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Mate Je niai Froeitîdamiro
Karaj Flandraj samideanoj,
Mi denove dankas vin pro la fido kiun vi pruvis al mi, kaj mi
„ etas daŭrigi ĝin, nome per malkaŝema interrilato kun via prezi^.nto: plendojn, proponejn, sciigojn mi ĉiam zorge atentos ĉar mi
uniprenas prczidantecon kiel servon kaj ne kiel diktatorecon.
Nuntempe la nombro de niaj samideanoj kreskas kontentige en
'landrujo, sed ni ĉion faru por helpi la lernantojn, por starigi
Movajn grupojn, por abonigi ĉiujn al nia oficiala organo: Flandra
Esperantisto. Ĉiu grupo aliĝu al Flandra Ligo Esperantista. por ke
per unuiĝo ni estu fortegaj, ĉar en la internacia kampo ni havas
seriozan laborplanon antaŭ ni. Ni, Flandroj, devas rigardi trans la
murojn Ce nia malgranda patroiando, kaj tiurilate mi nur povas
konsili simpatian kunlaboron kun ĉiuj internaciaj esperantaj orsanizajoj pro la antaŭenigo de nia movado.
Propagandu ĉie kaj ĉiam, atentigu la interesulojn al la Toerisme-kurso, nepre portu nian verdan insignon, kaj se vi ĉeestas
niajn ligajn kunvenojn kunportu ĉiufoje almenaŭ unu bonan
ideon.
Estonte la tagordo de tiuj kunvenoj estos limigita al punktoj
interkonsentitaj kun la liga estraro kaj menciitaj en la oficiala
kunvoko.
Flandraj samideanoj, antaŭen !
L. CALLOENS
Prezidanto de Flandra Ligo Esperantista
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De Vlaamsche Esperanto-Vereeniging richt zich tot de leden van
V. T. B. opdat zij tot deze vereeniging in massa zouden toetreden.
De Esperanto beweging kan niet meer genegeerd worden, alle
belangrijke internationale inrichtingen maken er reeds gebruik
van.'Esperanto is de reistaal bij uitnemendheid; er heerscht nog
wel hier en daar het geloof dat men met de z. g. moderne talen zich
overal verstaanbaar kan maken, doch eigenaardig is 't dat juist in
Frankrijk. Dtiitschland en Engeland. de Esperantobeweging veel
sterker is dan bij ons. En voor wie meer dan voor de Vlamingen, wier
taalgrens snel bereikt is, kan Esperanto van bijzonder nut wezen ?
Esperanto spaart, bijzonderlijk aan kleine volkeren, de voortdurende vernedering allerhande vreemde talen te moeten aanleeren; Esperanto is het latijn der demokratie. Vlaanderen moet zich
deze moderne cultuurfactor ruim ten nutte maken.
De Esperanto-taal is er, en zal de gansche wereld veroveren
binnen afzicnbaren tijd.
Wordt lid van FLANDRA LIGO ESPERANTISTA ! Toetreding
15 fr. per jaar. De leden ontvangen kosteloos het maandschrift
FLANDRA ESPERANTISTO. dat van _lu af regelmatig Vlaamsche
propaganda-bijdragen zal opnemen.
Gezien de leergang afgedrukt in Toerisme » uiteraard tamelijk beknopt is, raden wij eenieder aan zich het leerboek voor zelfstudie aan te schaffen. in twee cleelen, prijs 13.00 fr. postvrij. Een
zakwoordenboekje Esperanto-Nederlandsch en Nederlandsch-Esperanto is te verkrijgen pc 3tvrij : fr. 22,50. Als lectuur : « Elektitaj
Noveloj » van Lede Baekelmans,.7.50 fr.
Alle betalingen mogen gedaan worden op postchecknummer
3268.51 van FLA N DRA ESPERANTO-INSTITUTO, vereeniging zonder winstbejag ; op het strookje vermelden het doel der storting.
Wij rekenen cv eenieder om, eik in zijn midden, tijdens de lange
winteravonden, het Esperanto te verspreiden. Waar mogelijkheid
is afdeelingen te vormen, zal FLANDRA LIGO ESPERANTISTA
b: reidwillig bijspringen niet raad en daad.
De bestaande afdeelingen in ons land danken overal hunne
cpïichting aan de werking van enkelingen, die de taal geleerd
l:.bbeii met veel beperkter middelen dan deze nu in het bereik der
V. T. B.-ërs.
Werft abonnenten aan voor FLANDRA ESPERANTISTO. dat aan
te bevelen is als lezing voor beginnelingen ; het bevat: letterkunde
(oorspronkelijke en vertaalde), liederen, internationale mededeelingen. verslag over de verscheiden plaatselijke afdeelingen. boekbesprekingen, enz.
Begint nog heden cie studie van Esperanto, want morgen komt
het te pas !
DE HULPTAAL ESPERANTO
DE DAGERAAD VAN EEN NIEUWE TIJD !
,
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lieu la Pilule
Iun dimanĉan vesperon mi renkontis lin en malgranda trin-

kejo sur la flandra kamparo. Mitulvendisto ebria jjus haltigis azenon
kaj ĉareton antaŭ la pordo. Monero en la elektran pianon kaj
sovaĝe kaj piedfrapante Ill kune dancis, ĉirkaŭprernante unu la
alian. Mi observis. La mit,ilverdisto ŝajnis la plej interesa. Li bon-

iumore per raŭka voĉo kriegis sensencaĵojn. La alia ronde saltis
senparole kun beata viza go. Frate ili kuntrinkis kaj englutis la
helan bieron. Du figuroj eltranĉitaj el pentraĵo de Breughel. Sed
subite aüdiĝis la ruliĝado de la ĉareto sur la ŝoseo. La maliceta azeno
rapide formarŝis hej men en la mallumo, kun la helo de lanterno sur
siaj longaj oreloj, kaj la vendisto blasfeme kuris post ĝi.
t

Tiam li alproksitniĝis al mi. Estis malgranda, jam maljuna viro
kun longa vizaĝo kaj pinte elstaranta nazo. Li kvazaŭ respekte
malkovris tutnudan kranion :
-- Mi estas c?rinkulo, sinjoro. Mi ŝatas la kuneston de drinkuloj,
se mi amas Dion ! Mia n jmo estas Sel, Sel la pajloplektisto.
Li nur atendis kuragigan geston por elbuŝigi oratore tutan
monologon :
— Demandu al ĉiuj. sinjoro, mi estas honesta viro. Iam mi estis
bienhava kaj mi havis edzinon. Sed ŝi mortis subite kaj mi estis
lurioza kontraŭ mia Dio, ĉar Li tiel kruele frapis min.
Sel suprenrigardis denove malkovrinte la senharan kapon :
— Dum tri jaroj mi ne plu metis la piedojn en la preĝejo, sed
ittn nokton mi havis vizion, jes vizion de mia Dio, kaj de tiam mi
e estas pia kritano. Mi estis bienhava, sinjoro, nun mi neniom plu
posedas, sed mi estas tute feliĉa Mi ne volas ion. posedi. Dum jaroj
ml migris de unu loko al alia, vivante de mia manlaboro. Mi of te
dormis sub la libera ĉielo sur iom da pajlo kaj sur kelkaj branĉoj.
Bed mia koro ĉiam sin sentis libera en la nura kunesto de mia Dio.
Sel, fiksinte min per siaj palgrizaj okuletoj, tuj kaptis mian
manikon, venigis min ek: teren :
— Rigardu al tiuj steloj. Mi ja konas ĉiujn. Mi krome diros al vi
eu pluvos aŭ ne. Klarigu al mi, kiu faris tiujn stelojn. Vi estas certe
pli instruita ol mi, sinjoro, sed ĉu vi povas fari tiujn stelojn? Vi ne
novas, ĉu ne ? Nur Dio scipovas fari ! Sed la homoj ne atentas ĉi
elon. Ili nur vivas por la mono. Ne mi, sinjoro ! Tri foje mi jam estis
en la maijunulejo, sed se mi deziras, mi povas reveni, ĉar la Fratino
amas min, tial ke mi estas piulo. Ho, malmultaj komprenas mian
telICon ! ,Ien, vidu tiun digon. Imagu al vi, ke staras tie denove
tri krucoj. La meza estas tiu de nia Savinto. Jes, la mondo
ree
krueumus Lin kaj kion la homoj, ja kion vi farus ? La homoj kraeus kaj mokus kaj vi eble rigardus scivole, sinjoro, ĉu ne
? Sed
ml. Dio estu mia atestanto, mi metus min sur la krucon, por ke
oni
frapu la najlojn en miajn manojn kaj piedojn
Kaj Sel, etendinte la manojn ekstaze, daŭrigis :
— Mi estas drinkulo, mi ŝatas la kuneston de drinkuloj, sed mi
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parolas al ili pri nia Dio. Tamen la vino, vi scias estas kreita de Dio.
Vi estas klera, sinjoro, kaj vi memoras pri la geedziĝfesto de Kanao,
ed ĉu vi scias kiu estis la unua. drinkulo ? Atendu, mi ne memoras
la nomon (li pasigis ia manon sur la frunto en streĉa prinpensado)
Atendu, estas ankaŭ la plej maljuna viro konata, kies nomo estis...
Matuzalemo », mi hazarde diris. « Jes, tiu estis, sed mi bone sciis,
mi nur volis sperti vian konon. La vino ja estas kreita de Dio, sed la
alkohola veneno estas eltrovajo de Satano. Sinjoro, mi iam estis
bienhava, mi havis edzinon kaj...
Mi komprenis, ke Sel rekomencis. Senĉese li alproksimiĝis al
mi, elspirante bieran haladzon kaj mi kaptis okazon lasi lin. Sel
denove iom ŝancele eniris la trinkejon.
.

La postan tagon mia vojo ree kondukis laŭ la sama trinkej o.
Mi eniris kaj demandis klarigojn pri Sel.
— Sel ? Ho li estas hodiaŭ maldungita de la farmulo, ĉe kiu li
helpis rikolti. Li ne plu havas laboron kaj la pajloplektado ne plu
estas nuntempa metio. Sel estas drinkemulo. Lia patro dum sia vivo
of te plendis pri tio kaj lia edzino certe ne havis feliĉan vivon kun
li. Kion li j e l'fino faros, mi ne scias. Li estis jam trifoje en la kadukulejo kaj laŭ la regularo li ne plu estos akceptata. Estas stranga
sed bonhumora viro. Tyneverum.

LimJri ralentie
KIAM LONGA VINTRO VENIS
Iam estis kamparano, kiu havis edzinon tute ne ŝpareman.

Daŭre ŝi ŝatis ion novan. Sekve de tio Si estus ĉiam elspezinta sian

tutan monon. se ŝia edzo ne estus konstante dirinta :
« Ne faru, edzinjo ! Ni tion ne nepre bezonas jam. ŝparu prefere
vian monon ĝis la tempo. kiam longa vintro venos. »
Kaj la virino konservis sian monon.
Sed kelkajn monatojn poste okazis, ke longa almozulo frapis ĉe
la pordo de la kamparano. La edzino sole estis hejme kaj tuj kiam
ŝi estis vidinta la longan viron, ŝi jam ekkriis de znalproksime :
« Cu vi estas Longa Vintro ? »
« Jes ! » kapklinis la viro.
« Atendu nur iom, mi volas ion serĉi por vi. Mia edzo jam
delonge ordonis gin pretmeti por vi ».
Kaj la malsaĝulino donis. ĉiujn ŝparitajn monerojn al la longa

almozpetanto.

Rerakontis Juul Karnas

Momd1iIrIrre

6mJriv Longo
Es'crani'igira
KRISTNOKTO OL LA TAG' PLI BELA
(O Kerstnacht, schooner dan de dagen)

Teksto de Joost van den Vondel.
Kristnokto ol la tag' pli bela,
En vi radias lumo hela,
Herodo ne toleras gin.
benas miloj en adoro,
Sed por racio lia koro
Fiera ne malfermas sin.

Por senkulpulo neniigi
Senkulpajn igas li mortigi,
Kaj en la urbo Bethlehem
Kaj kampo vekas vekriadon :
Plorĝeme faras rondvagadon
El tomb'vekita Rahel mem.

Malĝoj a Rahel, kvietiĝu
Martiroj viaj idoj iĝu,
Unuaj de generaci'.
El via sango ĝi ekfloros,
Eterne Dion ĝi honoros,
Perforte ne pereos ĝi.

Tradukis Ir. J. R. G. Isbrücker.
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ALVOKO

de Margaret Wilkinson

e

O granda mano. ne faru malbonon al mia amato ;
Ne bruligu lin per via flamo, ne blindigu lin per via beleco.
Brilu por lia plezuro.
O grizaj pluvoj de l'êielo ne faru malbonon al mia amato ;
Ne drenigu en via torento la kanton de lia koro,
Lavu kaj karesu lin.
O rapidaj ventoj de l'ĉielo, ne faru malbonon al mia amato ;
Ne kontuzu lin kaj ne ataku lin per via kruda humoro,
Prikantu lian kuraĝon.
'`) Margaret Wilkinson naskiĝis en 1883 en Halifax (Kanado).
Tre juna ŝi ekloĝis en Usono kaj jam sendis poemojn kaj artikolojn
al revuoj, kiam ŝi estis ankoraŭ en la kolegio. ŝi estis dum du jaroj
la ĉefa poezia kritikistino de la « New-York Times ». ŝiaj ĉefaj verkoj estas : « The Great Dream. », « New Voices », « The Dingbat
of Arcady », « Bluestone ».
93
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i.pcemon a1 internacia xoresponuauu.
Entute 7000 gelernantoj de Oslo ĉeestis, krome kelkaj
centoj da geinstruistoj.
Tiu ĉi vivanta geografia instruado nuntempe daŭras en apudaj
lokoj.
ranton

O potenca triopo o fortikaj elementoj de l'ĉielo -Suno, pluvo kaj vento, estu dolĉaj, mi petas vin -mi estas preta —
En via freneza humoro de kolero prenu min
Sed indulgu lin, mian amaton, la plej fieregan kaj la plej
karan,
Suno. pluvo kaj vento, fortikaj elementoj de l'ĉielo.
Esperantigis Martha Vervloet
--

La Brazila Ministro de Edukado kaj Publika Saneco permesis,
antaŭ nelonge, la starigon de nedevigaj kaj senpagaj kursoj de
Esperanto ĉe la « Colégio Pedro II ». Tiu lernejo estas la modela
instituto de ĉiuj duagradaj lernejoj en Brazilo, kaj la sola instruejo
subtenata de la Federala Registaro.
La Direktoro cle Publika Instruac.J de Federala Distrikto (Rio
de Janeiro) permesis malfermon de kuusoj de Esperanto ĉe la
Instituto de Edukado de la urbo Rio cie Janeiro; tiu instituto diplomas la unuagradajn geinstruistojn (precipe finojn).

Flandra tio Ed'eramr:gtra
La estraranoj, grupdelegitoj kaj interesiantoj estas insiste
petataj ĉeesti la ĝeneralan kunvenon, kiu okazos dimanĉon, la 11-an
de Decembro, en nia sidejo « Breughel », Em. Jacqmainlaan, 37,
Brussel, de la 2-a ĝis la 6-a posttagmeze.
TAGORDO:
1. — Raporto pri la antaŭa kunveno.
2. — Farita laboro depost la lasta kunveno.
3. — Nia 4-a kongreso en Mechelen.
Eldono de Esperanta kantlibro.
5. — Diversa ĵ oj .
ĉiuj ĉeestu ĉi tiun gravan kunvenon kaj helpu la estraron en
gia laboro!
4.

Mi 'f

nIjiim IriI. ^a

ofisiro
de CYRIEL BAEYENS

—

Es'eranro

!

Mi fieras pri mia pli malj una frato.
la oficiro :
Mortigante sian samulon,
li akiris sian ' rangon.
•
Kiam li pomadas siajn lipharojn kaj siajn harojn.
dum lia servosoldato purigas liajn ŝuojn,
mi fieras pri mia pli maljuna frato,
la oficiro.

Ij I.rmejoj

La nacia kongreso de la Francaj instruistoj (la plej grava) en
sia kongreso, en Clermont-Ferrand (3 — 5 Aïigustol voĉdonis rezolucion pri instruo de Esperanto kaj aprobis la kreon de Esperanta
paĝo en la oficiala organo « L'Ecole Emancipatrice ». La rezolucio
rekomendas al la membroj la studon de Esperanto.
La Unueca Federacio de sinciikatoj de laika instruado (komunista tendenco). en sia kongreso en Bordeaux. je la samaj datoj,
postulis devigan instruon de Esperanto kaj rekomendis organizon
de kursoj per korespondado por siaj membroj.

Kiam ni ekmarŝos
kontraŭ la ŝtelistoj de nia pano,
liaj mitraliloj purigos la stratojn
de l'kanajlaro, el kiu li elkreskis,
kaj mi fieros pri mia pli maljuna frato,
la oficiro !
(El « Loutering » )

Tradukis Jan van Schoor

La pacmovado en flandrujo

La Norvega instrufilma komitato. Oslo Skolefilm, invitis la
konatan Estonan ĉe-instruiston Seppik, por ke li montru sian f ilmon, siajn lumbildojn kaj siajn popolmuzikajn diskojn pri Estonio
c:l la infanoj de la lernejoj. S-ro Seppik tre vivplene klarigis la
bildojn en Esperanto kun tradukanto kaj estis tre videble, ke la inf anoj tutkore ŝatis liajn rair.ortojn. Je lia demando ili esprimis sian

Sub tiu titolo « Flandra Esperantisto » en sia Septembra numero
publikigis artikolon, kiu enhavas kelkajn erarojn. pri kiuj oni intertempe atentigis min. Mi volonte plibonigas miajn informojn pri la
pacmovado en nia lando: bedaürinde ja estas vere, ke neniu el la
kvar politikaj partioj organizis memstare pacorganizon.
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Mi citis « Vredes Actie e (Pacagado) kiel katolikan organon, sed
la oficiala katolika partio ne rekonas ĝin : ĝi do estas sendepend.a
organo, kiu sin bazas sur la kristana doktrino por forigi la militon.
La neŭtrala « Neniam plu », organo de la Flandra Junulara
Pacagado, ne estas organo de la Flandra naciista partio, sed sendependa revuo. al kiu kunlaboras pacanlantoj, neatentante la
socian, politikan aŭ religian opinion de la anaro.
Ni aldonu, ke ankaŭ la revuon « Ne » ne estras la socialista partio, sed progresema grupo. kiu malpacis kun la partia estraro pro
sia subteno al la militrifuzantoj.
Kaj fine, ni ne forgesu la ĉiusemaj nan organon de la Flandraj
militintoj ' V. O. S. », kiu eble plej bone prilaboras la publikan
opinion favore al kontraŭmilita movado.
Ankaŭ ni, Flandraj esperantistoj. daŭrigu nian laboron : per
Esperanto por paco !

Leo Calloens

La Batalo

Sankta nikolao
Gaje sonas babilado,
ĉesis prema la silent'.
ĉar post longa atendado
jen agrabla vivmoment'.

Jen cigaro, violono.
jen horloĝo, cikoni',
kiom multe da riĉaĵoj
amasiĝas antaŭ li !

Antaŭ ol hieraŭ dormi
knabo metis ĉe l'kamen'
sian korbon kun karoto
kaj napeto por l'azen'.

Sian ĝojon li esprimas
per paroloj kaj per kant',
ĉar de tiaj valoraĵoj
li la posedant'.

Sankta Nikolao prenis
la donacojn de l'infan',
tamen taŭge li kompensis
per frandaĵoj, marcipan'.

Kia kara. ĉarma knabo,
kies ĉokolad-trezor'
multe pli lin feliĉigas
ol nin famo kaj honor'.

Kaj hodiaŭ ekvekinte
tute konsterniĝis li :
ĉio tie staris, kion
kreis lia fantazi'.

Gaje sonas babilado,
ĉesis prema la silent' ;
ja por ĉiuj estis certe
tre agrabla vivmoment'.

Juul Karnas.

La universala paco
Tiu religia penso: la Universala Paco, ĉiuj nacioj interligitaj
per komuna ligilo, la pacperado anstataŭanta la militon, ĉu tiu
san.kta 'eo estas ideo efektivigebla ? Multe da pozitivaj spiritoj,
multe da politikaj homoj maljuniĝantaj respondas : ne. Mi respondas kun i, mi respondas senhezite, mi respondas : jes. Mi diros
plu. Mi diras ne nur : tio estas celo realigebla, mi diras : tio estas
celo neAvitebla.
Oni povas malfruigi aŭ akceli ĝian sukceson, jen nur tio estas
f2' e1b1a. f a lncnco, lego ne estas kaj ne povas esti diferenca je la
Tia. Nu, la Dia leĝo ne estas milito, ĝi estas paco. La homoj
komencis per batalo, kiel la kreado per kaoso. De kie ili venaŝ ? De
la Milito : tio estas evidenta. Kiam vi asertas ĉi tiujn altajn
veraĵojn. estas tute simple, ke via jesigo renkontu neigon; estas
tute simple, ke via fido renkontu nekredemon ; estas tute simple,
ke oni kriu je utopio.
-

(El parolado de Victor Hugo en Aŭgusto 1849).
9U
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Kia.I mi fumas ?
le Ĉar mi havas superfluan ;.3anecon fordoneblan kaj pro tio
devas peni. kiom eble plej baldaŭ seniĝi de ĝi.
2e Ĉar mi havas de naturo mirinde subtile organizitan pulmon.
kiu taŭgas por kamentubo kiel <: pugno je la okulo ».
3e Ĉar mi havas superfluan monon kaj pro tio opinias, ke estas
plej prudente, forblovaĉi ĝin en la aeron.
4e Ĉar mi havas tempon en abundo kaj ne scias okupon pli
sa.gan ol blovi fumnubojn en la aeron.
5e Ĉar mi feliĉmaniere neniam studis la «bonan konduton en
miaj
ĉiuj vivsituacioj» kaj pro tio ne bezonas preni konsideron je
kunvivantoj, al kiuj mi per la fumado malagrabligas la aeron.
Ge Ĉar la aliaj ĉiuj ankaŭ fumas. kaj mi. kiel homo de l'amaso.
sentas min konscience devigata, imiti ĉiujn malsaĝaĵojn de la
aliaj.
nu iam komencis fumi kaj ne havas
ĉar mi
7e Ĉar mi
la energion ree Ĉe`.i Iliaj forigi tiun malbonan kutimon.

Esperanto»nieUWSIeS
— Door de Kuo- Min- Universiteit te Kanton, wordt een Esperantoschrift verspreidt over de Japaansche bezetting der drie Chineesche provinciën Liaoning, Kirin en Hei-Ling- Klang, beter gekend onder den imam Manrchourijë.
-- Tijdens het Internat'onaal kongres voor nieuwe opvoeding.
gehouden te Nice. Juli-Augustus, heeft professor Pierre Bovet van
Genève, eene lezing gehouden over Eŝperanto. Het kongres begon
met een debat over het nut eener internationale hulptaal. Professor Bovet bracht de bewijzen van het praktisch gebruik van Esperanto en oogstte grooten bijval.
— Met Sinxen aanstaande jaar wordt te Mechelen het 4f •
Vlaamsch Esperanto-kongres gehouden.
De Mechelsche Kunst - en Kultuurclub <<Tijl» zal te dier gelegenheid opvoeren in Esperanto : e S. O. S. Gaz » modern
anti - militaristisch en internationaal tooneelgewrocht van J. Bar-

leigh.
— Gezien de stijgende vooruitgang der Esperanto-beweging in
Nederland, heeft het gemeentebestuur van Arnhem een prachtig
landgoed met groot huis ter beschikking gesteld eener Esperanto vereeniging.
Aan het Centraal Esperanto komiteit, te Genève, werd insgelijks een eigendom geschonken gelegen te Aspremont aan de
Azuren-kust.
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!nternack konferenco de
r inoritano'
KIUJ INTERESIĜAS

?

Post prelego okazigita dum de la 1-a Internacia Lingva Konferenco en la Esperanto-Domo de la Cseh-Instituto, kelkaj ĉeestintoj je tiu prelego eldiris penson ke povus vere sukcesi Interna.cia Konferenco de Minoritanoj, kiu pridiskutus lingvajn, kulturajn, jurajn kaj aliajn problemojn ĉe minoritoj kaj popoloj renaskiĝantaj el subpremadoj kaj jugoj ĉiuspecaj.
Estus tre interese, efektive, la okazigo de tia Konferenco,
kiu havus ĉefe kulturan celon : solvon de kulturaj problemoj, kaj
kiun ĉeestus esperantistaj minoritanoj montrantaj ke ili ne devas
honti pro uzo de lingvo kies altrudon ili celas eviti, sed ke Esperanto
praktike kaj juste solvas Ia interlingvan problemon.
La Flandraj amikoj jam anoncis ke ili deziras kunlabori al tia
Konferenco. -- Kiuj aliaj interesiĝas ?
Bo__volu ne nur anonci vin pretaj, sed eldiru vian opinion
pri programo kaj organizo ĉu pere de Esperanta gazeto, ĉu rekte al
la subskribinto.
Delfi DALMATJ.
strato Valencia, 245, BARCELONA (K talunujo).
,

FLANDRA LIGO ESPERANTISTA, Verbond der Vlaamsche Esperantisten, richt een oproep tot alle Vlamingen. om mede te helpen tot verspreiding der Internationale hulptaal Esperanto.
Alle nuttige inlichtingen worden bereidwillig verschaft, door
het Bestuur. op een der volgende adressen : Aalst, Erembodegemstraat 29, en Kortrijk, Marckesteen ,veg 18.
He _ :peranto is gemakkelijk aan te keren door
eenieder. Stort
13 fr.
.tch'c :minimei' 32(33.51 van Flandra Esperanto- Instituto,
e_i een 2rboek voor zelfstudie, in twee deelen, wordt U aanstonds
opgestuurd.
-

DE HULPTAAL ESPERANTO.
DE DAGERAAD VAN EEN NIEUWE TIJD !

Gratuloj
— Al nia fervora samideano Jef Peeters, el Betekom.
kaj al lia
Diokara ») .

estimata edzino, pro la naskiĝo de filineto Godelieve («

Ridetoj
Estas maljuste, ke mi estas punata pro io. kion mi tie faris,
ĝemis iu knabo.
« Kion vi ja ne faris ? » demandis lia patro.
Kaj la knabo respondis : « Mian hejmtaskon, patro. »
Instruisto : « Kio estas kanibalo ? »
Johano : « Mi ne scias, sinjoro. »
Instruisto : « Kio vi estus, se vi formanĝus vian patron
patrinon ?
Johano : « Orfo, sinjoro. »

»

kaj

Sinjoro .kiu ne estis invitata je festo, kolere ekpensis : « Atendu
nur. iam mi donos grandan feston kaj tiam mi invitos neniun. »
La instruistino demandis : « Kiel vi nomi as ? »
« Kiel mia patro, » respondis la knabo.
« Kaj kiel nomigas via patro ? » redemandis la instruistino.
« Kiel mi, » diris la knabo.
-« Kaj kiel vi nomigas ambaŭ ? »
« Ambaŭ same ».
Karolo : « La meznombra aĝo de lokomotivo estas 30-jara. »
ilhelmo : « Jes. sed se ĝi malpli fumus, ĝi ja iĝus pli aĝa !»
Sinjoro : « Kial vi plore ::as. knabo ? »
Knabo : « Tiu knabo ĵeti., mian buterpanon en la akvon. »
Sinjoro : « Kun intenco ? »
Knabo : « Ne, kun fromaĝo. »
Patro : « Fi. Karolo, vi ne povas nomi vian onklon stultulo ;
tuj diru, ke vi bedaüras tion. »
Karolo : « Onklo. mi bedaüras, ke vi estas stultulo >.
>

Komunikis Fr. ILI ortelmans

Inter ni

premion kaj la membrinoj de la grupo zorgos. ke iii e: tos kontentaj
kaj feliĉaj.
La 2-a parto estos por la pienkreskuloj. Al tiu parto kunlaboros
la mandolinklubo « Risoluto », fama pro siaj radio-disaŭdigoj, kaj
nia propra kantrondeto. Okazos disdonado de surprizoj por la membroj, donacitaj unu al alia, kaj loterio por ĉiuj•ĉeestantoj. Ni zorgos,
por ke ĉiu akiru premion : tiel la plenkreskuloj estos same kontentaj kaj feliĉaj kiel la infanoj. Pri tio ankaŭ la membrinoj de la grupo
zorgos.
Post la koncerta parto okazos dancado kun la kunlaboro de la
« Metro Dance Orchestra ». Ni jam konas tiujn rnuzikistojn de
antaŭaj festoj : ili scias kiel ili devas fari por dancigi kiun ajn !

Nand, nia festgvidanto, helpata de ĉiuj niaj fidelaj membrinoj,

prirespondas pri la sukceso de nia Kristnaska festo. Venu multope
kun viaj familianoj kaj konatuloj : vi havigos al vi kaj al ili neforgeseblan festvesperon ! Ĉiuj geamikoj de « Flandrema Grupo Esperantista » estas bonvenaj !
BRUSSEL — NELE.
Jaŭdon, la 3-an de Novembro pas.. ni
havis la plezuron akcepti en nia kunvenejo eksterlandan samideanon, Pedro Hart, kiu. antaŭ multnombra ĉeestantaro faris provlecionon laŭ rekta metodo. ĉi tiu leciono bonege sukcesis kaj vekis grandan entiuziasmon ĉe la ĉeestantaro, kiu konsistis grandparte el
gelernantoj de « Toerisme » kaj aliaj kursoj ; al la aliaj neesperan
tistaj ĉeestantoj ĝi klare pruvis la facilecon de nia lingvo. ĉi tiun
vesperon ni ankaŭ varbis novajn abonantojn por nia revuo.
La gesamideanoj, kiuj vizitos la Ligan kunvenon de la 11-a de
Decembro, certe miros pri la granda ŝanĝo okazinta en nia ejo.
estas plibeligita kaj arte ornamita kaj iĝis multe pli hejmeca kaj
agrabla. Ni esperas. ke la Flandraj esperantistoj multnombre ĉee
tos la Ligan kunvenon kaj ili samtempe kaptos la okazon por interkonatiĝi kun la Nele-anoj.
KORTRIJK. — Jaŭdon, la 10-an de Novembro, la grupo malfermis publikan kurson en la salono de la urbodomo. S-ro Steeland
deziris bonvenon al la gelernantoj kaj prezentis la kursgvidanton,
s-ron G. Debrouwere. La kurso havas 50 partoprenantojn.
Merkredon, la 7-an de Decembro, je la 8-a vespere, okazos monata kunveno en nia sidejo « De Tuin », IJzerweglaan. S-ro P. Ben oit
el Oostduinkerke faros paroladon kun lumbildoj pri la havenurbo
Dunkerque, kie okazos la venontjara kongreso de la Nordfranca
regiono. Kiel kutime, ĉiuj membroj ŝatos ĉeesti la kunvenon.
—

-

ANTWERPEN — Flandrema Grupo Esperantista. — Nia Kristna..l a Festo.::iu okazos la 25-an de Decembro je la 7-a vespere en la

fcml;salono de la B. S. H. N. (Sindikato de Oficistoj Komercaj kaj
Korte Nieuwstraat, 42, estos ne malpli brila ol la
antaŭaj.
La 1-a parto estos per - kaj porinfana. La infanoj ricevos donacojn. kaj povos partopreni al senpaga loterio : ĉiu infano akiros

industriaj
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Diversaj Sciigoj

),

SANCO
Dum Pentekosto pas. okazis en la urbodomo de
Kortrijk ekspozicio de pentraĵoj, kiun certe multaj el la anoj de la
a Flandra Kongreso de Esperanto vidis. Mallonge : la gvidanto de
la kantrondeto de Flandrema Grupo Esperantista el Antwerpe n .
aĉetis kvin loteribiletojn en tiu ekspozicio kaj antaŭ kelkaj tagoj
—

-
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eksciis, ke li gajnis pentraĵon, kies kataloga voloro estas 800 frankoj . La sekve iario de la arta gildo el Kortrijk estis eĉ tiel afabla
alporti ia pentrajon al Antwerpen, kie bi nun estas admirebla en la
hejmo de nia artema amiko. Ĉi tiu kompreneble estas ankoraŭ pli
« en la nuboj » ol li jam e. Jtis pri la flandraj kongresoj.
POLITIKO DE K.•R. — I. C. K. -- K. R. ne sukcesis eviti maloportunaĵojn inter siaj membroj. Antaŭ kelkaj jaroj la reprezentanto de la Kataluna Feredacio rajtis saluti la Universalan
Kongreson en la oficiala malfermo, eĉ kontraŭ opozicia pretendo de
. reprezentanto de hispanlingva Asocio. Csi-jare, kiam ĉiuj reprezentantoj de Esperanto-asocioj en la Hispana Respubliko harmoniis,
dank'al komprenemo de niaj karaj samideanoj Pino, Escartin, Azorin, la reprezentanto de la katalunlingvaj esperantistoj ne rajtis,
la l la nuna vidpunkto de K. R. aŭ de I. C. K. Ankaŭ tial ne rajtis
reprezentanto de la Flandra Ligo. Tamen rajtis reprezentanto de
germanlingvaj esperantistoj en Ĉenoslovakujo. Fakte la Kontrakto
de Helsinki estis disŝirita antaŭ la XXIVa, ĉar ĝi ne regis jam dum
malfermo do la Pariza Kongreso, malgraŭ apero de la Kongresa
Regularo en la Kongreslibro. Protestis flandroj, protestis katalunoj,
kaj ektimis la sudetgermanoj, kiam ĉi tiuj scies pri la maljustaĵo
kontraŭ la unuaj. (El « Komentario pri la 24-a Kongreso » de Delfi
Dalmau en « Esperanto ».)
KATALUNA ESPERANTISTO i epresis la Saluton de « Flandra
Ligo Esperantista » al la Pariza Kongreso, kun sekvanta noto de la
redakcio :
Niaj flandraj amikoj, kiuj estis pli antaŭvidemaj ol ni, la
katalunoj, disdonis dum la Pariza Kongreso la ĉi-supre represatan
Saluton.
Cu ni, la katalunoj, devos estonte uzi tiun ĉi specialan procedon por aŭdigi nian voĉon ĉe la Universalaj Esperanto-Kongresoj,
malgraŭ nia milj ara nacia lingvo kaj nia jus rekonkerita libereco ?
Ni esperas, ke la nova organizo de la esperanta movado forpelos
la rigidan protokolon ĉe la Universalaj Kongresoj, kaj oni evitos
la ĉiujarajn plendojn de la malgrandaj « neoficialaj » nacioj.
Ne estas necese havi vastan klarvidecon por kunrilatigi la malpermesitan saluton de la Flandroj en Parizo kun tiu de la ukr :71oj
en Krakovo, pasintjare. Tamen, kio surprizis nin estas, ke oni i L1permesis saluti la Kongreson al nia delegito S-ro Dalmau.
Ni volas malkaŝe diri tie ĉi, ke ripetado de tiu neatendita spektaklo donus al ni pravigitan okazon por alpreni iom akran sintenon
kontraŭ la ĉefdirektantoj de nia « neütrala» esperanto-movado. »
-

Biblioirafjo
KATALUNA ANTOLOGIO, verko rekompencita de la Esperantista Akademio, kompilita kaj plejparte tradukita de Jaume
Grau
Casas, L. K., dua eldono. Eldonis: Editoral Ibéri'q Calle de
Lon102
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cires, 188. Barcelona. 416 pĝ.; 15,5 x 22 cm. Prezo: 10 pesetoj -{- 20
por sendkostoj.
De la konata «Kataluna Antologio», kiu servis kiel modelo por
aliaj antologioj sed neniam estis superita, aperis dua eldono. Estas
400-paĝa libro, kun bellitera, klara preso sur bona. luksa papero,
kiu meritas unuarangan lckon en esperanta biblioteko, ne nur
pro la aspekto, sed ĉefe pro la enhavo. Aperis gravaj verkoj en
Esperanto, precipe dum la lastaj jaroj, sed la «Kataluna Antologio»
ankoraŭ ĉiam restis la plej valora.
La libro enhavas klarigan ĉapitron pri la historio, strukturo,
teritorio kaj disvolviĝo de la Kataluna lingvo kaj interesan studon
pri la historio de la Kataluna literaturo. Sekvas poste pli al 140
prozaj kaj poeziaj perlai de pli ol 50 verkistoj antikvaj kaj modernaj. El tiuj paĝoj parolas al la leganto la bela, poeziema animo de
la nobla Kataluna popolo. Lingvo, kiu povas fieri pri tia literatura
trezoro, raj tas vivi kaj vivos; la popolo, kiu parolas ĝin, devas fieri
pri ĝi kaj kapablos akiri por ĝi samrajtecon kun kiu ajn alia nacia
lingvo.
Ni esperas. ke ni baidaü pli detale en aparta artikolo, povos
reparoli pri la Kataluna Antologio; ĝi vere meritas specialan profundan studon.
Tre prave la verko estis rekompencita de la «Esperantista
Akademio > kaj ne mirinde la unua eldono baldaŭ elĉerpiĝis. La dua
elĉerpiĝu ankoraŭ pli rapide.
Jaume Grau Casas, L. K., kiu kompilis kaj plej parte tradukis la
Katalunan Antologion, vere mirigas. nin per sia laboremo. Li jam
donacis al la esperantistaro, krom ĉi tiu impona Antologio, Amaj'n
--- kaj Novaj 'n Amaj'n Poemoj'n, tradukon de Barbaraj Prozaĵoj de
Prudenci Bertrana, studon pri la Kataluna Popolkanto, esperanto —
lernolibreton por Katalunoj; «Poemo de Amo kaj Doloro» estas
prespreta : krom tio li estas preparanta Hispanan Antologion, studon pri la Trobadora Poezio Provencala - Kataluna kaj pri la Kataluna Kulturo, tradukon de «La Sonĝo» de Bernat Metge kaj studojn
pri kaj per Esperanto. Kiom li devas ŝati Esperanton por tiom labori
oferante kun la tempo monon al ĝi! Kaj iu, kiu efektivigis verkon
kiel ĉi tiun Katalunan Antologion, kiom li devas ami sian lingvon
kaj popolon!
Al la Flandraj esperantistoj mi speciale rekomendas ĉi tiun
libron. Aĉetu ĝin: estos ornamo por via biblioteko, — estos ĉiam
alloga legaĵo, — vi kun fiero povos montri ĝin al ne -- Esperantisto]
KRESTOMATIO. Eenvoudig Leesboek der Wereldhulptaal «Esperanto» door H. J. Bulthuis, L. K. Tweede omgewerkte en verbeterde
druk Eldonis: W. J. Thieme & Co, Zutphen. 300 p., 15 x 22 cm. Prezo:
f 1. 3.50; bind. fl. 4.25.
En ĉi tiu Krestomatio, kies duan eldonon ni kun ĝojo salutas,
Bulthuis kolektis literaturaĵojn el la diversaj periodoj de la Esperanta literaturo: Kabe i.a. estas tre bone reprezentita. Ankaŭ el
tiaj propraj originalaj kaj tradukitaj verkoj la kompilinto ĉerpis
,
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kelkajn interesajn partojn; el «La Leono de Flandrujo» troviĝas en
la Krestomatio la 1-a ĉapitro. La legado estas plifaciligata per listo
de malfacilaj vortoj je l'fino de ĉiu legaĵo kaj havigas al la atente
leginta studanto bonan kaj precizan Esperantan stilon. Krom tio
la Krestomatio certe en:igos la leginton pli bone kaj profunde
interkonatigi kun la verkoj. el kiuj li ekkonis fragmentojn, speciele, kaj kun la Esperanto-literaturo ĝenerale. ĉi tiu legolibro
estas utila al nia movado esperantista kaj ni ne dubas. ke ĝi estos
favore akceptata.
GIJSBRECHT VAN AEMSTEL. La detruo de lia urbo kaj lia
eklezio. Urbs antiqua ruit (La antikva urbo pereas). Tragedio
de Joost van den Vondel. El la Nederlanda originalo tradukis Ir. J.
R. G. Isbrücker. Eldonis: W. J. Thieme & Cie. Zutphen. Nederlando,
82 p.; 15 x 22 cm. Prezo: broŝ. 1.95 fl., bind. 2.50 fl.
Kun vera kortuŝo ni ricevis por recenzo ĉi tiun tradukon de
verko de Vondel, la «Princo de la Nederlandaj poetoj». Oni ja scias,
ke Vondel estis naskita en 1857 en Kolonjo de Antverpenaj gepatroj,
kiuj, pro religiaj kialoj, estis forkurintaj el sia naskiĝurbo.
Vondel verkis «Gijsbrecht van Aemstel» por la inaüguro en
la komenco de 1638 de la nova Amsterdama teatro. Estas pritraktata
en la dramo la prenado de Amsterdam per la parencoj de la murdita grafo Floris V kiel venĝo kontraŭ Gijsbrecht, kiu estis la ĉef_ onspirinto. La dramo estas ankoraŭ nuntempe ĉiuj are ludata en la
unuaj tagoj de Januaro en la Amsterdama urba teatro. ĉiu Nederiandano -- Holandano kaj Flandro-konas la prave famaj horojn
«Kristnokto ol la tag' pli bela» kaj «Nenie fidelec'» («Waer werd
oprechter trouw») .
Por la traduko de Ir. J. R. G. Isbrücker ni sentas grandan
admiron. Tradukado de dramo de Vondel en Esperanto ŝajnas
neefektivigebla; tamen la traclukinto venkis ĉiujn malfacilaĵojn kaj
same klasika kiel la stilo de Vondel estas lia Esperanta traduko.
Ni ĝojas, ĉar Isbrücker kuraĝis elekti verkon de Vondel por
traduko, sed ni bedatiras, ke li elektis «Gijsbrecht van Aemstel» kaj
ne «Lucifer»: ĉi tiu estas certe la plej bela el la dramoj de Vondel
kaj pli valora por traduko laŭ mondliteratura vidpunkto. ĉu iam
nia eminenta Nederlanda samideano donacos al la esperantistaro
tradukon de «Lucifer»? Ni atendu kaj esperu.
Per ĉi tiu traduko li jam atingis sian celon: li multe helpis al
la konigo de Vondel ekster Nederlando. Tial la tuta Nederlanda
gento ŝuldas dankon al li. Estas nun la tasko kaj devo de la esperantistaro el Nord- kaj Sud-Nederlando diskonigi ĉi tiun rnultvaloran libron.
DIALOGOJ EN ESPERANTO. por kursoj kaj' grupaj kunvenoj,
de Einar Dahl. Eldonis : Eldona Societo Esperanto, Box 698, Stockholm 1. 32 p.; 18.5 x 11.5 cm. Prezo : 0.50 Sved. kronoj.
SYSTEMATIK KURS I ESPERANTO (Sistema kurso de Esperanto) de Henrik Seppik - Ernfrid Malmgren. Eldonis : Eldona
Societo Esperanto, Box 698, Stockholm 1. 88 p.; 17.5 x 12 cm. Prezo :
0.75 Sved. kronoj.
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