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Antaŭ ĉio : gratulojn al la Pioniranoj el Aalst pro la bonega
organizo de la kongreso ; dankon al ili pro la ĝojo kaj plezuro, kiujn ili
havigis al la kongresanoj.
La 2a Flandra kongreso-laŭ la antaŭvidoj-superis la lan.-estis
pruvo, ke nia movada antai ✓reniras kaj akiris la simpation de ĉiuj junaj,
t. e. junkoraj Flandraj esperantistoj...
La kongreso por mi fakte jam komenĉigis en la Antverpena
stacidomo, kie la Lieraj kaj Antverpenaj gesamideanoj kun du Anglaj
samideaninoj jam hazarde interrenkontis. Kaj al tiu grupo ankoraŭ aliĝis
en la Brusela stacidomo la simpatia negro s-ro Denz, f-ino Buchty el
Aachen kaj du amikoj el Solingen! Ne gravis, ke oni devis stari en la
vagonaro de Bruselo al Aalst, ke la temperaturo iĝis Konga : oni babilis,
oni ridis kaj miris, ĉar oni jam alvenis...
Ĉe la stacidomo en Aalst oni jam atendis nin, staris jam grupetoj
da kongresanoj. Ĝoje oni interkonatiĝas, restas babilantaj, ĝis s-ro
Calloens - kiun oni renkontos ĉiam kie ajn-konsilas, ke oni iru al sia
hotelo, formetu valizojn kaj dorssakojn kaj post sinrefreŝigo venu al la
akceptejo...
La salono de „De Koornbloem"' estis plenplena, kiam la prezidanto
de la Organiza Komitato malfermis la akceptejon kaj deziris bonvenon
al la kongresanoj.
La Flandraj esperantistoj el Antwerpen, Mechelen, Brussel,
Ronse, Kortrijk, Hamme, St. Niklaas, Lier, Leuven, Nieuwpoort,
Gent, Kontich, Oude-God, k.t.p. kaj la multaj eksterlandaj gesamideanoj
ititeramikiĝas baldaŭ.
Oni ĝojas ĉar al la Flatidra Kongreso venis tiom da eksterlandaj
samideanoj : 11 Germanoj, kelkaj Francoj, 2 Anglinoj, negro, Hungaro,
k. t. p. Nia nacia kongreso estas do iom internacia kaj eĉ iom interrasa.
Ĉiuj ĉeestantoj kunkantas nian esperantan himnon kaj poste oni
aŭskultas la diversajn kantojn kantataj plurvoĉe de la Kantrondeto de
la Aalsta grupo. Diversaj kantoj devis esti bisataj pro la insista aplaŭdado, tiom la kantoj plaĉis al la aŭskultantoj. Mi miras pri la rezulto, kiun
atingis la gvidanto, s-ro Lode Pevernagie, per siaj kelkaj gekantistoj; la
kantado i. a. de la negra kanto „Kara Kentucky-land'„ estis senegala.
Kaj mi nun tuj volas diri al la alilokaj grupoj : jen ekzemplo de tio,
kion oni povas atingi per nur kelkaj kantemuloj, kiuj serioze ŝatas kanti
kaj sentas kion ili kantas. Ĉiu esperanta grupo devus havi sian kantrondeton : per la kantado oni bone kaj efektive povas propagandi
Esperanton...
Inter la kantoj deklamis du Pioniranoj : s-roj Ed; Neirinckx kaj
J. S., la lasta poemon de li mem tradukitan,
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Kaj post la kantado s-roj Lode Pevernagie, Robert DeBondt kaj
Firmijn Stroohants ludis unuaktan teatraĵon „Vi aŭ Mi", tradukita de
s-ro De Bondt. Tiu teatrajeto, kvankam ne havanta rolon por aktorino,
tre plaĉis. Ni kritikos nek la kulisojn, nek la scenejlumon : la aktoroj
remis per la remiloj haveblaj en la salono! Ili sukcese amuzis la publikon
kaj ĉi tio estis la ĉefa afero !
La dancado. kiu sekvis, ankoraŭ kelkfoje estis interrompata por
havigi la okazon por ripozi kaj samtempe aŭskulti ĉu kanton, deklamaĵon
aŭ humorajon. S-ro Masselier, Franca blinda samideano, per propraj
poemoj kaj kantoj, kaj s-ro Rob. De Kegel per deklamo de „La Skribisteto." de Guido Gezelle akiris tiel la plej grandan parton de la
aplaŭdoj. Perforte oni je la... (la horo ne gravas) devis elpuŝi la
gedancemulojn el la salono. La steloj jam paliĝis sur la ĉielo. kiam mi
alvenis en la hotelo. Tamen antaŭ ol enlitiĝi mi ankoraŭ elventigis min
iomete ĉe l'malfermita fenestro kaj dankis la bonan Dion, ĉar Li
aŭskultis mian peton kaj estigis tian bonan veteron je Pentekosto por
nia- kongreso...
; .

Grupeto da kongresanoj sur la Granda Placo
antaŭ la statuo de Dirk Maertens.
La kapelo de la Karmelitinoj estis plenplena la sekvantan matenon
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de esperantaj kredantoj. La prediko de lia monaha Moŝto De Coene
estis vera retora perlo : ĝi ternis pri la adorado de la Sankta Di-patrino
en Flandrujo. La predikanto instigis la Flandrajn esperantistojn ĉiam
honori nian Bonan Patrinon Mario kaj sin turni al la Sankta Di-Pa trino
de Flandrujo por la akiro de ĉiaj benoj...
La akcepto en la urbodorno, kiu okazis post mallonga procesia
trairo tra la urbo, estis vere brila. S-ro Calloens, en la nomo de la loka
grupo, prezentis la kongresanojn al la urbestro kaj la ĉeestantaj
socialista kaj Flandra-nacionalista skabenoj, kaj dankis speciale la
urbestron pro la akcepto de la honora prezidanteco kaj la gastama
akcepto. Post li, s-ro Jan Van Schoor, dankis la urbestraron kaj esprimis
la deziron, ke ĝi daŭre oficiale kaj fakte apogu kaj subtenu la lokan
grupon por la disvastigo de la Zamenhofa lingvo en Aalst kaj
ĉirkaŭaĵo. Poste lia urbestra Moŝto, s-ro R. Moyersoen, senatano,
elparolis bonvenan saluton kaj insistis pri la fâkto, ke kia ajn estu nia
opinio sur kia ajn kampo, ĉiuj ni povas aprobi ĉi tiun idealon de la
esperantistoj : la interfratiĝo de l'popoloj kaj la efektivigo de l'mondpaco.
Poste lia urbestra Moŝto varme aklamita invitis la kongresanojn trinki
pokalon da ŝaŭmvino je l'sukceso de la kongreso.
S-ro A. Denz, en la nomo de la eksterlandaj kongresanoj, dankis
ankoraŭ la urbestron kaj s-ro Masselier, militblindulo, faris nome de la
„Mondunuiĝo de blindaj Esperantistoj" kortuŝan paroladon. La urbestro
poste prezentigis al si kelkajn el la kongresanoj kaj afable interparolis
kun ili.
En la korto de la urbodorno la kongresanoj estis fotografataj kaj
aŭskultis sonorilarkoncerton de s-ro De Mette, reĝa sonorilisto. Ĉi tiu
artisto aŭdigis nian himnon kaj kelkajn Flandrajn popolkantojn. Oni ne
ofte havas la okazon aŭdi la sonojn de „La Espero" dancantaj en la aero!...
La ĝenerala kunveno de la „Flandra Ligo Esperantista" estis
entuziasme ĉeestata : regis spirito de interkonsento kaj kredo pri la sukceso d e nia afero
La delegitoj de la diversaj grupoj kaj la eksterlandaj samideanoj
transdonis salutojn kaj bondezirojn. La Francaj samideanoj i. a. invitis
nin ĉeesti sian nacian kongreson kaj s-ro Noever, delegito de U. E. A.
el M. Gladbach, rakontis kiel oni sukcesis registri paroladon de la
Majstro dum la la. Internacia Kongreso en Boulogne sfMer sur
moderna gramofondisko; la sama parolanto insistis pri la pacifisma flanko
de la esperanta idealo. Multaj saluttelegramoj kaj leteroj alvenis i. a. de
la Polica Esperanto-Grupo el Stuttgart, Internacia Esperanto-Muzeo el
Wien, el Constanta (Rumanujo), de la Okcident-Gerrnana EsperantoÜnui0o, de la Kolonja Grupo, k.t.p., k.t.p.
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Post la legado kaj aprobo de la raportoj de la kasisto, sekretario
kaj „Flandra Esperantisto s-ro Debrouwere aplaŭdigis la redaktoron
de nia revuo. kiu estis antaŭ nelonge elektita kiel Lingva Komitatano.
Specialan dankon oni esprimis al s-ro Pol Vaerens, kiu sukcese
propagandis Esperanton en la Flandra Turista Ligo, kaj aliflanke
priparolis la perradian propagandon. La sekretario sciigis al la kunveno
la planon pri nia estonta agado. La aplaŭdan konsenton pri ĉiu raporto,
pri ĉiu propono, montris, ke la Flandraj esperantistoj fidas sian
Ligestraron, konsistanta el junaj, entuziasmaj pioniroj!
Tuj poste okazis la ĝenerala kunveno de la „Flandra EsperantoInstituto". El la raporto pri la agado de tiu Instituto, kiun faris s-ro
Debrouwere, evidentiĝas kiom necesa estis la starigo de tiu Instituto kaj
kiom ĝi jam efektivigis dum sia mallonga vivo. La interna regularo de
la Instituto estis senrimarke aprobita kaj la ŝanĝo de art. 8 de la statutoj
same akceptita. Varman alvokon Faris la sekretario de la lnstituto, por ke
la Flandraj samideanoj perage kaj... permone subtenu sian Instituton
malgraŭ la nuntempa krizo. Ni varme apogas tiun alvokon : ni scias
kiom da laboro postulas la administrado de la Instituto de la prezidantino kaj sekretario. Ne sutĉas aplaŭdi por ili, necesas... alparoli sian
monujon!...
Post la kunvenoj, malstreĉiĝis la arkoj kaj ree malrigidiĝis ĉies
lango. Grupete oni reiris al „De Koornbloem", kie oni atakis la manĝaĵojn kaj botelojn da vino. Post kiam la vino estis verŝita en la glasojn
kaj... en la gorĝojn malfermiĝis la retorajn kluzojn, t.e. estis farataj la
tostoj ; ili estis multnombraj kaj laŭvete spritaj. Tondran aplaŭdadon
eksplodigis s-ro Noever, kiam li esprimis sian ideon, ke fakte ni ĉiuj
estas samlandanoj, ĉar ni apartenas al sama, ideala patrolando
„Esperantuto". Dum la festeno s-ro Masselier senkatenigis tondrajn
aplaŭdojn per siaj deklamajoj kaj kantoj ; s-ro Noever jr. montris kia
bonega pianisto li estas, specialisto en sinkopa muziko ; s-ro Reys
kantis open- kaj operetariojn, s-ro Lemaire pianludis kaj s-roj Torfs
kaj Lodema amuzis la ĉeestantojn per humoraĵoj. Ha, oni ne enuis kaj
preskaŭ kontraŭvole ekstaris por fari la laŭprograman proinenadon
tra la urbo.
La arta koncerto en la urba teatro vespere estis la krono de la
kongreso. S-ro Renaat Lemaire entuziasmigis ĉiujn per sia sent- kaj
teknikplena pianludado ; s-ino Spiessens ĉarmis per sia bela voĉo kaj
klara elparolado, tiel malofta ĉe kantistino ; s-ro Bernaerts devis aldoni
bisnumeron ; f-ino Vervloet kaj s-ro Gommer Torfs, konataj en Flandraj
esperantistaj rondoj, deklamis. Ünuvorte : koncerto. al kiu oni povis
konduki eksterstarantoj kaj spertaj artamantoj.
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Dum la paŭzo okazis la disdonado de diplomo al la laŭreatoj de
la ekzamenoj, organizitaj de Flandra Esperanto-Instituto. F-ino Terrijn
faris paroladeton pri tiuj vigle partoprenitaj ekzamenoj kaj sciigis la
rezultatojn, jam komunikitaj en la antaŭa numero de F. E.
La ĉefaĵo de tiu vespero kompreneble estis la ludado de „La
Etulino", unuakta teatraĵo de Maurits Sabbe kaj tradukita de Robert
De Bondt. Ciu havis rolon, kiu tute taŭgis por ŝi aŭ li ! La elparolado
estis bonega, la.roloj bone konatai kaj bona noto por la reĝisoro : la
kulisoj estis zorge kaj bonguste prizorgitaj. F-ino Van Mulders, kiu
ludis la ĉefrolon, kaptis la geantan parton de la sukceso. meritis tiun !
Sia ludado estis vigla kaj vera ; ŝi estas senĝena sur la tabuloj kaj
pruvis, ke etulino povas... laŭte paroli ! S-ro Pevernagie ludis la rolon
de la amanto nature (nature !), duin s-ro Calloens, •saĝulo, estis la saĝa
onklo. F-ino De Cock ludis la rolon de la amatino plenkonscience.
Vere, ĉiuj miris pri la bona ludado de la teatraĵeto, pri la kapableco
de „ ioniro ...
La balo, kiu poste okazis ree en „De Koornbloem" estis laŭ ĉiuj
vidpunktoj unika : la orkestro La. estis unuaranga. Belajn tualetojn, kaj
la fraŭlinojn en ili, mi admiris, sed precipe la eltenkapablon de
dancemuloj ! Cu oni sin amuzis ? Je la 3a. la salono estis ankoraŭ
plena kaj tiam oni fi nis, ĉar... muzikistoj devas esti pagataj ! Dum tiu
balo oni forlottimis broditan kusenon je l' profito de nia revuo : 405.-frankoj estis tiainaniere kaptataj !...
Lunde ĉiuj ekskursis al Overmeire, kie oni finfine iom povis
ripozi... kaj dormi. Por multaj tiu ekskurso restos la plej amuza
memoraĵo : la aŭtobusan eturadon certe oni neniam forgesos !
Geneialajn impresojn pri la kongreso mi donos poste ! La nuna
raporto estas jam sufiĉe longa ! Mi finas per la komenco : gratulojn
kaj dankon al la Pioniranoj ! RAPORTANTO.
P. S. — La du bildoj, kiuj ilustras la ĉi supran artikolon, estas
poŝtkarte eldonitaj de „Flandiema Grupo Esperantista" el Antwerpen
kaj vendataj por flago donacota en la nomo de la kongresintoj en
Aalst al la tiea grupo „Pioniro". La poŝtkartoj kostas po 5,— frankoj
(1 belgo) por 10 ; mendu ilin ĉe la kasisto de F. G. E.: Piet Van Peel,
Steenhouwersvest, 26, Antwerpen ; poŝteekkonto 2821.35.

Gratuloj
Al nia simpatia amiko Geeraard Debrouwere-Boudens, la laborema
gvidanto de la „Flandra Esperanto--lnstituto", kaj al lia ŝatata edzino,
pro la naskiĝo de ilia unua infaneto, nomita Karlo.
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Flandra Rakonto
LA SALAJRO DE LA MONDO.
Foje kamparano promenis kun ŝovelo sur la ŝultro laŭlonge de
rivereto.
En la rivereto estis serpento kaj, sur la serpento, ŝtono.
La serpento diris a l la kamparano:
«Forprenu tiun ŝtonon kaj mi donos al vi la salajron de la mondo !»
«La salajro de la mondo:» pensis la kamparano; «sendube tio
estas io grava». Kaj li diris:
«Mi ja volas!»
Kaj li forprenis la ŝtonon: la serpento estis savita!
«Ha!!» diris la serpento, «estas bone; mi donos al vi la salajron
de la mondo».
Kaj la serpento volvis sin ĉirkaŭ la korpon de la kamparano ka j
volis sufoki lin.
Sed la kamparano ne estis kontenta.
«eu tio estas do la salajro de la mondo?» li diris.
«Jes !» diris la serpento.
— «Mi tute ne kredas tion !»
Kaj ili iris al la advokato hundo kaj la kamparano demandis:
«Kio estas la salajro de la mondo ?»
— Ha! diris la advokato hundo, kiam mi estis juna, mi ricevis
ĉiajn bonaĵojn kaj oni karesis min; nun mi estas maljuna kaj oni
butas min ĝismorte ! Jen la salajro de la mondo !»
Poste ili iris al la advokato ĉevalo kaj la kamparano demandis:
Kio estas la salajro de la mondo ?»
Kaj la advokato ĉevalo diris:
«Ha ! Kiam mi estis juna, oni donis al mi bonan nutraĴon kaj mi
povis iri en la herbejon; nun mi estas maljuna kaj oni destinas
min por la buĉej.o. Jen la salajro de la mondo !»
Kaj ili iris al la advokato vulpo, kaj la kamparano demandis:
«Kio estas la salajro de la mondo?»
— «Jes! diris la vulpo; sed mi ne komprenas tion !»
Kaj la serpento diris:
« Mi estis en la akvo kaj sur mia korpo troviĝis ŝtono; mi petis
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^a kamparanon, ke li forprenu tiun ŝtonon kaj mi diris al li, ke li
ricevus la salajron de la mondo !»
— «Jes! diris la advokato vulpo; mi ne jam komprenas; montru
tian al mi!»
Kaj la serpento montris.
Ĝi enrampis la akvon kaj oni remetis la ŝtonon sur gin.
«Estas tre bone tiel! diris la advokato vulpo; ni lasu la serpenton tie!»
La kamparano estis tre kontenta ĉar li estis malembarasita
de l' serpento kaj li ekamis la advokaton vulpon, kiu de tiam loĝis en
la farmo. La vulpo ricevis tie ĉiajn bonajojn; sed tio ne longe daŭris; li ekŝtelis la ovojn kaj, ekmanĝis la kokinojn.
La kamparano, fine, ne plu volis toleri tion.
Kaj iun tagon li prenis bastonon kaj rompis la krurojn de la vulpo!
«Jen! diris la advokato vulpo, mi ricevas la salajron de la mondo!»
Rerakontis N. De llaaff.

Esperantista Libertempsemajno
„Flandrema Grupo Esperantista" el Antwerpen memorigas al tiuj,
kiuj ŝatas pasigi gajan libertempon, ke ĝi organizas libertempsemajnon
en Oostduinkerke ĉe l'maro de la 25a. de Julio ĝis la 2a. de Aûgusto.
La tendemuloj, se ili ŝatas havi lokon en tendo devas averti la
grupon antaŭ la 8a. de Julio; la aliaj povos restadi malmultekoste en la
„Granda Hotelo" ĉe nia samideano Benoit.
Gesamideanoj el aliaj grupoj, urboj kaj landoj estos bonvenaj en
nia rondo kaj estos konsiderataj kiel niaj familianoj !
Por ĉiuj informoj kaj aliĝo oni sin turnu al „Flandrema Grupo
Esperantista", Conscienceplein, 3, Antwerpen.
,

Faru viziton al la Granda Esperanto-Ekspozicio en Ronse
la 26 an. kaj 27 an. de Julio en la ejo „Concordia", Statiestraat.

Sekcioj de korespondado (ilustritaj poŝtkartoj), U. E. A., stenografio, nacia kaj internacia gazetaro. komerco, klasbatalo, turismo,
blindulmovado, religio, radio, skoltismo, fotografaĵoj (de kongresoj
kaj grupoj), afiŝoj, insignoj, k. t. p.
Helpu laŭ via povo !

LIA FILO
NOVELO DE REIMOND STIJNS.

La nebuloj de l'estinteco malaperas kaj jen reviviĝas majstro
T-Iopman en mia memoro.
Maljunulo, mi aŭdas la najlojn de viaj pezaj ŝuoj sur la pavimita vojeto, kiu kondukas al nia domo; mi vidas vin alproksimiĝi
kun via malfermita frako kaj la flirtantaj baskoj, la larĝa kolumo, la grandegaj ostaj butonoj ; mi admiras jam vian ruĝan florumitan veŝton... Viaj blankaj bukloj flirtas en la vento kaj, super la nigra koltuko, -- multfoje volvita ĉirkaŭ via longa kolo, -mi ekvidas vian glate raiitan vizaĝon, kiu radias de vivoĝojo, de
fervora entuziasmo; ĝue g o radias al mi el viaj afablaj bluaj okuloj,
ŝvebas ĉirkaŭ via linirekte tranĉita nazo, ludas ĉirkaŭ via larĝa,
bonema buŝo kun la moviĝaj lipoj, forfluas trans via obstina, infana mentoneto...
Unufoje ĉiujare vi venas al miaj gepatroj kaj ĉiuj vizaĝoj sereniĝas, kiam via longa staturo ekaperas sur la pavimita vojeto. Jam
malproksime, kiam vi salutas, vi suprenlevas vian prapatran bastonon kun arĝenta pomforma tenilo; tiu estas kvazaŭ magia bastono kiu kolorigas domon kaj ĝardenon rozkoloraj, kaj feliĉigas ĉiun
Jen vi laŭtigas la basvoĉon:
«Mi denove forkuris el la urbo!... Jen mi estas?... Kia ĝuo loĝi
en la kamparo !... Estis ĉiam mia revo fini mian vivon inter kampo
kaj herbejo! La natura? La naturo!... Kio estas supera je la naturo ?»
Vi eniras tra la jam malfermita pordo. Kun kia sincera vizaĝo
'ii etendas la manon al patro ; per ĝentila mankiso vi salutas patrinon; kaj poste vi ĉirkaŭsvingas vian ĉapelon kvazaŭ beno pot'
ĉiaj infanoj. Vi iras rigardi al la lulilo, kie ĉiujare novulo kuŝas,
levas la brakojn,etendas ilin, demandas ĉu estas knabo kaj deziras,
.

REIMOND STIJNS (1850-1905) unue verkis kune kun sia bofr=ito Is. Teirlinck, sed poste iris sian propran vojon. Stijns estas la
pentristo de l'kampara vivo aŭ la sentema rakontanto de la infaneco. Lia ĉefverko estas «Hard Labeur» (Pena Laborego), en kiu
li per akraj realisma.j koloroj priskribas la nenion konsideranta
rnonavidon de kamparano. Aliaj verkoj liaj estas: «Kruda Arno»,
«En la Barelo», «Pasioj» kaj «Dika Milo». En kelkaj verkoj lia realismo estas tro akra kontraste kun liaj lirikaj verkoj.
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ke li iĝu knabego kiel via propra filo, la muzikestro de la duko de
Saksujo !..
«Ha, ha!... kaj ĉiuj estas sanaj kaj gajaj !... La infanetoj estas
multesperaj floroj kaj la gepatroj estas la ĝardenistoj. Kaj Hopman venas por promeni en la g ardeneto, venas goje promenante
.

en ĝi !»
Mia patro estas pedelo en malgranda vilaĝeto apud la Skeldo ;
estas majstro Hopman, kiu, antaŭ dudek jaroj, instruis la orgenludadon al li kaj kiu ĉiujare agordas nian klavcenon, starantan en
nia malgranda kuirejo.
Oni demetas la ĉapelon kaj bastonon de Hopman; li alproksimiĝas la malnovan instrumenton, frapas lelkajn akordojn sur ĝi kaj
ekkrias:
«Ho! ho! estis tempo, ke mi venis. Ni okupos nin pri la tintilaĉo
kaj faros el ĝi reĝan instrumenton !» •
Li serĉas en la profundaj frakbaskoj, ekaperigas el ili tutan arsenalon da preniletoj kaj fajliletoj, marteletoj kaj kordoj, bastonetoj, tabuletoj kaj ŝamo.
Kaj intertempe li nur babilas:
«He, Viihelmo», — la nomo de patro — «kie estas la tempo, kiam
mi instruis al vi la sep dominantojn sur la malnova preĝeja orgeno
de Akselo, tiu ĝoja, benata tempo!...
Bah! bah ! ĉiuj. tempoj estas bonaj, ĉu ne, kamarado, ĉiuj tempo j ?... Kial ne?... Jes, kial ne ?...»
Tiel daŭras dum la tintado de la kvintoj sur la ludilo, ĝis patro
interrompas la viron:
«Majstro, kion vi deziras trinki ?»
«Trinki? Ha,jen mi rekonas la malnovan, sinceran knabegon!...
Kion ni trinkus? Estas autaŭtagmezo : ni do konatiĝos kun la
grenvino, jes, tion ni faros !»
La botelo kun brando estas metata sur la tablo kaj, dum Hopman agordas la klavcenon, li malplenigas sian glaseton,kaj lia voĉo
iĝas ankoraŭ pli ĝoja kaj sonas baldaŭ tiel vivece kaj gaje, ke la
plej bela tonharmonio estas nenio, kompare al la ĝojegado de la
viro, kiu per sia sincera nekaŝemo plenigas la tutan domon...
Hopman sukcesas aranĝi la klavcenon kiom malnovan aŭ kaduknan ajn ; sonigas pli kaj pli multe da akordoj kaj baldaŭ li kantas
per sia plena, profunda voĉo popolajn melodiojn, nun eble longe for.
gesitajn, kaj kiujn oni eble neniam retrovos.
Li ankoraŭ unufoje plenigas sian glaseton, restas dum momento
entuziasme rigardante supren, poste ekkaptas nian p atr on, kondukas lin antaŭ la klavcenon kaj diras
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«Kamarado, nun vi devas aüskulti mian lastan !»
Li eksidas kaj ludas arion, kiun li mem kreis. Sur la vizaĝo de
patro ni klare legas, ke la muziko estas bela.
Dum resonanta finakordo Hopman leviĝas, marŝas de ĉi tie tien,
faras angulajn brakmovojn, ĝis fine li svingas la manon antaŭ la
vizaĝon, kvazaŭ li forpelas malnovajn revojn kaj poste parolas dolĉe :
«Mi ja trinkos ankoraŭ unufoje!»
Patro demandas:
«Majstro, vi restas por tagmanĝi, ĉu ne ?»
Hejme ĉe Hopman regas malmulte da lukso: estas pli ĝuste malriĉeco, kiu tie svingas la sceptron; li estas tuŝita, sed murmuras:
«Ne atentu pri mi, kamarado. Mi falis ja ĉi tie en la domon kvazaŭ grenado, sed ne venis por malordigi Ĉion, interrompi dolĉajn
kutimojn !»
Kaj nia patrino daŭrigas:
«Faru al ni tiun komplezon, majstro; manĝu kune kun ni. Kie
ok estas satigataj, estas sufiĉe por naŭ !»
«Nu, vi invitas tiel bonkor e ; mi akceptas! Mi memoros la beaat-iin tempon, kiam mi mem kun edzino kaj infanoj sidis apud la tablo; apud la tablo kun mia filo, la muzikestro de la duko de Saksujo!»
Pli forte, fiere, li daŭrigas:
«La muzikestro de la duko de Saksujo!... Mia filo !...»
Li ekstaze rigardas supren kaj daŭrigas poste kun sincera rido:
«Kioma horo estas?... Via.kukolhorloĝo montras la dekunuan...
Mi havas proponon... Ni iros ambaŭ trinki guteton da brande en
la vilaĝo, apetitdonan guteton...»
Kaj kiom ajn tio estas ekster la kutimoj de patro, li tamen kun
iras. Niel feliĉege regas Hopman ĝis tagmezo en la «Leono»; kiel
radias lia vizaĝo, kiam li povas rakonti pri sia filo, dum trinkejestro, estrino kaj filinoj kun malfermita buŝo aŭskultas! Kun kia
larĝa gesto li montras sian glaseton por plenigi ĝin denove.
Aŭskultu nur, kiel la maljuna Hopman rakontas, kiel lia voĉo
vibras de ekstazo :
«Iru en la palacon de la duko de Saksujo!... Ne estas salono, kie
ne kuŝas tapiŝoj surtere!... Orledo kaj silko sur ĉiuj muroj !...
ian vino sur la tablo!... Kaj la duko igas peti, ĉu la muzikestro
Hopman, ĉu mia filo, volas ludi ion sur la violono,ĉu li volas !... Kaj
je la grandaj muzikfestoj., kiam mia filo tie sin aŭdigas!... Grafinoj, dukoj, baroninoj kaj markizinoj, kiuj ĉiuj ploras aŭ sidas ravitaj per lia ludado, la ludado de mia filo!... Rigardu ĉiujn tiujn
I1
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majestajn, belajn virinojn !... Puntoj, diamanto ;`brilegado! Kiam
mia filo ekaperas murmurado iras tra la salon ''kaj ĉiuj malvar►niĝas ! ... Ho, vi devus vidi mian knabon! Granda, svelta, kun delikata blanka vizaĝo, la gagatnigraj bukloj malantaŭen glatigitaj!
Kaj kiam li estas fiiiinta: aplaŭdado kaj kriado kaj floroj kaj girlandoj !... Mia filo diris al mi : «Patro, venu, kiam ĉiuj aplaŭdas
kaj ĝojegas, tiam mi aperos kun vi sur la scenejo. Kvankam vi nenion vidis dum via vivo, kvankam vi estas malriêe vestita, mi kondukos vin antaŭen kaj diros: «Jen la viro al kiu mi ŝuldas ĉion,
kiu igis min artisto!... Jen mia patro !...»
Tiamaniere li kutime finas siajn rakontojn: kaj la vivema Hopman fleksas la grizan kapon kaj larmoj ruliĝas sur liaj vangoj.
Tiam li revenas por manĝi kun patro kaj, post la tagmanĝo kaJ
la trinkado de la kafo, estas farata al li la kutima demando:
«Diru al mi, majstro, kiom mi ŝuldas al vi?»
«Ŝuldas, mia bona kamarado, ŝuldas?... Kiu pagos la ĝuon, kiun
mi gustumis ĉi tie?... Kie mi pli bone povas paroli pri mia filo, la
muzikestro de la duko de Saksujo?... kie mi ludis mian lastan
arion?... Kie mi tiel bonapetite tagmanĝis?... Kun kiu mi trinkis
dian guteton da brando?... âuldas ? haj tamen... A ŭskultu, kamarado, falseco ne konvenus inter ni. Jes, mi agordis vian klavcenon
kaj mi volas akcepti ion pro ĝi. Ne multe, vi havas jam tutan bandon da panmanĝantoj. Sed mi konas vin,vi donus tro multe al mi...
Ni diru: unu frankon ! ... Se estas tro multe, donu neniom, kaj ni
parolu pri aliaj aferoj...»
Tiom li ricevas kaj ankoraŭ iom pli.por trinki glaseton dumvoje.
«Kaj, kiel fartas viaj aferoj, majstro Hopman'?»
«Bone ! ... Mia edzino, mia Anna, estas purigistino ĉe la notario
kaj gajnas sufiĉe, sed... Jes, ŝi iĝas iomete malsanema... La aĝo,
natura malsano... Sed krom tio, bone, tre bone. Mi donas kelkajn
muziklecionojn, ludas violonon je la grandaj baloj kaj faras cent
aĵ oj n pli... Ni estas feliĉaj... Mia edzino tre amas min, mi tre amas
ŝin,
kaj ni parolas pri ilia filo, la muzikestro de la duko de Saksujo
o!»
«Se vi ne trinkus tiom multe, majstro?»
«Trinki! Kion vi nomas trinki? Kamarado, ĉu mi estas ebriulo?
("iu mi estas eble, laŭ vi, sako, kiel multaj aliuloj, en kiun oni verŝas brandon; sako, el kiu neniam leviĝas flamo? Ĉu vi scias, kion
mi sentas, kiam mi iras hejmen kaj ĉio ĉirkaŭ mi ĝojas kaj kantas? Super kampo kaj herbejo kuŝas neniam viditaj koloroj! Avebas super ili harmonio, kiun neniu instrumento povas imiti! Kiel
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nemateria estaĵo mi moviĝas en la aero, kiu ĉirkaŭ mi kiel etero
ŝvebas... Ĉu vi scias, kion mi sentas, kiam mi vespere ie sidas kun
mia glaso en la soleca, izola trinkejo? Mi estas tie tiel bona, tiel
feliĉega, ke mi komprenas kion signifas la vorto ĉielo... Ho, silentu... Mia kara Anna komprenas tiujn aferojn... Je kia ajn horo
mi venas hejmen, ŝi demandas : «Patro, ĉu vi estis feliĉa?» Mi
Jetas, kaj tiam ŝi ankaŭ estas feliĉa!... Kaj nun, kamarado, adiaŭ,
mi foriras !»
Li etendas la manon super la kapo de nia patrino kaj daŭrigas:
« Mi benas vin !... Mi honoras vin, mi adoras vin ! Vi estas patrino! Vi estas la silenta,ĉion suferanta,kuraĝa patrino, kiu donacas
la vivon al filoj, el kiuj kreskas kleruloj kaj artistoj, muzikestroj!
Muzikestroj de reĝoj kaj dukoj, kiel mia filo !»
Li poste parolas pri honoro kaj gloro al ĉiuj knaboj, kaj eĉ ne
forgesas la lastenaskitan en la lulilo. Antaŭ lia foriro ni ĉiuj devas
premi lian manon; unufoje eĉ li volis doni al ni la monon, kiun li
havas en la poŝo, sed patro tro kontraŭstaris al tio...
Ĉiam same ĝoja kaj gajema li forlasas nin.
La sekvantan tagon patro ordinare sciiĝis, ke majstro Hopman
ĝis noktmezo restis en unu aŭ alia trinkejo,
lokata en la kamparo — ĝis lia lasta cendo estis elspezita.
Kaj tamen restis ĉiam ĝojo por patro, paroli pri sia estinta instruisto. La klavicenon oni certe jam delonge estus devinta ĵeti en
la straton, se Hopman ne estus.veninta ĉiujare ripari ĝin! Kio ajn
estas perdita, rompita aŭ fuŝtordita, dum kapturno ĉio estis rearanĝita. Hopman sciis fari orgenojn kaj harmoniumojn, ripari kaj
ludi ĉiajn instrumentojn, igis la plej belan muzikon ebla! Kiom bedaŭrinde, ke li ja tiel pasie trinkis!
La filo de majstro Hopman estis nur dekjara, kiam li forlasas
ia patrujon... Regule, unufoje ĉiujare,
kiom ajn granda estis la
distanco, — la knabo venis viziti siajn gepatrojn. Li, li estis bonmanierulo. Ĉagrenis lin multe sciiĝi ĉiufoje, ke lia patro fortrinkis
la senditan monon kaj ke patrino Anna konsentis pri tio... La lastan fojon, kiam la muzikestro venis, la feliĉa Hopman malplenigis
tiom da glasetoj, ke oni devis levi lin el la stratdefluejo...
La sekvantan matenon, antaŭ la foriro, la filo petis sian patrinon pli bone gardi patron.
--

—

La maljuna Anna unufoje por ĉiam deklaris, kvankam ŝia koro
sangis dume, ke ŝi pli ŝatas neniam revidi sian filon, ol aŭdi ankoraŭ ion, el lia buŝo, kontraŭ patro. Trinki! Kion signifas tia vorto?
Kiam patro estis malpleniginta glason, tiam li ie restis solece re13

vadi neniun ĝenante. cu li ne estis, en tiu stato, la boneco mem?
eu la filo povis suspekti sian patron, ke tiu trinkis kiel ordinare
ebriulo? Kion ajn la patro faras, li agas kiel genia homo! Cu la filo
estus eble ankaŭ unu el tiuj viraĉoi, kiuj samtempe dirus, kiam
karbodeŝarĝisto kaj genia homo estas ebriaj : «lli estas ambaŭ
ebriaj !» Estas honto ! ...»
«Patrino, mi venis ĉi tiun fojon por konduki vin kaj patron en
Saksujon: tio ne estas ebla».
«Kaj mi, mia filo, mi esperis, ke vi, ĉi tie en la urbo, farus ta
solan plezuron al patro, kiun vi povas havigi al li: malplenigi ambaŭ bonegan glason... Rigardu jen, sur la forno, la teo staras preta, kiu devis helpi vin ĉi tiun matenon sur la piedojn... Sed ne, vi,
vi hieraŭ revenas hejmen, fruvespere, sen patro, tute sola... Vi
venas hejmen, rigida kaj serioza, kvazaŭ seka brasiktrunketo! Ne,
mi neniam pensis, ke mi estus havonta tian filon! La du knaboj,
kiuj mortis, estus certe iĝontaj aliaj knabegoj... Fi !...
Tio estis la lasta fojo, ke la muzikestro vizitis siajn gepatrojn.
Antaŭ la foriro, li esploris, — kiel li ĉiufoje faris, — ĉion kion
lia patro per propra inspire skribaĉis sur pecetoj de papero, kunprenis la plej bonan kun la rimarkigo,ke tio kion la patro nun faris
ne plu estis tiel bona kiel antaŭe ,kio ja estis la vero; sed kiom
multe la muzikestro jam kunprenis, kio pliglorigis lian propran
nomon.
Hopman ne plu ricevis monon; bonedukite lia filo skribis al li:
«Mi tre amas miajn gepatrojn, sed ebriulojn, — tiun turmenton
de la socio, — mi ne volas koni, kaj nek rekte nek malrekte subteni.
Ci kune vi ricevas vintrofrakon el peza, fortika drapo kaj vesta ĵ on el bona, lana ŝtofo.»
Ankoraŭ tri, kvar jaroj estas for. En la urbo la gepatroj pretendas, ke ankaŭ Hopman iĝas iomete malsanema kaj ne plu kontidas al li la muzikan instruadon de siaj, infanoj. La maljunulo tute
ne malkuraĝiĝas, kaj kion li antaŭe ne faris, tion li faras nun :
kiam estas ie kirmeso, tiam li aperas tie kun sia violono, grimpas
sur la barelestradon, igas tinti la kordojn kaj sidas kun pli feliĉa
vizaĝo ol iam reĝo sur sia trono. Ĉiuj amas Hopman, ridas pro liaj
spr itaĵ o j ; kiom facile in fl uas lia nekontraŭstarebla gai eco la malplej amuzeman karakteron! Oni proponas glason al li por ĝui la
kontentecon aŭdi resoni tiom vivoĝoje kaj benante lian plenan,
rondan voĉon! Mi mem, mi vidis lin en Akselo dum ĉirkaŭirado,
kiel mi antaŭe neniam vidis lin. Li estis ĵetinta sian ĉapelon sur
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la barelon, venis mezen de la dancplaco kaj la paroj paŝis malantaŭen por rigardi ; li tenis la violonon sub la mentono, kun juneca
h1ro glitigis la arĉon sur la kordoj, eltiris el ili la plej strangan
muzikon kaj saltis kaj movetiĝis mem sur la longaj, rigidaj kruro^ : li ŝovis la piedojn sur la tero, turniĝis, rekomencis, glitis foren,
ŝanceliĝis en malgrandaj cirkloj ĉirkaŭ la placo kaj la grizaj bukloj kaj la longaj frakbaskoj flirtis malantaŭ li.
Jes, tiu senbrida, griza knabego hontigus la fraŭlojn!
Hopman ĉiam portis la saman veston, sed kiom difektita kaj eluzita ĝ•i ;ĝis! Foje, kian patro renkontis en la urbo majstron Hopman kun lia Anna, li pli bene o l kutime rimarkis, kiom mizera estis
la vestaĵo de la viro kaj kuraĝis . fari rimarkigon pri tio.
«Via frako plenumis jam multajn servon, majstro. Vi estas ege
uzinta ĝin. Sed kion vi faras per la vestaĵoj, kiujn via filo al vi
sendas ?»
La maljunulo konfuze ekrigardis sian edzineton ; ĉi tiu ridetis
kaj diris:
«Ho, mia knabo ne scias kiom dikkorpa patro iĝis... Li ne povas
porti tiujn vestaĵojn.»
«Jes», daürigis Hopman, «la lasta kostumo estis multe tro malvasta! Multe tro malvasta, ĉu ne, patrino Anna? La manikoj ne
sufiĉe larĝaj... la pantalono tro mallonga... Kion mi scias... Por la
plej belaj vestaĵoj de l'mondo mi ne demetas mian fortikan, bonan
frakon... Cu ne, patrino, Anna, tio estis mia fidela akompananto !...
en bono kaj malbono, en ĝojo kaj malĝojo, en pluvo kaj sunbrilo !...
ke ĝi ankoraŭ longtempe kovru mian dorson, ankoraŭ multajn tagojn, ĉu ne, patrino Anna?... Dio benu nin, Dio benu nin!...»
Estis jam de longe ne plu sekreto, ke Hopman vendis là vest►ojn pro la mono, kiu trinkaĵon al li havigis.
« Maj stro, ĉu vi volas fari servon aI mi?... La klavceno tute ne
estas kontentiga, precipe de kiam miaj. knaboj ankaŭ komencis
ludi ĝin, kaj mi ne estas sufiĉe riĉa por aĉeti novan; ĉu vi volas
fari komplezon al mi kaj veni por agordi ĝin ĉiujn du monatojn;
ĉu vi volas tion?... Tiamaniere vi havus belan promenadon; igus
min feliĉa, se ankaŭ patrino Anna venus... Cu vi konsentas ?»
Hopman klinis la kapon, etendis la manon al patro kaj foriris
kun sia edzino neparolante unu vorton. Li estis tre kortuŝita, kuraĝis nek montri siajn trajtojn, nek aŭdigi la tonon de sia voĉo.
La sekvantan jaron ni eksciis, ke Hopman kaj lia Anna estis akceptitaj en maljunulejo de la urbo. Kiam la viro la sekvantan fojon
venis al ni, lia gaja voĉo sonis:
V
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«Urba pensiumita muzikisto!... Kamarado, mi kaj mia Anna, ni
estas rentuloj !... Mi ne manĝas mian panon dum nenionfarado :
mi ludas orgenon en la kapelo kaj gajnas tiamaniere loĝadon kaj
pensionon... Mi nur metis unu kondiĉon : mi daŭrigos porti mian
malnovan veston! Kion mi gajnas eksterdome, estas por mi, por
mi kaj mia Anna, kaj tio donacos al ni ankoraŭ multajn horetoin
da g0jo!»
Dum la somero oni vidis ĉiutage Hopman kaj lian edzinon, kvazaŭ du amantoj, ambaŭ sidantaj sur benko en la urba ĝardeno; li
babilis kaj rakontis, kvazaŭ li devus ankoraŭ akiri ŝian koron; ŝi
auskultis tiel pasie, kvazaŭ estus ĉiam denove la unua tago de ilia
konatiĝo.
Dum la aŭtuno Hopman venis je l'lasta fojo al ni. Kvankam li
ŝajnis bonhumora kaj gaja, mi tamen rimarkis, ke li malgrasiĝis:
la muskoloj kaj nervoj ekvidiĝis pli forte en la longa kolo, kaj kiam
li tie staris gaja meze en la ĉambro, kuŝis io malgaja en lia rido,
kaj la blankaĵo de liaj okuloj ŝajnis pli granda ol antaŭe...
IIopman ĉi tiun fojon restis pli longe ol kutime, iris kun patro
al la preĝejo; mi iris kune por blovi la orgenon... Vesperiĝis ; en la
folioj de l'tilioj ĉirkaŭ la preĝejo pendis purpra formortanta brilo;
la arboj ĵetis grandajn ombrojn sur la malgrandajn fenestrovitretojn; interne tiuj ombroj plilongiĝis sur la kolonoj, sur la muroj,
sur la pavimo... Ni estis tute solaj en la preĝejo; kiam ni venis
sur la horejan balkonon, la maljuna Hopman surgenuiĝis, kaŝis
la vizaĝon en la manojn; patro ankaŭ genuiĝis kaj flustris al mi:
«Preĝu : Patro nia... Estas por la edzino de l'maj stro : lia Anna
estas mortinta...»
Dum momento restis tre silente kun apenaŭ perceptebla bruetado de l'vento kontraŭ la fenestroj...
Hopman sekigis larmon, leviĝis, sidiĝis antaŭ la orgeno kaj ludis. Kiom la muziko akordiĝis kun la izola preĝejo, kun la aŭtuna
vespero kaj la ekdormanta pejzaĝo ekstere! Por Hopman sendube
murmuris dolĉa eho de lia tuta pasinta vivo.
Li forlasis la orgenon, rigardis trans la balustradon, kvazaŭ
li volis certiĝi, ke neniu povas lin aŭdi. Ni estis tute solaj, kaj la
preĝeja pordo estis fermita.
Hopman sin turnis al patro kaj parolis:
«Kamarado, kamarado mia, nun ni devas adiaŭdiri kaj neniam
ni revidos unu la alian... Fidela amiko, kiel la suno enfundiĝas en
oron kaj brilon tiel estos mia viva vespero... Mi iras al mia filo, la
muzikestro de la duko de Saksujo... Kamarado, tie staras la orge-
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no; kaj kian mi estos for, tiam vi ludos mian simfonion, post vi
via filo ludos ĝin, kaj, kiam majstro Hopman estos delonge mortinta, delonge forgesita, tiam ĝi murmuretos ankoraŭ ĉi tie, en êi
ti preĝejo, sur ĉi tiu orgeno... De patro al filo mia kreitajo estos
heredata... Ludu, ludu...
Patro plenumis la peton. Forte la alegro leviĝis kaj tamen la
tonoj ŝajnis forflirti mallaŭte kaj dolĉe sub la silentaj navoj,formi
unu tuton kun la vespero, kiu iom post iom plenigis la preĝejon...
Radio subite falis tra la malgranda blanka fenestreto de la baptejo, ludetis ĉirkaŭ la blankaj bukloj de Hopman, kiu staris tie kun
konvulsiaj; trajtoj; la dekstra mano ripozis sur lia koro kaj mairapide supreniĝis la maldekstra brako... Tie mi ankoraŭ vidas lin...
La suno foriĝas; nun resonis dolĉe kaj nlalgaje la sopirantaj
akoruoj de l'adaĝo, kiel la tonoj de malgaja kanto, kiu formortas
en la malproksimo... Je la sekvanta momento du maljunaj brakoj
ĉi kaŭpremis mian patron, kaj spireganta brusto kuŝis sur la lia...
La grizulo dolĉe eligis sin, diris ke patro devas resti, iris ihalantaŭen kaj daŭrigis:
«Kamarado, dankon pro ĉio, kion vi faris por mi; dankon pro
ĉio, kion vi intencis ankoraŭ fari... Benon al vi, benon al la via],
benon !... Mi foriras... La unua ripozejo estos ĉe mia filo, la muzikestro de la duko de Saksujo; la dua pli alte, pli alte, de kie neniu
revenas, kaj kie mi atendos vin... Adiaŭ, adiaŭ !»
Tiel li foriris.
Monatoj kaj monatoj forflugis; hejme oni ofte parolis pri Hopman, sed de li mem oni nenion plu sciiĝis...
Du jaroj estis for, kiam patro ricevis el fremda lando pezan leter on ! Estis de Hopman! Kun kia tremanta mano la paketo estis
malfermata !... Ĝi enhavis nombron da surskribitaj folioj kaj letere ton :
« Kamarado!
« Kiam vi legos ĉi tion, tiam majstro Hopman estos mortinta
kaj enterigita; ne klopodu scii kie.
» Ĉi tiu paketo estos sendata al vi per konfidindaj manoj.
» Al vi kaj la viaj mi krias lastan audiaŭon, atendante, ke ni
estos kunigataj ĉi supre. Feliĉon kaj benon al vi ĉiuj !
« Via sindonema majstro,
« HOPMAN. »
Tie ĉi mi sekvigas kelkajn eltiraĵojn el la senditaj skribaĵoj de
la bedaŭrata amiko.
(Daŭrigota)
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La lastaj momentoj de Profesoro Cart
La malapero de Prof. Cart,unu el la plej impresigaj prototipoj ne
la esp.pioniraro, kies agado kaj influo plenigas la tridek lastajn jarojn de nia historio, ja estas la plej grava perdo, kiun faris la Esperantistaro de post la morto de Zamenhof, ĉar oni rajtis dir,
ke li estas «la dua patro de Esperanto».
Al mi, kiu ekkonis lin la 25-an de junio 1905, dum kunveno en
Saint-Germain, antaŭ la Bulonja Kongreso, kiu de tiam ne ĉesis
lin vidi kaj aŭdi, fine, kiu, de la printempo 1924, kiam li, malsaniĝinte
kaj suferonte gravan operacion,alvokis min,ĝis la antaŭtago de lia
kiel sekretario — en lia peza
morto, havis la honoron lin helpi
laboro de Akademia Prezidanto, estu permesate dediĉi al li la jenajn liniojn kaj per tio plenumi lastan devon de amikeco kaj dankemo,
Kiam mi alvenis en lian hejmon, kiel êiumerkrede, la 20-an de
majo, li ŝajnis en tute bona sanstato, korpa kaj spirita. Gaje kaj
klare li montris al mi presprovaĵojn de la baldaŭ aperonta V-a
kájero de Ia Akademia Bulteno kaj, plenfide je granda sukceso de
la Pariza Kongreso, en 1932, parolis pri sia intenco tiam okazigi
gravan kunvenon de la Lingva Komitato! Ho ve! Kiam, je la 19-a,
mi diris al li «gis revido!», mi ne plu devis revidi lin vivantan...
La morgaŭan tagon, efektive, ekterurite de telefonalvoko, mi alkuris en lian hejmon. Kaj mi eksciis de lia afliktita sed tamen admirinde kuraĝa edzino la jenajn detalojn:
Post trankvila vespero dum kiu li ankoraŭ korektis ĝis la 23-a
novan presprovajojn, post same senokaza nokto, li subite, iom
antaŭ la 6-a,leviĝas dirante,ke li sufokiĝas kaj sentas malvarmon.
l)um lia edzino rapidas prepari ion varman, li forlasas sian dormo
ĉambron kaj aliras, kvazaŭ puŝite de mistera instinkto, sian labor°ambron, sian kutiman apogseĝon antaŭ sia labortablo. Sed, preskaŭ sammomente, li ŝanceliĝas kaj subtenate de la brakoj de sia
edzino li faletas en la seĝon kaj restas senmove... Si esperas, ke
li nur svenis. Li estis, ho ve! jam frapita de mortiga, sed sendolora, «koratako», asertis la kuracisto, kiu iom poste alvenis.
La mortoĉambron, miavice, mi penetris. Ĉio estis kiel hieraŭ kaj
ŝajnis atendi, ke denove ni rekomencu labori ! Sed ho ve ! sur la
ripozlito, tute apude de siaj karaj libroj, li rigide kuŝas. Plorante
mi kliniĝas por diri lastan adiaŭon al tiu, kiu ĝis la lasta momento
senlace sin dediĉis al Esperanto kaj kies morto ĉe lia labortablo
estas karakteniza simbolo de lia tuta vivo!
—

-
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Lian vivon certe iu el ni baldaŭ detale priskribos, ĉar ĝi estas
vera ekzemplo de firma, nedetruebla fido je la estonto de Espernto, «vivanta lingvo de vivanta popolo». Sed ni tro ŝuldas al li
por ne memorigi hodiaŭ la unuaniman «Gratulon», kiun direktis
al li liaj kolegoj de la Lingva Komitato kaj de la Akademio, la lastan, jaron, pro la 75-a datreveno de lia naskiĝo. Ĝi impresige resumas lian apostolecon kaj estas kvazaŭ glora litanio de meritoj liaj:
Fervora propagandisto dum pli ol 30 jaroj — Aŭtoro de grava)
verkoj — Kritika, vigla kaj sagaca redaktoro — De l'«Vortoj de
hlankbarbulo» saĝa inicianto
Alarmanto de la Esperanto-forto)
— Savanto de la kor - idealo
Konservanto de l'trezoro de nia
lingvo — Neniam laciĝanta laboranto — Plej bona filo de Ia patrolando — Amiko de amikoj eksterlandaj
Zorgema patro por la
blindularo
Gardanto de la «Fundamento»...
M i aldonu : Konservanto de plej delikataj intimaj korkvalitoi
por siaj amikoj. Mi ofte ilin malkovris kaj povis sperti dum sepjara preskaŭ konstanta kunlaborado.
(El «La Movado».)
René de Lajarte.
—

—

—

—

Flandra Kanto Esperantigita
FORGESI KIU POVAS ?
Teksto de J. VAN DRODGENBROECK

Okulo ne forgesas
La lumon de la sun
Orelo ne forgesas
Gepatran lingvon nun.
En koro ĉiam sonas
L'unua amovort',
Tra ĉio susuranta
Samkiel harpakord'.

Muziko de Jos. DE KLERK

O Nederlanda lingvo,
Spirita lum' por mi,
L'unua vort' de amo,
Ja Flandra estis ĝi.
Ankoraû en l'animo
Radias tiu flam',
Kaj vivas en la koro
Unua tiu am' !

Kiel mi vin forgesus,
O kara amobant',
Kvankam fremdul' mi ŝajnas
En mia patroland' ?
Kvankam malestimata
Mi estas nun pro vi,
Plenforte por vi tamen
Senĉese luktos mi !
Tradukis POL VARENS
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Inter Ni
E1 St Niklaas. — Al Triumfo. — Kelkaj el niaj membroj
ĉeestis la 2an. Flandran Kongreson. Latiikutime la vino ege interesis
Staf kaj Max, dum .Marcella kaj Sandor nur sin okupis pri la granda arto
de l'amo. Ciuj bone alvenis hejme kaj jam sopiras je la 3a.
En la laste aperinta numero (Junio Decembro!) de „ Belga
Esperantisto", nia grupo ankoraŭ troviĝas inter la grupoj de Belga Ligo,
kvankam jam depost Oktobro 1929 ni eksiĝis el la B.L.E.
Sekve al artikolo en „Toerisme", la grava organo de V. T. B., nia
grupo proponis al la loka sekcio de tiu organizaĵo, kune organizi la
novan esperantan kurson. Ankaŭ el la loka „Kasotters'" societo (K.A.J..Katolika Laborista Junularo) kelkaj membroj ĉeestos la novan kurson.
El Kortrijk. — Por propagandi la 3an Flandran Kongreson,
la loka grupo eldonis ilustritan prospekton speciale destinitan por la
eksterlando.
Ankaŭ aperis kongresaj sigelmarkoj dukoloraj; ili estas haveblaj ĉe
la Flandra Esperanto-Instituto aŭ ĉe la grupo, kontraŭ pago de po 5
frankoj por cent.
La 2a Flandra kongreso estis jam granda sukceso, sed la
Kortrijkanoj diras, ke la nombro de partoprenantaj devas atingi 200; ili
eĉ esperas superi tiun nombron!
Ciuj Flandraj esperantistoj devas helpi, por ke ankaŭ la 3a iĝu
internacia. Varbu inter viaj gekorespondantojl Al tiuj. kiuj ne disponas
pri sufiĉe da tempo aŭ rimedoj por ĉeesti la internaciajn kongresojn, ni
volas prezenti saman internacian vivon. Tio povas kaj devas esti
atingota !
El Ronse. La Paca Stelo. — La grupo aranĝas esperantan
ekspozicion la 26 an. kaj 27 an. de julio en la ejo „Concordia , Statiestraat.
Por titi ekspozicio, tre grava por la loka poresperanta propagando,
ni petas la helpon de ekster- k,,j enlandaj samideanoj.
La ekspozicio havos sekciojn pri korespondado (ilustritaj poŝtkartoj), U. E. A., stenografio, nacia kaj internacia gazetaro, komerco,
klasbatalo, turismo, blindul-movado, religio, radio, skoltismo, fotografaĵoj (de kongresoj kaj grupoj), afiŝoj, insignoj, k.t.p.
Ĉiu helpu laŭ sia povo : Cu per sendado de ekspoziciindaĵoĵ, ĉu per
sia ĉeesto !
El Roeselare. — En ĉi tiu urbo ni ankaŭ jam havas kelkajn
amikojn kaj simpatiantojn. Ni esperas, ke baldaŭ oni aktive laboros por
nia Ligo en tiu angulo de la Okcidentlando.
-

"
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El Antverpeno.
Flandrema Grupo Esperantista. — Nia
grupo prenis la iniciativon oferi, en la nomo de la Flandraj esperantistoj,
societan flagon al „Pioniro" el Aalst, kiel danko pro la bona organizo
de la 2a. Flandra kongreso. Certe ĉiuj, kiuj ĉeestis tiun kongreson,
aplaŭdos tiun iniciativon !
Kvankam la somero invitas nin eksteren, ni organizos ankoraŭ
someran kurson kaj jam fiksis nian laborplanon ĝis la novjaro.
Niaj amikoj jam notu jenajn datojn :
25a. de Julio - 2a. de Aŭgusto : Liberte:npsemajno en Oostduinkerke.
23a. de Aŭgustc : Partopreno al la Izerpilgrimado.
27a. de Septembro : Koncertvespero en „Pannenhuis".
24a. de Oktobro : Teatra vespero en la salono „Van Wesenbeke''.
29a. de Novembro : Pulĉinela vespero en „Pannenhuis".
24a. de Decembro : Kristnaska festo en „Antwerpsch Koffiehuis".
DIVERSAĴOJ
Pri «Flandra Esperantisto».
El letero el Kiev: «Dum libera
tempo mi tralegadas kun grandega intereso tiun interesplenan gazeton, konatiĝante iom post iom kun la Flandra popolo.»
Esperantista Lingva Komitato kaj Akademio.
Listo de la L.
K.-anoj reelektitaj aŭ elektitaj en 1931:
S-roj Dreher, de Kalocsay, Backheuser, Bastien, Hodakowski,
Boucon, Butler, Ilarvey, Heilker, Van Schoor (Jan), Solà, S-ino
Biaise, S-roj Bremon Masgrau, Czubrynski, Wenger.
Listo de la ses elektitaj akademianol:
S-roj Dieterle, Lippmann, Milidge, Setala, Stamatiadis, Inglacl:^.
Stenografio.
La XIV-a Internacia Kongreso de Stenografio en
Parizo, 3-7 aŭgusto, akceptos Esperanton samnivele kiel la naciajn
lingvojn. Okazos fakaj kun venoj; de Esperantistoj, ekspozicio de
stenografio. internacia konkur•so de esp. stenografio. Por sciigoj sin
turni al S-ro Griffon, 52, rue de Chabrol, Paris 10e,
«Menschen» (Homoj) estas la organo de la Flandraj Socialistaj
Studentoj. Adreso : De Keyserlei, 13, Antwerpen. Celo : diskoni ;i
la socialismon inter la studentaro kaj junularo en Flandrujo. La
gazeto aperas en la Flandra lingvo, propagandas Esperanton kaj
enpresas kelkajn esperantajn artikolojn.
Flandra Militservrifuzanto.
Lede Van Dijck el Antverpeno,kiu
devis aliĝi la 29an. de Majo al la Belga armeo, sendis al la ministro
de landdefendo, leteron en kiu li deklaras: «Konsiderante, ke la
neĝa promeso de post la mondmilito (egaleco rajto kaj fakte por
—

—

—

—
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Flandroj kaj Valonoj) enhavas la oficialan konfeson,ke tiu egaleco
ne ekzistis kaj konsiderante, ke ĝis nun tiu promeso ne estis plenumata, mi opinias, ke estas miaj rajto kaj devo rifuzi mian servan al la ŝtato, kiu ne volas doni al la Flandra popolo ĝian rajton,
kaj ne plenumi la servordonon.»
Sekve de tio la kuraĝa Flandra junulo estis enkarcerigita kai
atendas nun ĉu la Belga registaro kondamnos lin laŭleĝe aŭ liberigas lin latirajte.
Korespondado. — Emiel Pauwels, Bondgenootenstraat, 77, Aarschot, 16-jara fraŭlo, deziras korespondi kun eksterlandaj fraŭlinoj
14-17 jaraj. Certe kaj akurate respondas.
La Sveda Pac- kaj Arbitracia Unui3000 Militservrifuzantoj.
ĝo sciigas, ke 3000 junuloj subskribis la sekvantan deklaron:
« Mi intencas ne partopreni aŭ apogi kiun ajn militon, ĉu inter
nacioj, ĉu inter miaj samlandanoj kaj labori por kompleta senarm•g'o, la forigo de ĉiuj militkaŭzoj kaj por nova socia kaj internacia
ordo, bazota sur la pacifista principo de kunlaboro por la ĝenerala
bonstato. »
Baldaŭ elĉerpiĝos — rapidu havigi al vi: «La Bulgara lando kaj
popolo», kun etnografia karto, «Bulgara Antologio», kun portretoj
de l'geverkistoj, ambaŭ verkoj. kune (Ĉirkaŭ 400 pĝ.) menditaj kaj
antaŭpagitaj, duonpreze, t. e. 5 svisaj fr. aŭ egalvaloro.
Nova gramofondisko kun la Esperanta himno estas eldonita. Sur
la alia flanko troviĝas la bild-arió el la opero «La sorĉa l•luto» de
M ozart, kantita en Esperanto. Pro la unuaranga kvalito kaj pro
la bonega reprodukto de la muziko kaj kanto, la disko estu uzata
kiel valora propagandilo por Esperanto. La disko estas plaĉe ornamita per simbolaj bildoj kaj nerompebla.
Prezo por Ĉiu disko, afrankite kaj asekurite: 35 frankoj,inkl. pro vizo da stiftoj.
Mendu ĝin ĉe Flandra Esperanto - Instituto.
Al niaj kunlaborantoj.
Ĉar nia redaktoro libertempos je l'fino
de l'monatoj Julio kaj Aŭgusto, ĉiuj komunikoj kaj kunlaboraĵoj
por la du sekvantaj numeroj de «Flandra Esperantisto» nepre devas alveni plej malfrue je l'1.5a. de l'monato.
Regiona Esperanto - kongreso en Boulogne sur mer okazos la
26an. de Julio. Je tiu okazo estos inaŭgurata Zamenhof -placo en ta
urbo de la la. Internacia Esperanto-kongreso. Niaj Francaj amikoj, kiuj jam buŝe invitis nin en Aalst, ree insiste petas, ke multai
Flandroj esperantistoj ĉeestu ilian kongreson,

Somera surprizo fariĝos par la esperantistaro 1a verkoj de !a
fama hungara verkisto Kolomano Kalocsay, tradukinto de «Tragedie de l'Homo» ĉefredaktoro de «Literatura Mondo».
Fine de julio samtempe aperos la tri verkoj:
Streĉita Kordo : Originala; poemoj de la verkisto. Vi trovos en
ĝi la plej famain poemojn «La patrineco», «Pala procesio», k. a.
192 paĝa. Bindita P. 6.50. Broŝ P. 4.50.
Rimportretoj: 55 portretoj de Esperanto-steloj el Ĉiuj tendencoj
de la movado, kun foto de la «steloj». 128 paĝa. Bind. P. 5.—.
Broŝ. P. 3.
Lingvo, Stilo, Formo: Studoj pri Esperanto.La plej abundaj klarrigoj pri la Esperanta versfarado, rimaro, internacia stilo, pri la
Evoluo de Esperanto, venkita de la plej fama nuntempa stilisto.
160 paĝa. Bind. P. 5.40. Broŝ. P. 3.40.
Al la prezoj aldonu 10 0/o por sendkostoj.
Kiuj mendas ĉiujn tri verkojn kune ĝis la 15a de julio (ekster
eŭropanoj ĝis 1 aŭgusto) ricevas la broŝuritan eldonon anstataŭ
P. 12.— por P. 10: (afrankite) , la binditan eldonon anstataŭ P.
18.60 pur P. 15.40 (afrankite) .
Por koni pli detale, postulu detalan prospekton kaj rapidu mendi
ĉe Flandra Esperanto - Instituto!
—
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Skandala juĝo en ĉehoslovaku jo. — Dum domtraserĉo de kontraŭmilitisto Premislo Pitter en Prago la policanoj konfiskis -tra
-dukonel'maifstĜrPc-konsilat rŭ
rr'ilitservon kaj la militpreparadon de l'junularo (manifesta, kiu
estas disvastigita tra la mondo milion - ekzemplere kaj represita
en multnombraj ĵurnaloj) . La tribunalo, prenante kiel pretekston
la f nazon : «Stariĝu kontraŭ la preparado al la arto mortigi», kondamnis Pitter al dumonata malliberigo. Fakte li restos en karcero
kvin monatojn, ĉar oni nuligis la favoron de amnestio, kiun li havis rilate al trimonata puno antaŭe ricevita pro simila «krimo».
(Cazetservo de Antimilit. Oficejo, Hago).
Tutmonda Kolektanto engluis la glumarkon de nia 2a Flandra
Kongreso kaj propagandis por ĝi. Estas tre zorge eldonita revuo,
kiun ni volonte rekomendas al ĉiuj niaj filatelistoj. Oni abonas ĉe
A. Prazak, Jablonné n. O.l., Cehoslovakujo, po 2.70 belgoj.
Antaŭkongresa kunveno okazos la 31an. de Julio en Breslau.
Petu informojn ĉe Siegmund Freund, Blücherplatz, 9, Breslau, Germanujo.

23

Bibliografio
(Ni recenzas duope senditajn verkojn; unuopajn
ni citas. Ĉiu verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto-Instituto.)
ESPERANTO KANTOKOLEKTO. Eldonis: J. H. Vink, Voorburg, Nederlando. 24 paĝoj; 12 x 15 1/2 cm. Prezo: h. g. 0.25 afrankite.
Ĉi tiu zorge eldonita esperanta kantokolekto estas tre taŭga por
agrabligi la esperantistajn vesperojn, kunvenojn, ekskursojn, per
enkonduko de simplaj kantoj kun gajaj melodioji. Ĝi ankaŭ tre
t.aügas kiel propagandilo, ĉar ne-esperantistoj ĝin ankaŭ ŝatos pro
kiaj belaj aspekto kaj ilustraĵoj kaj ili povas kunkanti la kantetojn, kiujn ili eĉ grandparte komprenos per la aldonita resumo de
la gramatiko. Krom tio la al pluraj kantoj aldonita muziko ĝin
ankaŭ igas taŭga por eksterlandanoji. Pro la malalta prezo ĝi estas
speciale taŭga donaceto por amiko, al kiu oni volas fari plezureton.
19a. Eldono. — ElREICHSHERBERGVER.ZEICHNIS 1931.
Deutsche
Jugendherbergen,
Verlags
fiir
donis : Reichsverband
Abteilung, Hilchenbach in Westfalen. 430 paĝoj ; 12 x 15 1/2 cm.
Prezo: 1 gm.
En 1929 ekzistis en Germanujo 2.184 Junulejlokoj en kiuj on,
3.780.000 foje tranoktis; la Junulejunuiĝo havis 978 lokajn grupojn kaj 117.000 membrojn; kaj depost tiam la afero ankoraŭ ĉiam
konstante kreskis. Kiu deziras interkonatiĝi kun la laboro de la
«Jugendherberge» mendu ĉi tiun libron.
Kun ĝojo ni eksciis, ke ankaŭ en Flandrujo fondiĝis jam kelkaj
«Jeugdherbergen». Ni esperas, ke ili en nia lando same kiel en Germanujo elkreskos el la tero kiel fungoj ; sed ĉi tiu deziro estas vanta, ĉar mankas ĉe ni oficiala subteno. Tamen, ni esperu..,
«Flandra Esperantisto» deziras kunlabori por la afero de la «Junulejoj» kaj klopodos, por ke ankaŭ en nia lando... migrado iĝu
korplezur'.
—
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Subteno por nia revuo
Elsie, 50.—; Dollie, 50.—; R. V.. 5.—; Pro grava sukceso ĉe
V. T. B., 100.—; J. Van D., 5.—; Lusje van lijn 2, 10.—; Van Iseghem,
5,—; Mart, 10.—; Piet, 20.—; Jan, 10,—; entute ; 265 frankoj.
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