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t Pol de Mont
La fama Flandra poeto Pol de Mont mortis la 29an. de Junio en
Berlino, kie la mortbruligo okazis la 2an. de Julio en la Krematorio
de Wilmersdorf. Nun liaj cindroj ripozas en la Antverpena mortintejo
,,Schoonset".
La sciigo pri lia morto profunde konsternis la Flandran popolon
kiu jam sin preparis por inde festi lian 75an. naskiĝotagon. Pol de
Mont ja naskiĝis la 15an. de Aprilo 1857 en la vilaĝo Wambeek-bijTernath en la provinco Brabanto.
Li estis ĉe la Lovana universitato la kunstudanto kaj kamarado
de Albrecht Rodenbach, kun kiu li gvidis la studentan movadon.
Li iĝis profesoro ĉe la ateneo de Tournai kaj poste tiu de
Antverpeno, kie li estis tre ŝatata de la junaj studentoj pro sia klera
kaj entuziasma instruado kaj formis tutan aron da Flandraj pioniroj.
En 19041i iĝis konservisto de la Antverpena Muzeo de Belaj
Artoj, kie li organizis publikajn paroladojn pri arto kaj artistoj ;
tiamaniere li sukcesis konigi al la Flandra popolo ĝiajn proprajn senkomparajn arttrezorojn.
Post lia eksiĝo en 1918 li kunlaboris al la Flandra-nacionalista
ĵurnalo „De Schelde", unue kiel eefredaktoro, poste ĝis lia morto kiel
artkritikisto.
La kvinjaran premion por Nederlanda literaturo li jam akiris je
23- jara aĝo. Li tiam mirigis per sia propratona poezio kaj ankorati
nun li estas konsiderata kiel la pioniro de la nova Flandra skolo. En
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liaj lirikaj poemaroj „Printempaj Petolaĵoj", „Loreley", „Claribella",
„Iris", k.t.p.li prikantas la printempon kaj la amon, sed ĉiam per aliaj
sonoj, koloroj kaj bildoj. Ankaŭ kiel epika poeto li distingis sin per siaj
„Idilioj" kaj la eposo „La Infanoj de 1' Homo".
En „Enkonduko je la Poezio" li klarigis detale siajn opiniojn pri
la poezio : ĉi tiu, li opinias, ne vivas de pensoj, ĝi nur devas karesi
nian belemon ; tial la celo de la poezio estas la poezio mem kaj sekve
la formo la ĉefa afero.
Pol de Mont estis krom ĉio tio unu el la plej bonaj Fiandraj
oratoroj, kiu dum popolktinvenoj entuziasmigis siajn aiiskultantojn per
siaj konvinkaj kaj kuraĝigaj paroloj.
Lia foriro estas neriparebla perdo por Flandrujo...
F. E.

Flandra Kanto Esperantigita
LA KANTO DE L'FORĜISTO
Teksto de Frans Liekens
Muziko de Franz Andelhof
Forĝisto en forĝejo
Frapadis per martel',

Dum lia bela voĉo
Flatadis al orel'.
Ĝojkantis li
Tok, tokke, tokke, tok,
Kun energi'
Klop, kloppe, kloppe, klop ;
Aŭdiĝis vivsopir'
En kanto de la nigra vi t. ' !
Ekaŭdis tiun kanton
En ĉambro belknabin' !
Ekbatis ŝia koro
Rapide en la sin !
Batadis ĝi
Tok, tokke, tokke, tok,
Pro simpati'
Klop, kloppe, kloppe, klop ;
Amplene batis ĝi
Pro l'kanto de la nigra vir' i

„Forĝist', knabego kara,
min ravas via kant'."
„Mi ĝin lernigos, se mi
De vi iĝos l'amant'.
Do kantu ni
Tok, tokke, tokke, tok,
En harmoni'
Klop, kloppe, kloppe, klop ;
Kunkantu laŭ inspir'
La kanton ni de l'nigra vir'.
Si iĝis l'edzineto
De sia nigra vir',

Infanoj multaj venis
Kun sama kantdelir'...
Kantadis pri

Tok, tokke, tokke, tok,
La famili'
Klop, kloppe, kloppe. klop;
Aŭdiĝis vivospir'
En kanto de la nigra vir'.

Tradukis Juul Karnas
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Katolikismo kaj Milito
(Okaze de la priparolado pri la militaj kreditoj, la
Flandra nacionalista elektito WARD HERMANS, faris en la Belga Parlamento paroladon, el kiu ni tradukas la finan parton.)

Eĉ la plej alta kaj plej sankta indas lokon en ĉi tiu debato.

Nia Dio estas la Dio de Curtius, de Mac-Donald, ankaŭ de Briand
kaj ankaŭ de de Broqueville; la sanga Dio, kiu mortis por ĉiu . 1, sen
distingo pri nacieco, civitaneco aû uniformo.
Deknaŭ jarcentojn post Lia Krucmorto estas donita al vi kaj
ni la elekton inter la superregado de la glavo aŭ la misio de la
Kruco.
Ciu estas priresponda antaŭ sia epoko.
Estas katolikoj, o ve! laŭ kiuj la defendo de la dia Mont-Parolado estas pro - Germana propagando. Ili estas mobilizitaj en siaj
spirito kaj konscienco de la falsa ideologio, pri kiu mi jam parolis
en mia enkonduko.
Se vi tamen viavice daŭrigas politikon, kiun Papo Leo la Dektria
siatempe jam abomenis kaj kiun Papo Benediktus la Dekkvina tiol
akre priploris, tiam diru al la katolika popolo en Fandrujo malkaŝe kaj senhonte, ke estas moralo por la individuo kaj alia por la
partio, unu por la civitano kaj alia por la ŝtato, unu por la katoliko
kaj alia por la ŝtatano. Diru tion klare, malkonfuze, sincere.
Tiam diru, ke Kristo estis danĝera utOpiisto, «quelqu'un qui
avait la tête dans les nuages» (1), kiel diris en la antaŭa semajno s-ro Jaspar, ĉi tiu modela katoliko inter la katolikoj.
Tiam diru ,ke la universaleco de la Katolika Eklezio estas grava
mistifiko !
Tiam diru, ke la katolika interfratiĝo kaj nia renaskiĝo en la
sango de la Dihomo, ke ĉio tio, kaj la Evangelio plie, tutsimple estas kruda kamparantrompo.
Tiam ĵuru trankvile je l'kompetenteco de invalidaj generaloj, sed
nc pli longe malsanktigu la sangan Kructrofeon, kiu estis krucumata en 20 milionoj da homoj kaj morgaŭ estos krucumata en
milionoj aliaj, kune pro via kulpo!
Tiam ne riproĉu al ĉi tiuj,kin j sidas en ĉi tiu Parlamento kaj ne
(1) iu, kiu havis la kapon en la nuboj.
27

estas anoj de nia religio, tiam ne riproĉu al ili la defendon de idealoj, en kiuj ili mem ne plu kredas, kiam via plej alte priresponda ago
iĝas neado de via propra kredo.
Diru al ni:
Kun kia aŭtoritato vi konvinkos en la vokantaj tempoj milionojn
da seniluziiĝintoj, ke nia religio estas io pli ol ordinara polie-instituto por la plebo?
Kun kia aŭtoritato vi morgaŭ akiros respekton kaj petos kredon
por via Credo, plilaŭtiĝanta en la laŭdkanto de la Te Deum Laudamus, gloranta. en ĉiuj preĝejoj de amiko kaj, malamiko la Sinjoror,
de l'militantaroj, post la terura amasmurdo, je pliaj honoro kaj
gloro de l'sanga Marsiato?
Kun kia aŭtoritato ni tiam ankoraŭ instruas al niaj infanoj la
belegan preĝon «Patro nia»?
Ĉu estas do kredo aŭ hipokriteco, kiam ni kunigas la senkulpajn manetojn de niaj infanetoj kaj instruas ilin balbuti:
« Sankta estu Via nomo;
Venu Regeco Via;
Estu volo Via,
Kiel en la ĉielo tiel ankaŭ sur la tero... »
Ĉu Lia Regeco estas do ĉi tiu Satana mondo, kie la murdo estas
laüdata kiel heroago kaj murdistoj fanfarone promenas kun ordenoj sur sia. brusto?
Ĉu tio estas Lia volo?
Ĉu tio estas Lia Regeco?
Cu tio estas Lia volo, pri kiu ni deziras, ke ĝi estu kiel en la ĉielo
tiel ankaŭ sur la tero?
Ĉu vi ne sentas, ke la mondo forsubiĝas sub niaj piedoj ?
Ke milionoj subiĝas en la nokto de dubo kaj malespero, dum la
Kruco mem subiĝas antaŭ ili en maro de hom-mensogoj kaj liomsango ?
Ĉu vi ankoraŭ sentas la tragediecon, kiu dediĉigas al Bernanos
lian lastan libron al amiko, kun la tragedia dediĉo, kiun ni ĉiuj povus konsideri nuntempe kiel nia: «En mémoire des grands rêves
de notre jeunesse — que la vie a humilés — mais que nos fils vengeront peut-être demain». (1)
(1) «Memore de l'grandaj revoj el nia ,inneco
kiujn la v : i
hontigis — sed kiujn niaj filoj eble morgaŭ venkos.»
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Rêves humiliés. Ilumiligitaj, hontigaj revoj. Ni ĉiuj konis ilin,
ĉiuj revis ilin, milionoj, en noktoj de morto kaj pereo.
La demando estas, ĉu la generacioj, kiuj dum kvar longaj jaroj,
estis starigataj kontraŭ la senkompata morto sur la batalkampo,
ĉu ili rezignos pri tiu revo, tiu Idealo de Paco kaj Popol-interfratiĝo, baptita en la sango de la Dihomo kaj en la sango de miliono,
pro la ultimato de la militprofitanto j .
Save our Souls. Savu niajn animojn.
Ĉi tiu milionvoĉa ekkrio leviĝas super la kapoj de l'milionoj, kiu.;
pri ĉio ekmalesperas kaj ekdubas.
Save our Souls. Savu niajn animojn de la Kain-malbeno.
Krimuloj estas tiuj, kiuj pretendas, ke la brulmarko de Kain, ĝis
la fino de l'jarcentoj, senhonorigos la frunton de l'homaro.
Krimuloj, tiuj, kiuj svingetas malsategigitan popolon kiel militfantomon antaŭ la senbrida fantazio de facile trompebla popolo.
Krimuloj !
Ĉar kun tiu malsategigita popolo, kiu plenigis la Panteonon de
l'civilizacio per senmortaj figuroj sur ĉiu kampo de l'homa grandeco, la Vesperlando formas unu spiriton kaj unu civilizacio.
Ni sentas tiun unuecon en la montriĝo de l'Spirito, ĉu ĝi parolas
per Kant, aŭ Einstein, aŭ per Goethe aŭ Schiller aŭ per Wagner aŭ
Strauss, la unuecon de l'Vesperlando, super la kaprico aŭ la artefariteco de landlimoj, la unuecon de l'homa spirito.
Kiam Bach interpretas por ni la potencan orgenludadon de l'misterplena mondo en sia dia arto;
Kiam Gustav Mahler katenligas nin kun animo kaj sencoj al
nia patrino la Tero, per sia admirinda, elvoka «Lied von der Erde» ; (1)
Aŭ kiam la dia ĝojo de Beethoven je l'fino de l'Naŭa, ĝojkrias
kiel tertremiga horo:
« Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kusz der ganzen Welt! » (2)
Tiam ni sentas en la plej sankta de l'homa en ni, la unuecon de
la Vesperlando, silentas tiam la malamo, silentas tiam la venĝemo,
fluas tiam la spiro de unu sama spirito super milionoj, kies ŝtataj
landlimoj estis rompataj per tiu spirita unueco.
Katolikaj Flandroj, ni faras alvokon al vi, insistan alvokon por
,

(1) Kanto de l'tero.
(2) Estu ĉirkaŭbrakitaj, milionoj ! --- Ĉi tiu kis' je l'tuta mona !
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niuzi per via voĉdono la superregadon de l'militarismo,la daŭrigon
de l'mensoio «Si vis pacem, para bellum». .(1)
Se via parti-oportunismo estas pli forta ol eternaj Idealoj, tiam
almenaŭ prokrastu ĉi tiun fatalan voĉdoiiadon ĝis post la senarmiga konferenco de '32. Ĝis tiam almenaŭ la milito ne minacas.
Kaj iru al Genève, kiel la lastaj delegitoj de la nura popolo,
kiu estas ankoraŭ konsiderata en Eŭropo kiel katolika ; iru al Genève, ne kun pafiloj kaj kanonoj, sed kiel la Sa.buloj al Betlehmo,
kun la incenso de dia packanto kaj kun la mirho de via reĝa Hom•
estado, je l'honoro de l'Kruchomo, je l'profito de via popolo kaj, je
l'beno de l'homaro.
Tradukis Martha Vervloet.
(1) Se vi deziras pacon, estu militpreta.

Flandra Rakonto
LA KABRIKANT O KAJ LIA SEKRETO
Fabrikanto vendis sian animon al la diablo, inter Ŝ anĝe de sekreto,
kiu igus lin en malmulte da tempo tre riĉa.
Kaj li iĝis tre riĉa I
Sed li forgesis, pro sia feliĉo, ke li devos liveri sian animon je
iu antaŭe fiksita tago.
Kaj ĉi tiu tago estis alveninta
Kaj elirante iun vesperon el sia fabriko, kun brulanta kandelpeco
en la mano, li ja vidis antaŭ si la nigran diablon :
„ i venas por preni vian animon .
„Ho I lasu min vivi, tiel longe kiel daŭros ĉi tiu kandelo !
Rigardu, estas nur ankoraŭ malgranda peco ! ... Mi devas ankoraŭ
aranĝi kelkajn aferojn."
„ Bone !
Sed la fabrikanto staris apud tre profunda puto kaj jetis sian
kandelon en ĝin !
La diablo rimarkis, ke li estas trompita. Li ekkriegis tiel forte,
ke la tuta domo tremis. kaj li forflugis.
La fabrikanto igis ŝtopplenigi la puton.
L^. kandelpeco ankoraŭ ĉiam daŭras !
..

Rerakontis Piet van Peel
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LIA FILO
(Daŭrigo)
Mi iras al mia filo ! Mi daŭrigas mian vojon, gaje kaj feliĉa,
trans monton kaj valon, tra kampo kaj herbejo, libera kiel birdo!
La naturo estas bela, la homoj estas bonaj ,en mia koro sonas kanto! Kien ajn mi venas, mi resonigas la violonon. ĉu mi estas almnzulo?... Tian► ĉiuj estas almozuioj, kiuj vivas de arto!
Estas dimanĉo. Mi aĉetis ĉemizon kaj igis min razi... Mi staras
sur la horbalkono de malgranda vilaĝa preĝejo. La domego estas
plenplena de ĉeestantoj ; ni kantas kune kaj mi akompanas per !a
violono. ĉi tio estas novaĵo en la malriĉa vilaĝo, kaj la kredantoj
sidas kun profunde klinita kapo kaj estas kortuŝa silento kaj feliĉiga emocio en la templeto.
Strange: mi ĉie povas helpi min per mia Flandra lingvo. Hieraŭ
mi estis en poŝtejo kaj komencis babili kun fremdulo. Estas vasta
trinkeja ĉambrego, altaj. arboj staras antaŭ la fenestroj; ni sidas
apud la fajrujo kaj trinkas grandajn glasojn da ŝaŭmanta enlanwi
biero. La fremdulo estas ravata pri la malriĉa vagisto, kaj plezurióas, ĉar li tiel ŝatas trinki... Ni paroladas pri arto, kaj jen li nomas Hopman, muzikestron de la duko de Saksujo':... ĉio turnas
ĉirkaŭ mi; mi ne plu kapablas paroli... Li, li aŭdis la faman Hop•.
man; ĉi tiu estas ankaŭ Flandro kiel mi, li diras; kaj la fremdulo
rakontas aferojn el la vivo de mia filo, kiuj tremigas min per dia
emocio... La viro demandas min: «ĉu vi ne konas lin?» Mi skuas
nee la kapon. Li plue rakontas, ĝis li suprenrigardas al mi...
«Sed vi ploras, kio okazas al vi?»
Mi balbutas, ke mi antaŭ nelonge perdis mian edzinon... La
trinkeiestro flustras, ke la biero certe estas tro forta...
Cu mi povis klarigi, ke mi estas la patro de la muzikestro Hopman? Kiu estus kredinta tion?
Ho, mia malfeliĉa Anna, kial vi ne estis tie, kiam oni parolis pri
via filo?
Mi proksimiĝas, mi proksimiĝas !... Baldaŭ mi vidos mian knabon!... Kia vivo komenciĝos nun por mi !... Cu mi ne partoprenos en
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la honoro kaj gloro de mia filo?... ĉu oni ne salutos min kiel patron
de la muzikestro de la duko de Saksujo?...
Mi sidas en malgranda vilaĝa trinkejo... Mi estas feliĉa, posedas
monujon kun bona provizo!... Mi estas feliĉega !... Mia malfeliĉa
Anna estus ĝoja pro tio... Mi sidas revante, vagigas mian rigardon
sur ĵurnalo kuŝanta sur la tablo... Mi sentas skuon !... Kion mi legas tie? Ankoraŭ tri tragoj kaj mia filo faros koncerton en la ĉefarbo !... Vidu, vidu, tie staras tio en grasaj literoj !... Hopman,
Hopman, muzikestro de la duko de Saksujo!... Kaj la programo!...
«No 2: Patron neniam mi forgesos...» Ho, ĉu tio ne estas la titolo
de la adaĝo, kiun mi mem kreis kaj donacis al mia filo ?... Jes, mi
nomis ĝin: Patron neniam mi forgesos!... Ho, tie mi devos esti,
tion mi devos aŭskulti !... Ankoraŭ tri tagojn !... Mi marŝos senripoze! Mi povas alveni, mi devas esti tie!...
Ni pripensu. Kiel estis, kio okazis?...
Febre mi marŝadis, dum tri tagoj !... Mi havas gazeton en la
manoj kaj legas: «ĉi tiun vesperon ,:e la oka...» Mi atingis la unitajn domojn de la urbo... Lumoj brilas Ĉie... Kien mi devas iri?...
He, viro! montru al mi la teatron, kie ludos la muzikestro Hopman; gvidu min tien; jen estas kvin taleroj. Kiom strange tiu viro
rigardis kaj min kaj mian veston kaj mian violonon. ĉu vi venas
por la koncerto?... Ni devas rapidi, sinjoro... ĉu mi povas porti
vian violonon, sinjoro?... ĉu vi ne preferus veturi fiakre, sinjoro?
Sed ne, tio ne povas multe helpi nin... Sekvu min, sinjoro, sekvu
min...» Li babiladas, mi ne plu aŭskultas... Laca mi ne plu estas,
sed febra, febra...
Granda konstruaĵo ! Ekblindiga lumo ! Sin;iorinoj kaj sinjoroj,
kiuj ankoraŭ marŝas el la kaleŝoj ...Lumego kaj brilego ĉie! «Donu al mi bileton!» «Restas nur triaj galerioj ». «Ne grave,• donu,
donu !»
Mi havas mian bileton, volas foriri... Rapide... Rie estas?
Kaj tiuj belaj vestitaj knabegoj, ĉu ili estas teatraj servistoj, kaj
kion ili volas de mi?
«Hola !... Kien vi volas kun tiu violono? Tiamaniere oni ne eniras ĉi tien !»
Mi estas forpelata. Jen estas ankoraŭ la viro, kiu montris al mi
la vojon. «Tenu! Atendu min ĉi tie, mi rekompencos vin».
Mi enkuras denove. ĉu oni komencos j a sen mi? Tremanta de
senpacienco mi denove estas tie, kaj kiam ili de mi malproksimi-
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nas, pro la vestaro, mi fiere rektigas la kapon; mi sentas, ke mi
estas io, kaj ili, ili ŝoviĝas malantaüen !...
Mi venas supren.
La orkestro ludas uverturon... Mia filo ne estas jam tie... Kia
lukso! Strange: kiel nun ĉi tie estas, tiel mi vidis ĝin ĉiam en miaj
revoj... Kiu klarigos tion?
Kaj nun la dua numero: «Patron neniam mi forgesos !»
Kiom feliĉe, ke mi ĉi supre sole sidas, alie ĉiu legus tro bone sur
mia vizaĝo, kio okazas en mia interno...
«Sssst!... Sssst...» zumas ĉie... La kurteno leviĝas kaj jen exaperas mia filo, kaj oni aplaŭdas ,kaj li salutas... Ho, li ne jam vidis
min: tiom alten li ne suprenrigardas.
Li faras signon, la orkestro komencas.., Li metas la arĉon sur la
violonon... Kio murmuras tra la salono? Dio, mi mortas de tiŭ,
estas : «Patron neniam mi forgesos !...» Estas la kanto, kiun mi
laem faris, kiun mi jam apud lia lulilo kantis!... Aŭskultu, aŭskultu !... Ho, kiel mia filo nekreis ĝin en io ĉiela!
Nun mi komprenas, ke oni povas morti de feliĉo!
Aŭskultu,jen li finas la unuan parton! Tri pretigaj taktoj kaj
poste la fina agordo... Jes, jes tiel estas! Nun la orkestro daŭrigas
siiente: ripeto de la antaŭa,preparo de kio devas sekvi.11o,kara Anna, kie estas la tempo, kiam ni ambaŭ sidis apud la seĝeto de tiu
knabo!... Mia filo rekomencas !... Atentu! Kiel bele, kiel bele! Mi
estas freneza !... Mi ekstaras kaj singulta ploro leviĝas el mia
brusto... Mi ne scias kion mi ankoraŭ faras, sed sube estas svarinado, kaj oni krias : «Heraus !... Heraus!...» Mia filo ekrigardas
•supren... Ho, mia filo, mia filo! Mi ploras kiel infano, kaj mi etendas la brakojn, kvazaŭ mi volus premi lin al mia brusto... Ĉu li ne
rekonas min?... Ho, certe! Rigardu kiel pala li iĝas, kiel li rigardas
min terurigite... Sed mi estas ekkaptata, forkondukata...
Ekstere mi trovas la viron kun la violono ; li kondukas min en
trinkejon, igas min trinki; mi ploras, ploradas, li frapetas sur mian
dorson... Li iras eksteren, por sciiĝi kio okazis... Jen li revenas,
fortrenas min, kaj diras, ke estus pli bone foriri, por eviti ĉiajn
malfacilaĵ oj n..
La saman vesperon mi forlasas la urbon.
Subite mi ĉion komprenis! Neniu devas supozi, ke la vagisto, kiu
venis ĉi tien tiel mizere vestita, ke la vagisto tie supre estas la patro de Hopman, la muzikestro de la duko de Saksujo, Ne, neniam!
... Adiaŭ, mia filo, adiaŭ !...
.
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Kiam mi tre malproksime estos, tiam mi skribos al vi, kian
ĝuon, kian feliĉegon vi havigis al via maljuna patro... Mi ne plu
ĝenos vin: se tio estus estinta ebla, tiam vi certe estus vokinta min
apud vin, post la morto de patrino!
Adiaŭ, mia knabo, mia genia knabo, adiaŭ !
Kun afabla permeso de la aŭtorvidvino tradukis
JAN VAN SCHOOR.

`ortoj de Blankbarbulo
PEKJ)U'A LETERO AL AMIKO.
Vi konfesas, amiko, ke vi nun kredas je Esperanto kaj mi ne
miras. Ĉiu liomo, kiu serioze esploras la demandon, povas fine nur
konsenti.
Tamen mi preterlasis multajn argumentojn pri la servoj, kiujn
ni povas, ni rajtas esperi de la sukceso de internacia lingvo por la
bono de la homaro, por la paco inter la diverslingvaj nacioj.
Cu, kiam la homoj scipovas, apud sia gepatra lingvo, komunan
lingvon, la paco pro tio regos efektive sur la tero? Bedaŭrinde ne!
Ni ĉiuj scias, ke sampatrujanoj, ke homoj, kiuj uzas unu saman
lingvon, ofte interdisputas. Sed kiam oni komprenas unu la alian,
ia bato estas malpli ofta: la perforta ago plej ofte rezultas el insulto, kiu, ĉar ĝin oni ne komprenis aŭ miskomprenis, despli Forte
ofendas, despli grave vundas.
La ĉ=eneva humoristo R. Toppfer rakontas, ke, por kolerigi mona
aranon el Savojo aŭ el svisa kantono Valais, sufiĉan lin malmilde
aiparoli per sensignifaj vortoj. Ni ĉiuj estas ĉe tia okazo iom
i nontaranoj
Ni do klopodu por kompreni unuj la aliajn.
Ni streĉu niajn (ortojn por atingi la altan idealon proponitan
al ni de l'aŭtoro de la lingvo, de nia kara Majstro, D-ro Zamenhof,
kiu estas: la regado de l'internacia paco!
La guto de oleo ne movas la radaron de la maŝino, sed ĝi pli faciligas la movon. Se Esperanto ne alportas la pacon, ĝi certe faros
ĝin pli facila kaj tio estas sufiĉe bela Tolo!
Via
TH. CART.
(El «La Movado».)
!
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Mondliteraturo
ROZO)

de EŭGENIO IIELTAI.
Petro, la sinjoro direktoro estis ĉi tie!
Petro kuntiris siajn brovojn.
— Kion li volis? — li poste demandis.
— Li alportis iun laboron. Li tre petas vin, ke vi antaŭ morgaii
faru ĝin.
Petro mallonge, amare ridis. Li diris nenion kaj lia edzino maitrankvile, malbonhumore rigardis lin. ŝi atendis dum iom da tempo, sed kiam Petro ja ne volis ekparoli, ŝi rekomencis :
–= Estas tre grava laboro. Mi tute ne scias, kiom da mono d2pandas de ĝi. Ankaŭ leteron li skribis al vi; mi tu j donos ĝin.
Si iris en la alian ĉambron. Petro sidiĝis kaj malbonhumore i i»
gardis antaŭ sin. komplezo, denove komplezo! Kial oni ne lasa,
min libera. Nun li venis el la oficejo. Kaj dum li venas piede, 1:
sinjoro direktoro per kaleŝo rapidas post lin, per doni ankoraŭ iun
lAoron al li. Por mi jam sufiĉis ĉi tiu situacio, por mi jam sufiĉis,
ke oni eluzu min kaj ne pagu mian laboron. Ĉar ĉi ĉiu okazas en la
nomo de amikeco, kun la ekkrio: «por vi estas tute egale». Ne, ne
estis por li egale. Li havis sufiĉe multe da laboro en la oficejo, post
la terura servutlaboro min vespere li iom ŝatus esti homo.
Lia edzino revenis kun la letero kaj amaso da skribaĵoj. Tiel ŝi
haltis antaŭ li, kiel monumento de riproĉo.
— Kion vi volas?
alparolis ŝin Petro, preskaŭ krude.
— Cu vi ne legos ĝin?
— Pro kio? Eĉ sen lego mi scias, kio estas en ĝi. Sed en la oficejo li
kuraĝis doni ĝin al mi. Mi havas nenian rilaton kun ĉi
tiuj paperoj, tio ne estas mia laboro.
— Cu vi ne faros ĝin?
— Tute ne! Pro kio?
La virino mute rigardis antaŭ sin, poste ŝi diris mallaŭte :
— Petro, mi promesis...
— Kion vi promesis?
— La sinjoro direktoro estis tiel afabla. Li insiste petis min,
ke mi parolu kun vi pri la laboro. Li diris, ke li ankaŭ scias, ke
estas granda laboro, sed antaŭ morgaŭ mateno ĝi nepre devas esti
preta kaj aliulo tion ne kapablas fari, nur vi. Se vi ne faros ĝin,
estiĝos malagrablajo.
— Nu kaj? Se estiĝos malagrablaĵo, nur li havos tiun.
--

-
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— Ĝuste tial vi devas fari ĝin, por ke ne okazu malagrablaĵo.
Li petegis min. Li diris, ke mi devas diri nur unu vorton kaj: vi
taros ĝin. Do faru ĝin. Mia kara Petro, faru pro mi. Vidu, kiel malofte mi petas ion de vi, sed se mi jam promesis al la sinjoro direktoro, ke ĝi estos preta antaŭ morgaŭ mateno...
— Ĉu vi promesis, ke ĝi estos preta antaŭ morgaŭ mateno?
— Jes. Ĉu mi estus povinta diri al li, ke vi ne aŭskultas min, ke
vi rifuzas mian peton? Mi promesis al li, ĉar mi scias, ke ĝi ne
citas tiel granda laboro.
— Ĉu ĝi ne estas granda laboro? Ja laŭ vi tio ne estas granda
laboro, ke ĝis mateno mi sidos apud la skribotablo, ke mi kalkulos
kaj kalkulados, ke mi skribos, trastrekos kaj cerbumados kiel mi
povus fari ian saĝaĵon el tiuj multaj malsaĝaĵoj, kiujn la sinjoro
direktoro kunportis en ĉi tiuj skribaĵoj ?
— Petro, Petro, sed por vi tio estas tiel facila! Vi tre rapide laboras kiam vi volas.
Mi ne plu faros komplezon al la sinjoro direktoro.
— Ne al li vi faros tion, sed al mi. Nur tion vi ne volu, ke por
eterne mi kompromitu min. Vi ja scias, ke lia edzino estas mia
bona amikino. Kial ŝi rigardu min kolereme? Mi promesis, ke antaŭ morgaŭ mateno ĝi estos preta. Se ĝi ne estos preta, tiam mi
estos malhonesta.
Petro ekridis.
— Vi estis malsaĝeta, li diris al sia edzino kun amara bonliumoro, vi estas malsaĝeta. Pro kio vi miksis vin en ĉi tiun aferon?
— Mi volis montri, ke mia edzo faros tion, kion mi petas de li.
Ni diru, ke mi volis fanfaroni. Eĉ tio ne estas tiel riproĉinda, ĉar
se mi ne amus vin, vi kredu min, ne multe interesus min, ĉu vi agas
kiel plaĉas al mi aŭ ne. Petro, se vi iom amas min...
Petro nun jam ne plu disputis. Se ŝi parolas pri sia amo. Li tre
amis sian edzinon. Mia Dio, se tiel afable ŝi petas lin! Do ŝi fanfaronu, ke ŝia edzo ĉion faras pro ŝi. Ankoraŭ unu tranoktiĝo; unu
pli aŭ malpli, vere signifas nenion. Kaj, se al la edzino tio plaĉas.
Ja lia tuta vivo turniĝas ĉirkaŭ tiu punkto : ke por ŝi ĉio estu
bona!
Li diris nenion, sed ridetante rigardis sian edzinon. Si legis en
lia rideto, ke la afero estas en ordo.
— Vi faros ĝin, ĉu ne? — ŝi tamen demandis naaltrankvilete.
— I ii faros ĝin, diris Petro.
— Tion mi sciis antaŭe, ŝi ĝojegis, mi sciis tion antaŭe!
—
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Tio estis ĉio. Petro sekrete esperis, ke ŝi dankos lin pro tio, ke
dankeme ŝi klinos sian kapon sur lian bruston, sed ĉio ĉi forrestis.
Tiom ŝi ĝuis sian triumfon, ke pri tiaspeca dankeskplodo ŝi tute
ne pensis. Sed poste ankaŭ Petro ne plu pensadis pri tio, nur li
ĝuis la ĝojon de sia edzino. Vere, ĉu kial ŝi danku per vortoj Tiu
ĉi ĝojeksplodo valoras pli ol ĉiu danko.
Poste Petro eniris la laborĉambron.
Ai enlitiĝis, ekdormis. Trankvile kaj feliĉe ŝi dormis. Se Petro
diras, ke la laboro estos preta antaŭ la mateno, tiam certe ĝi estos
preta. Pri tio ja ne estas dubo. Ankaŭ duni la dormo ŝi estis ridetanta kaj fiera. Eble ŝi sonĝis, ke la sinjoro direktoro kliniĝante
kisas ŝian manon kaj entuziasme diras: «IIo sinjorino, ho, sinjorino, kiel distinginda virino vi estas !»
Kaj Petro nur laboradis.
Li estis laciĝinta, lia kapo turniĝis, lia cerbo doloris, sed tio ne
gravas... Li promesis al sia edzino. Malfacile, dolore li laboris, unue
li apenaŭ komprenis, pri kio temas. La senfina aro da numeroj vi
ciĝis sur la papero kaj li estis sola, unu homo kontraŭ tiom da
ciferoj. Ilin ĉiujn li devas venki, ordigi.
Kun kolera, malamika furoro li eklaboris, kvazaŭ temus pri vivo
aŭ morto, kvazaŭ tra senfunda marĉo li devus train . La tempo rapidege pasis, la gaslampo varmege lumis kaj Petro obstine, senĉese
laboris. Nun, kiam li alkutimiĝis al la laboro, li estis pli forta. Li
ree eksentis laciĝon. Kaj ia malĝojo kaptis lin, ĉio naŭzis lin, ankaŭ li mem, sed poste kun sinadmono li rapidegis sur la vojo de
la devo.
Kelkfoje li rigardis en la straton, kie oni estingis la gaslampojn;
poste tagiĝis kaj fine tute mateniĝis. Venis la malpuraĵ forportanto, antaŭ la domo balais la dommastrino, la servistinoj vekiĝis
kaj li ankoraŭ ĉiam cerbumadis. En la alia ĉambro lia edzino dolĉe
dormis. Petro dum momento rigardis ŝin preskaŭ malame, sed poste li mildiĝis. Li hontis pro tiu rigardo kaj kiam matene je la sepa
li enlitiĝis, li pardonpete kisis ŝian frunton.
Kiel li promesis, antaŭ la mateno li pretigis la laboron, kiun je
la naŭa, dormeme, lace, malbonhumore li transdonis al la sinjoro
direktoro.
La sinjoro direktoro varmege esprimis sian dankon.
— Mi dankas, mi dankegas ! Neniam mi forgesos vian komplezon. Transdonu mian koran saluton al via kara edzino, ĉar mi scias,
ke pro ŝi...
— Jes, jes, diris Petro, ŝi ja promesis al vi.
?

-
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— Kia viro vi estas! Kia edzo vi estas! Mi admiras vin, je Dio
:ni admiras vin!
Kaj ankoraŭfoje varmege li premis la manon de Petro.
Tagmeze ekscitita, kun ruĝaj vangoj de la ĝojo, la edzino rapidis al Petro.
— Rigardu, ŝi diri;, tri umfe kaj montris al li grandan bukedon.
Garbo da belegaj rozoj.
— Kio estas tio? demandis Petro.
— La sinjoro direktoro, ŝi diris feliĉe, sendis ilin. Al mi, pro
dankemo, ĉar vi faris, kion li petis...
— Tre kara, seke diris Petro.
— Ôu ne plaĉas al vi? — ŝi demandis kolerete.
retro levis la ŝultron:
— Kara!
— Kiel vi diras tion! Vi tute ne pravas ! Jen, li estas ĝentila,
inteligenta, oferema viro. Ne tia, kia estas vi ! Vi ankoraŭ neniam
estis tiel ĝentila, inteligenta, oferema.
El la hungara tradukis Ladislao Spierer.

Esperanto-examens af. De Voorzitter van de Kamer van Koophandel te Parijs, de heer André Baudet, is een vooraanstaand Esperantist. In verschillende landen zijn Esperanto Handelsvereenigingen opgericht.
Op het in 1928 te Antwerpen gehouden Esperanto-congres is
door de vertegenwoordigers van den handel een resolutie aangenomen, waarin alle Handelsscholen en Kamers van Koophandel
dringend worden verzocht Esperanto - onderwijs in te voeren.
In verscheidene landen wordt Esperanto reeds op de handelsscholen onderwezen. In Nederland worden jaarlijks examens afgenomen in Esperanto - handelscorrespondentie (Mercurius).

Micgra`la Korplezuro

r

1923 werd te Genève
gehouden de Handels - Technische Conferentie. Door 209 orgam
saties waren 150 vertegenwoordigers gezonden uit 27 landen der 5
werelddeelen en zij bevolen na ernstig en deskundig overleg unaniem Esperanto aan als internationale taal in handel en verkeer.
Bij na alle wereldjaarbeurzen hebben Esperanto ingevoerd voor
briefwisseling en propaganda. De vertegenwoordigers van 18 r route jaarbeurzen hebben op de internationale handelsconferentie te
Venetië in 1923, hun ervaringen medegedeeld en eenstemmig geoordeeld, «dat Esperanto het eenvoudigste, meest deugdelijke en
meest economische internationale middel tot onderling verstaan
is».
Op de 2e Internationale Conferentie voor Esperanto in Handel
en Industrie, in 1925 in Parijs gehouden, waren vertegenwoordigd
11 regeeringen, 123 Kamers van Koophandel, 43 handels- en verkeerscorporatiën, 14 wereldjaarbeurzen en 193 handelsondernemingen. Eenstemmig werd Esperanto als handels- en verkeerstaal bevestigd en werden richtingslijnen aangegeven voor het gebruik.
De Kamer van Koophandel te Londen neemt reeds sinds 1906
ESPERANTO EN DE HANDEL.
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Ankaŭ la knabinoj deziras rnigradi ! Ili tiom kiom la knaboj
bezonas distriĝon kaj ripozon en la naturo!
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DIVERSAĴOJ.
Interŝanĝo. — S-ro Meguru Takahaŝi, 1480 Koĵuku Magome
ap., Tokio, Japanujo, deziras interanĝi esperantajn sigelmarkojn.
Pro manko de loko la ĝeneralaj impresoj pri la 2a. Flandra
Kongreso, kiujn Raportanto ankoraŭ verkis por nia revuo, transloĝiĝis al la redakcia paperkorbo.
Pro la sama kialo la rubrikoj „Inter ni" kaj „Bibliografio" kaj
interesaj artikoloj devis esti prokrastataj ĝis la sekvanta numero.
Flandra Esperanto-Instituto servas. Nia Instituto ricevis leteron de Germana samideano, petanta informojn pri tombo de familiano,
enterigita dum la milito en Rousselare.
juna Flandra esperantisto el tiu urbo, H. Braekevelt, plenumis la
peton kaj faris fotografajon, kiun F.E.I. forsendis al Germanujo.
Sekve de tio alvenis sekvanta karto : „Mi ricevis la fotografajon
de la tombo. Miaj parencoj kaj precipe la patrino de la mortinto tre
ĝojas, ĉar ni nun havas bildon de la tombo. Per la sendo de la fotografaîo vi faris grandegan servon al ni kaj ni tre dankas vin.
Obstine kaj senbrue ankaŭ ni fosas nian sulkon! Anstataŭ diskuti, la Flandraj organizajoj laboras kaj servas...
Mr. Tot aĉetas mil okulojn, nova verko de Jean Forge, ĵus aperis
ĉe la eldonejo «Literatura Mondo». Prezo: 41.— fr. + 10 0/o sendk.ostoj ; luksa tolbindaĵo. Libro-amantoj konsideros la valoran verkon kiel la plej belan ornamaĵon de sia biblioteko. Mendu ĝin ĉe
Flandra Esperanto-Instituto.

SUBTENO POR NIA REVUO.
E. Cortvriendt, 5.— ; Naĉjo, 5.— ; F-ino Joukes, 5,— ; Pro simpatio al la fervora Flandrema samideanaro, 5.— ; Ora Spronaĵo, 5.--- ;
Mart, 10.— ; Piet, 20.— ; Jan. 10. ; entute : 65.— frankoj.
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Ĵus aperis

ESPERANTO EN ZIJN VERBREIDING de Liem Tjong Hie
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Nederlandlingvanoj, legu ĉi tiun interesan verkon de
Orientano ! Multdokumentita propagandlibro, taŭga kaj Efika.
Prezo : broŝurita 7 resp. kup., bindita 8 resp. kup.
Mendu ĉe la aŭtoro : S-ro Liem Tjong Hie, Semarang, Java. X
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