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ALVOKO.
Kaiaj Flandraj kaj eksterlandaj gesamideanoj!
Je Pentekosto okazos nia 4-a Flandra Kongreso de Esperanto
en Mechelen, la malnova, mondfanla urbo de l'sonolilarkoncertoj.
Je l' kvara fojo la Flandraj Esperantistoj kunvenos por amike
irlterdiskuti la problemojn de la Flandra kaj internacia Espera.nto-movadoj kaj interfratiĝi kun en — kaj eksterlandaj samideanoj.
La organizon de la kongreso kaj la amuzon de la kongresanoj
pl_izorgos ia ioka Esperanto-grupo «La Estonto>•. Pri amuzaj aferoj
(an!aŭ pri aliaj) Ja Melllenanoj, la «lunestingantoj» este.; spertaj.
Se vi nun scias, ke la «Estontanoj» jam tuj depost la Kortrijka
kongreso eklaboris por la organizo de sia kongreso, vi I:ovas esti
certa, ke vi ne bedaŭros vian Paskan libertempon, se vi Benos al
Mechelen! Laborkunvenojn, koncerton, dancadon, teatraĵon,
ludojn, sporton, kaj... multajn geamikojn vi trovos tie.
La krizo ne timigu vin! La Flandraj kongresoj estas demokrataj festoj. La kongreskarto kostas nur 10, la festeno 25. la lunda
tagmanĝo 10, loĝado por 1 nokto por 1 persono 15 aü 20, por 2
personoj 25 aŭ 30 frankojn. Pagojn akceptas H. Rainson, Hombeeksche steenweg, 54, Mechelen, poŝtĉekkonto : 3351.83.
La Kongreskomitato volonte havigos ĉiujn deziritajn informojn. Ĝia adreso estas ĉe s-ro H. Rainson.

Helpu la Kongreskomitaton en sia granda laboro pe; baldaŭa
aliĝo'
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STUMPERIG.
Esperanto, och, wel aardig. maar wij hebben het niet nodig
we kunnen met frans, duits en engels toch overal wel terecht.
Nou ja, als arbeiders die talen nou niet kennen, moeten ze ook
maar niet worden afgevaardigd.
Zo is in 't algemeen de gedachtengang en durft men ook wel
zo te redeneren. Dat het de schuld van hen die zo praten zelf is
en mede van de arbeidersbeweging, welke het nooit zo ver heeft
kunnen brengen. altans als eis te stellen, dat ieder arbeiderskind
reeds op school een vreemde taal leert, ziet men over het hoofd.
Dat men er ook met de kennis van één of meer vreemde talen
nog niet komt, zal wel de oorzaak van die passieve houding zijn.
Dat er echter één taal is. welke aan al dat geharrewar een
einde maakt, en voor de arbeidersbeweging van het allergrootste
nut kan zijn, zou voor deze toch wel een reden mogen zijn, om
de algehele invoering mogelik te maken door het onderwijs in die
taal, het Esperanto, op de lagere school als eis te stellen.
Vooral als we zien, hoe het op internationale konferenties
toegaat, waar de kopstukken komen, de ontwikkelden!
Zich zelf te prijzen siert de mens niet, maar we mogen toch
wel even spottend glimlachen om al dat stumperige gedoe van
moderne talen kennende voormannen, leiders van regering-.
werkgevers-. arbeiders- en wat dies meer zij -instanties.
En ook vastleggen, dat zo iets ons, esperantisten, niet kan
overkomen, gelijk de praktijk leert, welke ons, in velerlei landen,
en ook wel veelvuldig, persoonlik, schriftelik, in kongressen en
door onze esperantopers, bijeenbracht. Men leze de volgende uittreksels van beschouwingen uit «Het Volk» over de konferentie
inzake de 40-urige werkweek te Genève, en vrage zich af of het
niet stumperig is. en hoe het zou gaan als men tenminste het
Esp. gebruikte, als wij, [kursief en! van ons.]
«Iedere rede wordt vertaald. Dit gaat hier gemoedelik
en zo weinig mogelik tijdrovend. Heeft een duitser of
spanjaard gesproken, dan gaan 3 of 4 vertalers naar de
tafel der fransen of engelsen en lezen fluisterend de
hoofdzaken (!) voor. De Nederlanders hebben geen vertaler nodig» (!)
Of wij, Nederlanders, ook knap zijn. Het bovenstaande betrof
dr bijeenkomst van de arb.-groep. Het volgende de konferentie
zelf :
«De japanse regeringsvertegenwoordiger spreekt in 't
frans. Moeilik te verstaan en met een lastig te volgen aksent. Geen woord uit het hoofd...
Vlak in zijn buurt de brits-indiër Sir Atul Chatterjee,
hoge kommissaris van de brits-ind. regering te Londen...
ziin engels, dat hij vanzelfsprekend genlakkelik beheerscht,
klinkt niettemin met een vreemd aksent».
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Juist tegen dat vanzelfsprekend komen we op, omdat het
'oor iedere niet-engelsman ook niet-vanzelfsprekend is dat hi)
goed engels spreekt en daarom achter staat bij diegenen voor wie
het engels de voertaal is.
En dan, wat het aksent betreft, waarvoor-niet-gelovers in
Esperanto zo bang zijn — ongemotiveerd. want dat bewijst onze
praktijk — uit bovenstaande blijkt toch wel, dat ook de vanzelfsprekende beheersers van een taal, niettemin die taal met een
zeker aksent spreken.
«Suzuki. Een geboren japanner, die in Europa en zeker in Genève geen onbekende is. Hij begrijpt niemand
en niemand begrijpt hem. In de eerste plaats verstaat
hij niemands taal; ten hoogste spreekt hij gebroken engels en dan nog met een raar aksent... >
En dat komt dan om de arbeiders te vertegenwoordigen en
vraagt misschien nog waar die esperantisten zich toch zo druk
om maken.
Om te eindigen nog het volgende staaltje. De voorzitter in dit
geding is die «vanzelfsprekend» goed engels sprekende britsindieër.
«Jouhaux : Ik eis het recht op om Oersted voor de
arb. groep terstond te beantwoorden.
Voorz. : Ik stel voor de rede van Oersted (de deense
werkgeversvertegenwoordiger) eerst te doen vertalen, omdat ik de franse taal niet voldoende beheers.
Mertens : Een voorstel van orde! De rede, die de arb.
afgev. voor Oersted heeft gehouden. is nog niet. vertaald
en uitgesteld tot vanmiddag. Ik verlang, dat ook cie vertaling van Oersteds rede zal worden uitgesteld tot hedenmiddag.
Votarz.: Daar prof. Mahaim terstond de rede van O.
wil beantwoorden, stel ik voor Oersteds rede eerst te doen
vertalen.>
En zo konfereren nu «kopstukken», zoals de Geneefse korresp.
ze zelf noemt. Een vriendelike uitnodiging aan dergelike kopstukken om het kongres der Fed. met Pasen te bezoeken, waar gewone nederlandse arbeiders niet eens hun nederlandse, maar een
vreemde taal, n.l. Esperanto. «vanzelfsprekend» gebruiken en die
hun wel overtuigen, waarin deze «grote» mannen inderdaad klein
zijn.
(El «Laborista Esperantisto»)
•

GRATULOJ.

Al ges-roj Gerard Debrouwere-Boudens pro la naskiĝo dé
filineto Laura. Patrino kaj infano fartas tre bone!
NEKROLOGO.
— Post mallonga grava malsano mortis la 38-jara edzino de
s-ro D-ro Beinhauer. el Aachen, abonanto de nia revuo. La mortintino esttis iam la sindona sekretariino de loka grupo de G. E.
A. Al la funebrantaj edzo kaj filino «Flandra Esperantisto» prezentas siajn sincerajn kondolenco j n.
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Sidante kiel kavalir'
ŝi ĝoje rajdis tra l'arbar'.
Kaj en l'arbaro Halevin'
Subite ekrimarkis ŝin.

Li diris : « Mi salutas vin,
Ho, brunokula virgulin'!
La vojon kun li ŝi daŭrigis
Kaj multon ili priparolis.
Ĉe pendtrabejo ili venis,
Virinkadavroj tie pendis.

Iii.vJri

»ante
Esperantitea

PRI SINJORO HALEVIN'.
(El la XVa jarcento)
Kanteton kantis Halevin,
Ĉiu aŭdant' sopiris lin.
Kaj tion aŭdis reĝidin',
Kies gepatroj amis ŝin.
Al sia patro petis ŝi :
« Cu iri povas mi al li?»

« Ho ne, filino, ne vi, ne;
Vi ankaŭ ne revenus, ve!»
Al la patrino petis ŝi :
« Ĉu iri povas mi al li?»
« Ho ne, filino, ne vi ne;
Vi ankaŭ ne revenus, ve!»
Al la fratino petis ŝi :
« Cu iri povas mi al li?»

« Ho ne, fratino, ne vi, ne;
Vi ankaŭ ne revenus, vel»
Al sia frato petis ŝi :
« Cu iri povas mi al li?»
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Kaj diris tiam Halevin' :
« Elektu, bela virgulin',
Kiel mi tuj mortigos vin.»
« Nu, se elekti povas mi,
Perglavan morton ŝatas mi.
Sed la mantelon vi demetu :
Sang' virgulina forte ŝprucas;
Mantelon vian ne makulu.»

« Ne gravos kien iras vi,
Se vian ĉaston gardos vi
Kaj kronon rekte portos vi. »

Dum li demetis la mantelon,
Jam lia kapo terenfalis.
Lang' lia ankoraŭ parolis :

En ĉambron iris la knabin';
Kiel por fest' ŝi vestis sin.

« Jen iru en la tritikon
Kaj ludu mian kornon,
Ke aŭdu ĝin miaj amikoj !»

Per kio vestis ŝi la korpon?
Per delikata ĉemizeto.
Kion ŝi portis sur la bluz'?
Juvelojn el brilanta or'.
Kaj kion sur la ruĝa rob'?
Je ĉiu flanko orbuton'.
Kio ornamis ŝian kolon?
Maloftaj, multekostaj perloj.
Kio do brilis en la har'?
Multpeza kron' el pura or'.
Eksidis ŝi sur la ĉeval'
Plej bona el la patra stal'.

« Sub la pendtrabon iru vi,
Balzampoteton prenu vi,
Kaj mian kolon ŝmiru vi.»

« Ne sub pendtrabon iros mi,
Ne vian kolon ŝmiros mi,
Ne lalt dir' via agos mi.»
La kapon prenis ŝi ĉe l'haroj
Kaj lavis ĝin en fonto klara.
Sidante kiel kavalir',
ŝi ĝoje rajdis tra l'arbar'.
Kaj duonvoje la patrin'
De Halevin' renkontis ŝin :
« Ĉu mian filon vidis vi?»

« Mortinta estas via filo;
Neniam plu vi lin revidos.
Li estas morta, Halevin';
La kapon portas mi ĉe l'sin';
La ruĝa sang' makulis min.»
Venante ĉe la kastelpord',
La kornon ludis ŝi kun fort'.
Kaj ŝia patro je l' eksci'
De tio ĉi tre ĝojis li.
Okazis festoj kaj festen' :
La kap' sur tablo staris jen.

Tradukis JAN VAN SCHOOR.

« Ne en tritikon iros mi,
Ne vian kornon ludos mi,
Ne laŭ dir' via agos mi.

MemJIiIeri.hjre
EVA

de Rabeno d-ro Hananel
«Tiam Dio dormigis profunde la homon, eltiris ripon kaj faris
el la ripo virinon kaj forkondukis la virinon al li...»
Kial nome el la ripo estas farita la virino. el parto de la korpo, kiu ne apartenas al la plej gravaj? —Ĉar, se ŝi estus fartia el
ema al la ekstera
la kapo, ŝi estus tre saĝa kaj fiera; el la okulo
—
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pompo kaj korumpo; el la orelo -- tre scivolema; el la buŝo tre
babilema; el la koro — tre sentema; el la manoj — taùga nur por
mana laboro; el la piedoj — adorantino de la dancado.
Tial Dio elektis la ripon, kiel plej modestan parton de la korpo, por ke la virino ĉiam rememoru sian modestan devenon kaj
sian devon esti modesta.
Tamen, Dio diris : Vi malakceptis mian planon» (Sentencoj.
ĉapitro 1. 25), ĉar ĉio ĉi ekzistas ĉe la virino.
El la Bulgara tradukis
Sim. St. Hesapĉiev.

kutoj.»
Menciinde estas ankorati la jena: La Germana Gein
struista Asocio, al kiu apartenas pli ol 150.000 Germanaj
instruistoj, akceptis en sia ĉefkunveno en Dresden 1929 resolucion. «subteni ĉiujn klopodojn en lernejo kaj inter la instruistaro, kiuj celas disvastigi la mondhelplingvon».
Sed ne nur la instruistaj organizacioj sed ankaü èiu unuopa
instruisto havas per Esperanto profiton por si mem kaj por la
lernej a infano. Ekzemple lastsomere Germanaj infanoj travivis
per Esperanto la libertempojn en Danlando, kaj samtempe la
infanoj de la samaj Danaj familioj estis gastoj de la Germanaj
familiooj, konatiĝis kun fremda lando kaj popolo, amikiĝis de familio al familio kaj eĉ ekestis la deziro pri ripeto de tiu inter
ŝanĝo. En tio estas la solvo de la propaganda problemo! La infanon oni starigu en la mezon de niaj varbaj klopodoj ! La junularon oni kaptu per praktika aplikado de Esperanto en la citita
senco! Kaj por tiu grava laboro ĉie kaj ĉiam oni bezonas la instruistaro. Ni scias ke la instruistaro de multaj landoj ĝis nun
jam multnotnbre servas al nia movado kaj en la mina kriza tempo iii ofte oferas multon tie, kie pro la krizaj ŝpardekretoj ...Esperanto-instruado ne plu estas pagata. En 1021 lernejoj 6737 geinstruistoj el 60 landoj laboras por Esperanto, kiel sciigas la plej nova
statistiko de la International Auxiliary Language Association (New
York). Tio estas respektinda nombro! Sed ne sufiĉas, ne ĉiu instruisto laboras por si mem kaj en sia lernejo kaj ĝojas pri la taŭgeco de Esperanto! Li an kaù havas la devon, subteni kaj fortigi la fakan internacian organizacion de la geinstruistoj Esperantistaj. Ne
estas sufice konate inter la samideanaro, ke laboras diligente
jam forta TUTMONDA ASOCIO POR GEINSTRUISTOJ ESPERAN TISTAJ, kiu per sia fakorgano «INTERNACIA PEDAGOGIA
REVUO» havas valoran interligilon inter la instruistaro, gazeto,
kiu elvenas de la fama eldonejo de «Heroldo de Esperanto» kaj
kiu nun jam aperas la dekan jaron. Ĝia enhavo alportas iom por
ĉiu instruisto : pri scienca pedagogio. pri kongresoj kaj instruistaro en diversaj landoj, recenzojn pri Esperantaj kaj pedagogiaj
verkoj, pri Esperanto en la lernejo kaj inter la instruistaro. korespondservon por instruistoj kaj lernantoj. Do, riĉa enhavo!
Se oni pripensas la supre cititan grandan nombron de la
jam nun ekzistantaj Esperantistaj geinstruistoj, devus esti facilajo, pligrandigi la ĝisnunan abonantaran nombron de 850 al unu
aŭ du miloj, se ĉiu helpus varbi por la instriustara acocio inter
nacia. kiu devas fariĝi la plej forta fundamento de nia movado,
se Esperanto devas venki. Sed kiom multe da geinstruistoj ankoraü estas apudstarantaj. Kiom granda estus la sukceso, se ĉiu
instruisto, kiu trovis la vojon al Esperantujo, ankaŭ trovus la
vojon al sia fakasocio TUTMONDA ASOCIO DE GEINSTRUISTOJ
ESPERANTISTAJ» = TAGE kaj al ĝia fakorgano «INTERNACIA
PEDAGOGIA REVUO = IPR. En kelkaj landoj, ekz. en Svedujo kaj
en Germanlando, la fervoraj, Esperantistaj geinstruistoj fondis specialan sekcion Esperantan interne de la landa profesia instruista
a.ocin. per kiu ili ricevas kaj per la naciaj instruistaj gazetoj moralan kaj per la prof esia organizacio de la instruistoj ankaŭ financan
—
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IruiIro Ee eranto • ►enlos
De Karl Kroeber, Riesa, Germanujo, Prezidanto de Saksa

Asocio de Esperantistaj Geinstruistoj.

En la postmilita tempo la internacia kunlaborado urĝiĝis ne
nur en ekonomiaj kaj politikaj sad ankaŭ en sciencaj rondoj. Tiel
la pedagogoj kuniĝis en «Internacia Unuiĝo de la Instrui.stasocioj ».
en e Internacia porkleriga Laboristaro». en «Internacia Profesia
Sekretariejo de la instruistaro» en «Internacia Laborrondo por
Nova Edukado kaj fine en la «Mondunuiĝo de la Edukistaj
Asocioj» (Ameriko) . Internaciaj kongresoj de fakuloj estis necesaj
kaj kun Ili internacia interkompreniĝado. Kiajn spertojn oni faris,
uzante dum tiuj internaciaj kongresoj iun ajn nacian traduklingvon kaj al kiu postulo oni venis, tion pruvu kelkaj notoj el la
raportoj pri jenaj fakkongresoj.
La raportanto en la «Leipziger Lehrerzeitung» («Leipziga
instruista gazeto») raportas pri la internacia pedagogia kongreso
de la Amerika Edukista Asocio en Genève 1929, ke la interkompreniĝado per la Angla kaj la Franca lingvoj same kiel per la
Germana estis tiom fiaska, ke finfine li postulas por venontaj
kongresoj : «ĉiuj parolu en sia gepatra lingvo aù en Esperanto ;
sekvu nur unu traduko, Esperanten aŭ en tiun lingvon, kiun la
plimulto decidas.»
La 1200 partoprenintoj de la pedagogia kongreso de la Internacia Laborrondo por Nova Edukado en Locarno 1927 bedaŭris,
ke ili ne sufiĉe scipovis kompreni unu la alian. Oni decidis, dum
la posta kongreso traduki la prelegojn Esperanten.
Jen la spertoj, kiujn oni faris dum kongreso internacia en
Praha 1927. kiun aranĝis la Internacia Eduka Oficejo en Genève
kaj dum oni uzis Esperanton laŭ la temo : « Al paco per la
lernejo» : «La plej impresplena travivaĵo estis la uzado de Esperanto kiel konferenclingvo. Ĝi estis mirinda kiom facile la partoprenintoj el 16 nacioj interkompeniĝadis ankaü dum la die1 42
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subtenojn. La TAGE-organizacio vidas en tio sian plej gravan
taskon, instigi la diverslandajn instruistojn, agi laŭ la modelo
de la Sveda kaj la Germana Esperantistaj instruistaj asocioj.
Samideanoj, bonvolu instigi la Esperantistajn instruistojn de
via lando, ke ili aniĝu al la grava fakasocio TAGE, anoncu iliajn
adresojn al la administranto de TAGE, por ke ĝi sendu varbmaterialon au specimenan numeron de la fakorgano IPR, Lies j arabono kune kun la jarkotizo por TAGE kostas nur unu dolaron
Jscnan. vi per tiu ne nur helpos al ia plej grava fakorganizacio
de nia movado, sed per tio vi kunbatalas por la baldaüa fina
venko de Esperanto, ĉar
per lernejoj kaj per instruistaro
Esperanto ŭecide progresos
kaj
finfine venkos!
Por ĉiuj klarigoj kaj sciigoj direktu vin al nia delegito por Flandrujo : H. Rainson, Lia. en Ped. Sciencoj, Hombeeksche steenweg,
54, Mechelen.

Iitiattei
Kaj ĝis kiam vi amos min, diru!
SOLDATA PIDELECO.
- -- Ho, tre longe! Ĝis la Noktomezo mi havas liberon!
(Journal Amusant)
Vizitanto : Cu estas certe, ke via
LERTA SERVISTO.
mastro ne estas hejme?
Servisto : Sed, sinjoro, ĉu vi dubas pri lia propra parolo? Ja
jus li mem diris al mi.
(Ulk)
Per kio okupas sin via patro?
PRAKTIKE.
-- Li faras spegulojn.
— Kaj via patrino?
— ŝi rigardas sin en ili.
(Passing Show)
PLI S A i A. -- El la :.aĝaj viroj fariĝas la plej bonaj edzoj.
— El la vere saĝaj viroj tute ne fariĝas edzoj.
(Buen Humor)
-

-
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Diversaj Sciigoj
RADIO-AMATOROJ, AÜSKULTU! — Dimanĉon, 12-an de
Marto, okazos speciala Esperanto-disaŭdigo el la radiostacio Lille,
de la 9 1/2-a gis la 10-a matene. La Esperantista grupo el Kortrijk kun.aboros al tiu disaŭdigo per la kantado de «Flandroland'»,
La Giido festas kaj «Kiu jen aùdigas sin». Multe da personoj,
ankaŭ ne-Esperantistoj, regule aŭskultas la Esperanto-uissendojn
el Lille; nuntempe eĉ speciala propagando estas farata. Ĉiuj aŭskultu niajn Kortrijkajn amikojn kaj sendu gratulkarton aü leteron al la radio-stacio el Lille. Do, o.imanĉon, 12-an de Marco, ue
la 9 1/2-a ĝis la 10-a matene : Lille, oncliongeco 265,5 m., 1129
Kc., 2 Kw.
NIA MIGRANTA EKSPOZICIO.
Nia alvoko ne resonis en
la dezerto, ĉar jam alvenis 40-on da esperantajoj, inter kiuj tre
valoraj kaj vidindaj. Ni ne haltas, kontraŭe, ni atendas ankoraü
multe pli kaj esperas posedi post kelkaj monatoj abundan materialon. Ni tial denove alvokas ĉiujn senescepte kunhelpi al tiu tre
serioza kolekto.
En sekvanta numero ni donos detalan raporton pri la ricevi
taj oj kaj vi vere miros. Ĉiu faru sian devon : ĝi estos fruktodona
por la estonteco, multe pli ol vi pensas. Ni ne kolektas tiun tre
c. iver:.an materialon por nia plezuro, sed por helpi precipe nove
fonditajn grupojn.
Ĉiujn ajojn rilatantajn al la Esperanto-movado oni sendu al
«Migranta Ekspozicio», Wijnstraat, 81, Ronse, kie ili estos kun
danko ricevataj.
Angla esperantisto ŝatu.3 korespondi kun Flandra biciklanta
samideano. Adreso : s-ro M. Gowan, 25 Gt. Southseastreet,
Portsmouth, Anglujo.
,

—

-
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LA DEVIGA MILITSERVO NE DEVAS ESTI PLIDISVASTIGOTA.

Al la Germana postulo por akiri la eg alecon de l'a.rmigadoj
oni respondas ne per la senarmigo de l'aliaj landoj, sed per la
konsento pri la rajto de Germanujo por sin rearmigi. Ci tion ensi ĝi estos akceptata
havas parto de la plano Herriot, kiu
permesos al Germanujo (kaj sendube ankaŭ al Aŭstruj o, Hungarujo kaj Bulgarujo) reenkonduki la devigan militservon laŭ speco de soldatiĝsistemo, t.e. laŭ formo, kiu enkondukas laŭ plej efika maniero la kompletan armeigon de nacio.
La Brita registaro, en sia deklaro, ankaŭ parolis pri la reenkonduko en Germanujo de la deviga militservo; la registaroj de
la senarmigitaj landoj z.ajnas akcepti ĉi tiun ideon kun entuziasmo.
Ĉi tiu formala aprobo de la reenkonduko de l'deviga solda.tiĝo povas kaŭzi ĝian disvastigon ĝis ekster-Eŭropaj landoj, kiuj
ĝis nun ne konis ĝin.
La deviga soldatiĝo, formante la kadron por la rapida formigo de grava armeo, estas rearmiga aranĝo multe pli konsiderinda
ol ĉiuj. kiuj povas esti farataj laŭ kvantaj reguloj. Estos katastrofo, se la Senarmiga Konferenco finos siajn laborojn plivastigante la devigan soldatiĝon, kiun s-ro Herriot priskribis kiel «l'apprentissage de l'art de tuer» (la lernado de l'mortigarto), anstataŭ fari de l'neniigo de l'deviga militlernado la ĉefa ago de l' monda senarmigo.
.

—

,

—
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Ĉi tiu propono estas farata je l'momento kiam la popoloj mem
kontraŭstaras la devigan militservon- sistemon. Pli volonte ol
atencigi sian konsciencon per truda lernado de l'milito 120.000
Francoj. kaj. en la landoj submetataj al la deviga militservo.
pligrandiĝanta nombro da junuloj. ŝatas suferan vivon, aŭ monatojn, jarojn da enkarcerigo kaj eĉ la torturon. La hodiaŭa junularo decidis pli bone servi la civilizacion kaj la homaron ol
per la partoprenado al la barbarajo sensenca de l'modernaj
militoj.
Estas tial, ke ni alvokas la popolojn el ĉiuj landoj, por ke ili
tuj esprimu sian kontraŭstaron al ĉi tiu reakcia propono kaj sian
irman decidon kontraŭbatali ĝin per ĉiuj rimedoj en sia povo.
Subskribita de :
Prof-ro John Dewey (Usono) , Georges Duhamel (Francujo),
prof-ro Albert Einstein (Germanujo), Beningo Ferrer Domingo
(Deputy) (Hispanujo). prof-ro Paul Langevin (Francujo), Victor
'usai ; ueritte (Francujo), Rosa Mayreder (Aŭstrujo), d-ro Edmond
Privat (Svisu j o) Lord Ponsonby of Shulbrede (Brituj o) , General
d. Inf. a. D. Berthold von Deimling (Germanujo) .
N. B. — La kontraŭstaro al la deviga militservoprojekto deva : esti esprimata per leteroj al la ŝtatestro. al la prezidanto de
l'parlamento, aŭ al la ministro de l' militokaj per la vojo de la
ga`eta.ro: ankaŭ per leteroj al la sekretariejo de l'Manifesto, 11
Abh' y Road. Enfield. Middlesex, Anglujo.
-

-

,

.

011148 Y'ji910

Morniaimai
Yrin , •iuwj.

Al tiuj. kiuj ĉeestis mian forveturon, kaj ili estis
inultnombraj,mi esprimas ĉi tie mian tutkoran dankon kaj al tiuj,
kiuj ne ĉeestis, mi diru ke en la lasta momento, «La Rekta Vojo)
surprizis sian prezidanton per belega florgarbo, kiel nova pruvo de
simpatio kaj fido. Sinjoro Lodema aldonis al tiu bukedo la necesan vivon kaj sentimenton kaj mi, la kaliko estis tutplena, plenforte sentante la abismon ,kiu, de nun disigos min de ĉio, kio
estas al mi kara, nur ekĝemante povis per mallerta dankvorto
traduki la tutan tragedion de la lastaj tagoj kaj la efektive grandegan simpation, kiun mi sentas por la gemembroj de « La Rekta
Vojo) persone kaj por la grupo generale.
Fotografado tamen baldaŭ interrompis la skuigitan animo
c tat•on de la prezidanto kaj eĉ denove fortigis lin por travivi tiun
vere heroikan adiaŭon al edzinjo kaj infano. Ankaŭ la deviga
rapidigo de tiu sceno al tio multe helpis. Ĝis tie, multaj el vi.
Rekta vojanoj», sambone kiel mi. konos la diversajn cirkonstancojn, kiujn mi travivis kaj la vere unua novaĵo estas, ke mia
samkupeokupantino estis bela. Holanda knabino. Mi speciale ak-
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centigas la unuan adjektivon kaj mi nun ankoraŭ laŭdas kaj la
sorton kaj la ruzan pakaĵportiston. kiuj okazigis tiun kuneston.
Tamen oni ne kredu, ke tuj mi estis en tre agrabla konversacio
kun tiu ĉarma estaĵo: tute ne, ĉar ...mi ne trovis kaüzon por komenci la babiladon kaj la ĉiam — kaj — daŭre ripetata aludo
al la bona aŭ malbona vetero ŝajnis al mi tro ordinara por tia
speca knabino. Cetere mi diru, ke kvankam por mi la vetero estis
kiel mi ĝin revis, por ŝi. ĝi eble estis tute la kontraŭo.
Krom la ĉarmulino, plaĉis al mi la neĝo, kiu kvazaŭ benis
mian foriron kaj ridigis ĉion, kie mi ploris. Sed ju pli mia senti
mentala animstato ŝanĝiĝis, des pli la vetero prenis alian aspek-ton, ĝis kiam bela suno agrable varmigis la pejzaĝon kaj la pasaĝerojn de nia vagonaro. Ĝi permesis eĉ al mi malfermi iom la
kupefenestron dum mia kunvojaĝintino estis for por manĝi en la
restoracivagono. kaj dank' al tiu sama suno mi povis fini ion diri
kiam ŝi revenis. Senkulpige mi parolis pri mia kriminalaĵo kaj
proponis ree fermi. Per nobla gesto ŝi tamen aprobis mian agadon
kaj aldonis : «'k Vind 't lekker!» Vi ne dubos, ke tiuj vortoj estis
dolĉaj kiel mielo. Intertempe ni jam preterpasis Brussel, Namen.
Gembloers kaj Jemelle. Intertempe mi ankaŭ lernis laŭdi la sorton, kiu ne nur permesas la ekziston de pakaĵportistoj, sed ankaŭ
de biletkontrolistoj fervojaj. Efektive, ĉar dum tiu viro faris sian
devon plenumant.e sian metion, mi sukcesis vidi sur la bileto de
la bela Holandanino. ke Bazel estis la celo de ŝia voĵaĝo. Malfeliĉe
dumvoje en Straatsburg, ŝi eliris el la trajno kaj pli malfeliĉe
ankoraŭ : mi transdonis por ŝi ŝiajn pakaĵojn tra la fenestro,
kiam mi vidis ke junulo amplene deproksimigis ŝin por ŝin kisi.
Mia tuta bela revo en tiu sekundo estis for. Por min mem konsoli.
mi tamen diru, ke ŝi prezentis al mi ĉokoladon, kiun mi rifuzis.
La cetera parto de la vojaĝo sen incidentoj kaj akcidentoj
efektiviĝis kaj sinsekve ni alvenis post Jumelle al la sekvontaj
stacioj : Aarlen, Sterpenich. Klein Bettingen, Luxemburg, Thionville (granda industricentro) , Metz, Straatsburg, Colmar. Mulhouse kaj Basel, kie mi alvenis je la 9.10 a vespere, kio ĉe nu estas
la 8.10a horo.
Baldaŭ mi tie atingis hotelon, en kiu mi tute ne dormis laŭ
la granda monsumo. kiun mi devis pagi. Kiam fine mi bone
sukcesis profiti de mia ĉambro, estis tempo por foriri kaj daŭrigi
la vojaĝon.
Ĝis nun mi ne tro priatentis la pejzaĝon : le ĝi ne estis
sufiĉe interesa, 2e kiam eble estis, interesa vespero jam venis, 3e
ĝis Straatsburg mi estis kaptita de aliaj ideoj, kiuj tute min
okupis.
Estis ankoraŭ mallume, kiam ni forlasis la hotelon en Bazel,
por ree eniri la stacidomon kaj jam pretestarantan vagonaron.
Je la 6.55a la elektra trajno komencis trabori la mallumon, kiu
iĝis pli maldensa, ju pli ni veturis kaj jam suffiĉe baldaŭ la
ĉirkaŭanta pejzaĝo aperis antaŭ mi, kvazaŭ kovrita per griza
vualo. Apenaŭ la veturilo ekmovis, kiam biletkontrolisto (kolego
de la antaŭe benita Belga sammetiisto) envenis la vagonon kaj
diris al mi, post kiam li vidis mian kuponon, ke mi devis sidiĝi en
-
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unu el la du unuaj vagonoj, ĉar nur tiuj rekte irus al Brig. Mi
malfeliĉe eksidis en la lasta vagono kaj devis do komenci malarablan sufervojon, de la unua al alia parto de la vagonaro, ŝarĝita per miaj pli ol pezaj pakajoj kaj daŭre skuata de ia rapidege
v eturanta trajno. Fine mi denove eksidis, sed ne por longe, ĉar
jan j am alvenis alia kuponkontrolisto, kiu same diris a'_ mi kiel
1;, unua kaj tiel mi samtempe sciis, ke mi ne jam sidis en unu el
11, du antaŭaj vagonoj. Nova grava punlaboro estis por mi ankaŭ
ĉ tiu Canossa-vojo kaj pli prudentigita nun, mi iris ĝis kiam mi
a'.ingis la lokomotivon por tiam reiri kaj lokigi min en kupeo de
1',inua vagono. Blovante kaj ŝvitante mi ree komencis pristudi
la ĉirkaŭaĵon kaj mi tuj ekrimarkis, ke en Antverpeno falis pli da
noĝo al tie ĉi, dumvoje al Bern estis nur post tiu urbo ke la
n;ttura blankeco iĝis pli impona. Krom tio, la unuaj montoj
el montris siajn pikojn sed tiom malklare, ke ne estis eble prij uĝi
io 1 alian ol la altecon. Iii ne multe diferis de niaj montoj en la
suda landparto.
Kio plej trafis min, estis la strangaj, Svisaj domoj en la kamparo.
Ili multe diferas de niaj kampodomoj kaj havas ĉiuj specialan
ka rakterizan aspekton. Aŭ ili estas tute el ligno, aŭ ili estas el
ŝtc no ĝis la unua etaĝo; sed tiu ĉi kaj ĉio, kio ankoraií superas
est as senesceote el ligno. La etaĝoj estas ĉir kaŭitaj per larĝaj
ba konoj kaj, ofte oni atingas la etaĝon per ŝtuparo ekster la
domo. Laŭ tiu sistemo do la loĝantino de la teretaĝo neniam
devas plendi pri tio, ke la r'eloĝantoj de l'unua malpurigas ŝian
koi idoron, uzos ŝian piedskrapilon, k.t.p. Alia rimarkinda afero
estas, ke eĉ en malgrandaj urbetoj, l 'a domoj ĝenerale estas
api rte kcnstruataj kaj disigitaj unu de l'alla. Tio laŭ mi ne nur
malgrand_i _•as la fajrodanĝeron, sed multe pliagrahligas la
aspekton kaj permesas pli detaie prijuĝi ĉiun domon aparte.
Krom la montoj kaj la domoj ankaŭ diversaj elektraj stacioj,
1.7 iuj prizorgas elektron en la domoj, al la vagonaroj kaj en la
feb:.ikejoj kaptis mian atenton, ĉar ĉe ni ili ne ekzistas, aŭ almeimaü ne estas tiel bone videblaj kiel tie ĉi.
Fine nia trajno enveturis Bern. la ĉefurbon de la Svisa
«Eidgenossenschaft». Mankas nun ankoraŭ al mi la necesan
materialon por geo''rafie detali mian raporton pri tiu parto, sed
neniam mi vidis ion pli belan, pli imponan ol la eniron en Bern,
lian t la vagonaro veturas sur ponto cie kie oni vidas profunde
mal: upre la riveron, dum artebela ponto kaj mirinda panoramo
de 11 urbo mem. kun fono de altaj, malproksimaj montoj kompletigas la tutan majstroverkon. Ne mi ne facile forgesos tiun
bildon kaj la impreson, kiun ĝi faris al mi. Sed, la plua parto
de mia vojao rezervus al mi aliajn surprizojn.
?ost kelkminuta atendado en Bern mi elveturis la urbon laŭ
la sema vojo kaj ree profitis la okazon admiri la belegan spekta.klc n kiu jam antaŭe ravis min. Tamen kvazaŭ tuj post Bern,
ĉio •ürkaŭanta iĝis pli impresiga : montoj, arbaroj, jes eĉ la
diketo de la neĝotapiŝo. Sinsekve mi atingis Thun kaj Spiez,
admire rigardinte la, nun jam altegajn "niontopintojn; kaj tuj
apud Spiez la panoramo plibeliĝis ankoraŭ ĉar la trajno veturis
-
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laŭlonge de la unua Svisa lago dum mia vojaĝo. Denove mankas
al mi la geografia nomo por pli dece raporti sed... mi .pertis, ke
oni ne bezonas nepre la scion de geografio por ĝui la naturan
belecon.
En Spiez nia vagonaro devis halti pli o1 duonan horon por
atendi la rapidvagonaron el Parizo, kiu malfruiĝis kaŭze de
negventegoj. Jam afabla kunvojaĝanto, al kiu mi pri tio plendis,
ekserĉis en la hortabelo, kiel mi povus plej facile atingi mian
celon, kiam la kontrolisto envenis kaj notis la celon de diversaj
voja.gantoj, inter kiuj mi, por telefone aranĝi la korespondon, do
por haltigi la vagonarojn en la korespondlokoj. Ĉu tia iomplezemo estus ebla en Beigujo?
Kiam fine la atendita vagonaro alvenis kaj kiam la al nia
trajno fiksotaj vagonoj estis en ordo, ni daŭrigis. De nun tamen
komencis denove partoj)., tute malsimilan al tio kion mi jam
vidis ĝis nun. La vagonaro grimpis konstante en la montaro per
rapidega veturo. La aspekto iĝis tiom impona, ke mi ne povis
preterlasi fari al la suprenomita komplezema kunvoj aĝanto la
rimarkon, ke feliĉe nur iom post iom oni enkondukas vin en la
belajojn de la Svisa lando ĉar alie la diferenco estus tuj Iro granda
kaj eble malutila same kiel tro granda ĝojo aŭ malgojo, timo.
kolero, k.t.p. Super profundaĵoj tremigaj tra montoj gigantaj,
preter rokoj abruptaj, la veturado daiirigas en neimagebla rapideco
kaj ĉe ĉi uabismo, post ĉiu tunelo, malantaŭ ĉiu roko nova naturbelaĵo atendas vin kaj sin montras laŭ dek, laŭ dudek diversaj aspektoj,
ĉiuj ĉiam pli grandiozaj. belegaj, ravigaj kaj ĉie, ĉu sur montopiko, ĉu en abisma intermonto, ĉu sur montoflanko aŭ en valo.
ĉie la suno ridas, ridegas kaj tiel ardege kisas la neĝokovrilon, ke
la alrigardo de tiom da blankeco, tiom da brilo kaj rebrilo iĝas
doloriga al la malfelit";a homokulo, kiu ĝissate kaj ĉe pli funkcias por
taŭge kaj komplete ĉion traduki al la cerboj, kiuj fine devas
sin submeti al vanaj kaj ĉiam vanaj klopodoj, kaj nur sukcesas
iomete, sed nur iomete ordigi la ideojn kiam la vagonaro enflugas malluman tunelon; sed tuj poste ili devas repreni la neimageblan taskon je kiu nur la laciĝo kompleta, krom la atingo de la
korespondurbo, metas finon. Tiu loko estis Brig. Mi tion feliĉe
antaŭe sciis, ĉar en la stacidomo mem mi ne plu havis tempon
tion serĉi, ĉar mi devis rapidi al la vagonaro por Sierre, kiu dure
1/2a horo atendis krom min du vojagantojn. De nun al Sierre estis
ripetado de la lasta parto, kun tiu nura diferenco, ke la veturadu
okazis malsupre (la antaŭa vagonaro intertempe ree malsupreniris
depost Kandersteg) en la Rhônevalo kaj laŭlonge de tiu rivîrego,
mallarga en tiu regiono.
En Sienne speciala servo transportas la pakajojn al la stacidomo de la dentradfervojo kondukanta al Montana. Je la komenco
iom strange tiu veturado impresas vin, sed baldaŭ oni alkutimiĝas
kaj trovas la tempon kaj neceson rigardi la spektaklon, kiu kvazaŭ
filmo sin prezentas ĉiam ŝanĝante antaŭ la okuloj. Montoj, valoj,
arbaroj, dometoj. kaj malsupre, tute malsupre, kiel ĉiam pli mallarĝiĝanta rubando, la Rhône. Fine oni alvenas al Montana kaj tie
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la bildaro de la filmo haltigas kaj restos la sama, ĉiam la sama
ĝis kiam la sorto disponos pri mia e To be or not to be».
JUUL KARNAS.
Januaro 1933.

•uulltm• 'or nia revue
Gedebo, 20.- -; Firmin Stroobants, 15.—; Robert De Bondt.
15.--; Renaat Van Daele, 10.—; Edmond Neirinck, 5.—; Robert
De Kegel, 10. --; Adri De Moor, 5.—; Palmyre De Cock, 20.- ; B.
Cornelis. 10.—; L. De Cremer, 10.-- ; G. Daelman. 10. --; Elza
Geeroms, 10. —; Fl. Vereecken, 20.—; Tr. Van der Poorten, 10.—;
Sid. Verschooris, 10.—; Remi Eekhout, 5. —; monkolekto dum la
Kristnaska festo de Flandrema Grupo Esperantista. 54,50; Nele,
Brussel, 30.—; René Wittebroodt, 10.—; G. Debrouwere, 10.—;
André Vandenberghe, 10. —; Kamiel Ferryn, 10. —: Flandra Esperanto Instituto. 200. —; entute : 509,50 frankoj.

Inter Ni
ANTWERPEN. -- FLANDREMA GRUPO ESPERANTISTA. —
Sabaton la 11-an de Marto, je la 7 1/2 a vespere. okazos en la
salono de l'kafejo «De Ton», Pelikaanstraat
14, reprezentado de «Peerke houdt revue»,
granda kontraŭ milita spektaklo. La reprezentadon prizorgos la societo -'Pax», kiu
tiel jam je l' 4-a fojo estos nia gasto. Post
la reprezentado okazos dancado. Niaj membroj kaj amikoj venu kun siaj parencoj kaj
konatuloj : ili certe ne enuos.
La reprezentado de «Peerke houdt revue»
jam devis okazi la 28-an de Januaro. Sed
tiam la aktoroj estis ĉiuj kaptitaj de la
gripo; nur unu postrestis : s-ro Suls. la gvidanto de la societo
«Pax». Ĉi tiu faris paroladon pri la pluĉinelludo ĝenerale kaj pri
«Peerke houdt revue» precipe. Vere, estis interesa parolado, kiu
plivigligis la intereson por la reprezentado de la 11-a de Marto.
Post la parolado oni dancis... ĝis la 2-a. Tiam oni devis reiri
hej men tra Siberia malvarmo.
Ois la 11-a nun!
LA REKTA VOJO. — La 21-1-33 nia grupo havis sian jarkunsidon. La raportoj de sekretario kaj kasistino estis aprobataj.
Al la prezidanto, s-ro Karnas, kiu estis ironta al Svisujo pro
malsano. la grupanoj donacis belan inksorbilon kun la vortoj «La
-
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Rekta Vojo» engravuritaj. La Verdaj Pedalkavaliroj (grupo bicikla, konsistanta el membroj de L. R. V.) donacis letermalfermilon
kun la literoj V. P. K. Post diversaj elektoj, la estraro nun konsistas el s-ro. J. Karnas : prezidanto; s-ro. A. Lodema Sr. : vicprezidanto; s-ro. Meire : 1-a sekretario; f-ino M. Van der Mast : 2-a
sekretariino; f-ino L. Joukes : kasistino.
La adreso por korespondaîoj estas : f-ino M. Van der Mast.
Tweelingstraat, 3, Antwerpen. aŭ kafejo «Gulden Kroon», St. Jacobsmarkt, 98, Antwerpen.
La kunsido decidis ĉiumonate donaci 5 frankojn por «Flandra Esperantisto».
S-ro Lodema Sr. urge petis la membrojn pli ol ĝis nun ĉeesti
la kunvenojn de F.L.E. kaj precipe la 4-an kongreson en Mehleno.
La V.P.K. intencas iri Mehlenon bicikle kaj starigi tendaron, se
estas trovebla bona loko.
La vicprezidanto gvidas depost la 16-a de Januaro novan
kurson.
BRUSSEL. — N. E. L. E. — Lasttempe niaj grupkunvenoj iom
suferis pro la grip-epidemio; nun Kiuj denove resaniĝis kaj niaj
semajnaj kunsidoj estas, kiel antaŭe, ĉiam bone èeestataj.
La V. T. B.-kurso, gvidita de s-ro H. Rainson en nia ejo, fini
ĝis; la rezulto estas tre kontentiga rilate al la varbado de novaj
anoj por «Nele» kaj de novaj abonantoj al «Flandra Esperantisto». De la kurso okazanta en la «Bond der West-Vlamingen»
ni ankaŭ multon esperas.
Ni invitas ĉiujn niajn membrojn kaj ankaŭ la izolulojn el
Brussel senprokraste aliĝi al la 4-a Flandra Kongreso de Esperanto, okazonta dum Pentekosto en Mechelen. Oni povas aliĝi,
sendante la kotizon rekte al s-ro H. Rainson aŭ pere de «Nele»,
kiu havigos al ĉiu partoprenema esperantisto ĉiujn deziraiajn
klarigojn kaj akceptos la aliĝiloj n ĉiun Mardon je la 20-a en sia
ejo «Breughel», Em. Jacqmainlaan, 37.
KORTRIJK.
ESPERANTISTA GRUPO. — Merkredon, 1-an
de Marto, je la 8-a vespere, okazas ĝenerala monata kunveno en
kafejo «De Tuin», Yzerweglaan.
La pasintan monaton okazis elekto de la estraro por la nuna
jaro. Estis reelektataj : s-ino Byltjauw, s-roj Misschaert, Casier.
Bossuyt, Steelant, Vanfleteren kaj Doornaert. Kiel nova komitatano estis elektata s-ro Eugeen Vandcnberghe. S-ro P. Mattelaer
estis unuanime elektata kiel honora prezidanto.
Speciala kunveno de la estraro okazis la 19-an de Februaro
por indiko de la diversaj postenoj. Oni indikis kiel 1-an prezidanton : s-ron G. Debrouwere, 2-an prezidanton : s-ron O. Steelant; sekretarion-kasiston : s-ron Petro Misschaert. La estraro
ankaŭ decidis kunveni ĉiumonate, dimanĉmatene antaü la ĝenerala kunveno.
Dum la lasta ĝenerala kunveno, la sekretario-kasisto prezentis la situacion de la grupa kaso, kiu enhavis je la fino de 1932
enkason de 160.85 fr. La estraro aprobis la kaslibron kaj gratulis
la sekretarion kasiston pro la bona maniero, laŭ kiu li prezenti
la kontojn.
-

—
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SPECIALA ALVOKO. - Dimanĉon, 12-an de Marto, okazos
speciala radio disaŭdigo de la radio-stacio Lille, de la 9 1/2-a
ĝis la 10-a matene. Nia grupo kunlaboros al tiu disaŭdigo per la
kantado de la kantoj «Flandroland'», «La Gildo f estas» kaj «Kiu
jen aüdigas sin». Ni insistas, por ke ĉiuj kantemuloj regule ĉeestu
la ripetadojn. Multe da personoj, ankaŭ ne — Esperantistoj regule aüskultas la Esperanto -- dissendojn el Lille: sekve, por la
bona famo de nia movado, necesas. ke nia kantado estu perfekta!
Ni fidas je niaj fideluloj!
-

,

MECHELEN. -- LA ESTONTO. — ĉiam nia kurso estas ĉeestata de dekkvino da lernantoj. Ne estas granda nombro, sed la
lernantoj estas fidelaj kaj venas regule.
Malfeliĉe, pro okulmalsano, nia vigla gvidanto dum kelkaj
semajnoj ne povis gvidi la kurson; feliĉe, nia grupano Vercammen, instruisto. povis daŭrigi la lecionojn. Ni tre dankas lin pro
lia sindono kaj vere miras pri la facileco per kiu li je l'unua fojo
gvidis esperantokurson.
Nun s-ro Rainson jam povis repreni sian taskon. Vere, kun
Cu instruistoj ni nepre devas sukcesi en la estonteco.
S-ro Rainson kiu antaŭ kelka tempo faris tre interesan paroladon pri Esperanto en la Flandra junulinara societo «Voor
Eigen Schoon» (Por propra belo), intertraktis kun tiu ocieto por
doni specialan kurson. Ĝi komenciĝis la 20-an de Januaro. Dudek-kvin lernantinoj ĉeestis. Bela sukceso!
ROESELARE. -- RUSELARA ESPERANTISTA GRUPO. — Dimanĉon, la 26-an de Februaro, posttagmeze je la 3-a okazis en la
hotelo «Java» bone sukcesinta festo, al kiu kunlaboris diversaj
gemembroj de la grupo kaj s-ano J. Decoster el Bruĝo. La festo,
kiu finiĝis per surprizpiena loterio, ne rapide estos forgesata de
la ĉeestintoj .
Kunveno por la fraŭlinoj okazos Lundon la 20-an je la 7-a,
■ aj por la sinjoroj Merkredon la 22-an je la 8-a.
-

RONSE. — LA PACA STELO. — Jen la programo
por la monato Marto : la 1-an okazos la tracicia kantvespero; la 8-an ni daŭrigos la lernadon de novaj vortoj
laŭ instruplena metodo; la 15-an ni diskutos pri diversaj grupaferoj : farota propagando, ekskursoj, tradukota libro, k.t.p.; la
22-an fine okazos la fino de la ĉapitro «Tiel la Flandroj rakontas».
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