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Je l'kvina Jaro
Jen la kvina jaro, kc la voĉo de « Flandra Esperantisto » rcsonos tra
Flandrujo, tra Esperantujo...
Antaŭ mi kuŝas la kvar jarkolektoj, dika volumo de 800 paĝoj, kiuj
atestas pri la vivoforto, pri la kredo de la Flandraj Esperantistoj.
Ho, kia ĝojo, kiam la r-an de Julio i929 nia revuo je l' unua fojo
alvenis ĉe mi. Jen fine la gazeto, kium ni bezonis : Flandran, Esperantistan. Jen la organo, en kiu la Flandraj Esperantistoj povus sin esprimi
kiel « Flandraj » Esperantistoj...
En tiu unua numero ni legas :
« Flandra Esperantisto » volas esti la organo de ĉiuj Flandraj esperantistoj kaj instigi ilin al kui:laborado kaj organizado en propra
«Flandra Esperantista Federacio ».
Tiu estis la granda celo ! Organizi la Flandrajn samideanojn en
propra Ligo ! Kaj feliĉe, trifojc feliĉe, jam la sekvontan jaron la semo,
disjetita de « Flandra Esperantisto » ĝermis : Flandra Ligo Esperantista
estis starigata !
Antaŭ kelkaj tagoj okazis jam la IV-a Kongreso de tiu Ligo... kaj
estis sukceso denove ! Car vere, mirinde la Ligo kreskis seninterrompe,
novaj grupoj estis fonditaj unu post la alia, kaj estis vera plezuro konstati
dum la kongreso en Mechelen, ke jam tiom da Flandraj urboj kaj vilaĝoj
« Flandra Esperantisto » vivas I « Flandra Esperantisto » kreskas !
Tamen tio ne sufiĉas : « Flandra Esperantisto » devas iĝi antaŭstaranta
en la gazctaro de Esperantujo. Tial faru ni konsciencan esploron : ĉu ni
laŭ ĉiuj niaj fortaj batalis por disvastigi nian movadon, por propagandi
nian revuon.
Estas bedaŭrinda fakto : multaj Esperantistoj baldaŭ malaperas el
la movado, multaj rapide iĝas indiferentaj, mortas por la movado.
Rigardu ĉirkaŭ vi : kie estas la batalantoj de antaŭ la milito, kie
estas la Bekoj, la centoj da gelernantoj el niaj multnombraj kursoj ? Kompreneble, ne ĉiuj povas regule ĉeesti kunvenojn, kongresojn ; tamen almenaŭ ĉiuj povas esti membroj de la Ligo, kaj do abonantoj, legantoj de
nia revuo.
estis reprezentataj.
Flandraj gesamideanoj, kuraĝe antaŭen : Flandrujo estas fruktodona
kampo por nia movado, sed ni (levas semi, konstante semi, obstine, entuziasme
Ni ne forgesu nian ĉefredaktoron kaj liajn fervorajn kunlaborantojn,
kiuj tiom sindoneme laboris por starigi, por antaŭenpuŝi nian movadon.
Estu ni dankemaj...

Kaj mi finas per la samaj vortoj, kiujn « Flandra Esperantisto »
antaŭ kvar jaroj sonigis tra Flandrujo
Helpu, apogu ĝin per varbado de abonantoj, per varbado de anoncoj, per monaj donacoj, per taŭga kunlaborado !
Vivu Flandrujo !
Vivu Esperanto !
Vivu la Mond paco !
Pol VARENS.

•
FLANDRA RA ONTO
Pli ruze ol ruze
La vulpo jam delonge pripensis kiel kapti la kokon de Boer-Jan.
Jes, sed estis pli facile pripensi ol fari tion, ĉar la koko havis bekon kaj
krurungojn por ricevi Majstron vulpon kiel decas !
« Kaj tamen mi kaptos lin ! pensis la vulpo ; se ne per forto, almenaŭ per ruzo kaj malico I »

Iun tagon lï promenis tie saĝe kiel anĝelo kaj diris al la koko: « Kara
koketo, kiel bone vi kantas ; mi aŭdas vin je unu mejlo de Ci tie, eĉ je
kontraŭa vento ; vi havas voĉon kiel sonorilon ! Sed, ĉu estas vere, ke
vi ne pli bone kantas ol kokideto, kiam vi estas fermi nta la okulojn
— Stultulo, ridetis la koko, ĉu vi kredigis tion al vi ? Rigardu kaj
aŭskultu ! »
La koko fermis la okulojn kaj-jen ! la vulpo kaptis lin kaj forkuris
al la arbaro ! Li kuris preter la garbejo, kie Boer-Jan estis draŝanta la
grenon.
« Hola, diris Jan, jen la vulpo, kiu forkuras kun mia plej bela koko. »
Li forĵetis siajn lignoŝuojn kaj postkuris la rabiston.

L.a koko vidis lin kaj diris al la vulpo : « Li kapablas mortigi nin
ambaŭ per unu draŝilbato Diru al ii , Ke mi propravole kaptigis min ! »
— Li propravole kaptigis sin ! » kriis la vulpo, sed pro do malfermis
la buŝegon kaj la koko forflugis.
Kaj la vulpo diris : « Oni parolas — kaj oni pli bone silentus! »
Kaj la koko respondis : « Oni kantas — kaj oni pli bouc tenus la
okulojn rnalfcrmitaj ! »
Rerakontis Martha VERVLOET.
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LIN LIJARPLANO

Flandra Kanto Esperantigita

ClUJ HELPU!

O Kruco, la Flandron
(U Krttise den Vlaming)

« Por kc Flandra Esperantisto povu ekzisti sen deficito estas necese,
ke ĝia ahot antaro duobliĝ u ! » Tiujn vortojn la ligcstraro aŭdigis dum la
kunsido de la grupgvidantoj en Mehleno, la 5-an de Junio. Cu i tiu duobligo estas realigebla ? Jes, se ĉiu cl la nunaj abonantoj kunhelpis.
La plej simpla maniero estus, ke ĉiu abonanto varbu novan abonan
ton I Scd, ĉar ĉi tiu rimedo chie estas tro simpla, mi rekomendas, krom
tio, alian metodon.
La ligcstraro, administracio kaj redaktoro kunmctu liston kun nomoj
kaj adresoj de prefere junaj novhakitaj Esperantist(in)oj; ĝis min ne abonant(in)oj kaj kursanoj. Al la kunmetado de titi listo povas helpi ĉiuj
membroj kaj kursgvidantoj, sendante nomojn kaj adresojn al la administracio. Tiel oni kreas legontaron.
La mona flanko de la plano estas iom pli komplika sed tamen
solvchla. Unue : Ciujn mondonacojn la administracio uzu por aboni pur
unu jaroj personojn enskribitajn en la suprenomita listo. Due : (;iu nuna
abonanto, kiu ne sekcesas varbi novabonanton sendu 15 Frankojn al la
administracio, se eble kun adreso de persono, de kiu oni povas atendi
renovigon de la abono. Tiuj, kiuj nur malfacile povas porti tian oferon,
ĝin portu du-aill triopc. Kontraŭe, tiuj, kiuj troviĝas en pli bona situacio
sendu la du-tri aŭ plioblon de tiu sumo.
Al la 9a kaj al la lasta numero la administracio aldonu cirkulcron
invitante la abonitojn mem rcnovigi la abonon.. Agante tiel ni sanigas
la financan staton de nia ŝatata revuo, kiu estas pli bona ligilo por la
Flandra Esperantistaro ol kiu ajn kongreso.
Samideanoj ! Eble vi dubas pri la sukceso ; eble vi pensas pri pli
efikaj metodoj ; bone, estas via rajto ! Scd mi pctcgas vin : Ne dubu,
ne kritiku, ne diskutu, scd agu ! Agu kun la sama entuziasmo, kiun
vi montris kantanto « Sub signo de la nova iun' » dum la festeno kaj
dancante la gefratiĝan dancon duin la baio.
Helpu ! Tuj ! Scnprokraste I

O Kruco, ĉe Flandra, per man' de patrin'
Sur frunto premita kaj en la anim' !
O Kruc' antaŭ dormo kaj antaŭ labor' !
O Kruco en hcjm', ĉirkaŭita per glor' !
Ne man' en Flandrujo, ne ŝtorm-uragan',
Profanos l'insignon de ĉiu Kristan' !

-

Forrompis la krucon iam la tremdul' ;
La knaboj batalis kun fajr' en okul' ;
Kaŝiĝis pur ili patrina dolor' ;
Fiksita de ŝi estis kruco sur kor'.
« Antaŭen, o filoj, batalu pur Di',
Li donu la venkon, vin ree al mi !
De 1' Flandro kuraĝa kliniĝis ne kap',
La krucon kisante ja mortis la knab' ;
La brusto de l' sango sin kovris per rug,
Hcroe la l'la ndro ja mortas pro l' kruc'
Ne ploru, patrino, ĉar mortis infan'
En brakoj de l' kruco kun pio, kun am' !
O Kruco, staranta ĉe l' bord' de l'arbar',
O Kruco cl ŝton' kun literoj el or' !
Vin kune kun Flandro minacis la mort',
Sed nun rcviviĝis vi ambaŭ kun fort' I
O Kruco, en sango de l' fratoj ja plant',
Vi beno restadu por Flandroland' i

Tradukis l'ol Varens.

A. L. Sr.

•

3 abonoj Frj. 4 5 .—
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Subteno por nia Revuo

l'OR LA UNUJARPLANO :
Sinjoro Jan Van As
« La Rekta Vojo »
Sinjoro A. L. Sr.
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Jen parto de la unujarplano plenumita ! Kiuj sekvas ?
4
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Flandra Esperantisto

MON DLITERATURO

Uylenspiegel

4-a Jarkolekto 1932 - 1933
Enhavo *)

de CHARLES DE COSTER
En Damme, rn Flandrujo, kiam Majo malfermigis la florojn de

ORIGINALAJ POEMOJ :

l' kratagoj, naskiĝis Uylenspiegel, filo de Claes.
Babilema akuŝistino kaj nomita Katheline envolvis lin en varmaj
vindotukoj kaj, rigardinte lian kapon, montris sur ĝi membraneton.
— Naskite sub bona stelo ! ŝi ĝoje diris.
Sed baldaŭ, lamentante kaj montrante nigran l)unkteton sur la ŝultro
de l'infano
Ho vc, ŝi ekploris, estas nigra marko de l' fingro de l' diablo.
— Sinjoro Satan°, respondis Claes, do tiel frumatene cllitiĝis, ke li
jam havis la tempon por marki mian filon.
Li ne enlitiĝis, diris Katheline, ĉar nur nun Kantoklaro vekigas
la kokinojn.
Kaj ŝi cliris, transdoninte la infanon al Claes.
Poste la matenkrepusko krevigis la noktajn nulojn, la hirundoj
kriante preskaŭtuŝe flugis super la herbejoj, kaj la suno montris ĉe l' horizonto sian purpuran, blindigan vizaĝon.
Chies malfermis la fenestron kaj parolanta al Uylenspiegel :
— Bonŝancnaskita filo, li diris, jen la Suna Moŝto, kiu venas saluti.
la Flandran teron. Rigardu ĝin kiam vi povos, kaj, kiam poste vi estos
turmentata de ia dubo, kaj vi ne scios kion fari por agi bone, demandu
konsilon al ĝi ; ĝi estas hela kaj varma : estu sincera kie) ĝi estas hela kaj
houa kiel g i estas varma.
edzo mia, diris Soetkin, vi predikas por surdulo ; vej_
trinki, filo mia.
Kaj la patrino prezentis al la novnaskito siajn belajn naturajn
botelojn.

Grau Casas, Jaulne : En la solena malkovro de memortabulo
ĉe la strato Doktoro Zamenhof, Barcelono
Karnas, Juul : Vivo kaj Amo
...

Kon fidenco
Sankta Nikolao
Schoor, Jan van : Kor' mia estas harpo
7'orfs, Gommer : Vesperpreĝo
Varens, Pol : La Lunestingantoj
Zamenhof, L. L. : Ho, mia kor'

..

...

...

9
62

128

FLANDRAJ KANTOJ ESPF.RANTIGITAJ

•

Clercq, René de : Korfilineto mia (trad. Juul Karnas)
(idem)
Nur la Patrin'
Coopman, Th. : Mi amas vin, ho Flandroland' (trad. Oscar

Van Schoor)

73

97
34
83
188

..

45
76
189

...

Cort, Frans de : La MonaÎ ejo de Sankt - Arjano (trad. Juul

Karnas)

33

Coppens, A : Nia Sinjorino de Flandrujo (trad. E. Paesmans)
Fallersleben, Hoffman von : En jena valu kreskas flor' (trad.

16o

Martha Vervloet)
Gc yskens, Adolf : Sur la glacio (trad. J nul Karnas)
Sabbe, Maurits : La Pregejet' kampara (trad. Martha Vervloet)
Vondel, Joost van den : Kristnokto ol la tag' pli bela (trad.
Ir. J. R. G. Isbrücker) ... ....
Mi Cecilion vidis (trad. Martha Vervloet)
Panjo, edzon donu !
idem
Pri Sinjoro 1-lalevin' (trad. Jan van Schoor)

60
125

...

-

(El « La Legendo de Thyl Uylenspiegel kaj Lam ine Goedzak » )
Tradukis Jan VAN SCHOOR.

•

...

...

..

.
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92
139(TO)
109
140

(9)

TRADUKITA) POEMOJ
-

Arvers : Soneto (trad. J. Balliman)
Baeyens, Cyriel : Mia pli maljuna frato la oficiro (trad. Jan

van Schoor)

12

•

7

95

NEKROLOGO
La 26-an de Junio pas. subite mortis la patro de nia Mchlena samideano Frans Van Camp-Talhoom. Sincerajn kondolencoj n i
6

Kajeroj 9 kaj lo estas erure estus sanie numeritaj ; ni tial metis
pur la pagoj de titi j ,kir jero j, lu n-ron de la kajero inter kiam po j.
201

Clercq, René de : Mia Patrino (trad. Hector Vermuyten)
Fernande:. Ardavin, Luis : La Ermenvestita Sinjoro (trad.

26

J aume Grau Casas)
Gysen, Marnix : Mia Patreto
idem
Li-Tai-Po : La porcelana Pavilono (esp. Jan van Schoor)
Mont, Pol de : La Kondoro (trad. Jan van Schoor) ...
Slavejkor, Petko R. : Tempo malrapide kuras (trad. Ivan H.
Krestanov)
Uhland, L.:.Kamparana Regulo (trad. Juul Karnas)
Vajanski, Svetozar Hurban : Konsolo (trad. A. Crabowski)
Wickenburg-A19nasy, Griifin : Trunko kaj Sarmento (trad.
Martha Vervloot) ... ... ...
Wilkinson, Margaret : Alvoko (esperantigis Martha Vervloet)
Wolkey. fini : La Leterkesto (trad. Milo Luka)

I o9
115

-

...

ORIGINALAJ PROZA f OJ
Decira-Jespers, Jos. van : Kial mi lernis Esperanton
Karnas Juul : Hcnkcli kaj la Blankkoboldoj
Mia Vojaĝo al Montana Vermal, Svisujo
Lodema Sr., A : Adiaûo
Rainson, H. lom el la antikva historio de Meîtleno
La Sonorilaro de Mechelen
Op-Sinjorke
Rieckmann--Sindhuwad, Erna : Mia Renkonto kun Vithalbaï
Patel
Tyneverum : Sel la Piulo
Varens, Pol : Mechelen, la urbo de nia kvara
Industrioj de Mechelen iam kaj nun
Verheyden, Edgard : lom da Prahistorio
...

...

.

Clercq René de

..

FLANDRAJ RAKONTOJ
Kial ĉiusabate la suno brilas (rcrakontis Juul Karnas)
Kial Ursoj ne havas voston (rer. Jan van Schoor)
Kiam Longa Vintro venis (rer. Juul Karnas)
Kie mi devas lokumi lin (rer. ercemulo)
•••
Kiel Kamparano akiris per mensogado reĝan filinon (rerak.
...

S1

Van Haver
162
14

78
14
93

140(10)

Ilananel Rabeno d-no : Eva (trad. Sim. St. Ilesapĉiev)

...

...

141

Holland, Jan : Diferenco inter Asjantoj kaj Eŭropanoj (trad.

E. Cortvriendt)

64
I2

99

Katalunujo daiiras esti nacio subpremata de la Hispanoj

76

130

'4 6 ( 9)
1

126

...

...

-

4.9(I 0)

129
158
194

142(10)
93

28

9
155
189
62
124
108

81

PACIFISMO
Calloens, Leo : La Pacmovado en Flandrujo
Hugo, Victor : La u ni v erna l a Paco

I.,H.

...

.. .

...

Senarmigo kaj Eduko
Deviga Militservo devas esti plidisvasti ota, La
For la masko 1
Por la Senarmigo de I' Popoloj
:

.. .

;

31
91
'53
190
1 45( 10 )
27

(9)
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Kosztolanyi, Deziderio : Hejma Tasko (trad. L. Rercips)
Streuvels, ,Stijn : El la Milit-taglibro
FLANDRA MOVADO

1 07

47

• • •

II
4(i

MONDPOLI TIKO
Daliriau, Delfi : Internacia Konferenco de Minoritanoj
Ghandi, Mahatma : Letero (trad. Erna Rieckmann Sindhwad)

...

...

6o

Flandra Normlingvo

75

Tri Gibuloj, La (rer. Jan van Schoor) ...
Venko de la Pedelo, La (rer. Fr. Mortelmans)
Viro, kin iĝus vilaĝestro, Pri la (rer. Jan van Schoor)

29

19 1

...

Jan van Schoor)
Obstina Edzino, La (rem. Jan van Schoor) ...
Pastro, Pedelo kaj Porko, Pri (rer. E. Cortvriendt)
Rostita Kokino, La (rer. Martha Vervloot)

202

47

TRADUKITAJ PROZA,OJ
Björnson, Bjornsijerne : La Aglonesto (esp. Marc Cambien)
Buysse, Cyriel : La Ftizulo (trad. Fr. Mortelmans)
Conscience, Hendrik: Fina frazo el « La Leono do Flandrujo »
Eeden, Frederik van : Holando (trad. Martha Vervloet)
Gallienne, Richard Le : La eifonoj de Kofetuo (trad. Aloïs

...

4 8, 95
97
35
1 45 (9)
8
72

ESPERANTISTA MOVADO

TUTMONDA
D., G. : XXIV-a Universala Kongreso de Esperanto. Impresoj
kaj Notoj

Jeusejeva, L. : Esperanto en la nova Rusland()
Kroeber, Karl : Per lernejoj kaj per instruistaro Esperanto
venkos
De Pontius al Pilatus ...
Donaco al malriĉaj Esperantistoj
Esperanto kaj Lernejo]
Internaciaj Floraj Ludoj, XV-aj
Internacia Kurso de Andreo Cseh, 5-a
Nordfranca Fcderacio de Esperanto, Tutregiona Kongreso ...
Rcorganiza Antologio
Reorganizo, Pri la
Saluto de Flandra Ligo Esperantista al la XXIV-a Universala
Kongreso de Esperanto, La ...
•
..

...

52
51
142 (9)
i1
3.4
94
82, 116
16
192
114
143( t0)

57
203

U. E. A. kaj ni
Universala Esperanto - Asocio, Mizero en la
Universala Kongreso de Esperanto, 24-a
Universala Kongreso de Esperanto, 25-a
Rainson, H.
venkos

:

113
36
15

7 8, 1 3 2, 144(10), 196

FLANDRA
Per Lernejoj kaj .per instruistaro Esperanto
1

Al Diksmuide I.
Al niaj Lcgantoj
Bileto de nia .prezidanto
Esperanto- Ekzamenoj

57
26

13,

i86
89
77, 143(10)

Flandra Kongreso de Esperanto, 3-a : Raporto ... ... ...
1
Flandra Kongreso de Esperanto, 4-a 105, 12 3 , 137(9), 137 (1o) 156, 187
Flandra Ligo Esperantista
... ..• .•.
25, 48, 79, 94, 112, 139
Katolikaj Esperantistoj, Al la
... ... 160
Konkurso, pri nia 4-a ...
14300),161, 194
DIVERSAJ ARTIKOLOJ
Goethe : Pri Fumado
112
Miinker, Wilh. : La sanigaj Efikoj de plurtaga Migrado (trad.
Emilie Buchty)
41
Internacia Esperantista Laborkomitato por Senalkohola Kulturo
32
.
Kial mi fumas
98
Mi trinkas ankoraŭ okaze alkoholon ...
77
Veno de la Artisto, La (trad. J. Vandersteen)
138(1o)
Bibliogra f io
20, 5 6 , 70, 8 7, 102, 120, 136, 151 (10), 168, 198
Diversaj Scilg'o)
4 0, 54, 7 0, 101, 1 ' 6, 144(9), 149, 163, 195,
Diversa jo j
...
.••
22, i23
•••
Gratuloj
1 4, 46, 67, 88, 99, 1 39(9) ,1 59
Inter Ni 18, 38, 54, 68, 84, Ioo, 118, 134, 150(9), 150(io), 165, 197
Nek rol oro
66, 86, 124, 139(9), .167
Ricleto j
100, 119, 135, 145(9), 148(1o), 162, 191
Subteno por nia revuo
21, 33 , 46, 72, 75 , 11 5 , 1 5 0 (9), 162, 195
FLANDRALINGVAJ ARTIKOLOJ
Calloens, Leo : Op reis met een woordenboek
58
Zamenhof : De Hoop (trad. j. van As)
I21
...

...

Een green uit velen
Esperanto-nieuwsjas
Onder de Kopstukken !
Oproep tot de Vlaamsche Toeristen
Wat Nederlanders van naam zeggen over het Esperanto
Zamenhof
204

Les over Esperanto *)
i) Over de wereld zijn meer dan 2000 talen verspreid.
Door de moderne middelen van verkeer komen de verschillende taalgroepen of volkeren meer en meer met elkaar in betrekking. Daar het
onmogelijk is al deze talen te leergin, zelfs niet alleen de bijzonderste,
is het roodig over een middel te beschikken voor de betrekkingen met
andere volkeren.
Dit middel is een « wereldtaal », dit is een taal door alle landen als
tweede taal aangenomen ; een taal die door een groot aantal menschen,
uit alle deden van de wereld, is gekend en wordt gebruikt in de betrekkingen met andere volkeren.
2) De bestaande natuurlijke talen, als Engelsch, rransch, Duitsch
enz., zijn veel te moeilijk om als wereldtaal te werden aanvaard. Daarom
hebben vele geleerden getracht cm nieuwe taal te maken. De meeste van
die talen waren nog veel te moeilijk, of onvolledig. Een van die talen
bezit al de eigenschappen die een wereldtaal moet hebben ; het is Esperanto, gemaakt door Dr. Zamenhof. Esperanto is gemakkelijk om te
loeren, en gemakkelijk om te spreken, klaar en volledig.
3) Dr. Ludovicus Zamenhof werd geboren in 1859 in Bjelostok in
Rusland. In Bjelostok wonen Russen, Polen, Duitschers en Joden. Ieder
dezer sekten spreekt een verschillende taal en is in slechte verstandhouding
met de andere groepen.
Heel jong nog kwam Zamenhof tot de overtuiging dat de grcote
oorzaak van die onderlinge vijandigheid voortkwam uit het verschil in
taal ; clie verschillende sekten verstonden elkaar niet en konden dus niet
met elkaar in betrekking komen. Daardoor is Zamenhof op de gedachte
gekomen een wereldtaal te maken.
Veel heeft hij gewerkt, dikwijls zijn werk geheel of gedeeltelijk verscheurd en herbegonnen. In 1878 was zijn taal klaar. Zamenhof was toen
19 jaar oud. Nog bijna 10 jaar heeft hij gewerkt om zijn taal te verbeteren en om ze zelf door en door te kennen alvorens er aan iemand over
te spreken.
ln 1887 gaf I)r. Zamenhof het eerste boek uit over Esperanto. Om
zijn volmaaktheid, .om zijn gemakkelijkheid verwierf Esperanto weldra
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`) Okaze de la 1 V-a Flandra Kongreso de Esperanto en Mechelen
dum I'entekosto pas. okazis en la lernejo) de Mechelen speciala leciono
pri Esperanto, kun la aprobo de la .ŝtata inspektoro. Estis s-ro Rainson,
kina verkis ĉi tiun model-lecionon, kiu estis komunikatca al la urba instruistaro.
7

talrijke aanhangers en propagandisten over gansch de wereld. Na twee
jaar studie kent men het Esperanto volledig. Voor Fransch, Duitsch of
Engelsch moet men vele jaren studeeren.
Op het oogenblik is er op de wereld geen landstreek meer waar
Esperanto niet is doorgedrongen. Tot in de oasen van de Sahara, tot op de
eilanden van Occanië vindt men Esperantisten. Het aantal Esperantisten
over de wereld verspreid is niet meer bij benadering te schatten.
Meer dan to° tijdschriften, geheel in Esperanto geschreven, verschijnen regelmatig ; duizenden en nog eens duizenden boeken in Esperanto
zijn reeds verschenen. Hoe schoon en gemakkelijk zou het niet zijn, indien
alle menschen, benevens hunne moedertaal, Esperanto zouden kennen
!

VOORI)EELEN. — Het is haast onmogelijk zich een gedachte te vormen
van de groote voordoelen die Esperanto zal opleveren als het algemeen
zal aanvaard zijn als internationale taal.
EENIGE VOORBEELDEN.
In de betrekkingen tusschen menschen met verschillende taal, b. \op reis.
2) In handelsbetrekkingen met vreemde landen.
3) De voorname letterkundige werken worden in Esperanto vertaald en
over gansch de wereld verspreid. Reeds verschillende werken werden
uit het Vlaamsch vertaald. Onlangs nog verscheen « Pallieter » van
F. Ti in mermans.
4) Wetenschappelijke werken van waarde worden in Esperanto vertaald.
5) Internationale verecnigingen en bijeenkomsten, b. v. de: vergadering
van den volkenbond. Nu wordt er veel tijd verloren doordat alles moet
vertaald worden. De vertalingen zijn dikwijls niet heel juist. De afgevaardigden die Fransch of Engelsch niet voldoende machtig zijn
kunnen weinig uitrichten.
6) De leerlingen der scholen waar reeds Esperanto wordt geleerd, zijn
regelmatig in briefwisseling met leerlingen uit andere landen. Daardoor
beter begrip van aardrijkskunde. De leerlingen leeren de andere volkeren kennen en achten, grondslag van echte wereldvrede.
I)

Om een gedacht te geven over het karakter van Esperanto volgt hier
een leeslesje met de noodige aanduidingen.

La knaboj iras al la lernejo.
La knaboj estas ankoraŭ helm ; ili prenas la librojn, ili forlasas la
domon kaj venas sur la straton. Ili turnas la angulon de la strato. Ili alvenas en la lerncjon, ili salutas la instruistojn, ili demotas ĉapelojn kaj ĉapetojn. Ili eniras la klasojn.
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T) Alle letters worden uitgesproken — geen stomme klinkers.
2) ĉ = tch als in Tcheko--Slovakijc.
3) as = tegenwoordige tijd ; lernejo = school ; hejme – thuis ; instruisto
= ui zijn 2 afzonderlijke klinkers. « u » uitgesproken als korte oc.
Klemtoon op voorlaatste lettergreep.
—

Esperanto - Ekzamenoj
La ekzamenoj, organizitaj de Flandra Esperanto-lnstituto kaj okazintaj la 9-an de Aprilo en Aalst kaj en Brussel, kaj la 7-an de Majo en
Roeselare kaj Nieuwport, havis grandan sukceson. Jen la rezultoj :
Akiris diplomon :

Pri supera kapableco :
karn plej granda distingo: f-noj Lcortine I)e Cremer kaj Sidonie Verschooris, ambaŭ el Lede ; s-roj Henri Rraekcvelt kaj Honoré Braekevelt,
ambaŭ el Roeselare ; s-roj H. Veyt, Daniel Gesquiere kaj fino Madeleine
De Zeure, ĉiuj tri el Nieuwpoort ; s-ro J. Roelandts, el Oostende.
kun granda distingo : f-ino Florine Vereecken, el Aalst ; s-ro Oscar
Berteloot, f-ino Godelieve Verbank, s-ro Marcel De Leyn, f-ino Hélène
Van Hercke, ĉiuj el Nieuwpoort.
kun distingo : s-ro L. Mollet el Oostende ; s-ro Leon Debruyne kaj
f-ino Elisa Calcoen, ambaii el Nieuwpoort.
,

Pri sim plet kapableco :
karn plej granda distingo : f-ino Elza Geeroms, cl Aalst ; s-ro Adri
De Moor, el Zottegem ; s-roj Julien Vandendooren kaj Maur. Heymans,
ambaŭ el Schaarbeek ; f-inoj Alice Van Steenkiste, Julia Vandcndriessche,
Regina I)e Meester, s-roj Achiel Willaert, Marcel Vermeulen kaj f-inoj
Maria Verstraeten kaj Josée Lagae, ĉiuj el Roeselare.
kun granda distingo : s-ro Edgard Schouppe, el Aalst ; f-ino Germainc Daelman, el Lede ; s-ro J. Lod. Huyghe kaj f-ino M. Rainson. ambaŭ
el Mechelen ; f-i no Dorothea Robert, el Brussel ; s-ro Fr. De Blacs, el
Mechelen ; s-ro Cyriel Neirinckx, cl Kockelbcrg ; s-ro Eugeen Janssens,
el Mechelen ; f ino Marie Thérèse Dehoutte, el Anderlecht ; f ino Elza
Saeys kaj s-ro Paulo Samijn, ambaŭ el Roeselare.
kern distingo : f-ino Elvire Triest, el Aalst.
Korajn gratulojn al ĉiuj !
-

Por la Katolikaj Esperantistoj. — La fotografajo, farita en la ĉefepiskopa ĝardeno duin la Flandra Kongreso en Mechelen, estas havebla ĉe
s-ro G. Debrouwere po 8 frankoj. La fotografaĵo estas granda je i t cm
x 17 cm.
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INTER NI
Aalst.

Pioniro.

Dum la generala kunveno de la 21-a de Junio
nia prezidanto klarigis la aranĝajn por la jubilea besto de la grupo :
Pioniro » ja estis fondata en 1928 ! Li proponas kongreseton en Aalst
kun festeno je tagmezo, poste promenad e, al Ia bela parko, poste ludado
de la teatrajoj « La Koboldoj » kaj « Lenjo cl la eiclregno » (Lcentje
uit hct. Hemelrijk) de Gaston Martens ; fine, kompreneble, balo. Ni jam
nun invitas ĉiujn samideanojn el ĉiuj landoj de la mondo al nia Jubilea
festo. La partoprcnontoj honvolu pagi 5 frankojn al la poŝtĉekkonto de
« Esperantista Grupo Pioniro, Aalst », n" 247660, txrr la organizkostoj.
Se la partoprenantoj estos sufiĉe multnomhraj ni mendos kompletan orkestron por la halo. La festo okazos la lastan Dimanĉon cle Aŭgusto.
Poste ni priparolis la unujarplanon de F.L.E. kaj jam decidis donaci
30 frankojn kiel abonprezon por 2 novaj varhotoj.
Post legado de kelkaj humoraĵoj cl Rido sanigas », farita de nia
prezidanto, s-ro De Kegel laŭtlegis ĉefartikolon el « La Praktiko » pri la
stultaj kaj malkuraĝaj malamikoj de nia movado. Fine s-ro Calloens legis
la tutan tcatrajon « Lenjo el la Cieiregno », en la vere bona traduko de
nia s-ano Rob. De Bondt, kaj la ridoj kaj aplaŭdoj ne mankis.
1)e niaj amikoj Henri kaj Joz cf el Lede ni ricevis simpatiaĵojn, kiu
vere tuŝis nin. Ili skribis i. a. : « Nun ni bouc komprenas, ke nur en
la granda esperanta familia rondo ni estas « inter ni ».
Antwerpen. — Flandrema Grupo Esperantista.
La impresoj pri
la kongresaj tagoj ne jam estas forviŝitaj ; ankoraŭ ĉiam oni priparolis
ilin. La Flandrema Grupanoj tre dankas la Mehlenajn gesamindeanojn
(inter kiuj plej ŝvitis nia amiko Rik Rainson, lia fratino kaj ilia inda
patro), kiuj havigis al ili tiom da plezuro dum la Pentckostaj tagoj.
La « Schlager » de la kongreso certe cstis « Sub signo de la nova
lun' », kiun la kantrondeto de nia grupo diskonigis inter la kongresanoj.
Certe la kanto estas nun kantata en ĉiuj grupoj. Nun jam ni serĉas novan
« Schlager » por la kongreso en Oostende !
Bedaŭrinde, ke la vetero estas tiel malbona ! Kaj ni, kiuj tiom sopiras
sunbrilon kaj liberan aeron !
Brussel. — l^r'.E.L.E
La 13-an de Junio okazis en nia ejo nia
ĝenera la jarkunveno. Nia prezidanto, s-ro d-ro H. Van der Spurt, prezidis
la kunvenon kaj alportis la ĝojigan novaĵon, ke nia peto por subteno
havis sukceson, kaj li transdonis al nia kasistino 154 frankojn. La grupoj,
kiuj organizas kursojn, ekspoziciojn, paroladojn, k. t. p., provu la aferon !
Ni poste aŭdis la jarraporton, kiu detalo pritraktis nian imponan
laboron faritan dum la jaro 1932/ 1933. Ni nur citu la plej interesajn
punktojn : Esperanto-ekspozicio, — 2 kursoj kun entute 3o finantaj
---

—

—

.
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—

lcrnantoj (dankon ni ŝuldas al nia fidela amiko, s-ro Rainson el Mechelen,
kiu gvidis tiujn kursojn), — publika Flandra parolado pri Esperanto
de nia Liga prezidanto, s-ro Callocns, en « Hof van Tilmont » kun ĉirkaŭ
150 aŭskultantoj, — Esperanta parolado pri 1-Iindujo dc nia avino, s-ino
Sindhwad, — provleciono laŭ rekta metodo, — Esperanto-ekzameno,
— k. t. p.
Poste ni aŭdis la raporton pri la kaso, kiu montris al ni grandan en
— kaj elspezon, sed nur profiton de 25.85 fr. Sekvis la raportoj pri la
biblioteko kaj pri la komerca kaso, kiu trovigas en pli bona stato.
Nun la estraro ekstĝls kaj okazis la elektado de la kornitatanoj por
la jaro 1933/1934. Post kelkaj diskutoj tiurilate estis unuanime elektataj :
s-ro Vanderdooren, prezidanto ; s-ro E. Cortvriendt, sekretario ; s-ino E.
Sindhwad provizore akecptis la oficon de kasistino.
Por informo : al la IV-a Flandra kongreso en Mechelen ali is entine
1 2 Nele-anoj.
Lede. — La Esperanta Stelo.
Ni havis la plezuron saluti inter ni
la prezidanton de Flandra Ligo Esperantista, s-ron Leo Calloens, kiu sekve
al nia invito faris paroladon pri « Flandrujo kaj Pacmovado ».
Li en klara, senafekta lingvo vidigis al ni, ke nia malgranda patrolando estas Flandrujo, kie vivas popolo, kiu kiel ni parolas Flandre, kantas
Flandre, festas Flandre. Ni kompreneble komprenas, ke ekzistas pli grandaj patrolandoj : Eŭropo, kies dogan — kaj lingvobarojn ni volas forigi,
Esperantujo, kies anoj estas ĉiuj niaj gefratoj.
La Flandra Popolo estas pacema, ankaŭ Flandra Ligo Esperantista,
starigata por, per kaj pro la Flandra popolo. S-ro Callo e ns fine instigis
ni n al tuja abono al « Flandra Esperantisto », la revuo dc ĉiuj Flandra]
gesamideanoj, por ke ekzistu inter la aliaj grupoj kaj ni ligilo kaj
kontakto.
Post dankvorto de la prezidanto de La Esperanta Stelo, la kunveno
daŭris per kantoj kaj bonhumoraj rakontoj.
Lezwen. ---- Nova Tagiĝo. — Tiuj el niaj anoj, kiuj ĉeestis la Flandran kongreson en Mechelen, revenis hejmen kun pligrandigita entuziasmo, kiun ili komunikis al la aliaj membroj. Ĉiuj volas esti kapablaj partopreni tutkore la 5-an Flandran kongreson kaj tial lerni gisfundc nian
hclplingvon, ĉar la nesufiĉa kono malhelpis niajn novbakitajn Esperantistojn plenplene partopreni al la vere familia rondo en Mechelen.
La lecionoj estas gvidataj nun alterne de f-ino I)c Winter kaj s-ro
Van Eylen ĉiumerkredc je la 8-a verperc, en nia ejo Domo Coutereel ».
Mechelen. — La Estonto. — La kongreso estis bona Iiropagando
por nia movado en nia urbo ; ĝia plej granda merito certe estas, ke ĝi
forte pligrandigis, ni povas diri revivigis nian grupon. Dum la ĝenerala
kunveno, okazinta la 17-an de Junio en la hejmo de s-ro Rainson, lerninti—

—
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noj de la kurso en ■ Voor Eigen Sĉhoon » intcramikiĝis kun la urba kursanoj kaj helpis al la revivigo de la grupo. Kelkaj sin senkulpigis pro sia neecesto kaj sendis simpatian saluton. Estis elekritaj por la nova estraro : kie]
prezidanto : s-ro Rainson ; kiel sekretarioj : s-oj L. Van der Poel (Pol
Varens) kaj Lod. Huyghe ; kiel kasistino : f-ino Van dcn Avondt. La
sekvonta kunveno ankaŭ okazos ĉe s-ro Rainson ; pli taŭga ejo estas
serĉata.
La malnovaj kaj novaj gemcmbroj interkonatiĝis... ĝis noktmezo !...
kaj jam faris planon por iri al la sekvonta Handra Esperanto Kongreso
ĉe la maro !
Meĥlan:aj gesamideanoj, kuraĝe antauen al la Estonta !
Oudenuarde..
Al Paco. — La 4-an cle Julio okazos kantvespero ;
la t r-an propaganda diskuto pri la ekspoicio en la urbodoma salono
« De Volkszaal » ; la i8-an oni ludos kartojn en Esperanto,' Al Pacanoj.,
regule ĉeestu la kunvenojn !
—

-

Roeselare.
Ruselara Grupo Esperantista. — Ni resume citu kelkajn faktojn kaj rezultojn, akiritajn dum r6-monata fervora laboro por
Esperanto. La serio de ĉirkaŭ 55 tekstoj alterne Flandraj kaj Epserantaj,
aperintaj en loka influriĉa semajna gazeto, kaŭzis sendube favoran impreson ĉe la observemaj legantoj, montrante al ili la ekziston de internacia
lingvo sukcese uzata.
—

Depost la fondo de la grupo la kunvenoj okazis seninterrompc dank'
al la oferema laboro de la gememhroj. Novaj esperantistoj aliĝis al la
grupo, aliaj forrestis, sed la grupo konstante kreskis. Nia grupo kunvivis
du Flandrajn kongresojn, ĉecstis kaj organizis diversajn esperantistajn renkontojn ; ĝiaj gemcmbroj laŭ nombro kontentige partoprenis Esperantajn
ekzamenoj n.
Ni klopodos, por ke eĉ dum la somera periodo la grupa vivo nc
malvigliĝu : tial, Ruselaraj samideanoj, komprenu vian taskon.
La grupestraro kunvcnis la i 5-an de Junio, pritraktis la nunan situacion kaj esploris rimedojn por la estonta gvidado.
Ronse.
La Paca Stelo.
La 5-an cle Julio okazos kantvespero :
ni lernos « Lorelej' », « La Gildo festas » kaj « Rerigardo al la studenta
tempo » ; — la 1 2-an ĉiuj ĉeestu la devigan ĝeneralan kunvenon kun
grava tagordo : por tiu kunveno, kiu komenciĝos je la 7 I/2-a akurate,
specialaj invitiloj estas dissendotaj ;
la I9-an okazos la 2-a Krucvorta
konkurso, gvidata de Paca Stelano.
—

—

-

—

Dum la monato julio okazos pieda ekskurso al Saint Sauveur. Oni
foriros je la 2-a el « Corcordia ». Ne forgesu kunporti la kantaron !
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