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Duin la lasta tempo okazis eraroj aŭ prokrastoj en la servoj
de"Flandra Ligo Esperantista kaj de Flandra Esperanto-instituto,
pro nedistingo inter la du organizaĵoj.
Tial ni fiksas vian atenton je la fakto, ke la Ligo kaj la Instituto havas ĉiu sian propran poRteeknuineron funkciantan sub
,ni o }a .de. tiuj asocioj.
notu, ke sumoj pagitaj al F.L.E. Kortrijk, n 322L10,
alve,n.as ĉe la, kasisto s-ano Bassleer, kaj ne ĉe la sekretario s-ano
Debrouwere; ,,Sekve, oni ne plu ekspedu korespondaĵojn al la sekretario. ka.j la tiurilatan monon al la kasisto.
Do, sendu :
1. korespondaĵojn kaj artikolojn por «Flancha Esperantisto», al
la 'redakcia sekretario, s-ano H. Van Dunne, Eggestraat, 21,
" Mortsel;
2. pagojn kaj abonlistojn por F. E. al la kasisto s-ano Bassleer,
Kortrij k;
3. ĉio kóncerne la administrado de Flandra Ligo, Flandra Esperantisto. abonservo kaj mankantaj numeroj, propagando, al
la sekretario s ano Debrouwere, Kortrijk;
4. korespondaĵojn, mendojn kaj pagojn por Flandra Esperarito.::rr.Instituto, al adreso de F.E.I. en Kortrijk.
-

-

*
Ni ankaŭ memorigas, ke dum la Mehlena kongreso estis
decidite provizore nuligi la paragrafon de art. 12 el la Regularo,
kiu konsentas rabatitan abonprezon al la membroj de aliĝintaj
grupoj.
Sekve, la, abonprezo al F'.E. estas unuforme fiksita je 15 fr.
por la énlarido kaj 20 fr. por la eksterlando.
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FLANDRA RAKONTO.

maar liqi I.t veerdeel ?
Waar ligt het voordeel van een Nederlandsche Wetenschap
pelijke bijeenkomst, wanneer de deelnemers uit de verschillende
landen de gebruikte taal niet verstaan?
Te Rome vergaderden, in April 1.1., geleerden uit Frankrijk,
België, Luxemburg, Amerika, Zwitserland. Afrika, Tsecho-Slowakije, Holland, enz. om op mond- en tandheelkundig gebied elkaar
hun wetenschappelijke bevindingen mêe te deelen.
Een der Hollandsche afgevaardigden, Tandarts Nord, vertelt
zeer leuk, dat een mede-afgevaardigde, Tandarts Van Hasselt,
in het Fransch eenige woorden ter begroeting sprak, waarbij hij
er zijn leedwezen over uitdrukte, dat hij niet in het Italiaansch
kon spieken en den eenigen zin, dien hij in die taal kende, niet
gebruiken kon, omdat die luidde : «dat ieder die daar binnen
ging. alle hoop moest laten varen!»
Namens de Duitschers sprak als afgevaardigde de Voorzitter
van het Rijksverbond der Tandartsen. «Er was», aldus deze verslaggever Nord, «vrijwel niemand in de zaal, die de Duitsche
rede kon verstaan».
Volgt dan de bekentenis : «De aantrekkingskracht van Rome
en het feit, dat de taal een aanzienlijke belemmering was voor
het volgen der voordrachten, was oorzaak, dat ditmaal de weten
E,chappelijke hoofdschotel niet onze volle aandacht had.»
-

•

-

Die «ditmaal» is hier gerechtvaardigd, omdat het Holland
sche geleerden betreft, die, alles behalve in hun moedertaal, het
Nederlancisch, vrijwel genoegzaam beslagen zijn in het Fransch.
het Engelsch en het Duitscli, om vakvoordrachten in deze talen
;oed te kunnen volgen en aan de besprekingen deel te kunnen
nemen.
Voor 't grootste aantal der geleerden is zulks niet het geval,
vooral niet voor de geleerden uit de groote landen, die een wereldtaal bezitten.
Er is reeds geruimen tijd en vaak gesproken over het invoeren van «Esperanto» in de Nederlandsche wetenschappelijke bijeenkomsten, de eenige oplossing.
Deze oplossing moeten we trachten in de hersenen der studeerende jeugd voor te bereiden, zal zij eens werkelijkheid worden. In die Nederlandsche bijeenkomsten treden voornamelijk
oudere, ervaringrijke geleerden op den voorgrond, welke geen tijd
meer en te veel bekommeringen hebben, om nog spraakvaardig
te kunnen worden met het «Esperanto».
Daarom trachten in studentenmiddens belangstelling te verwekken voor onze wereldtaal.
-

Tandarts
Hildward Van der Spurt, C .M.
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ta Ir.z.r. de I'Â,ursilo
Iam estis kamparano, kiu revenis hejmen de najbara urbo
kie li estis vizitinta la foiron. Li devis trairi grandan arbaron kaj
post iom da irado troviĝis antaŭ groto. Li eniris kaj ekvidis amason
da oraj moneroj kaj multekostaj juveloj. Kiam li klinis sin por
plenigi siajn poŝojn, mistera voĉo ekkriis al li : «For la manoj!
Tiu oro ne apartenas al vi!» Li atentente ĉirkaŭrigardis, sed vidis
neniun. Hejme li rakontis la strangan okazintaĵon al sia filino;
ĉi tiu estis kiel ĉiuj filinoj de Eva kuriozema. «Tion mi volas vidi
per miaj propraj okuloj », si diris.
Je l'tagiĝo la kamparano kaj lia filino foriris. En la groto la
knabino klinis sin por preni plenmanon da oro, sed la mistera voĉo
kriis al ŝi : «For la manoj! Tiu oro ne apartenas al vi!»
Kiu estas do la posedanto?» demandis la kamparano.
«Lia bildo staras sur la medalo, kiu kuŝas ĉe viaj piedoj; prenu
ĝin,» daŭrigis la voĉo, «kaj klopodu trovi la viron, kies bildon staras sur ĝi.»
La kamparano metis la medalon en sian poŝon kaj iris kun
sia filino hejmen.
Iom poste venis almozulo ĉe lia pordo. La kamparano. trafita
de la simileco inter la almozulo kaj la bildo sur la medalo, invitis
lin por eniri. La fiera sintenado de la almozulo, liaj kortumaj manieroj, lia tuta personeco pensigis, ke tiu viro iam konis pli bonajn
tagojn kaj tiu konjekto iĝis certeco, kiam la kamparano eksciis la
kialon de lia malriĉo.
Iun tagon, li diris, mi renkontis sinjoron, kiu krude diris al
mi : «Vi estas avarulo; vi forpelas la malriĉulojn kiel hundojn;
tial via trezoro estos forprenata.»
Mi ridis pri liaj paroloj, sed kiam mi ekvekis la sekvantan matenon, mia trezoro estis for. Mi promesis grandan rekompencon
al tiu. kiu povus trovi la ŝtelistojn, sed ĉiuj serĉoj estis vanaj. Mi
estis devigata vendi mian domon kaj miajn meblojn kaj lui ĉambron. Post kelkajn jarojn mi ne plu posedis unu tendon kaj devis
almozpeti.
— «Mi kredas,» diris la kamparano, «ke alproksimiĝas la fino
cle via mizero.»
— «Ha, se vi parolus la veron!»
— «Ni vidos.»
Kiam la almozulo estis manĝinta kelkajn dikajn pantranĉojn,
la kamparano kondukis lin al la groto. Tuj la pentinto rekonis
sian trezoron pro la maloftaj juveloj, kiuj troviĝis inter la oraj
moneroj. La mistera voĉo parolis al li : «Via puno finiĝis, sinjoro.
reprenu vian trezoron kaj neniam plu estu senkora kontraŭ malriĉulo.»
La sinjoro partigis la trezoron kun la kamparano, kiu estis
ĝoja kiel kirmesfestanto. Depost tiu tago estis plezuro por li plidolĉigi la kompatindan sorton de la malriĉuloj .
—

Rerakontis Martha Vervloet.
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La 25.a Universala (Kongreso de
Esperantoren Kolonjo.
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Pro la nova situacio en Germanujo, la Kolonja kongreso ne
havis la kutiman sukceson. Aliĝis proksimume 950 personoj, el
kiuj sufiĉe multaj ne ĉeestis; ankaŭ foi`restis la familio Zamenhof. juddevena.
La aranĝoj estis bonaj kaj funkciis regule, sed lá 'eksterlandaj
kongresanoj sin sentis kvazaii partoprenantaj al naei- ocialista
mitingo.
3

La granda evento cie la kongreso estis la unuecigo de la neütrala movádo. nomita «Interkonsento de Kolonjo-. per kiu estas
likvidataj I.C.K.. K.R. kaj U.F.E. Restos nur la U.E.A. sub iom
ŝanĝita formo.
Dum la ferma kunsido. S-ro Schoofs, ricevis honormedalon,
ĉar li estas «bonega laboranto kaj vera homo: (sic!).
Feliĉe, Kolonjo prezentis sufiĉe da eksterkongresaj allogaĵoj. por
ke tamen la vojaĝo. laŭ turista vidpunkto, estu tre interesa.
G. D.
}
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Apenaŭ alvenintaj^ r én la Rejn- estorá,•ei ô ^ p br la interkonatiĝa

vespero. jam sin prezentas brunĉemizulo por almozkolekti.
La solena malfermo de la kongreso komencis per «Deutschland über alles,• kaj Horst-Wesel»-ario. S-ro Kreuz, direktoro de
la neütrala I.C.K. el Genève, salutis faŝiste. S-ro Berendt, akceptita la antaŭan tagon kiel «Führer» de la Germana Ligo Esperantista, faris la festparoladon kaj petis la kongresanojn kredi, ke
Hitler sincere estas konstruanta novan ŝtaton. Poste venis la
uniformita urbestro por rakonti, ke la naci-socialista revolucio
gardis la mondon kontraŭ la bolŝevismo.
Dum la somera universitato. prelego pri «La financa krizo
kaj ĝiaj originoj,» estis bona • okazo al d-ro Vogt por paroli pri rla
Geimanai militŝuldoj. Alia.. anoncita prelego pri «best-psikologio»
ne estis farata., ĉar verŝajne tiu temo ne taŭglsx.en la kadro de la
«Gleichschaltung»-propagando. irrt ,?.hih H ! 11
En la urba festodomo, Rejnlanda vespero estis kolorriĉa karnavala prezentado, preskaŭ komplete germanlingva; ŝajne ĝi estis
tre sprita; la samideanoj. kiuj nenion komprenis, finfine ankaŭ
ridis, ĉar la aliaj havis tiom da plezuro.
«

••

Krom en unu malproksima strato, nenie pendis la verdst§la
flago.
La tramista grupo venis al la malferma kunsido. kun sia
.standardo prudente envolvita en papero.
Samideano rigardanta manifestantojn kun hokkruc-flago,
estis devigata ĝin saluti.
Je l'fino de la kongreso estis je dispono de ĉiuj, granda kvanto
da libroj asertantaj, ke ne okazis kontraŭjudaj kruelaĵoj.
( h•Mi

absolute ne estus insistanta pri la politika karaktero de
tiu tiel nomita «neŭtralaa• kongreso. Sed mi deziras meti tiun kongreson apud la sinteno de U.E.A., K.R. kaj I.C.K., kiuj ripete kaj
senmotive akuzis Flandran Ligon Esperantistan pri politika agado.
Niaj amikoj mem juĝu,-kio estas plej kondamninda : la pacema
laboro de F.L.E. aü la tendenco de la suprenomita kongreso.
Neniam ni ekspluatis la Flandrajn E. kongresojn por altrudi
al niaj eksterlandaj gastoj naci-politikajn vidpunktoj n.
•

Antaŭ cent kaj kelkaj jaroj potveturilo ruliĝis sur la landvojo. Sur la veturigista sidloko long-liphara veturigisto blasfemadis kaj of taj vipobatoj pelis la lacain ĉevalojn.
Malrapide vesperiĝis.
En la poŝtveturilo veturis junulo kaj junulino.
En la krepusko la viro alpremiĝis al la virino.
--- Cu vi amas min?
-

— Tre!
— Elinj o

J

!

-

Emeriko!
— !!
Kaj iliaj lipoj kunfandiĝis en arda, ama kiso.
II.
Poste venis la vaporŝipo. Seriozaj sciencistoj disputis pri tio,
ke tiun certan radon, kiu devas la ŝipon porti antaŭen, vane
funkciigas la vapermaŝino. en unu loko ĝi frapos la akvon.
Do vana estos la laboro. ŝipo; nur tiel povas antat eniri sur
la akvo. se veloj aŭ remiloj puŝas ĝin.
La ŝipo tamen pretiĝis kaj tiu certa rado tiel rtioviS T ĝin
antaŭen, kvazaŭ laü ordono.
La unua ŝipo iris... iris...
Malrapide vesperiĝis.
Sur la ŝipo veturis junulo kaj 7ûnulino.
En la krepusko la viro alpremiĝis al la virino.
— Cu vi amas min?
!

— Tre!

— Elinjo!
— Emeriko!
— !!!
Kaj iliaj lipoj kunfandiĝis en arda, ama kiso.

III.

Poste venis la vagonaro.
öin antaŭis grandegaj disputoj.
Kio?... Cu dudek kilometrojn oni volas iri per ĝ i pohore?

-

SO
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Frenezuloj ! ... La homa organo ne povos elteni tiun senprudentan
rapidecon.
Vana estas la laboro.
Kaj la vagonaro tamen ekiris.
Bele, malrapide ĝi kuris... Ĝi kuris sur la reloj.
Malrapide vesperiĝis.
Sur la vagonaro veturis junulo kaj junulino.
En la krepusko la viro alpremiĝis al la virino.
— ĉu vi amas min?
— Tre!
— Elinjo!
— Emeriko!
— !!!

VI.

ĉu ne estas belega ĉi tiu progreso?... Estas, kvazatt sonĝo. De
ĝis la aeroplano.
la poŝtveturilo
Kaj ĉio tio apenaŭ dum cent jaroj. •
Sed kun Elinjo kaj Emeriko terura estas ĉi tiu afero.
Eĉ hodiaŭ ili estas tie, kie ili estis en la tempo de la poŝtveturilo.
ĉu tio ne estas terura?
Mil diabloj, fulmotondro, kiu progresas ĉi tie : ĉu la nlaŝiiioj,
aü la homoj?!
—

El la Hungara tradukis :
LADISLAO SPIERER.

Kaj iliaj lipoj kunfandiĝis en arda, ama kiso.

IiinJra

IV.

Venis la aŭto.
Antaŭ la unuaj devis kuri homoj, kun ruĝaj flagoj por ke
inter la pacaj piedirantoj ne faru domaĝon la diabla maŝino.
La piedirantoj kapbalancante cedis al la stranga melnfunkcianta veturilo pro la kriegado de la homoj kun ruĝaj flagój.
La aŭto veturis... ĝi veturis en la stratoj...
Malrapide vesperiĝis.
En la aŭto veturis junulo kaj junulino.
En la krepusko la viro alpremiĝis al la virino.
— ĉu vi amas min?
— Tre!
— Elinjo!
— Emeriko!
— !!!
Kaj iliaj lipoj kunfandiĝis en arda. ama kiso.
V.

Fine venis la aeroplano.
La homo venkis sian ligon al la tero kaj triumfe leviĝis al
la nuboj.
La aeroplano pohore kun kelkcentkilometra rapideco preterflugis super urboj, montoj, riveroj.
Malrapide vesperiĝis.
En la aeroplano veturis junulo kaj junulino.
En la krepusko la viro alpremiĝis al la virino.
— ĉu vi amas min?
--- Tre!
— Elinjo!
— Emeriko!
— !!!
Kaj iliaj lipoj kunfandiĝis en arda, ama kiso.
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IAM JA...

(DAAR WAS NE KEER...)
Teksto de L. Lambrechts.
Muziko de R. Ghesquière,
Aveto diras : Iam ja
vivadis reĝa famili'
en sorĉpalac', kun princinet',
nomata ĉarme Sunradi'.
ŝin ja malbenis sorĉistin'
per dormo de centjar',
kaj tiam princ' vekigis ŝin
per kis' sur l'okulpar'.
Kaj jen : malfermis buŝon tiam
[sorĉistin'
kaj rakontet' enrampis ĝin.

Aveto diras : Iam ja
okazis la historiet'
de ĉiam gaja Cindrulin'
batata ĉie per pied'.
Feino veturigis ŝin
ĉe Preĝo al la bal';
je princo edziniĝis ŝi
dank'al pantofla f al'.
Kaj jen : malfermis buŝon tiam
(sorĉistin'
kaj rakontet' enrampis ĝin.

Aveto diras : Iam ja
trompadis ruza kamarad',
nomata « Eta Dikfingrul',
giganton dum dormad'.
Eltiris botojn de la vir'
kaj kuris al gepatra nest';
la vojon ĉie trovis li.
eĉ en bovina la intest.
Kaj jen : malfermis buŝon tiam
[sorĉistin'
kaj rakontet' enrampis ĝin.

Tradukis Juul Karnas.
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OOSTENDE, LA URBO I)E NIA V -a .

Moruo, Ii1aIii la lelislem
'3!1 vJ

Homo, kaptu la feliĉon.
Se ĝi estas apud vi.
Ne serĉadu aliloke.
Efennera estas ĝi.

Homo, kaptu la feliĉon,
Vivo estas kiel flor'.

.

Vi, mallonge sur lei
tĥgsv3rocl
Flegu gin j en v a kor'.oi5
Fleg
Leki
<:... „srl^l b98
Homo, kaptu Afeeetri 5^
Estu saga, sciu vi,
.01i1OPY✓
Se vi restas malatenaryl 110
Tiam Hom' forflugo
liM
Cath. J. Roskes=
>,

ta Iis ana Ir1iIij nomo"
La «Codigo Civil» (civila leĝaro) diras_ en sia art. 114 : «La
laŭleĝaj infanoj rajtas... uzi la nomojn patran kaj patrinan».
Ekz., se Juan (antaŭnomo) Perez (patra n.) y Tafalla (patrina n.)
kaj Maria (antaŭn.) Garcia (patra) Castillo (patrina) geedziĝas,
iliaj infanoj nomiĝos : X'Pérez y Garcia. Kompreneble la nepo
jam nur portos la unuan nomon, tiel se tiu X estas. viro, liaj
gefiloj norniĝos X'Perez kaj (alia); _se ĝi estas virh tÔ $iaj gefiloj
estos X' (patra) kaj Perez. Nu. la patrina noma malaperas jam
en la nepoj.
En leĝaj aferoj, dokumentoj, nomaroj k.c. ordinare oni diras
kaj skribas la du nomojn (kaj la antaünomon aŭ baptonomon) .
Por nomi personon oni vokas per la unua (patra) nomo;
almenaŭ se tiu ne estas tre ofta kiel Garcia, Martinez (tiel oftaj
en Hispanujo kiel Dupont. en Francujo aŭ Schmidt en Germanujo (1) Tiam oni nomas per la dua, sed familie, ĉar lege .ĉiam
estas unue la patra.
Kompreneble inter parencoj kaj inter tre intima) amikoj oni
vokas per la antaŭnomo. La aristokratuloj kutiman subskribi per.
4 aŭ 6 nomoj., alternative patraj kaj patrinaj, tiel ili vidigas la
familiojn, al kiuj ili estas ligataj.
Virino edziniĝinta uzas ankaŭ la edzan nomon. post •la sia
kaj kun la prepoziclo de kiu signifas «aparteno» (genitiva kazo).
Tiel la antaŭcitita s-ino metos en siaj kartoj : Maria Garcia de
Perez; kaj oni nomos ŝin «La s-ra de Pérez (atentu bone : sinjorino de Pérez, aŭ Sinjorino Garcia en la aferoj) Sed en postenoj,
oficoj, ekz. se ŝi estas instruistino aŭ oficistino. oni ne atentan ĉu
ŝi estas fraŭlino aŭ edzino.
Estas kurioze ke, dum en Anglujo, Francujo k. aliaj landoj,
kie jam de multa tempo estas tre disvolvata la feminismo, la
edziniĝinta virino kvazaŭ malaperas; ŝia personeco ŝvebas, ŝi
preskaŭ mortas por la leĝo. en Hispanujo, kies famo por virina
stato estas (laŭ famo ne laŭ realo) kiel en Turkujo aŭ Orienta)
landoj, la virino plene konservas sian nomon, ne nur nun, ke oni
dekretis la laŭleĝan egalecon, sed jam antaŭe. kiam la leĝo multe
limigis la virinan staton.

Pamplona Amalia Nunez Dubus.
.(1) Kaj Peeters kaj Janssens en Flandrujo (N.d.l. red.)
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VESPERA KONCERTO.

Jam Tiun ekpropagandu por nia V-a!

Illikeersaj S.iiigoj
MONDPALACO. - La unua parolado de la vintra sezono
okazis dimanĉe la 1-an de Oktobro. «Kiel staras la aferoj en la
mondo?» tio estis la temo elektita de s-ro P. Otlet. La kunveno
estis tre interesa, ĉar reprezentantoj de diversaj landoj salutis la
ĉeestantojn. S-anino Erna Sindhwad parolis en la nomo de Hindujo kaj diris kelkajn salutvortojn esperante, flandre kaj france.
La Mondpalaco estas malfermita por la publiko : ĵaŭde de la
2-a ĝis la 4-a kaj dimanĉe de la 10-a ĝis la 12-a kaj de la 2-a ĝis
la 4-a. Kiu ŝatas viziti la interesan muzeon iun alian tagon sin
turnu al la administrado kaj Esperantistoj skribu antaŭe al s-ino
Erna Sindhwad, 37, Vanderkinderestraat, Ukkel-Brussel.
HINDA EKSPOZICIO okazos en la Mondpalaco de la 12-a ĝis
la 19-a de Novembro. Dimanĉon la 19-an okazos verŝajne esperanta parolado pri la Khadi-movado en Hindujo kun lumbildoj.

GRATULOJ.

Al nia s-ano Domien De Gruyter, membro de Flandrema
Grupo Esperantista el Antwerpen, kaj al lia estimata edzino, pro
la naskiĝo de filineto Jacqueline.
—
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Chu Skoltismo estas
Militarismo ?
Se mi iam povus alveni kelkajn momentojn en poezian ebriecon, tiam mi estus kapabla tordi la kolon, kun kortuŝa-poezia
korelverŝado, al substaranta ofendo. Mi povus rakonti pri la
pacega tendarfajro, kie oni priparolas la klaran nokton kun pavaj
trembrilantaj steloj, kaj la ĉiekonatan arĝentan lunradion, pri la
korfortiga kvakado de la ranoj en la noktsilento, pri la bojanta
hundo en la malproksimo kaj la klakado de ŝargaûtomobilo sur la
ŝtonvojo, pri la knaboj kiuj, kiel fantomformoj kaŭras proksime
de la grandioza lumanta fajro, kaj pace silentaj aüskultas la
rakontojn faritaj de iu el ili. Kaj por esti pli poezia : kiel patrino
Tero sentas varmiĝi sian koron sur ĉi tiu loko, pro tiu malgranda
bando da knaboj, kiuj komprenas ĝin, kaj kiuj ne volas fari en
sia brusto tranĉeojn aŭ fortikaĵojn. Aŭ, kiel la pacanĝelo, sidante
sur mallarĝa blanka nuborando, salutas amike la junajn knabojn
kaj, en momento de memforgeso, ekkrias : «ĉi tiuj almenaŭ ne
trabatos min!»
Sed, per poeziaj korelverŝaĵoj multon ne estas atingebla, kaj
praktike agantaj homoj kontranidiros malvarmete, ke lunradio
tute ne estas arĝenta kaj ke estas eble, ke la tero varmiĝas sur
tiu speciala loko, pro la ruganta tendarfajro, pli multe ol per la
pacamaj intencoj de la knaboj sidantoj ĉirkaŭ ĉi tiu fajro. Kaj
tiam samtempe mia animfortiga poezio tute forfalas. Mi do prefere
provus, per pli objektiva metodo platigi la kapon al la ofendo.
Estas dirite, ke amo estas blinda. Kaj ankaŭ malamo. oni
diras. Kaj se nun iu amas la pacon, kaj malamas la militon kaj
militarismon, nu tiu-okaze, tio estas belega. Sed la malfeliĉo en ĝi
estas tamen, ke ankaŭ tiu malamo estas blinda, kaj povus bone
renversi monton, kie tute ne estas monto, eĉ ne puto. Flankenlasante la fakton, ke renversadi putojn ne estas eble. Preskaŭ sammaniere agadas tiuj, kiuj atakas la skoltismon, pensante havi
antaŭ si unu el la sep kapoj de la miltiarisma drako. Ĉar fakte
skoltismo estas pacagado.
Pruvoj? Ĉiujn jarojn skoltoj starigas en diversaj landoj
tendarojn, al kiuj ĉiam knaboj el aliaj landoj estas invititaj.
Tiamaniere la knaboj lernas koni kaj ŝati unuj la aliajn, kaj
kiam ili reiras hejmen, ili havas ree iom da novaj eksterlandaj
amikoj.
Tiel ekzistas skoltoj, kiuj havas amikojn en ĉiuj landoj, io al
kio ili, sen la skoltismo. ne estus pensintaj. Aliaj, kiuj ne estas en
la okazo iri al tiaj tendaroj, serĉas amikojn per korsepondado. Ili
sciigas. ke ili volonte dezirus amikon ie en Transvaal, aü Ameriko,
au Ĥinujo. aŭ Germanujo. Kaj post tempo, li povas korespondi
kun ia skolto el la nomitaj landoj — kaj jen la komenco de internacia amikeco.
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ĉu vi ne estas aüdinta pri la mondĵamboreo, kiu okazis en
1929 en Birkenhead-Anglujo? Tio estis tendaro, kie kvindek mil
skoltoj el ĉiuj landoj de l'mondo estis kunfluiĝintaj, kie ili vivis
intermiksitaj dum dek kvar tagoj, amikiĝis tiom estus nur eble.
konatiĝis reciproke kun popoloj, karakteroj kaj animoj; -- trovis,
ke ili estis knaboj plenaj de vivo kaj ĝojo, ke ili vidas en ĉiuj tiuj
tiel nomataj framduloj nur kamaradojn kaj ke oni ne povas trovi
sufiĉe subigan kaŭzon por dismueli ĉi tiun gajecon kaj ĝojan
junecon en la hommuelilon de malamo kaj milito, ke la vivo estas
bela por ili kaj por iliaj fratoj el malproksimaj landoj, ke la propra feliĉo kuŝas en la feliĉo de aliaj ... Pruvoj ? Ĉu skoltleĝo ne
diras, ke la skolto estas ĉies amiko, kaj frato de la aliaj skoltoj.
klason aŭ rangon flankenlasanta? Ĉu la bonkonata ĉiutaga bona
agc estas instigo al paco kaj frateco aŭ al malamo?
Ĉu la tuta organizo de l'skoltismo ne ripozas sur la fundamentoj : frateco, toleremo, bonvolo? Sed pri tio ne temas!
La militarismo sin konstatigas en tiu unuformo, en tiuj gradoj kaj insignoj, en tiu bastono, kiu estas portata kiel pafilon, en
tiuj ekzercadoj, kiujn faras la knabo por ekzerci sin je la milito,
en tiuj parado-kaj instru-ekzercadoj, en tiu saluto, kiu odoras al
soldataro en tiuj tendaroj kaj marŝoj, kiuj pensigas al militista
agadaĉo... Tion «oni diras.
Sed «oni» juĝas kaj kondamnas frivole kaj senpripense. «Oni»
fidas tro multe pri ŝajno kaj onidiroj. Ĉar uniformo nur povas esti
militema, se ĝi estas kalkulita je, au por kontratibataladi pli facile
la malamikon, aŭ por paradi. kiel subiga forto, kiu estas timenda.
Sed la tuta skoltuniformo estas kalkulita je kamparvivado kaj
helpo al samulo. La ĉapelo por ĉerpi akvon, la koltuko por meti
trianglajn bandaĵojn, la ŝnuro okaze por spliti, la bastonoj por
fari splitoj n aŭ portilojn, la fajfilo por alvoki helpon au transsignali informon. Paradoj okazas preskaŭ neniam, kaj se ili okazas,
ne estas kiel forto kiu estas timenda sed kiel forto kiu volas pacon
kaj fratecon, kiel forto de knaboj, kiuj trovas, ke la frateco inter
la popoloj valoras klopodojn por ĉi tiu celo. Tiu vestaro estas
ankaŭ la sama en ĉiuj landoj, ĉefe almenaü, escepte la ĉapelo, kiu
iafoje estas anstataüita per loka kapvesto. La kakikoloro de tiu
vestaro ankaŭ ne estas riproĉinda al ni. En 1908, nia vestaro jam
ekzistis kiel nun, la armeoj ankoraŭ paradis en infanbildaro de
helegaj koloroj, kun ruĝa kaj verda kaj violblua kaj flava, en la
mikskoloro plej malbela. Krom tio : Vestaro, gradoj, insignoj, havas
nun ne neigeblan altiran forton por knaboj. Oni povas diri : Fi!
sed per tio la afero ne estas solvita. Aŭ oni povas diri : Lasu nin
uzi tiun forton al bono. Kaj tion faris la skoltismo. Cu tio tiam
estas mallaŭdinda?
La bastono? Tiu bastono ne estas armilo. Oni ne lernas pafi
per ĝi aŭ ankaŭ ne imiti paf adon. Tiu bastono estas uzata por
multaj aferoj : por helpo al aliaj; eventuale sed tre malofte ankaŭ por defendi sin en la okazo de ekstrema neceso kaj tiam la
plej furioza kontraŭ-militisto ne trovos kritikojn! Kaj tiuj tiel
nomataj ekzercadoj, tiuj estas senkulpaj knabo-grupludoj, en
sufiĉe larĝa senco. Konstrui pontojn, aŭ kuirado, braksignaloj aŭ
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insidaj ludoj. ĉio havas por knaboj ;sian ; aventureman flankon, kaj
fakte por tiuj knabegoj celas, doni al - ili fortan intelek,toil kaj fortan korpon : korpekzercaĵo, eltenado, grupsolidareco, fingrolerteco,
atento, eltrovemo.
La saluto. nia fratsaluto. ne odoras je soldataro, Ĉie ĝi estas.
la sama, ĉiuj en la mondo, ili salutos siajn fratojn- kiel fratojn sen.
ke rango, klaso, ago, rzracio, monujo au malriĉeco ,estas priatentitaj.
Tiu saluto estas signo, ke ,estas promesite resti ĉies amiko.
Dum laü militera kompreno la. saluto estas la simbalo dg_ timi .liaj
premeco.
n
•log r{yd
La dividado en :oldataroj, patroloj kaj tiel plu, ne esta$nove i
eldono de la militista regimento kun tuta siaj subpartoj kaj . partet.oj . Estas simpla uzo de tiu ` grupsolidareco, kiu : logas ĉinin.:
knabojn. Kaj ĝi ne estas pli_ Tenciaroj ? Marŝoj? Dia mia! Tiam
Turismo estas ankaü militarismo! C.0 ne ekzistas amaso d, auri.stoj, kiuj kampadas?
Kaj ĉu ne estas ĝenerala opinio ĉe la turistestroj, ke la. marŝoj
e.tas la plej bonaj el ĉio. Se sub :brogvarnia.polvonubo ic sur vojo
preterŝova longa kakitrenajo cle plenplenaj sakoj, pi-umbopezaj
surtutoj, premantaj kaskoj, dolorigaj piedoj en maldelikataj ŝuoj,
kun interpremitaj homoj, kvazaŭ knaboj, kiuj sub sia senutila
ŝarĝo puŝas unu la alian kun turmentita spirito pro la- katenigita
libereco, frakasita la spirito sub tiu tiraneco de regula trenado, la
propra valoro premita kaj perdita en. la senfineco de amasa kakigrupo kun inter la dentoj la prisilentita furiozo je . steloj- kaj strioj
kiuj, sidantaj sur altaj ĉevaloj. trotas laŭlonge -.de .sia brutaro.
•
s la
kiel la hundoj faras ĉe aro da ŝafoj..;.,,
Se tio estas militarismo...
Se fratmalamo kaj mortigtaktiko la ĉefplado, se kave vortoj
kaj tintintaj paradoj. brilantaj butonoj kaj bone 11migital!ean; oj
de kvar formas la specialajn pladojn...
Se kriegaj insultoj kaj enviemaj lipharoj, se vipanta.: : ,devigo
kaj gruziganta malŝato estas la metodo, kiun- oni sin , perme.-a
nomi edukado... Se ĉi tio estas militarismo...
>r^
Tiam skoltismo, kie oni vivadas kiel fratoj, kie la esl.;oj
plenumas sian taskon ame, kie oni provas portigi la personjesi i
de ĉiu knabo tiel alte kiel eble...
<
: 911 .;4 ru13 o•u te i
Ne, tiam skoltismo ne estas Militarismo. ,.tt.,; • -- ;ti !^isxs
(El «Toerisme») Tradukis Daniël. 1'Iorteln el
laŭ Gerard Elseviers, Oorclere., .lirn
...

IlikiJ etej

^.:,

a9.t:)1^ ,;t^ tiui)9?.
^rr^,_, 11^ rtoJ^ c

En la soldataro. — Kion vi faras, ; kianl.yi sppkc kask4, 1onelon
en la straton?r.cr i+ .... >:t ïlo^lrt^ ût^
Nu, leŭtenanto, mi rapide enirás . alian. :Ŭq t0l91 . 11 tenurrt
i rt9 rut ibri91sb •ioq ŭ,a:l

- Vi oscedas, diris virino al.sia edzo.
rt+? -tifto)l F1cei Yul t91c1
-- Karulino, li respondis, edzo kaj edzino faras nur unu;r:j
kiam mi estas sola, mi enuas. o . : q tu
. uan9z sĝ t si 95iliJ .
--
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+AiTu demandis al sinjorino ŝian aĝon
Momenton, ŝi diris, mi kalkulu... Mi edziniĝis kian mi estis
•°4n
—

deses-jara. mia edzó havis''30 jarojn. Li havas nun la duoblon...
do mi estas 32-ja> tl.i.' . ' j es' 1 "
•

olnd .^) f XS
,

Dil1iebi'ialoj estàgreëtablaj en kafejo kaj unu profunde dormas.
lia alia por vekigi ifiV diras :
ti - — Vi dormas, Brutus, kaj la rumo es tas en la glasoj.

()

•

f ..En' la Parizás'mortintejo Père Lachaise oni povas legi sur tom-

bóŝtono :
«Miaj larmoj ne revi-vigos ŝin, estas tial ke mi priploras
1 -t

-Ornr

. í,.i, !

ttfl r;

— Akuzito, mi petas vin je l'lasta fojo, pesu viajn parolojn.

• — Tiam, sinjoro juĝioto. donu al mi la pesilon de la justeco.
Du infariój diskutas pri la grandeco de sia patro.

n^ La mia estas granda kiel la muro de la ĝardeno.

— La mia povas rigardi trans ĝi.

.UTLTU'La dia - ánkatt ki en"' li surhavas ĉapelon.
`

Inter knabinetoj. — Nu, Marinjo, kion vi faros kiam vi estos
granda?
_b_ Mi edziniĝos. Kaj vi?I
— Mi iĝos bopatrino por plagi la knabojn.
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° STOCKHOLM, '4-11

Atsc uSTO 1934.

sved. kr .
Blinduloj senpage.
Asocio kune kun Sveda Espe- Kongresejo : Laborkunsidoj kaj
ranto-Federacio. • .l
t fakaj kunvenoj okazas en la
ŝvelo parlamenta domo, la
'Adreso de L.K.K : Freds atan 4',``
solenaĵoj en la koncerta domo,
Stockholm.
la balo en la urbodomo de
Poŝta ĉekkonto : Nr -o 50443
Stockholm.
Stockholm.
Bankkontoj : Svenska Handels- Donacoj por 'la kongresa kaso ni
banken', Stockholm 16; Sunds = 11- danke akceptas.
valls Enskilda Bank, Fredsga- plindula kaso : Por partopreno
yi` de blinduloj ni danke akceptas
9 ;' tan 4, Stockholm.r
mondonacojn.
Yotizoj : Ordinara kotizo estas
Fakaj kunvenoj : Pri anoncigo
25:— sved. kronoj.
de fakaj kunvenoj kiel eble
Frupagantoj (ĝis '31 marto
tl^ 1934) pagos nur 20:— sved. kr .
plej baldaŭ ni petas.
ef Malfrupagantoj (post 1 julio [%lanĝo : En Stockholm ekzistas
1934) pagos 30:— sved. kr. tre multaj popularaj, bonaj
tl. Junuloj (malpli ol 16-jaraj) 'brtféletoracioj, kie oni povas ricevi

°' . BULTENO N-RO 1. "-'5:
, L

Oficiala invito : Sveda Trafika

:"

;
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tagmanĝon por 1:— sved. kr .
En luksaj restoracioj tagmanĝo por 2:50 — 3:50 kr.
Loĝejoj .
A: luksaj hoteloj — Sved kr.
10-20.
B:komfortaj hoteloj — - kr.
7-10.
C: simplaj hoteloj — kr. 5-7.
D: Modestaj hoteloj — kr. 4--5.
E: komunaj loĝejoj por G ĝis
vos senpage la belan svedan
Eavorajoj : Ĉiu kongresano n eepligrandigi la rabaton.
25% rabato, sed L.K.K. esperas
estas jam interkonsentite pri
Por la vojaĝo al la kongreso

Fervoja rabato en Svedlando:

20 personoj

—

kr. 1,25-2.

Esperanto-Gazeton ekde la
aliĝo. Do, ju pli frue vi aliĝas,
des pli multe vi gajnas!
Kongresaranĝoj : Teatraĵo, koncerto, balo, ekskursoj ktp.. laie
programo kiu postsekvos.
Reklamafiŝo pri la kongreso
estas havebla senpage ĉe LKK.
Formato 100 X 70 cm.
Oni vivas mahnultekoste en
Stokholm nuntempe. Speciale
favore estas por eksterlandanoj . kaüze de la momenta
valutofalo de la sveda krono.
Ekz. 1 sved. kr . 1 angla ŝil.;
0:24 dol.; 0:70 germ. m.; 0:85
svis. fr.; 0:40 ned. flor.
A1iĝu do tuj por profiti el la valutodiferencoj !
LOKA KONGRESA KOMITATO.

■eter Mi
(La grupsekretarioj sendu sian raporton antaŭ la 15-a de ĉiu
monato.)
ANTWERPEN.
FLANDREMA GRUPO ESPERANTISTA. —
Sabaton la 21-an de Oktobro okazos artkoncerto kun la kunlaboro
de la konata mandolinklubo «Risoluto», en kiu ludas pli ol unu el
niaj membroj. La festo okazos en la salono «De Ton», Pelikaanstraat, 14, je la 8-a vespere. La enirprezo estas 2 frankoj. La dancemuloj havos okazon post la koncerto pór danci kaj salti ĝis la
2-a. Kiu ŝatas muzikon kaj amuzon venu al nia festo.
BRUGGE. -- En la Breydelurbo fondiĝis junulargrupo, kiu
malfermis jam kurson. Multan sukceson al niaj junaj Bruĝaj
samideanoj ni deziras.
DENDERMONDE.
La 13-an de Oktobro s-ro De Kegel el
Aalst faros publikan provlecionon en «Het Gulden Hoofd», Granda
Placo. Ĉi tiu provleciono estas enkonduko por ĉe-kurso gvidota de
la sama fervora samideano.
KORTRIJK.
ESPERANTISTA GRUPO. — La grupo provis
novan instrumetodon kun uzo de lumbildoj kaj kun helpo de la
bonegaj bildoj el la «Gaja Lernolibro» de Walter. La vintra kurso
estos gvidata laŭ tiu metodo.
MECHELEN.
LA ESTONTO. — Niaj amikoj bone notu, ke
komence de Novembro niaj grupaj kunvenoj okazos en la etaĝa
salono de la Urba Biblioteko, Wollemarkt, Mechelen. Ĉar ĉi tiu
ejo troviĝas meze de la urbo ĉiuj nun povos ĉeesti la kunsidojn.
kiuj lasttempe estis tre interesaj,' ankaŭ por studemuloj. Ĉiuspecaj
vortludoj kaj gajaj tradukoj estas bona metodo por perfektigi la
lingvan scion kaj pliriĉigi la vorttrezoron.
Dank' al vigla propagando per afiŝoj, artikoloj en la lokaj
—

-

—

—
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gazetoj kaj la kunlaboro de V.T.B. nia nova kurso estis vera
nukceso : 20 novaj lernantoj enskribigis sin.
Specialan dankon ni ŝuldas al la Mehlena sekcio de V.T.B., kiu
donacis keikajn belajn premiojn por la lernantoj de la antaŭa
kurso, kiuj ĝis la fino sekvis la lecionojn.

Por nia prezidanto, kaj ankaŭ por kelkaj membroj la pasinta
nomero estis vera Esperanta tempo. Ni recevis vizitojn de Germano,
tri Nederlandanoj, du Poloj kaj min Anglo.
Fine, ni ankaŭ eldonas nun monatan lokan informilon, kiu
entravas la programon por la agado en nia urbo. Menlenaj
namideanoj, regule atente tralegu tiun gazeton, ĉar ĝi anoncas tre
Interesajn kunvenojn. La malfermo de nia nova ejo estos io
speciala! Venu ĉiuj regule kaj multnombre !
AL PACO. — La 3-an de Oktobro
OUDENAARDE.
rekomenciĝos la esperanto-kurso en la salono de la urba biblioteko.
La lecionoj okazas ĉiumarde je la 7-a akurate.
La 10-an de ĉi tiu monato okazos interesa kunveno en nia
nova ejo «Duc de Brabant» por pristudi kaj pridiskuti la programon por la societa jaro 1933-1934. La 17-an ni lernos aron da
kantoj kaj atendas ĉiujn : novbakitojn kaj veteranojn.
— La 10-an de Septembro okazis impona Esperanto-ekspozicio,
organizita de nia juna grupo, en la popolsalono de la urbodomo.
Multnombra publiko vizitis ĝin kaj miris pri la diversspecaj
ekspoziciajoj. Plej impona estis la Turisma stando; sed ankaŭ
inulte impresis tiu de Stenografio kun siaj diversaj sistemoj, i. k.
brilis tiu de Flageuil el Parizo. La du grandaj kaj aktualaj revuo
*Literatura Mondo >> kaj «Heroldo de Esperanto» bone efikis. Sur
grandega geografia karto estis indikitaj per pingloj la lokoj kun
delegitoj de U.E.A. kaj sur tablo antaŭ ĝi kuŝis la preskaŭ kompleta serio de jarlibroj kun diversaj numeroj de la revuo «Esperanto». Ni ankaŭ ne forgesis la blindul-movadon, kies revuoj por
vidantoj kaj nevidantoj altiris la atenton de la vizitantoj.
Vere, nenion oni forgesis. Ankaŭ niaj kantemuloj zorgis por
bela kolekto da muzikaĵoj kaj fine la multkoloraj afiŝoj de la
komercaj foiroj pendis super ĉ:irtj sekcioj. Jes. la Komercan fakon
mi preskaŭ forgesis, kvankam ĝi estis certe la plej serioza kaj
--

efika.

Ĉe la elirejo pendis granda standardo kaj pendtuko kun

alvoko por lerni Esperanton. Bedaŭrinde, centoj kaj centoj ne
profitas tiun okazon. «Al Paco» tamen ne malkuraĝas pro tio, ĝia
devizo restas : «Al paco per senlaca laboro».
OOSTENDE.

—

La komitato kun la diversaj sekcioj por la

organizo de la 5-a Flandra Kongreso jam estas starigita. La loka
grupo nun kunvenas en Hotelo Metropolo. Kerkstraat. Ĉiujn
informojn pri la kongreso havigas s-ro Marcel Troch, Plakker-

Araat, 32, Oostende.
RONSE.

—

LA PACA STELO. — La 4-an de Oktobro okazos

generala kantvespero, la 11-an daŭrigo de la traduko de «De Filo oof van Hagen» de Scheirs kaj la 18-an nia estrarano, s-ro
D'Hoop, pritraktos interesan temon por lernado de kelkaj tutnovaj
vortoj en nia grupvivo.
La kursoj rekomenciĝos la 2-an kaj 6-an de Oktobro.
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(Duope ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope ricevitajnni nur
mencias) .
HET LIEDJE VAN DEN SOLDAAT de H. Barbusse. Uit het
Fransch door L. Roelandt. Uitg. De Korenaar, Albert Lienartstraat, 28. Aalst. 86 p.; 11,5 x 17 cm. Prezo : 9 fr. (La verko estas
franco, sendota post pago per poŝtĉeknumero 4025.17).
BARBRO KAJ ERIKO. Letera romaneto de Alois Schneider
kaj _ Magda Carlsson. Eldonis : Eldona Societo Esperanto, Stockholm. 40 p.; 13,5 x 20 cm. Prezo : sved kr.. 0.60.
«Barbro kaj Erikoe prezentas legolibreton de nova tipo. Du
junaj esperantistoj, aŭstra junulo kaj sveda junulino, korespondis
kaj trovis unu ĉe la alia grandan simpation. Ili skribas pri siaj
landoj, popoloj, familiaj aferoj, kaj fine... Sed ni ne devas malkovri sekreton.
Kun granda intereso oni legas la leterojn de la du gejunuloj.
Por kursanoj .kaj aliaj studantoj la libro havas grandan valoron
ankaü pro tio, ke ĝi montras kiel oni korespondas kun samidean (in) o en fremda lando.
La libro estas ilustrita per bildoj el Aŭstrujo kaj Svedujo, kaj
t_la kovrilo, speciale desegnita de bone konata artisto, bonege altifj ,I_as la atenton.
ni!

•

-rrr=., DIALOGOJ KAJ KOMEDIETOJ. Por kursoj kaj grupaj kun-

„venoj . Dua kolekto de Einar Dahl. Eldonis : Eldona Societo EspeStockholm. 31 p.; 11,5 x 18.5 cm. Prezo : sved. kr. 0.50.
Antaŭ unu jaro aperigis la eïdonejo kajeron de la sama aŭtoro
.kun la titolo : Dialogoj en Esperanto. La libreto tiel bone plaĉis
al. la legantaro, ke ĝi baldaŭ estos elĉerpita. Anstataŭ presigi norirvan eldonon, la aŭtoro verkis novan aron da skeĉoj , por ke la grut oj havos p li riĉan elekton.
La celo de la simplaj teatraĵetoj estas, unue : paroligi la
grupanojn, due : amuzigi la vizitantojn de grupaj kunvenoj. La
skeĉoj postulas malmulte da aranĝoj, la lingvaĵo estas tre facila
kiel a.nkail la enhavo. Kiel moto de la libro oni povus meti : Studo
per ludo. Tio ne malhelpas, ke ankaŭ malnovaj esperantistoj kun
ĝuo legos la libreton.

wya.nto,
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'JARLIBRO DE TUTMONDA ASOCIO KOLEKTANTA (TAK)
r' 'POR 1932-3. Kompilis D-ro Jozefo Takacs, prezidanto de TAK.
Prezo : 0.60 sv. fr., por membroj de Tutmonda Asocio Kolektanta
senpage, Mendebla ĉe kasisto s-ro F. V. Mizera, Jablonné n. ' Orl.,
ĉehoslovakujo.
Sur 32 pa" oj estas priskribita la celo de unika esperanta
organizajo por kolektantoj, Tutmonda Asocio Kolektanta, ĝiaj
reguloj, interna aranĝo kaj la agado. La listo de membroj kompletigas tiun por ĉiu kolektanto tre necesan kaj utilan publikaĵon.
.
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