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Flandre liongrreso

de Esperante
Mechelen, 3-4-5 an de Junio 1933
PROVIZORA PROGRAIIIO
SABATE : Malfermo de la kongreso; Gaja Vespero kaj
Laborkunsido.
DIMANĈE : Diservo kun Esperanta prediko; oficiala akcepto
en la urbodomo; fotografado; esperantista festo; granda balo.
LUNDE : Vizito al Esperanta ekspozicio; vizito al la turo de
la Cefpreĝejo kaj al la sonorilaro; komuna tagmanĝo;
fondo de Flandra Asocio de esperantistaj geinstruistoj, dum la
negeinstruistoj vizitos la DRA meblofabrikoj; piedpilkvetludo;
ferma kunveno.
La kongreskotizo estas nur 10.— fr.; do aligu tuj! Kiel eble
;lej f rua aligo estas je via propra intereso, ĉar granda nombro
tta Kongresanoj estas antaüvidata! Tiuj, kiuj jam aliĝis al Flandra
Kongreso ne hezitos! Tiuj, kiuj ne partoprenis, informu ĉe ili!
Flandraj Esperantisloj, fervore propagandu por via 4-a en
Mechelen!
Propagandilojn kaj informojn volonte havigos : s-ro H.
Rainson, Hombeeksche steenweg, 54, Mechelen.

La sekvonta numero de «Flandra Esperantisto» estos speciale
dediĉata al Mechelen kaj la 4-a Flandra Kongreso de Esperanto.
LEGU EN ĈI TIU NUMERO LA KONDIĈOJN PRI KONKURSO PRI
NIA 4-A! PARTOPRENU!
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la V.nqI. de la Ârliit.
Hogarth, Angla pentristo, kiu reprezentis kun gloro la Anglan
pentroskolon, ricevis iun tagon la viziton de lordo L.
«Hogarth,» diris la riĉega, sed avara nobelulo, «vi devas pentri sur unu el la muroj de mia kastelo «La forkuro de la idoj de
Israel tra la Ruĝa maro.»
«Bone,» diris la artisto, «kostos al vi cent gineojn. ➢
«ĉu vi estas freneza?» ekkriis la lordo furioze. «ĉu mi pagos
al vi cent belajn gineojn pro tio, kiam la tempoj estas tiel terure
malbonaj? Mi konas pentristojn, kiu liveras tian pentraĵ on por
peco da pano. Dudek gineojn mi pagos al vi, ĉar via nomo estas
Hogarth.»
«Iu verŝajne informis vin, ke mi estas en monembaraso,)
respondis la pentristo. «Nu, estas egale. Mi kontentiĝas kun tiuj
dudek gineoj, se vi antaŭpagos min. Se vi ne faros tion, mi ja trovos iun alian, kiu helpos min.»
Hezitante kaj grumblante lordo L. donis la monon.
La sekvantan tagon Hogarth venis kun sitelo plena je sangruĝa farbo, per kiu li kovris la murojn kun larĝaj strekoj de kolorigbroso.
Apenaŭ li finis tion, kiam li ekfumis pipon kaj lordo L. eniris
la salonon. Hogarth leviĝis de sia seĝo kaj diris : «La pentraĵo
estas preta. ĉu la maro ne estas bele ruĝa?»
«Sufiĉe ruĝa,» respondis la lordo, «sed mi ne vidas Faraonon!
Kaj kie estas diable lia armeo? Mi ankaŭ ne vidas la forkurantajn idoj n de Israel!
— «Via lorda Moŝto ja tiel longe restis en la lito!» ridante
respondis Hogarth. «Nun la persekutantoj estas dronintaj en la
maro kaj la idoj de Israel estas jam delonge sur la alia bordo
savitaj el la danĝero ! »
—

Tradukis J. Vandersteen.

WAT NEDERLANDERS VAN NAAM ZEGGEN OVER HET
ESPERANTO
Het «Esperanto» is ongetwijfeld een der meest praktische
hulpmiddelen tot vestiging van den wereldvrede. Het is opmerkelijk, hoe op internationale congressen een spontane vriendschapsband ontstaat tusschen twee menschen van verschillende
nationaliteit en ontwikkeling. Ik was daar menigmaal getuige
van. Voor het vredeswerk is kennis van het Esperanto beslist
onontbeerlij k.
Ds. J. B. R. HUGENHOLZ.
Secretaris «Kerk en Vrede», en «Int. Unie
y. Antimil. Geestelijken». Lid van den Raad
van het Int. Vredesbureau te Genève.
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Uwmvtme Je Flaindra
tiq. .r.rImIiII
Okaze de la «Floralioj» en Gent, Flandra Ligo kunvenos en tiu
urbo la 30-an de Aprilo posttagmeze.
Matene ni kune vizitos la florajn mirindaĵojn. Kunveno antaŭ
la Sankta Petro-stacidomo je la 9 1/4-a Foriro je la 9 1/2-a
akurate.
Post la vizito al la «Floralioj» okazos komuna tagmanĝo en
la restoracio «La grande Boucherie», Groenselmarkt (apud la
Grenvendejo). Prezo : 10 fr., kun servado, sen trinkaĵo. Menuo :
supo, aimanĝaĵo, du specoj da viando, deserto.
Post la tagmanĝo kunveno en la sama ejo, unua etaĝa salono.
La geamikoj, kiuj volas antaŭmendi enirbileton por la
«Floralioj», pagu 5 frankojn antaŭ la 10-a de Aprilo al poŝtĉeko
3309.23 de Juliette Terryn, Raapstraat, 82, Gent.
Tiuj, kiuj volas partopreni la komunan tagmanĝon, pagu por
ĝi 10 frankojn al la sama poŝtĉeka numero antaŭ la 15-a de Aprilo.
Tamen estos ĉiam ankoraŭ okazo por aĉeti enirbileton ĉe la
«Floralioj». Por la komuna tagmanĝo estos ankaŭ ankoraü okazo,
sed estas preferinde, ke oni antaŭmendu.
Grupoj. kiuj venus almenaŭ 12-ope, povas peti fervojan rabaton de 35 %, dek tagojn antaŭe, ĉe la fervoja administracio. La
izolaj samideanoj petu «week-end»-biletojn.

IimJri

m

Es er.ntigifa
Mi Cecilion vidis
(Ik zag Cecilia komen)

Malnova Kanto.
Mi Cecilion vidis
apud rivera bord.
mi Cecilion vidis
kun floroj en la man'
Rigardis ŝi al sia
paŝtisto, Florian',
kies ŝafar paŝtiĝis
en sama region'.
Ekkantis Cecilio,
kun granda emocio.
Aŭskultis la paŝtisto,
ekkaptis lin korto' :
li kisis Cecilion
sur ŝia ruĝa bue'.
Tradukis Martha Vervloet.
.
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MomJlileriitmro
LA ĈIFONOJ DE KOFETUO.
de Richard Le Gallienne
Kiam, en ŝia nova situacio, la unua iluzio de vivdaŭra feliĉeco
estis forfluginta, kiam la miraklo de ŝia surpriza aliigo de vaganta
almozulino je reĝino estis kunfandiginta kun aliaj ĉiutagaj faroj,
kiam ei tiu miraklo estis cedinta lokon al la viva realeco, la reĝino
Kofetuo iom post iom eksentis maltrankvilecon en sia koro.
Tamen, ŝi ĉion havis, kion la mondo povis doni al M. ŝi sendube posedis ĉiujn dezirindajojn, kiuj povas ĝoj igi la koron. La
rego ŝin amis ankoraŭ tiel forte kiel en la tago, kiam li renkontis
sin ce l'matenkrepusko apud la lageto en 1, arbaro.
Anstataü cif one disŝiritaj mizerulinaj vestaĉoj, kiuj apenaŭ
estis kovrintaj iam la liliblankecon de ŝia korpo, si havis multegaj n vestojn, zorge prilaboritajn, de diversaj plejelektitaj modeloj, silkajn teksas oj n tiel helajn kiel ora suno, tiel purpurajn
kiel vinmalhela maro, plenajn je kolorludo kvazaŭ la diverskoloro
en la cielarko, kaj tiel mildajn kiel somernubo; ĉi ĉio plej briligis
Sian eksterordinaran belecon en la okuloj de l'rego.
Ĉiutage la rego alportis al ŝi netakseblan juvelon, kiu tuj
admirinde brilegis en ŝiaj nigretaj bonodoraj harbukloj.
O! Kiel magia estis la interenamigo, tiun strangan matenon,
prof unde en l'arbaro! Kiam ŝi ekvekis ĉe l'muskokovrita malsupro de grandega fago, la suno staris apenaŭ super la suproj
de l'arboj . La frumatenaj sunradioj devenigis impresigan sorêadon
super lageto kaj plenigis la nimfeajn kalikojn je pura matenoro.
Kofetuo kviete kuŝis unu momenton kaj ekraviĝis pro la ĉarmega
vidajo de l'rozkolora ekmanteniĝo, kiu disetendis sian beibrilegon
super la regiono. La birdokantado sonoris tra l'aero matena, dum
milda venteto blovetis. Ondetanta rivereto fluadis inter siaj
muskizitaj bordoj kvazaŭ spegulpura vojo arĝentflua. Senmovaj
perspektivaj pejzaĝoj elbluiĝis de sub nebuletoj, kiuj, forpuŝitaj
de l'sunlumo, pendis iomete for de la griza horizonto.
Kofetuo leviĝis, genufleksis ĉe la lageto, lasis pendi siajn
harojn, kombis kaj plektis ilin kaj la supraĵo de l'akvo utilis al
ŝi kvazaŭ spegulo per nimfeoj enkadrigita.
Dum ŝi rigardis al si mem en la hela akvo, kun filina ĝojo
pro sia beleco, dum ŝia nuda brusto ruĝvarmiĝis en la matensunlumo, silueto falis sur la lagetan akvon. Ektimante ŝi vidis en la
akvospegulo, ĉe sia propra kapo, la vizaĝon de bela juna kavaliro,
kiu sin klinis trans ŝiaj ŝultroj. Miregante ŝi rigardis returne
kaj jen reĝo staris antaŭ ŝi!
Senmove ili fikse rigardis unu la alian kvazaŭ en revo.
Fine la reŭo parolis :
«Vi similas feinon; vi estas tro bela por esti homo».
— «Tute ne, Via Reĝa Moŝto», Kofetuo respondis, «mi estas
malriĉulino, mi vagadas kun mia liuto de urbo al urbo, kantante
miajn kantetoj n».
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«Vi ne plu vagados», diris la rego. venu kun mi, vi sidos
sur trono, vi estos mia regino kaj mi ĉiam amos vin».
Kofetuo ne povis respondi pro sia granda miro, la koro al ŝi
premiĝis.
La reĝo premis la manon al ŝi, surĉevaligis Mn kaj eksidis
malantaŭ ŝi sur sia ĉevalo, kiu en la proksimeco razmangis her-,
bon. Ili kune rajdis al la urbo kaj êiufoje kiam la rego kisis ŝiajn
lipojn. ŝajnis al ili ke la ĉielo kaj la steloj tuj estis falontaj en
iliajn korojn.
Kiam ili trarajdis la urbon ili estis sekvataj de scivola popolamaso ĝis la marmora palacŝtuparo.
La reĝo deĉevaliĝis, prenis karese Kofetuon en siaj brakoj
kaj portis Mn sur la plej altan ŝtupon.
Sian manon kisinte, li sin turnis al sia popolo kaj ekparolis :
«Kara popolo mia, jen estas via regino, kiun al mi Dio sendis
por regi, tuj post, de hodiaŭ, super viaj koroj, same kiel super la
mia ŝi jam regas. Obeema popola mia, salutu vian reginon!»
Nun la reĝo genufleksis antaŭ sia vaginta almozulino, kaj
sammomente ĉiuj geĉeestantoj ekgenuis kaj, klininte la kapon,
unuvoĉe ekkriis : «Vivu nia regino! ŝi vivadu!»
Poste ili ambaŭ eniris la palacon. Korteganaj taj lorino j kondukis la vagintinon en multekoste tapetitan kaj per speguloj
garnitan ĉambron, kun multekostaj mebloj : tabloj tegitaj per
verda drapo kaj per velurotegitaj kanapoj. Ili liberigis ŝian
blankan korpon de la ŝiritaj vestoj kaj revestis Mn per bonodora
tolaĵo kaj per vestoj kun oro interplektitaj. La reĝo ordonis, ke
tuj la almozulinaj vestoj estu enkestigataj en ora kestego, ĉar
tiuj ĉi ĉifonoj estis al li treege sanktaj pro lia amo.
En la sekvanta tago, matene, en la katedralo, antaŭ la Dia
Altaro, en la ĉeesto de lia popolo, la reĝo metis oran ringon ĉirkaŭ
la fingron de sia amantino, belegan ringon kun safiro, kiu brilis
tiel forte kiel matena stelo en la ĉielarkaĵo. Tiel ili ambaŭ geedziĝis kaj la bela vagintino estis regino kaj kuŝis en reĝaj brakoj.
... Sed nun, ĉi ĉio estis pasinta jam de longe, kaj, kvankam
la reĝo Mn ami'; ankoraŭ pasiege, tamen ia maltrankvileco kuŝis
en la koro de Kofetuo. ĉu la mirindaĵo de ilia amo estis perdanta
sian forton? Ofte la reĝino imagis al si, ke la rego malsatis ŝiajn
originajn manierojn. ŝi supozis, ke li kore deziris, ke ŝi pli harmoniu kun ĉiuj, kiuj kutime kunvivis kun ŝi, precipe kun la
kortegaj sinjorinoj kun iliaj mondumaj kutimoj kaj nenaturaj
ridetoj. ĉar, kvankam Kofetuo nun estis jam longtempe reĝino,
ŝi tamen estis ankoraŭ la sama sprita bonanimulino el la
estinteco.
En ia bela printempa mateno la reĝino sidis ĉe l'malfermita
fenestro de la palaco. ŝi fikse rigardis la printempan novfoliigon.
ŝi vidis kiel gajege la sunradioj lumludis en la foliaro kaj sur la
verdaĵo. ŝi admiris la matensunon, kiu belege orbriligis ĉiujn
revivantajn kreskaĵojn.
«Oh! Printempo kara!» ŝi gemetis, «havigu al mi, ke mi povu
resatigi per vi! Lasu min, je ĉiu vekigo denove banigi en via luksa
beleco! Kial iam mi kredis, pro stultega espero, je felleof;uo,
—
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pensante, ke riĉeco naskas feliĉecon? La elreviĝo ŝtelis de mi ĉi
tiun esperon kaj alportis al mi la suferadon. Miaj es 1' roj forfalis
en abismon. ĉiuj miaj revvizioj malaperis kiel la roso kaj mia
animo sopire ploras pro ilia nerealiĝo.»
Subite ŝi havis ĝojigan penson, kiu fariĝis revado.
Kiam, en la sekvanta nokto, Kofetuo estis kuŝanta, ŝi
vekis apud sia reĝo, kiu estis ciormeganta, ŝi ellitiĝis kviete, kaj
enŝoviĝis en la sekretan galerion, kie staris la ora kestego. Tie,
ŝi plorante sin vestis per la disŝiritaj iamaj ĉifonoj, prenis la
liuton kaj angore ekriis : «O! Animo mia! Kiel profunde vi estas
enprofundiĝinta, senflugiliĝinta en nigra nokto, kunforĝinta per
feraj katenoj, premegata de dolorŝarĝo! ĉu estas ver' vi, kiu
venis iam trinki la freŝan matenan arbarroson, rigardante vin
fiere en l'akva spegulo de la lageto kvazaŭ stelo sur la ĉiela
bluaĵo? ĉu vi ankoraŭ pli longe toleras ĉi tiujn mucidodorajn
ĉambregoj n plenajn je vinodoro kaj festobruo, tiujn neniam
viditajn noktskandalojn de ĉi tiuj riĉaj mondemulaĉoj ? Mi kore
deziras min forsavi de ĉi tiu malpura nesto. Mi estas malsana
pro festaj svarmadoj. Mi denove volas vagadi en la printempa
aero kaj ripozi ĉe la lageto.»
Post ĉi tiu malĝoj a korelverŝo, Kofetuo reiris en la dormoĉambron kaj vidinte, ke la reĝo estis ankoraŭ dormanta, ŝi skribis
kelkajn vortojn sur papero, kisis lin lastfoje sur lian frunton kaj
malsupreniris la ŝtuparon.
Sed la reĝo vekiĝis ĉe la sunleviĝo kaj, kun ia timo en sia
koro, li vidis ke tie, kie la reĝino ordinare kuŝis, troviĝis nur
letereto.
Ekscitite li ĝin malfaldis kaj legis jenon :
«O! Mi vin amas! Mi tutkore vin amas! Sed tia bonvivantara
vivo kiel la via, ne estas la vera animfeliĉo!»
Kaj sammomente, profunde en la arbaro, la iama vaganta
almozulino denove estis plektanta siajn harojn kaj la akva suprajo
denove utilis al ŝi kiel per nimfeoj enkadrigita spegulo.
El la Angla tradukis
Aloïs Van Haver

Esperanto • Ekzamenoj
La 9-an de Aprilo okazos en Aalst je la 9-a matene, kaj en
Brussel je la 2-a posttagmeze, Esperanto-ekzamenoj, organizitaj

de Flandra Esperanto-Instituto.
La personoj, kiuj deziras partopreni, pagu la sumon de 10.—
fr. per poŝtĉeko 326.851 de Flandra Esperanto-Instituto, Kortrijk.
ĉiujn informojn pri la ekzamenoj volonte havigas f-ino Juliette Terryn, Raapstraat, 82, Gent, prezidantino de Flandra Esperanto-Instituto kaj de la ekzamena j uĝantaro.

Pri la Reorganizo
Pri la reorganizo de la Esperanto-movado, eminenta Nederlanda samideano skribis al ni :
«Malagrabla afero, la internacia organizo. Tamen la solvo,
laŭ mi, estas sufiĉe simpla. Sed, oni ne volas. La U. F. E.
(= U. E. A.) akceptu ĉian nacian, nenacian, religian, politikan,
fakan organizon. Oni ne plu parolu pri oficiala. La triminutaj
paroladoj en la kongresa malferma kunsido ne plu okazu.
Restas ankoraŭ la demando pri individuaj membroj. Oni lasu
tiun eblon, sed la 5 grupoj de membroj pagu la duoblan kotizon.
Ili estu administrataj per la nacia organizaĵo, kiu prenas la
duonan kotizon.
Restos ĉiam kelkaj, kiuj ne estas kontentaj. Sed oni ne povas
ne fari ion, por ŝpari iun specialan personon.
Ni organizu la amason, flanke lasante la anarkiemajn. Sed,
antaŭ ĉio, oni organizu demokratie, ni ne bezonas reĝojn en nia
movado. )

Konkurso pri nia 4•a
Flandrema Grupo Esperantista el Antwerpen organizas kongresan konkurson. La problemo estas : Kiom da kongresanoj

aliĝos al la 4 a Flandra Kongreso de Esperanto en Mechelen?
-

IaiiiJiri aiconto
KIAL LIUSABATE LA SUNO BRILAS.

ĉiusabate la suno brilas, kiom ajn malbona estu la vetero!
Kelkfoje ĝi nur brilas dum kelkaj momentoj. sed ĝi tamen brilas
dum la tempodaŭro necesa al la Sankta Virgulino por sekigi sian
ununuran ĉemizeton.
Jterakontis Juul Karnas.
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La solvinto, kiu plej precize estos sciiginta la nombron,
povos aĉeti por 100 frankoj da Esperantaj libroj ĉe Flandra Esperanto-Instituto. Se estus pli ol unu bona solvinto, la sorto decidos.
Tamen ĉiuj bonaj solvintoj ricevos premion.
La solvoj devas esti sendataj antaŭ la 1-a de Junio al Piet Van
Peel, Steenhouwersvest, 26, Antwerpen, al kies poŝtĉeko n-ro 282135
oni devas pagi 5 frankojn kiel subtenon por «Flandra Esperantisto.»
ĉiu ajn povas partopreni kaj ensendi kiom ajn da solvoj,
kondiĉe, ke por ĉiu solvo li pagu 5 frankojn.
Por informo : al la 3-a Flandra Kongreso de Esperanto en
Kortrijk aliĝis 202 kongresanoj.
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lom da Prahistorio

EL LA «BULTENO N-RO 3»
Aliĝoj : Ĝis nun anoncis sian aliĝon 354 personoj el 26 landoj.
Laŭlanda statistiko : Alĝerio 1, Anglujo 35. Aüstralio 1,
Aŭstrio 8, Belgujo 18, ĉehoslovakujo 13, Danujo 2, Dancigo
1, Estonio 1. Finnlando 1, Francujo 42, Germanujo 144, Hispanujo 12, (inter ili tri el Katalunujo), Hungarujo 3, Italujo
13, Japanujo 1, Jugoslavujo 1, Nederlando 23, Nederl. Hindujo
1, Polujo 14 (inter ili n-roj 1-12 rezervitaj por familio Zamenhof) , Rumanujo 1, Saar-teritorio 1, Skotlando 4, Svedujo
5, Svislando 8.
Fakaj kunvenoj : Krom la jam cititaj oni anoncis la sekvantajn
fakajn kunsidojn : (Pri detaloj oni turnu sin al la organizantoj) :
Bahaanoj : S-ro D-ro H. Grossmann, Friedrich Voglerstr. 26.
Weinheim. Baden.
Frarna^onoj : S-ro Carl Barthel. Wdhlerstr. 14, Frankfurt/
Main.
Aliaj organizantoj bonvolu sufiĉe frue anonci siajn dezirojn.
Festa iluminado dum la kongreso. La urbo Koln ĵus promesis feste
iluminadi la katedralon, pontojn kaj Rejnbordojn, okazaĵo.
kutima nur ĉe gravaj festoj.
5000 ekzemplerojn de nova gvidfolio konsentis al ni la magistrato
de la urbo Koln. Ili estas senpage riceveblaj ĉe la adreso de
la LKK, Trajanstr. 25, Kdln.
Pasporto. Estas oportune sin turni al la plej proksima germana
konsulejo, kiu donas informojn pri pasporto, vizo, ktp.
LKK sukcese klopodis pri malkaraj loĝejoj; detaloj en la venonta
bulteno.

KONGRESA FILMO
Tre bela filmo pri la 25-a Universala Kongreso de Esperanto
rn Küln estas je la dispono de la grupoj aliĝintaj al Flandra Ligo
Esperantista kaj ĝiaj propagandistoj. La filmo ankaŭ povas servi
por paroladoi en .sekcioj de 1•1. Vlaamsche Toeristenbond.
Por la filmo skribu al : Flandra Esperanto-Instituto, Marckesteenweg, 18, Kortrijk.
FLANDRAJ ESPERANTISTOJ, SUBTENU VIAN REVt;ON!
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La prahistorio certe estas duba afero. Ni scias nur iom pri ĝi
per la geologiistoj. kiuj apogante siajn geologiajn sciojn sur la
•eologiaj eltrovoj de la geologio, eltiras ei ĝi geologiajn konkludojn,
kiuj kvankam dubaj, tamen estas nediskuteblaj, ĉar pri la geologio
nur la scienculoj scias ion; la aliaj homoj, kiel ni, nur raj tas
kredi.
Tiu scienco do, kiu tiom fidas je nia kredo, instruas al ni. ke
la -, i^o de nia amata tero povas esti dividita en kvar grandaj
epokoj : la unua, la dua, la tria kaj la kvara.
ŝajnas, ke la Kreinto ne ĵetis nian teron en la spacegon,' kia
ni ĝin vidas hodiaŭ. En la unua epoko nia tero estis nur fajro.
gaso. dika nebulo. kiu maldanke forŝiris sin de sia patrino la
Suno por sekvi dum longa turniganta veturado la plenumon de
tiam forfluganta celo.
Sed tiu virine ŝanĝema nebulo baldaŭ ŝanĝiĝis je diversspecaj
flueblaj substancoj. Ankaŭ ei tiuj fl" ' kajoj ne estis tre konstantaj.
ĉar post iom da veturado tra l a glae spacego, ili pli kaj pli malvarmiĝis kaj iom post iom iĝis solif` _i insuletoj sur tiu brulanta
maro. Post multaj jarmiloj la insuletoj iĝis insuloj kaj finfine
formiĝis ĉirkaŭ la ribela fajro facile rompebla kovrilo, sur kiu iam
aperos la Vivo.
Dua tavolo poste kovris la unuan ,_4 nun, dank' al la varmego.
la pluvegoj kaj la densa atmosfero. mirinde altaj kreskajoj, kvazaŭ
laŭ ordono, elsaltas ei la tero : la kalamitoj. la lepidodrendonot
la singularioj. la likopodoj, altaj je 40 metroj. Sub iliaj densaj
foliaroj nur kelkaj insektoj zume ludas. Neniu birdo kantante
gajigas ilian mulluman ombron. Morta silento premas la teron,
kiun nur lulas la sopiroj de la vento, la muĝado de la uraganoj
kaj la kanto de la ondoj.
Sed iom post iom la grandegaj plantoj enspiras aeron pezigita
de karbono. La oksigeno plimultiĝis. La atmosfero plipuriĝis. La
tero plimaljuniĝis kaj jen la dua epoko forpelas la unuan.
Subite en la mallumo de la arbaroj naskiĝas misformaj
bestegoj harmonie kun la tiam misforma naturo. Monstre grandega estas ĉio. Grandegaj devas esti la herbomanĝantoj por atingi
la foliaron de la grandegaj arboj; grandegaj devas esti la viandomanĝantoj por venki la grandegajn herbomanĝantojn. Altkreskaj estas la anoj de tiu epoko, kiu estas la plej pasiiga, la
plej fantazia el la historio de la mondo. Al stranga naturo konvenas strangaj loĝantoj . Estas tial, ke en la malseketa ombro de
la arbaroj, en la malbonodoraj marĉoj, en la varmeta maro moviĝas miriga bestaro. ĉiu besto estas terure armita por atako aŭ
por defendo kaj po`edas fortegon, blindan fortegon. kiu ne evitas
la barojn dum la rekta irado kaj la vivbatalo.
Estas kvazaŭ la naturo, farante la unuajn paŝojn sur la vojo
de la Vivo, ankoraŭ ŝanceliĝas. Estas kvazaŭ en ĝiaj dubantaj
manoj la diversaj rasoj intermiksiĝis je unu tipo. Tial en 11.
prahistoria mondo de la dua epoko oni povas admiri bestojn kun
-
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dika korpo de mambesto, longega kolo de rampbesto kaj birda
kapo armita per dentoj : tia estas la haosa besto en tiu haosa
naturo.
Kelkaj lertaj natursciencistoj klopodis refari tiujn bestojn
laŭ trovitaj ostaroj. Kiam oni estis trovinta tutan ostaron. la
rekonstruado estis facila; sed ofte okazis, ke oni nur trovis
piedegon aŭ piedfingron aŭ kruron kaj tiam la rekonstruado nur
estis ebla per pacienca laboro kaj pristudado. Per longa kaj
scienca komparo inter la trovita osto kaj la nun ekzistantaj
bestoj. oni povas rekonstrui la tutan ostaron kaj diveni la morojn
de la besto laŭ la formo de l'ostoj. Kompreneble, tiaj rekonstruoj
estas pridiskuteblaj. sed tamen tre verŝaj na j , kiel multaj pruvoj
jam montris.
Ni supozu do, ke natursciencisto, venkinte sian timon.
promenus tra la duaepoka naturo. Baldaŭ li renkontas la «lcelaps
aquilunguis» : estas la plej terura viandomanĝanta el la prahistoriaj bestoj. Kun siaj grandaj malantaŭaj piedegoj kaj kun
sia fortega vosto, ĝi sin ĵetas sur la kaptaĵon, kiun ĝi mortigas
per sia akra dentaro kaj disŝiras per siaj akraj ungegoj. Plie ĝi
estas protektita kontraŭ la aliaj bestoj per dika skvama haŭto:
sed ĝi ne tre bezonas ĉi tiun defendilon. ĉar ĝi atakas pli ol ĝi
estas atakita. La plimulto el la bestoj ĝin timas, kvankam ĝi ne
estas tre granda : ĝi estas nur 7 metrojn alta.
Kvankam la batalo estas unu el la ĉefaj kondiĉoj de la tiama vivo, ekzistas tamen bestoj, kiuj estas pli pacemaj ol la
«lcelaps aquilunguis». Malgraŭ sia timiga aspekto la «agathaumas
sphenocerus» estas tre trankvila loĝanto de tiu batalema mondo.
Tre verŝajne ĝi estas la prapatro de la nuna rinocero kaj kiel
ĉi tiu lasta nur kvieta herbomanĝanta besto. Tamen kiam ĝi estas
atakita de iu viandomanRanto, ĝi sin energie defendas per siaj
kornot sia kolumo kovrita per pikiloj, sia rabobirda beko kaj la
fortego de siaj muskoloj, kaj ne estis ĉiam ĝi, kiu restis morta sur
la bataikampo.
La bestoj de la dua epoko ne konsistis nur el viando-kaj
herbomanĝantoi : ne, estis ankaŭ insektomanĝantaj, i.a. la «dimetrodon», kiu estis du metrojn longa. Por sin defendi ĝi havas
grandan. moveblan kreston, kiu estas pli timigilo ol armilo. Car
tuj kiam la danĝero estas forpasinta, :;i refaligas sian kreston kaj
daŭrigas sian taemanĝon, konsistanta el kelkaj insektoj promenantaj en la sunbrilo.
Rimarkinda estas ankoraŭ la «stegosaurus), ankaŭ pacema
herbomanRanta besto. kvankam terure armita. Neniun kaj nenion
tute kovrita per nikiloj kaj la malgranda kapo kun la birda beko
t timas : granda, akra kresto kovras ĝian dorson. La vosto estas
nreskaŭ tute malaneras inter la amaso da skvamoj, akraj kiel
nonardoj. Pli bone armita ol la «agathaumas sphenocerus», ĝi
neniam estas atakata de la «loelaps aquilunguis), ĉar ĉi tiu timas
la fortegon de ĝiaj defendiloj.
Kvankam la «stegosaurus» estas 12 metrojn longa, gi ne estas
la plej granda el la gigantoj de la dua epoko : estas la «dinosaurus
omphibius», kiu estas granda je 20 metroj. Sed ĝi estas tre
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malfeliĉa : la grandeco kaj la pezo de ĝia korpo igas la moviĝon
malfacila. Ĝi ne kapablas naĝi, ĝi ne kapablas kuri. Tial la
«dinosaurus amphibius» nur iraĉas en la marĉoj, kie ĝi trovas sian
manĝon. Nun ankoraŭ oni posedas de ĝi kruron, kiu pezas 400
kilogramojn.
Kompatinda estas la «hadrosaurus mirabilis» : tute ne armita
ĝi estas la kutima matenmanĝo de la «lcelaps aquibenguis». Kiam
gi forkurante entras la akvon, atendas ĝin tie nova malamiko : la
«iguanodo», 17 metrojn longa krokodilo kun pinta kresto kaj kun
korno sur la nazo. Ne nur la tero estis ja plena de monstroj,
an_mŭ la maro havis timigajn loĝantojn. Krom la «iguanodo»
logis i.a. ankoraŭ en ĝi la «elasmosaurus»; ŝajnas, ke estas la
prapatro de la fama marserpento, kies ekzisto oni longe neis sed
kiu estas science pruvita.
La «mosasaurus» havis krokodilan kapon ĉe nepriskribebla
korpo. Aliaj interesaj loĝantoj de la prahistoria maro estas la
«plesiosaurus» kaj la «ichtyosaurus». La «plesiosaurus» havas la
korpon de testudo; ĝiaj okuloj, ŝirmitaj per ostaj skvamoj, posedas
magian forton, kiu malebligas ĉiun moviĝon de la kaptajo. La
«ichtyosaurus» havas salama.ndran kapon kun delfena buŝego kaj
akrajn dentojn; estas fiŝo kun piedegoj.
Post la monstroj de la akvo, la monstroj de l'aero vekigas nian
intereson. Ne estas fakte birdoj, sed bestoj, kiuj kapablas flugi.
La «pterodactilus» estas birdo, salamandro aü vesperto; ĝi ne
estas pli granda ol anaso, posedas membranajn flugilojn armitajn
per ungoj, havas longan kolon kaj platan kapon kaj flugas peze
aŭ grimpas sur arbo kiel papago. Alia specimeno estas la «rymphorinchus», kiu pli similas flugantan salamandron. Ôi tiuj du
birdaj bestoj ĉiam brue interbatalas.
Finfine ankoraŭ estas la «labyrynthodon», pri kiu ni ne multe
scias. ĉar gi postlasis sur la tero nur la premsignon de siaj kvin
piedfingroj.
Sed la tempo ne haltis kaj daŭrigis sian taskon. La dua epoko
mortas kaj kun ĝi la misformaj bestoj, kiuj ĝin karakterizis. La
mondo igas pli pacema kaj pli orda. Kun la alveno
de la tria epoko komenciĝas la regno de la mambestoj. La bestoj estas ankoraŭ tre grandaj kaj bone armitaj, sed
la formoj iĝas pli belaj kaj la moroj pli dolĉaj. Kaj jen aperas la
«ausplotherium», prapatro de la plimulto el niaj nunaj vianciomanĝantaj bestoj, plie la «paleotherium», parenco de la hodiaŭa
tapiro; la «megatherium», monstra. grandega, multpeza, malelcganta, malrapida besto; la«hipparion», prapatro de l'ĉ°valoj. En
tiu sama epoko aperis besto, kiun ni mem ja konas : la rinocero.
Kiel prapatroj de la elefanto oni povas citi la «dinotherium»,
la plej granda mambesto vivinta sur la tero, la «mastodontus»
kaj precipe la «mamuto», kies defendaj dentegoj estis longaj je
kvar metroj.
Ĝis tiam la tero estis paradizo, sed dum la kvara epoko
ŝanĝiĝis : aperis la homo. Kaj je l'unua fojo en la tera silento,
kiun nur disŝiris bestaj ekkrioj, eksonis homa voĉo : «Mi, malfeliĉulo, edzigis, — sed, ve!... mi dedaŭras gin!)
Edgard Verheyden.
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Adiaûo

Ridetoj

SINDENUNCO. — JUĜISTO. — Vi donis vangfrapon al •tiu
viro?
— Ne, sinjoro juĝisto.
AKUZANTO. -- Li mensogas, sinjoro juĝisto.
AKUZITO. — Silentu, vi... aŭ vi ricevas ANKORAÜ unu...
LA KUTIMO. — (Li kondukis ŝin je l'unua fojo hejmen, kaj
ii diras kun timo :)
— Via frateto vidis, ke mi kisis vin. ĉu mi ne donus ion al li ?
— Jes, faru...
— Kion mi donus al li?
— Ha, ordinare li ricevas unu frankon.
LA ANĜELO. -- ĉu anĝelo havas flugilojn, patrino?
— Certe, knabo.
— Kaj ĉu ili kapablas flugi?
— Certe, knabo.
— Kaj kiam do nia servistino flugas?
— ŝi ne estas anĝelo.
— Jes, ŝi estas, ĉar patro diris tion.
-- Ha... tiam ŝi tuj «flugos»...
EN LA ZOOLOGIA ĜARDENO.
Patro, ĉu la bestoj edziĝas?
— Ne, knabo.
— Cu la ĉevaloj .r,nkaü ne?
— Ne, knabo.
— Kaj la azenoj ankaŭ ne?
— Jes, tiuj edziĝas.
—

Lundon je la 10-a matene. Egalgriza ĉielo el kiu tnalrapide
falas teren la neĝeroj. Malplena la strato antaŭ la Orientstacidomo. ĉio silenta, malbrua. Policano mallaŭte parolas kun stacidomportistoj. Ili piedfrapetadas pro malvarmaj piedoj. Aütoniobilo bruante alproksimigas, haltas. Ĝi alkondukas nian prezidanton kun edzino kaj infano. Li vojaĝos hodiaŭ al v isuj o por serci
resanigon por siaj malsanaj pulmoj.
Mi kondukas ilin al la duaklasa atendejo. De tempo al tempo
aliaj grupanoj alvenas. Baldaŭ ni estas dekduope. Nun, dum ĉarma fraŭlino transdonas belan bukedon de vivantaj floroj, la
vicprezidanto diras : «Kara Juul, jen nia tutlasta donaco al vi
antaŭ via forvojaĝo. ĉi tiuj floroj baldaŭ velkos, sed, ni tutkore
esperas, ke vi revenante hejmen floros, kiel nun tiuj ĉi floroj kaj
ke vi ne forgesu nian grupon, kies prezidanto vi estis, estas, estos
kaj restos». Videble kortuŝite, li, la kapabla parolanto!, volas
danki. La dankvortoj perdiĝas en larmoj.
Nun eksteren. Antaŭ la stacidomo oni nin fotografis kelkfoje.
Poste al la perono, kie ĉiun momenton la rapidtrajno povas alveni. La Verdaj Pedalkavaliroj kantas sian kanton, verkitan de
la forironto. Refoje la fotografiloj funkcias. La trajno tondre
enveturas la stacion. Rapida ĉirkaŭbrako de edzino kaj infano.
Forveturas malrapide la trajno. Manpremoj tra la fenestro.
ĉiuj ekkantas la himnon. Kiel eble plej longe ni rigardas al la
brako svinge salutanta el la fenestro, ĝis neĝo kaj vaporo malaperigas ĝin kvazaŭ en nebulon.
Cu ni rivedos vin sana ?
Certe, Juul! Pri tio via edzino kaj ni estas konvinkitaj!
A. Lodema, Sr.
Januaro 1933.

Diversaj Sciigoj
LA FOIRO DE BUDAPEST UZAS ESPERANTON. — La internacia specimen-foiro de Budapest (Hungarujo), okazanta ĉiujare
dum la monato Majo, uzas Esperanton en korespondo kaj reklamo. Por la nunjara foiro, kiu okazos de la 6-a ĝis la 15-a de Majo,
ĝi dissendis Esperanto lingvajn invitilojn kun poŝkalendaretoj .
En Verda Stelo, esperantisma monata
BONA LABORO.
gazeto», el Barcelono, aperis Kataluna traduko de la Flandra
poemo «Moeder en Kind» (Patrino kaj Infano) de Frans de Cort.
La tradukon faris Jaume Grau Casas laŭ la Esperanta traduko
de nia redaktoro.
Jus
ESPERANTA GVIDLIBRO PRI ĈEĤOSLOVAKUJO.
aperis riĉe ilustrita bela gvidlibro pri la linioj de la ĉehoslovaka
ŝtata fervojaro. Ĝi enhavas 11 geografiajn kartojn kun 140 bildoj
kaj klarigaj tekstoj, verkitaj de d-ro Jos Belohlav. La gvidlibru
estas senpage sendata al ĉiu petanto. Adreso : Ministerio de
Fervojoj, Praha.
-
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NEDERLANDA ESPERANTO- KONGRESO okazos en Utrecht
dum Pasko de ĉi tiu jaro, de la 15-a ĝis la 17-a de Aprilo. La kotizo
estas 2 guldenoj. Detalajn informojn oni petu de la kongresa komitato, Springweg. 56 bis, Utrecht.
POSTMARKKOLEKTANTOJ! — S-ro J. Van Deun-Jespers,
Turnhoutsche baan, 277, Borgerhout-Antwerpen, deziras viglan
interŝanĝadon de Eüropaj poŝtmarkoj kaj de Anglaj kaj Francaj
kolonioj kun sam -kaj eksterlandaj gesamideanoj.

Inter Ni
ANTWERPEN. — FLANDREMA GRUPO ESPERANTISTA. —
La reprezentado de «Peerke houdt Revue» en 5 aktoj kun kanta-

do kaj dancado estis vera sukceso. La salono estis plenplena nun.
La kontraŭ-milita spektaklo plaĉis al la publiko kaj multe impresis. Post la reprezentado okazis dancado ĝis la 2-a de la nokto :
tiam ĉiuj devis kontraüvole reiri hejmen... Krom kelkaj, kiuj
«gluigis» ankoraŭ dumvoje.
La tempo alvenas por ekzerci la piedpilkludon, ĉar ni tre
deziras venĝon pri la malvenko en Kortrijk. En Mechelen nia
grupo havos kompletan, propran dekunuon por renkonti tiun de
la Kortrijka grupo. Flandrema Grupanoj, enŝmiru viajn krurojn!
Kortrijkanoj, ve al vi?
--- Dum la monato Aprilo okazos dum niaj regulaj Merkredaj
kunvenoj legadoj kaj parolado de nia kursgvidanto Rik Van Durme. La membroj regule ĉeestu por ripeti la kantojn, kiujn ni diskonigos dum la kongreso en Mechelen.
— La 30-an de Aprilo la grupo organizas ekskurson al Gent
okaze de la «Floralioj» kaj de la kunveno de Flandra Ligo Esperantista. Ĉiuj kuniru!
BRUSSEL — N. E. L. E. — La alveno de la unuaj belaj tagoj,
post la longaj vintraj monatoj, estas kvazaŭ la anoncinto de nova
reviviĝo en la naturo. Kiel en la naturo la arboj verdiĝas, tiel
ankaŭ verdiĝas pli kaj pli la novaj samideanoj en niaj finiĝantaj
kursoj.
En kunlaboro kun «La Estonto», la grupo el Mechelen, «Nele»
organizas ekzamenon okazontan en Brussel. Plie jam kelkaj Neleanoj ésprlmis la deziron ĉeesti la Ligan kunvenon en Gent kaj
camtempe kapti la okazon por viziti la faman floran ekspozicion.
Jam multaj grupanoj aliĝis al nia 4-a Flandra Kongreso kaj,
laŭ ĝoj igaj antaŭsignoj ni povas aserti, ke tuta karavaneto da
Bruselaj samideanoj veturos dum Pentekosto al Mechelen.
KORTRIJK. — ESPERANTISTA GRUPO. — La 12-an de
Marto, nia grupo prizorgis la Esperantistan programon de Radio
P.T.T. Nord-Lille. La ekskurson partoprenis 30 gemembroj. La
programa efektiviĝis senmanke; la Kortrejkanoj — precipe la
fraŭlinoj — kantis kiel naj tingaloj (!) sub gvidado de kamarado
Doornaert. Dum la paŭzo, la prezidanto parolis pri la movado en
Flandrujo, kion tradukis franclingve S-ro E. Trotin, paroladisto
de la stacio.
—

,

Poste okazis vizito al la sendstacio kaj al la nova urbodomo,
la plej granda el Francujo. La Francaj samideanoj akceptis nin
en RCabaret Flamand», ejo de la laborista grupo. La pacaj batalantoj kolektiĝis ĉirkaŭ tabloj kovritaj de bongustaj trinkaĵoj kaj
baldaŭ ŝvebis en la kabared' verdaj bonodoroj; ektintis la glasoj
kaj arde resonis : «Por Flandroland'». Vera interfratiĝa festo estis,
ne baldaü forgesota. Kantante longe de la bulvardoj, oni atingis
la stacidomon; kortuŝa adiaŭo; ŝvingado de la capoj.
La lasta vagonaro elverŝis en Kortrijk la kantistojn, plej parte
ronkdormantaj, kun pergamenkoloroj kaj seka gorĝ'!
Por Lundo, 17-a de Aprilo, posttagmeze, la grupo projektas
regionan interkonatiĝan feston. Okazos muzikfesto en la ejo kaj
poste vizito al la amuzejfoiro. Ni esperas je la vizito de ĉiuj
samideanoj el Suda Flandrujo kaj ankaŭ el Norda Francujo.
ROESELARE.
RUSELARA GRUPO ESPERANTISTA. — La
26-an de Februaro la grupanoj pasigis plenplezuran tagon en
amikeco ekzempla. Bonega pruvo, ke Esperanto ne nur estas taŭga
interkomunikilo por la internacia vivo, sed ankaŭ fidele plenumas
sian rolon- inter la esperantistoj de nia urbo.
La diversaj numeroj de la programo akiris ĉies merititajn
aplaüdojn, sed la sukcesnumeroj certe restos la korespondado kaj
fine la surpriztombolo. El la plej etaj kaj egaj pakoj aperis kuriozaj aĵoj : ni mencias i.a. arte vestita, freŝa haringo. La aliajn
numerojn ni ne detale priskribos, sed ni laŭdas la tutan grupeton
da bonvolemaj geanoj, kiuj kunhelpis per kantado, deklamado aŭ
alie. Bela sumeto, profito de la festo, plipezigis la kason.
Nia unua festo kontentigis ĉiujn ĉeestantojn senescepte;
kelkaj jam demandis kiam okazos la dua.
—
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(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas. Ĉïu
verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto-Instituto) .
LA KONSILANTO pri la Esperanta Gramatiko, verkita de G. J.
Degenkamp. Eldono de la Federacio de Laboristaj Esperantistoj
en la regiono de la Nederlanda lingvo. 120 p.; 14 x 21 cm.
Ziehier eene verzameling der taalonderwerpen verschenen in
«Laborista Esperantisto», orgaan der arbeiders-esperantisten voor
het gebied der Nederlandsche taal.
In het voorwoord wenscht de schrij ver dat dit boek op bescheiden wijze zou bijdragen tot bloei der beweging door én kursusleider én kursist in onderwijs behulpzaam te zijn. In werkelijkheid zal dit boek de leiddraad wezen voor allen die op grondige wijze het Esperanto willen indiepen.
Waar «Lingvaj Respondoj» van Dr Zamenhof de beknopte uitleg geeft in twijfelachtige of min duidelijke gevallen, vinden wij
hier eene duidelijke, overvloedig met voorbeelden gestaafde voorstelling van alle min of meer moeilijke onderwerpen.
In zijn boek zegt de schrij ver : «Logies denken is voor velen
moeilijk; men moet het leren, omdat het meestal in de eigen nationale taal niet vereist wordt. Men gebruikt daar de vormen, die
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voor die of die betekenis bestaan, zonder er zich rekenschap van
te geven, wat eigenlik de logiese inhoud dier vormen is, of wat
men eigenlik bedoelt». Waarlijk, Degenkamp is zijn programma
niet te kort gebleven.
Het is een boek niet voor eerstbeginnenden, maar voor hen.
Cie al een leerboek doorgewerkt hebben, of misschien nog doorwerken. doch voor wie een en ander noch geen heldere zaak
«La Konsilanto» wordt vrachtvrij opgestuurd. mits stortins
'dan 13 fr. op postcheckrekening 3268.51 van Flandra EsperantoInstituto.
.. LA LIBERECANA SOCIO de Georgo Bastien. El la franca
lingvo tradukis Alberto Ozre. Eldonis : Sennacieca Asocio Tutmonda, 23 rue Boyer, Paris-20. 54 p.; 11 x 17 cm. Prezo : 0,60 mkg.
LANGS NIEUWE WEGEN NAAR EEN BETERE WERELDORDE de Dr. J. Laureys. Eldonis : Sociaal Reformisme, Italiëlei, 135, Antwerpen. 32 p.; 14 x 21 cm. Prezo : 2.— fr.
Ŭi tiu popola broŝuro en' lavas planon kontraŭ la nuna krizo.
Laŭ d-ro Laureys la kapital'smo ne pli longe povas esti konsiderata kiel sana bazo de socia ordo. La privata propreco devas esti
forigata kaj la produktoj devas esti metataj je la dispono de la
socio, pere de kontrolata disdona metodo. «Riëajoj ne estas per
mesataj per ĉi tiu sistemo, sed ĉiu Homo ricevas senpage kion li
bezonas por vivi feliĉe kaj senzorge, en Socia ordo, kiu certigas la
daŭrecon de lia bonstato por ĉiam.» La aŭtoro klarigas kiel ĉi tio
estas efektivigebla. Interesa estas, kiel li dividas la mondon je
Kulturregionoj, kiu ĉiu konsistas le la popoloj de unusama lingvo.
dum la tutmonda, administra lingvo estus Esperanto : «La
administra lingvo de ĉiu proviz- regiono estas Esperanto, kiu en
la tuta Mondo, devas esti instruata kiel dua lingvo.»
La broŝuro estas verkita de noblanima, larĝspirita homo. Lia
instruo ne restu utopio : el la mondo estu forpelataj la kai.:'.talistoj kaj kun ili malaperos malriĉo kaj mizero, rasa malamo Iraj
milito!
KONTRAŬ LA REGANTAJ PERCEPTOJ PRI KRIMO KAJ
PUNO de D-rino Clara Meyer-Wichmann. El la nederlanda tradukita de Nikune. Eldonis : Komitato por Agado kontraŭ la regantai Perceptoj pri Krimo kaj Puno, Olympiaweg 56, Amsterdam-Z. (Nederland). 8 p.; 12,5 x 18,5 cm. Prezo por 10 ekz-oj :
0.50 h. gd.
Ne ampleksa, tre interesa broŝuro. La verkintino estis ĉefino
de la Sekcio por Jura kaj Mallibereja Statistiko de la Centra Statistika Oficejo de Nederlando, kaj sekretariino de la Komitato.
Ŝi do konas la aferon, pri kiu ŝi skribas! ŝia opinio pri Ja juro ne
estas dolĉa : }Jam ne estas vere, ke nia nuntempa juro estas LA
JURO; ĝi ja protektas la posedantajn klasojn.» (En Belgujo gi ne
nur estas klasa, sed ankaŭ rasa!) Por kontraŭbatali la krimon,
necesas VENKI LA MALBONON PER LA BOND, ne enkarcerigi la
krimulon.• Tion klare pruvas la broŝuro.
-
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