi, ke la homo estas la plej bona el la kreitajaro...
— Kion vi deziras de mi, demandis la senkompata Vivo.
— La fe!iĉon... Mi deziras la feliĉon, por ke vi repacigu en mia
animo la du principojn, kiuj kontraŭstaras unu la alian : mia „mi
volas" kun via „vi devas" !
— Deziru nur tion, kio estas por mi necesa, la Vivo krude
parolis.
— Mi ne volas esti via viktimo ! la homo pasie ekkriis. Mi volas
esti la reganto de la vivo, — sed mi devas kliniĝi sub la jugo de ĝiaj
ordonoj -- kial ?...
-- Jes, vi diras la veron, parolis la alia, staranta pli proksime
apud la Vivo, sed la unua dai:irigis, ne atentante pri la vortoj de sia
kamarado :
— Mi volas esti libera, vivi en harmonio kun miaj deziroj, kaj mi
volas esti por mia proksimulo nek frato nek servisto pro devigo, sed
pro propra volo sklavo aŭ frato. Mi ne volas esti en la socio la ŝtono,
kiun ĝi metas kie kaj kiel ĝi volas, kiam ĝi konstruas malliberejojn por
sia prospero. Mi estas homo, mi estas la animo kaj la spirito de la
vivo, mi devas esti libera.
-- Ĉesu. diris la Vivo kruele ridante. Vi parolas multe. kaj ĉion,
kion vi ankoraŭ volas diri, mi jam scias. Vi volas esti libera ! Nu,
estu libera ! Batalu kun mi, venku min kaj regu min kaj tiam mi estos
:

Gorki (t. e. amara) estas la pseŭdonimo de Alexis Maximovitch
Pechkov, kiu naskiĝis en 1868 en Nijni Novgorod. Gorki estis filo de
tre malriĉaj gepatroj kaj havis tre multŝanĝan kaj malfacilan vivon.
Neniu tiel bone kiel li priskribis la vivon de l' sociaj pariaoj. Gorki
estas mondfama pro liaj noveloj kaj romanol ; ankaii kelkajn teatrajojn
li venkis. En „Memoroj de Verkisto", li kaptas nin per la majstra, reala
rakontado de sia vivo.
-
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via sklavo. Vi scias, ke mi estas senforta, kaj ke mi ĉiam facile subrnetas
min por miaj venkintoj. — sed oni devas venki. Cu vi, per la batalo
kun mi pro la libero, libera estos ? Cu jes? Cu vi estas sufiĉe forta por
akiri la venkon kaj ĉu vi fidas vian farton ?
Kaj la homo senkuraĝe diris :
- Vi devigas min al batalo kun mi mem, vi akrigas mian spiriton
kiel tranĉilon, ĝi profunde enpenetras en mian animon kaj disŝiras ĝin.
— Jes, vi severe parolis al li, vi estis senkompata, diris la alia.
Sed la unua daûrigis :
— Mi volas respiri de sub via jugo ; ho, donu al mi la feliĉon
de 1' ĝuo !
La Vivo ridetis kaj ĝia rido estis kiel brilo de glacio.
— Diru, kiam vi parolas, Cu vi postulas aû ĉu vi petas ?
— Mi petas kiel la eho, diris la homo.
— Vi petas kiel simpla almozulo, sed mi, kiu meln estas malriĉa.
mi diras al vi — la vivo estas senkompata. Kaj ĉu vi scias ? La
libera homo ne petas, li prenas mem miajn donacojn... sed vi, vi estas
nur la sklavo de miaj deziroj... ne pli. Tiri estas libera, en kiu estas
la forto por rifuzi al si ĉiujn dezirojn. Cu vi komprenas ? Iru !
Li komprenis ki.j sin kuŝis kiel hundo ĉe la piedoj de la
senemocia Vivo, por sekrete kapti la pecetojn, la restaĵojn de ties
tablo.
Tiam la senbrilaj okuloj de la kruda Vivo rigardis la alian
homon ; tiu ĉi havis maldelikatan, sed bonan mienon.
- Kion vi deziras demandi ?
— Mi nenion demandas, sed mi postulas.
- Kion ?
Kie estas la justeco ? Donu ĝin al mi. Cion alian mi poste
prenos, sed nun mi nur deziras havi la justecon.
— Mi longe atendis, mi pacience atendis, mi vivis en zorgoj.
sen ripozo, sen ia lumo i Mi atendis... sed ĝi venos ! Kie estas la
justeco ?
Kaj la Vivo senemocie respondis :
— Prenu ĝin...

Esperantigis Maria MOONS.

Fiandra
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ENHAVO :
ORIGINALAJ POEMOJ

Algoet, Maria : Al tombejo
Karnas, Juul: Hejma Feliĉo.
Kloek, Adriaan: En la vagonaro: Al Antverpeno
Hejmen
Roskes-Dirksen, Cath. J.: Kristnasko
Kristo veni,
Sabato : Larmoj
Schoor, jan van : Ce 1' marbordo
Bildo
Solena malgratl via ĵur'
Revoj el juneco mia
Kiel paŝtisto
La poezi'
Frua printempo
Flugmaŝino
Lulkanteto
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FLANDRAJ KANTOJ ESPERANTIGITAJ :
Bouchery, Leo : Lula kanteto (trad. D-ro van Melckebeke) 11
Clercq, René de : La Gildo testas (trad. juul Kainas)
117
Groth, Klaus : Mia gepatra Lingvo „
50
Gijssels, Willem : Flandroland' (trad. Martha Vervloet)
137
Lamhrechts, Lambrecht : La lulanta Minlaboristo (trad.
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Juul Karnas)
.
161
Liekens, Frans: Flandra, kara land' (trad. Juul Karnas)
Marnix de S-ta Aldegondo : Vilhelmo de Nasai o (trad.
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Hector Vermuyten) .
124
Mont, Pol de : Vi fieru
(trad. J nul. Karnas)
Muyldermans, Hendrik : La Cikonio „
92
Rodenbach, Albrecht : La Kerlinfano .,
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Sevens, Theodoor : o Skeldo
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Ten Kate, J. J. L.: La blinda Knabo (trad. Jan van Schoor)
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Subteno por nia revuo
Ger., 100..— : M.T., 10.— ; sekretario F. E. I., 10.— ; Mart, 10.—;
Piet, 20.-- ; Jan, 10.--- ; forlotumo de kuseno, farita de Flandrema
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TRADUKITAJ POEMOJ :

EL LA HUNGARA;

Kiss, Melhioro : La Instruisto (trad. Irredenta)

EL LA ANGLA :

Eldridge, Paul : Wang Peng (esp. Jan van Schoor)
Shakespeare, William: El „Hamleto" (trad. L. Zamenhof).
Whitman, Walt : Al Vi (esp. Jan van Schoor)

EL LA NEDERLANDA
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72

:

Bruggen, Carry van : Pro Sukerajo (trad. Martha Vervloet)
He.velaar, Just : Hom estado
id.
id.
Ortt, Felix : Godelieve (trad. Cath. J. Roskes Dirksen)
Soeroto, Raden Mas Noto : La Donaco de la Foirvojo
(trad. Martha Vervloet) .
"ooys, Dr. C. G. N. : Pri Klerikiilo, kirt deziris vidi Marion
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popolo, ili estas iĝintaj Ia sanktaj konscienctagoj. Dekmiloj do
nun ĉiujare kunvenos en la
ebenaĵo de i' Izero por interfratiĝi dum unu tago en la jaro
kun niaj mortintoj !" Tiel skribis la komitato antaŭ 5 jaroj
kaj ĉiu nova Pilgrimadc altiris
pli kaj pli da konvinkitaj Flandroj al la Izerebenaĵo.
1930 ! -- la inaŭguro de
1' Izerturo
estus la granda
okazalo kaj poste malpliiĝus...
Sed la malamikoj de Flandrujo
katizis incidentojn por malpermesigi la Pilgrimadojn de la
registaro kaj... plitriumfigis la
Pilgrimadideon !
La pasintan jaron pli ol
150.000 Flandroj ĉeestis la
inaŭguron de l' Izerturo ; certe
ĉi tiun jaron ilia nombro estos
ankoraŭ pli granda. Car ĉi tiun
jaron la Pilgrimado estos ja
grandsignifa : estos inaŭgurata
la monumento de soldato
Renaat De Rudder, la sanktulo de la kvara Divizio, kiu,
kelkajn tagojn ja antaŭ kiam li
militmortis en Decembra frostnokto de 1917, estis enkarcerRENAAT DE RUDDER
igita ĉar li servis Flandrujon.
Fragmento el la inaŭgurota skulptajo
Li, la plej bona solda to el la
de Karel Aubroeck
regimento, kiel deklaris lia
kolonelo, estis konstante persekutata. Sed super liaj katenoj, kiuj povis
premi lian korpon, staris lia idealo, direktata al la granda simbolo
A. V. V. - V. V. K. (Alles voor Vlaanderen Vlaanderen voor
Kristus. Cio por Flandrujo - Flandrujo por Kristo). Tiel la artisto
-

-
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skulptis lin rigardante pli alten portante la katenojn kiel oferon
— tenante pli alte siajn etikajn verkojn, kvazaŭ li volas diri : „mian
korpon vi povas enkatenigi, sed pli alte triumfas mia spirito super
katenoj kaj materia suferado.
Ci tiu simbolo, kiu estas siipbolo de ĉiuj niaj Flandraj mortintoj,
kiuj pensis, ke ilia materia suferado estis la tributo por la liberiĝo, la
pliboniĝo de sia popolo, estos inaŭgurata .la 23an. de Aûgusto 1931.
Ci tiun tagon ĉiuj Flandraj esperantistoj staros ĉe l' Izero. Same kiel
pasintjare, la „Flandra Ligo Esperantista" metos kronon antaŭ la
monumento.

Flandra Kanto Esperantigita
LA KERLINFANO
Teksto de Albrecht RODENBACH

Vlaamsch--Esperanto Samenspraken
Gemeubileerde kamers

Meblicaj ĉambroj.

Verhuurt u gemeubileerde kamers,
Mevrouw ?
Ja, Mijnheer, wees zoo goed binnen te komen.
Ik zal u de kamers laten zien.
Een salon en een slaapkamer.
De kamers zijn op de eerste verdieping.
Wees zoo goed naar boven te
gaan.
Het salon ziet op de straat uit.
Het salon is niet al te groot.
Dat is waar, Mijnheer, maar het
is er aangenaam.
Mag ik ook gebruik maken vwww;
uwe piano ?
Natuurlijk, Mijnheer, alle meu
belen zijn te uwer beschikking.
Wat is de prijs voor die twee
kamers per maand ?
Honderd tachtig frank.
Vuur en licht inbegrepen ?

Cu vi luigas meblitajn ĉambrojn,
sinjorino ?
Jes, sinjoro, bonvolu eniri.

Jawel, Mijnheer.
Goed, ik wil ze huren.
En wilt u mij iederen morgen om
half acht wekken ?
Zonder twijfel, Mijnheer.
Tot vanavond dan.
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Mi vidigos la ĉambrojn al vi.
Salono kaj dormoĉambro.
La ĉambroj estas je la unua etaĝo.

De kie vi alvenas
tra pluv' kaj uragan' ?
De kie vi alvenas
tutsole, blondinfan' ?

Forĝisto, estas pecoj
de l' patra, bona glav' ;
vi ĝin por mi reforĝos,
ĝi estas mia hav'.

Forĝisto el l' arbaro,
mi venas el la val',
en kiu patro luktis
kaj mortis dum batal'.

Mi forĝos ĝin pli forta
ol svingis patra man'.
Sed ç; pro kio servos ?
Vi estas nur infan'.

Li mortis kun honoro,
patreto via, knab' ;
sed kion vi jen kaŝas
sub via bluza drap' ?

Forĝisto el l'arbaro,
malsaĝa vi person',
je Lo i mi patron venos
per sango de Valon'.
Tradukis Juul KARNAS

Malbenata estu la Milito !

Bonvolu supreniri.

La salono havas vidon sur la straton
La salono ne estas tre granda.
Estas vere, sinjoro, sed estas tie
agrable.
Cu mi ankaŭ povas uzi vian fortepianon ?
Kompreneble, sinjoro, ĉiuj mebloj
estas je via dispono.
Kiom estas la prezo por la du
ĉambroj ĉiumonate ?
Cent okdek frankoj.
Cu fajro kaj lumo enkalkulitaj?
Jes, sinjoro.
Bone, mi deziras lui ilin.
Kaj Cu vi volas ĉiumatene veki
min je la sepa kaj duono ?
Sendube, sinjoro.
Do, ĝis hodiaŭ vespere.

Muziko de Jef VAN HOOF

g

En la Flandra Izermonumento pendas murpanelon kun mozaiko
el rnilitordenoj, senditaj de Flandraj militintoj, kiuj ne ŝatas porti tiujn
ferajojn, por formi la surskribon : „Vloek aan den oorlog" —

,,Malbenata estu la Milito".
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Esperantistaj Libertempsemajnoj
La „British Esperanto Association" organizis la antaŭan jaron
kaj antaŭ du jaroj esperantistan libertempsemajnon en Oostduinkerke,
kiun partoprenis ĉiufoje multaj Flandraj samideanoj. Bedaŭrinde la
Britaj samideanoj organizas ĉi-jare libertempsemajnon en Francujo.
Holando kaj Germanujo.
La „Flandrema Grupo Esperantista" tamen organizas libertempsemajnon en Oostduinkerke de la 25a. de Julio ĝis la 2a. de Aŭgusto.
Ĝi klopodos akiri tendojn por tendemuloj, dum la amantoj de bona
komforto povos loĝi en la „Granda Hotelo'' ĉe nia samideano Benoit,
loka delegito de U. E. A. Tie nur kostas : kompleta pensiono de 36
ĝis 45 fr. laŭ la ĉambro ; -- matenrnanĝo 3 fr., tagmanĝo 12 fr.,
vespermanĝo 12 fr., kune po 24 fr. ĉiutage ; -- loĝado kun matenmanĝo po 15 fr. por persono ; — plue trinkajoj, trinkmono kaj
komunuma takso.
Por ĉiuj informoj oni sin turnu al „Flandrema Grupo Esperantista", Conscienccplein, 3, Antwerpen.

Inter Ni
El St. Niklaas. --- Al Triumfo. — La 27an de Aprilo okazis la adiriia leciono de s-ro Mortelmans. Dum multaj semajnoj
li sukcese gvidis la kurson en nia urbo kaj akiris la varman simpation de ĉiuj gelernantoj. Nome de la grupo s-ro Verbrugge dankis la junan profesoron ; poste s-ro Van Ghendt atentigis pri la
granda signifo de la de s-ro Mortelmans farita laboro kaj laŭdis
lian sindonemon por nia grupo. Laŭte aklamate nia sekretario prezentis nome de ĉiuj al s-ro Mortelmans du librojn, i. k. la jus aperinta Flandra poeunaro de la Al Triumfanino Maria Algoet. Ĉi tiu
neatendita manifesto ege tuŝis s-ron Mortelmans, kiu korege dankis
ĉiujn. Multaj gemembroj akompanis lin al la stacidomo, kie ankoraŭ
aparte adiatiis f-ino Teck.
De el Rusujo ni ricevis libreton plena da flegma gajeco: „Mia
dialogo kun mia poŝtestro." Sincere ni dankas la eksterlandajn amikojn pro ilia donaco al nia biblioteko.
Dum venonta ĝenerala kunveno estos aranĝataj multaj
feroj, i.a.
i.a. la somerkunvenoj. kaj la propagando por la venonta nova
kurso. Tre verŝajne s-ro Mortelmans ĝin denove gvidos ; la sukceso
estas do certigata.

Ni denove insiste kaj ĝentile petas sendi ĉiujn sciigojn nur al la
adreso de nia grup-sekretario : s-ro Van Ghendt, Wegvoeringstraat, 73 ;
donacojn por la biblioteko oni sendu al f-ino Maria Algoet,
Kalkstraat, 1.
El Ronse. — La Paca Stelo. En la Maja monato ni havis la
6an. kantvesperon, dum kiu estis ripetataj la kantoj lernitaj ; s-ro Van
Durme akompanis fortepiane. La l3an. okazis speciale interesa kaj
grava kunveno, dum kiu oni pridiskutis diversajn punktojn kaj ideojn,
rilate al nia estonta ekspozicio en nia kunvenejo „Concordia". Ĉiu
ĉeestanto de la kunveno de la 20a. de Majo estis petata respondi la
demandon : „Kiel vi iĝis Esperantisto?" : estis bona parolada ekzerco.
Dimanĉon, la 17an. de Majo, okazis ekskurso al Vloesberg-Bosch.
Multaj partoprenis la agrablan ekskurson kaj bone amuzis sin.
El Antverpeno. -- Flandrema Grupo Esperantista. La

2a. Flandra Kongreso animis la kunvenojn de l' Maja monato. Pli ol
20 el niaj gemembroj aliĝis kaj iris al Aalst. Nia sekretariino faris belan
kusenon por forlotumo dum la kongreso je l' profito de „Flandra
Esperantisto', dum nia Liera amiko Torfs pentris por nia grupo du
belajn flagetojn, el kiuj tiu kun rompita pafilo en verda stelo kaj la
surskriboi ..Rompu la Armilojn. Neniam plu Milito" certe akiros
sukceson dum la kongreso.
La kurso, gvidita de s-ro Edgard Verbeyden, finiĝis ; baldaŭ
komenciĝos nova. Komenciĝos ankaŭ nova labora periodo por la grupo,
kies geanoj estas ĉiuj same laboremaj, servemaj kaj entuziasmaj I

D1VERSAĴOj
Korespondado. -- S-ro D. Viktorov-Ceĥoviĉ, 2, Klovski Spusk,

Kiev, Ukrajina, U.S.S.R., deziras viglan korespondadon kun Flandraj
esperantistoj. Akurate respondas.
— Du Germanaj esperantistoj, kiuj ĉeestis la Aalstan kongreson
kaj nepre ĉeestos la sekvontan en Kortrijk, deziras korespondi kun
aninoj de la Kortrijka grupo. Ĉi tiuj skribu al Hubert Fehr, DürenGürzenich (Rhld.), Germanujo.
El Rumanujo. Nia kunlaboranto D. N. Mincev, el Constanta
(Rumanujo), estis intervjuata de redaktoro de la gazeto „Mareo
Noastra" pri Esperanto. En la numero, en kiu aperis la intervjuo,
estis invito al la loka urbestraro eldoni esperantan gvidfolion.
Esperanto ĉe la „Vlaamsche Toeristenbond". — En „Toerisme", la organo de la „Flandra Turista Ligo" — kiu havas pli ol
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aperis artikolo „Toerisme en Esperantisme"
100.000 membrojn
(Turismo kaj Esperantismo) de nia kunlaboranto Pol Varens el
Mechelen.
Estas tre bona kaj interesa artikolo. en kiu la verkinto insistas,
por ke la Flandraj turistoj lernu Esperanton kaj aliĝu al la Flandra
Ligo Esperantista.
La tedakcio de „Toerisme>' anoncas en la sama numera, ke ĝi
publikigos dum la vintro E^; :-..tito-kurson, speciale kunmetita por
turistoj. Ni ne dubas, ke ĉi tiu kurso portos fruktojn por la ĝenerala
kaj la Flandra Esperanto movado.
Dankon al Pol Varens pro lia fruktodona laboro ĉe la V.T.B. !
Plensignifa. — Ĉe la elektoj nunjaraj en la Lingva Komitato,
nia redaktoro akiris 91 el la 100 voĉoj. Ĉi tio pruvas, kiom li ankaŭ
estas ŝatata en eksterlandaj esperantaj rondoj.
De Maria Algoet, la bibliotekistino de „Al Triumfo" el SintNiklaas, aperis ĉe Steenlandt en Kortrijk „Regendrup", belege eldonita
poemaro. Estas kolekto de simplaj, sinceraj kaj plaĉaj versaĵoj. Ni
esperas, ke nia. Flandra Liganino akiru la saman kapablecon en la
Esperanta kiel en la Flandra versfarado.
En Nederlanda Hindujo la Esperanto movado kreskas dank'
al la fervora laboro de nia samideano Liem Tjong Hie. Komenciĝis
sub lia gvidado nova kurso en Semarang, por kies propagando estis
dissendata interesa Nederlandlingva cirkulero.
La 2a. Flandra Kongreso de Esperanto en Aalst akiris la
antaŭviditan sukceson : la nombro da partoprenantoj estis la duoblo de
tiu de la Belga Kongreso en Nieuwpoort !
La detala raporto aperos en nia sekvanta numero, tamen ni jam
nun ne povas silenti, ke
La 3a Flandra Kongreso okozos dum Pentekosto 1932 en
Kortrijk. La loka grupo invitis.
La Aalsta Kongreso estas forpasinta (sed ne forgesota J),
vivu la 3a. en Kortrijk !
—

,

-

-

Nekrologo
Je l' ekpreso de nia revuo ni ekscias, ke mortis s-ro Th. Cart, la
ŝatata prezidanto de la Fsperantista Lingva Komitato kaj Akademio.
En nia sekvonta numero ni dediĉos al tiu m.eritplena pioniro de
la Esperanto-rnovado nekrologan artikolon. Jam nun „Flandra
Esperantisto" deziras esprimi sian bedaŭron pri la foriro de l' grandanima kaj justecama gvidanto de l' Akademio.
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Bibliografio
(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas
Citt verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto-Instituto.)
Pri Astro-fiziko. Verk- kompilis L. Korinna. Eldono de la aŭtoro:
Wheatley Road, 30, Halifax, Anglujo. 24 paĝoj ; 14 x 22 cm. Prezo :
0,50 g in .
Mallonga klarigo por ordinaruloj, kiuj interesiĝas pri astronomio.
Esperantista Akademio. Jarlibro de la Lingva Komitato kaj
de ĝia Akademio. 1931. Eldonis : Paris. Esperantista Centra Librejo,
32 paĝoj ; 11 x 16 cm. Prezo : 2 fr. fr.
S-ro Witteryck, Flandra Lingva Komitatano, ankoraŭ ĉiam
distingiĝas per Franca adreso !
Manifesto de la Sennaciistoj. Eldonis : Sennaciista Frakcio de
S. A. T., Nov-Jorko. 1931. 32 paĝoj ; 12 x 15 cm. Prezo : 1 respondkupono aŭ egalvaloro.
La sennaciistoj kontraŭbatalas en ĉi tiu broŝuro la internaciistojn.
Ni ne dubas, ke se ili serioze kaj profunde pristudos la aferon ili
mem konfesos sian eraron kaj komprenos, ke „nacio estas io natura
kaj nedetruinda", ni diras nedetruebla.
Kristanismo kaj Patriotismo de L. N. Tolstoj, tradukis S.
Maĉernis. 1931. Eldonis : Sennacieca Asocio Tutmonda, Eldona Fako
Kooperativa, Leipzig. 112 paĝoj ; 12 x 15 cm. Prezo : 1,20 gm.
Nia Teatro. 1931. Eldonis : Sennacieca Asocio Tutmonda, Eldona Fako Kooperativa, Leipzig. 64 paĝoj ; 12 x 15 cm. Prezo : 0,60 gm.
Enhavas du teatraĵojn, parolhorojn kaj versojn por deklamo.
Vortoj de Kamarado E. Lanti, kun antaŭparolo de L. Banmer.
1931. Eldonis : Sennacieca Asocio Tutmonda, Eldona Fako Kooperativa, Leipzig. 112 paĝoj ; 13 x 19 cm. Prezo : 2 gm.
5.000.000, originale verkis S. Grenkamp-Kornfeld. Eldonis :
Esperantista Voĉo, Jaslo, Polujo. 113 paĝoj ; 12 x 19 cm. Prezo : 3 sv. fr.
Ĉi tiu moderna libro vere pliriĉigas la esperantan literaturon
originalan. Grenkamp havas propran, plaĉan stilon kaj mirigas la
leganton per siaj spritaj rakontoj kaj pensoj.
La libro bele aspektas kaj meritas troviĝi en la biblioteko de ĉiu
esperanta libro-amanto.
Kompleta Gramatiko kaj Vortfarado de Esperanto de Paul
Fruictier, reviziita kaj kompletigita de S. Grenkamp-Kornfeld. Eldonis:
Esperanta Voĉo, Jaslo, Polujo, 187 paĝoj ; 15 x 22 cm. Prezo: 5 sv. fr.
En tiu ĉi libro estas unuigitaj la Esperanta Sintakso kaj la
Esperanta Vortfarado de D-ro Fruictier ; Grenkamp siaflanke aldonis
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kaj kompletigis laŭbezone kaj alverkis kelkajn novajn ĉapitrojn kaj
afiksojn, kiel ekz. fonetiko, interpunkcio, versfarado, end, mis.
Al ĉiu esperantisto, kiu deziras scipovi nian lingvon gisfunde, ni
varme rekomendas ĉi tiun taŭgan, bonegan lernolibron.
La Granda Leĝo de Resaniĝo de E. Geraldine Owen, tradukis
M. S. Rutter. Eldonis : London Unity Centre, 78, Lancaster Gate,
Hyde Park, W. 2. 12 paĝoj ; 12 1 2 x 15 cm. Prezo : nemontrita.
Serio de 6 poŝtkartoj el Stockholm. Eldonis : Eldona Societo Esperanto, Stockholm, Svedujo. La belegaj kartoj havas svedan
kaj esperantan tekston. Prezo : 0,15 sved. kr .
Esperanto en zijn Verbreiding de Liem Tjong Hie. Eldonis :
Centraal Esperanto-Bureau & Instituut „Liem Tjong Hie", Semarang,
Java. 64 paĝoj ; 11 x 17 cm. Prezo : broŝurita 7 resp. kup.; bindita
8 resp. kup.
S-ro J. H. Sens, la prezidinto de la iama Nederl. Hinda Esperantista Asocio — nun ne plu ekzistanta — skribu bonegan antaŭparolon
por tiu bonega propaganda broŝuro, bonega ne nur por Nederl.
Hindujo, sed ankaŭ por Holando kaj Flandrujo.
Liem Tjong Hie, la agema propagandisto por nia lingvo en
Nederl. Hindujo kaj redaktoro de „Hinda Esperantisto", estas Hino,
kiu ne nur bonege estras Esperanton, sed ankaŭ la Nederlandan. (Hino
kapablas lerni la Nederlandan, Valono ne! Sed estas ja, ĉar la lasta ne
volas !) En ĉi tiu broŝuro, kiu prave portas la moton „Facta non
verba", li ĉefe per faktoj konvinkas la leganton pri la utileco de
Esperanto. Li montras, kiom nia lingvo estas jam uzata en lernejoj, ĉe
la Ruĝa Kruco, en komerco kaj industrio, ĉe la Foiroj, por turismo, ĉe
l' telegrafo, radio kaj poŝto, por sciencaj kaj teknikaj celoj, de la
literaturistoj, k.t.p.
Ni ne dubas, ke la Nederlandlingvanoj deziros legi ĉi tiun tre
interesan kaj dokumentitan propagandlibron !
Gratulojn al la aŭtoro pro lia taŭga kaj efika laboro !
Deutsches Wandern 1931. Eldonis : Verlag Reichsverband für
Deutsche Jugendherbergen, Hilchenbach in Westfalen. 64 folioj ;
17 x 25 cm. Prezo : 2 gm.
Admirinde ilustrita almanako,... kies foliojn oni ne ŝatas deŝiri, kiun
oni deziras zorge gardi en la biblioteko. Unika propagandilo por la
migrado ! Flandraj geinstruistaj samideanoj, vi precipe mendu tiun
almanakon ; vi montru la bildojn al viaj junaj gelernantaj. Kaj ni ne
dubas : kun ili vi ekmigros.
La almanako. krom belegajn kupreĉizajn ilustrajojn, enhavas
interesajn versajojn, kantojn, proverbojn kaj citaĵojn rilate al migrado.
200

i

