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Kriask
Alvokas la sonorilet'
al preĝo.
Kovriĝas ĉio per tapet'
de neĝo.

Kandeloj flagras sur l'altar';

Preĝej on iras tra malhel'
modesta karavano,
çar dum ĉi tiu nokto el ciel'
naskiĝos Kristinfano!

Nun ĝojas ĉiu sur la ter',
en domo kaj kabano.
Revenis paco kaj esper;
naskiĝis Kristinfano!

dum preĝas nun kristano,
kaj supre, el la a.nĝelar',
naskiĝas Krisinfano!

Alvokas la sonorilet'
al preĝo.
Kovriĝis ĉio per tapet'
por Reĝo!

Juul Karnas.

FLANDRA LIGO ESPERANTISTA

La membroj estas petataj ĉeesti la ĝeneralan kunvenon kiu
okazos en Gent en la ejo «Georges» Cataloniestraat, 2; la 17 an.
de Decembro 1933. je la 10-a matene.

Raporto pri la ghenerala liga Konveno
de la 1-a de Oktobro.
Dimanĉe, 1 an de Oktobro 1933, en ejo «Pannenhuis», Antverpeno, okazis kunveno de F. L. E. por elekti estraranojn kaj
-
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ekzameni la ĝeneralan situacion. Prezidis s-ro Van Schoor; la
prezidanto S-ro Calloens sin senkulpigis pro familiaj kialoj.
ĉeestis la grupoj «Flandrema Grupo Esperantista» kaj «La
Rekta Vojoe el Antverpeno, la grupoj de Oostende, Mechelen,
Kortrijk, Ronse. Roeselare kaj reprezentantoj el diversaj urboj.
La kunveno aprobis la protokolaron de 'la
la kunsido en' Aalst.
La estrarelekto jam estis sur la tagordo de la antaŭa kunsido,
sed tio ne okazis pro foresto de la vicprezidanto, kiu libertempis.
La sekretario laŭtlegis leteron de s-ro Calloens, kiu deziras
rie lilru esti reelektata kiel prezidanto.
la koncerna diskutado rezultis, ke la ĉeestanto j unuanime
deziras ke s-ro Calloens reprenu la postenon, kiun li ĝis nun
plenumis je ĝenerala kontenteco.
S-ro Van Schoor eksiĝis kiel vicprezidanto kaj anstataŭ li
estis elektata s-ro Lenaers el Hamme, kiu akceptis.
Por malŝarĝi la redaktoron de «Flandra Esperantisto» de la
pliampleksiĝanta korespondado. s-ro Van Durme akceptis okupi
la nove kreitan oficon de «redakcia sekretario».
S-ro de Haaff respondecas pri la ekspedo de la bulteno.
Sekve, la komitato de F. L. E. estas formita jene :
Prezidanto :
Calloens Leo
Vicprezidanto : Lenaers Gerard
Sekretario :
Debrouwere Gerard
Kasisto :
Bassleer Bernard
kaj la grupaj delegitoj.
S-ro Van Schoor klarigis la situacion de «Flandra Esperantisto»,` kies apero suferis prokraston pro kulpo de la presisto.
Konsiderante la malfruiĝon en la apero de la bulteno, s-ro
De Boes proponis eldoni unu aŭ du duoblajn kajerojn. La kunveno voĉdonis pri alia propono de s-ro De Boes, nome ke «Flandra Esperantisto» eliru nur 10 aŭ 11 fojojn en la jaro, kiel tio
okazas kun preskaŭ ĉiuj Esperantaj gazetoj; la propono ne estis
akceptita. S-ro Van Schoor promesis streĉi siajn fortojn poe
likvidi la presejajn malfacilaĵojn, malgraŭ la kelkseinajna
prokrasto en la apero, tamen estos eldonataj la 12 numeroj.
La, grupaj informoj povas esti sendataj al la redakcia sekretario ĝis la 15-a de ĉiu monato.
La venontaj kunvenoj de Flandra Ligo okazos en Gent, la
17-an de Decembro 1933 kaj la 22-an de Aprilo 1934.
'

•

La Sekretario de F. L. E.
G. Debrouwere.

La Legendo de la Visko
La Druidoj, pastroj de la antikvaj Keltoj en Galujo, rakontis
la sekvantan historion.
Balder, Dio de la lumo, printempo kaj filozofio, la plej amata
filo de Odin kaj Frigga, malfermis la okulojn post longa dormado.
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Lia patrino, Frigga, kiu estis gardinta lin, informis pri liaj
sonĝoj. «0 patrino», respondis Balder treinante : mi sonĝis ke
mi estis mortpremita de terura forto». «Mia filo» ploris
Frigga «mi demandos al la fajro, al la bestoj, al la metaloj. al la
malsanoj kaj al la akvo, ke ili ŝirmu vin.. Nenio povas alporti
malbonon». Post kelkaj tagoj Balder ekmilitis, kaj malgraŭ ke
siaj malamikoj atakis lin, li ne vundiĝis.
Lake, malamiko de la Asoj estis tiel mirigita pro tio, ke 11
aliforrigis sin kiel maljunan virinon, kaj vizitis Frigga por ekscii,
kiamaniere, ŝia filo restis nevundita, dum mortis tiom da herooj.
«Fiigga» diris Loke, kaj li imitis la voĉon de mal j unulinó «mi
ek ciis, ke, kvankam viaj malamikoj estis ĵetintaj lancojn, ŝtonojn
kaj ĉion kio provus trapiki kaj frakasi Balder, li restis senvunda!
0, patrino de heroo, ĉu okazis miraklo?». «Granda miraklo!» ĝoje
respondis Frigga, «mi petigis kaj preĝis tiel, ke la fortegaj spiritoj aŭskultis min kaj promesis helpon. Tamen ekzistas nekonata
forto. Estas planteto kiu malĝentile respondis : «Mi neniun bezonas, ĉar nenion mi demandas al patrino «tero» Neniun do, deziras
mi servi kiel ligano. La planteto kiu parolis tiel fiere kreskas sur
la trunko de kverko». Ĝia nomo estas «Visco», eĉ foje oni flustras : «Fria nomo estas Visco, ĉar ĝi forpelas el la brutejoj la malbonajn spiritojn. La birdoj rigardas ĝin kiel malamikon, ĉar ĝia
gluo estas pli danĝera ol la plej danĝera reto».
Loke aŭskultis plej atente. «Visko» pripensis li «vin mi devas ordoni, ke vi militu Balder». Tuj li forlasis la naivan Frigga,
kaj rapidis al la grandega arbaro. ĉe kverko li haltis kaj liaj
okuloj serĉis la planteton pri kiu parolis Frigga. «Visko», alparolis li; «Cu vi konas min? Mi estas Lake, kaj kiam mia spiro traflugas la arbaron, fajro detruas la grandegulojn. La vivo de la
aibarestroj ankaŭ estas la via, ĉar vi elĉerpas vian forton el ilia
fortega suko. ĉu vi estos mia ligano kontraŭ Balder?» — «Kiel mi
servos vin, o fortega Loke?» diris la Visko. — «Ml donos vin en
la mano de la blinda Heder. Neniu timas blindulon. Tiamaniere
vi alproksimiĝos Balder kaj vi militos lin dum lia dormo». «Mi
enretigos lin kiel birdon!» ridis la Visko.
Heder venis, kaj la Visko gluigis sin sur sia mano. Kelkajn
tagojn poste, Balder sufokiĝis per planteto.
La Planteto estis venkinta la kverkon!
Rerakontis Ivonne Lamoen.

ekrologo
La 6-an. de Novembro mortis en Antverpeno S-ro Ĵ. B. Van
der Mast, 60 j ara, patro de gefratoj Henri kaj Maria Van der Mast,
membroj de «La Rekta Vojo» Niajn sincerajn kondolencojn.
8!

OOSTENDE, LA URBO DE NIA V a
-

Flandra nacia sento en la 15a
Jarcento
()

La nacia sento kaj la konscio aparteni al difinita popolo
montriĝas ankaŭ en la respekto por la popollingvo, esprimilo de
l'propra popolkaraktero.
Ankaŭ ĉi tie Dante multe antaŭiis al siaj samtempuloj;
Dante, kiu en sia Convito varme pledis por la popollingvb, kiu
poste pli vaste pritraktis tiun pledadon en sia fama De vulgari
EloquCntia, kaj kiu per siaj skribaĵoj en la toskana definitive
surtronigis la popollingvon.
Specimenojn de ĉi tiu estimo por la nacia lingvo ni trovas
ĉe aliaj popoloj nur multe pli malfrue; en la 15a jarcento ili tamen estas sufiĉe oftaj.
La flandra leono vidigas jam la dentojn : ĉe la solena
enoficigo de Johano sen Timo, kiel Grafon de Flandrujo, la
Fla.ndroj kondiĉis ke la Grafo estonte «tenigu sian aüdiencon per
flandra lingvo; al peto en la flandra, iii deziras esti respondataj
per la flandra; ankaŭ en la Granda Priveligio de Maria de Burgondio estis difinita ke oni pritraktu ĉiujn landaferojn en la
flandi a. .La eminentuloj de la lando ĉi tie tiras unu ŝnuron kun
la popolpoetoj. Aŭ estas nur hazarde ké en la historiaj kantoj,
la nacia lin;;vo estas plurfoje indikita per sia nomo? Ke
en la rekantajo de venkokanto pri la Batalo de Blanyijs sonas :
«Ili ŝ;iuj kijis «Flandrujo la. Leono». ke soldato de Karolo Va no-mas sin mem poeton kiu «parolas en flandra lingvo» ;- ke alia sin
turnas al sia aŭdantaro : «Ĉiuj kiuj parolas en flandra lingvo
Aŭskultu tiun ĝ ojan kanton!» T.
-

•

.

La Oostenda florhorloo.
Cu vi jam aliĝis? La kotizo estas 12,00 fr.
-

Págu' tuj per poŝtĉeko n" 4071.03 de s-ano Marcel Troch, Plakkerstraat, 37, Oostende.
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BALADO.

Teksto de 1Eub:.rt Melis.

Cu, orkoloraj birdoj,

Min servi volas vi?
Rapidu streĉflugile
Al la asnat' de mi.
La koron plenan ja de am'
Turmentas prema sent';
Atendas mi jam de l'tagiĝ',
Mi mortas de l'atend'.
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Muziko de Karel Candael.
G, crflugilaj birdoj,
Ne faris servon vi,
Vi ŝvebe suprenflugis,
i:agrena restis mi.
La koron pezan ja de am'
Turmentas prema sent';
Jam ofte, iĝis la maten',
Mi mortas de l'atend'.
Tradukis F. Mortelmans.

la virPec
lp

La plirnulto de la Anglaj. Studentoj por servor._zistado ; La
jam konata Oksford' a rezolucio, entenanta servorezistadon al
Reto kaj Patrolando, estis akceptita ankaŭ en universitatoj de
London, Manchester, Surrey kaj Burmingham. Tial oni nun
rajtas konkludi, ke. la pli,nlulto el la Anglaj studentoj konsentas
pri militservorifuzo.
Paco : Jam dum pli ol jarcento Sveduj o,. Norvegujo kaj
Danujo vivas laŭ la senco de la Kellog-pakto. Finlando, Estlando
kaj Letlando, kiuj nur antaŭ n-elonge ekestis, opinias same kaj
ni povas konsideri ilin kiel anojn de la sama grupo. Ankaŭ Nederlancio ne plu militis depost pli 01.100 jaroj. Gravaj okazintajoj ,
kiuj estus por aliaj landoj militokazoj estis aranĝitaj per inter
konsento. Kiam finfin_e.ĉiuj landoj sin turnos al tiu politiko?
.

•

-

( *) El la nederlanda verko :. «Okcident-eŭropa Literaturo
(1923) de D -ro G. Kalff.
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La Sa Datreveno de la fondigo de
«Pioniro» ei aalst okazinta la 27an
de Augusto 1933
La jubilea festo de nia grupo bonege sukcesis dank'al klopodo3
de kelkaj fidelaj anoj kaj la simpatio de nia flandraj amikoj
(sen forgesi la anglan samideanon, kiu alportis al ni saluton el
Leicester) Jam de la 9a matene alvenis jubileantoj (!) por ĉeesti
la kunvenon de F. L. E. Sed hur per la komuna tagmanĝo komenciĝis la oficiala parto de nia jubileo. Ni taŭge kaj trankvile manĝis
kaj nur kiam oni prokrastis la deserton, la unua tostanto sin
levis. S-ro Loclema, kiu nome de la «Rekta Vojo' i.a. diris : «Ekzistas festoj kie ne okazas oficiala akcepto, kie alvenas nek telegramoj, nek floroj, sed kie oni tamen en amikeca rondo ĝojas
pro la okazo, kiun oni havas por esprimi al la (estanta grupo
sian simpation kaj prezenti gratulojn. Tia estas nia hodiaŭa kunveno kaj mi esperas ke «Pioniro» sub la gvidado de sia vigla
estraro daŭrigos sian bonegan laboradon en la urbo «Aalst» kaj
ke, en pli granda salono kun pli granda aro de gesamideanoj ni
festos la 10an datrevenon de ĝia fondiĝo,.
Poste salutis s-ro Debrouwere nome de «Flandra Ligo, kaj
speciale gratulis «Pioniro» pro la agado ne nur en la urbo mem
sed eĉ en la cirkaŭaĵo, nome en «Lede' kie estiĝís nova grupo de
«Flandra Ligo kaj la prezidanto de «Pioniro» kiu alportis sian
konon al la malproksima .Loveno? (Leuven). Daŭrigis s-ro De
Boes kiu aldonis siajn gratulojn laŭ sia kutima bonhumora maniero. S-ro Calloens kore dankis kaj akceptis la gratulojn ne por
li mem sed por la kunlaborantoj senlacaj inter kiuj li nomis s-on
De Kegel, «Pioniranon, depost multaj jaroj kaj ankaŭ s-on De
Bondt, nian verkiston kaj profesoron kaj same la tutan anaron
da helpantoj bonvolemaj. Li finis la paroladon per promeso :
.

«Pioniro daŭrigos sian agadon».

Post agrabla promenado al la parko, antaŭigita de invado en
la prezidanteca hejmo, ni reins al la ejo, kie baldaŭ la festo komenciĝis per saluto kaj danko de nia prezidanto, kiu speciale
dankis la bonkorajn donacintojn, kiuj havigis al ni pli ol GO
premioj por nia loterio, i.a. la firmoj : «De grauw», «St. Michel»,
«D'Hondt», «De Koornbloem-, «Geeroms», «De Kegel», sen forgesi
fraŭlinojn De Cock, Geeroms, Joos, De Vuyst. Sekvis la vere delikata ludo de la koboldoj, kiuj rikoltis sinceran longan aplaŭdon
kaj laü la aŭskultantoj bonege posedis nian helplingvon : nu por
koboldoj tio ne estas miriga. Tiam la geaktoroj de «Pioniro»
prezentis : «Lenjo el la Cielregno» de nia flandra verkisto Gaston
Martens, tradukita de s-ro De Bondt. La aŭskultantoj kore ridis
pro la spritaĵoj enmetitaj en tiu teatraĵo. Fine la balo sub la
gvidado de bela orkestro alternis kun loterio kaj allogis ĝis la
malfruaj horoj multnombran publikon. Resume bonega propa-
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gando por nia movado kaj reviviĝo de nia grupo, tiaj estas la
rezultoj de tiu jubilea festo.
«Antaŭen «Pioniro» ĉiam por «Esperanto»

Palmyre De Cock, sekretariino de «Pioniro».
Listo de la gajnantaj numeroj neprezentitaj :
N" 38. Poŝtuko; 64-Cigaredoj St. Michel; 67-Sanktbildeto kadrumita; 83-Skatolo leterpapero; 105-Leterpapero (koverto) 111Poŝtuko; 113-Cigaredoj St. Michel; 114-Florvazo; 126-kaskedo,
136-Kravato; 143-Sukera infansuĉo; 148-Bonbonujo; 189-Florvazo;
194-Cigaredoj St. Michel; 195-Leda virinsako;
S-ro Volders gajnis la lan premion : Pallieter (en Esperanto)
S-ro Van Geel gajnis la 2an premion : Kaskedo.
Kontraŭ alsendo de la karto kaj sendkostoj, ni •havigos la
premioj al la feliĉaj gapnintoj. Adreso : Erembodegemstraat, 29,
Aalst.
Al ĉiuj koregaj deziroj esprimitaj, ankaŭ «Flandra Esperantisto» aldonas la siajn, kaj esperas ke ĝi povos publikigi multfoie
datrevenajn festojn de «Pioniro». ()
•

Ridetoj
Li : «Mi ege ŝatus, ke vi pli bezonus vian kapon».

Si : «Perfekte, hodiaŭ posttagmeze mi aĉetos tri ĉapelojn.

Betty :

,

«Vi estas la unua, kiu kisas min>.

: «O! Betty!»
Betty : «Jes, sub ĉi tiu tilio! ...

Instruisto : «Kiel nomiĝas la edzo de kokino?»

Knabo : «Koko, sinjoro,
Instruisto : Kaj la edzino de bastono?
Knabo : Pluvombrelo, sinjoro.,

Vojaĝanto (al kelnero) : «Kiel mi alvenos plej bone al la supra
parto de tiu monto?»
Kelnero : «Ni havas azenojn je la dispono de niaj vojaĝantoj»
Vojaĝanto : Mi dankas vin-, kiam mi bezonas azenon, mi vokos
vin»,

Fred

:

«Cu estas vere ke Fanny edziniĝos?,

Paul : «Jes»

Fred eKion faras la fianĉo ?»
Paul: «Stultaĵoni
:

(*) Pro manko de loko, tiu raporto ne estis preŝata pli- frue
(n. d. 1. r.)
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Leŭtenanto : «Kiom da viroj vi havas kun vi ?»
•Soldato : «Tri, Leŭtenanto»
Leŭtenanto : «Bone, ordonu ke la duono tuj venu tien ĉi ».

Diveraj Sciigoj

-.

Edzo : «Pro kio vi ploras. mia kara?»
Edzino : «Mi ne kuraĝas klarigi►
Edzo :. «Kial ne?)
Edzino : «Kostus tro!,

Ljubljana. — Pri tiu Jugoslava urbo aperis tre bele ilustrita
flugfolio; ĝi estas jam la dua serio de tia eldono (La unua kun
preskaŭ la sama teksto sed kun tute aliaj bildoj aperis dum sept.
1931. Tiun lastan-kiel la unuan-eldonis fine de sept. 1933 oficiale
la fremdultrafika sekcio de Ljubljana komunumo (Tujsko prometni svet riiesta Ljubljana) en 3000 ekzempleroj. Ricevebla ĝi
estas senpage laŭ la postulo rekte ĉe esperanta klubo en Ljubljana.
Oni povas sin turni ankaŭ al «Putnik» Ljubljana, Tyrŝeva c.aŭ al
fremdultrafika sekcio de Ljubljana komunumo. Dankkartoj kaj
saiutleteroj bonvenaj.
2S-a Univerala Kongreso de Esperanto en Stockholm la 4.11. aŭg. 1934. Tiikolora afiŝo estas senpage ricevebla de LKK, Fack
i 9e. Stcc'çho?m I, Svedlando.
Pcr la Katolikaj Esperantistoj : La fctografaĵo farita en la
i cfe)isko;a gardeno dum la Flandra Kongreso en Mechelen estas
havebia ĉe S-ro L. Calloens (Erembodegemstr. 29, Aalst) po 7
fr2.nkcj (11 x 17 cm.) kaj 3,50 fr. (poŝtkartformat.o.)
rr:cn tr. E sxicranto Propaganda Commissie» Tooropstraat, 255
1V? ^ ;en (Ne:îerlando) eldoiias tre interesan cirkuleron flandra
lin varo pri la utile de Esperanto kun opinioj de pluraj eminentuloj pri ĝi. La cirkulero estas havebla senpage ĉe la rnenciita adreso.
La Lyon'a Folro, Fidela uzanto de nia lingvo, preparante la
propagandon por sia venonta kunveno (8.-18. marto 1924) jus
eldonis novajn presaĵojn en esperanto, nome : afiŝojn, 70 x 100
cm., sorbpaperojn, ilustritajn poŝtkartojn kaj sigelmarkojn. Post
Unu monato, la Lyon'a Foiro plie dissendos presitajn invitlerojn
en Esperanto. Fine, la katalogo de ekspozantoj entenis, kiel kutime, esperantan tradukon de la ĉapitrotitoloj. Kolekto de tiuj
presaĵoj estos sendata al komercaj firmoj, delegitoj de U.E.A.
kaj esperantistaj societoj kiuj petos ilin. Skribu al : S-ro Richard
LEVIN, Propaganda Fakestro, Foire de Lyon, Rue Ménestrier,
LYON».
En la vilaĝo NIizuho, Orienta Formoza, estas konstruita tro
pika signo, kun surskribo en la Japana lingvo kaj en Esperanto.
La tropika signo ankaŭ servas kiel suna horloĝo.
Por la Partoprenontoj al la 26a Universala Kongreso de Esperanto. — La «Société Française pour la Propagation de 1'Esperanto», komunikis al ni, ke ĝi intencas organizi ŝipan karavanon
al Stockholm.
La karavano okazus sur la ŝipego «Mexique», kiu forveturu.
de Francujo la 30-31 Julio por reveni la 15 Aŭgusto, kun haltoj en
Dover, Antverpeno, Rotterdam, Kopenhago, kaj eble postkongresa
ekskurso ĝis Gdynia.
La proksimumaj prezoj estos :
Fr. Fr. 1500-1600 en turisrna klaso.
Fr. fr. 2200-2300 ĝis 5000 en la la kaj luksa klasoj..Interesuloj
sin anoncu kiel eble plej frue al la konstanta sekretario s-ro P.
Pet.it. 59, rue de Neuilly, Rosny-sous-Bois (Seine).
^

Esperantisto j jen vra fiimo

:

-

Esperanto progresas.
La inondfama fotografaĵ-fabriko Gevaert decidis tradukigi siajn uzadinstrukciojn por la diversaj paperoj kaj produktoj en Esperanto. Ni jam en la nuna numero
,havas la plezuron aldoni tian instrukcion por la bone konata
Ortho Brom kaj atentigas niajn multnombrajn fotografaĵ-amatoroj n, ke ili havas duoblan kialon por aĉeti tiujn Gevaert-produktojn : unue por danki pro la sirnpatia sintenado rilate al nia
movado, due ĉar ili estos certaj ricevi bonegkvalitan varon, kiam
ĝi surhavas la nomon «Gevaert».
Pola samideano skribis al ni : «Via «Gevaert» estas ja bone
konata kaj ŝatata ĉi tie.» Ni petas niajn eksterlandajn samideanojn mencii tiun novan komercan sukceson en siaj lokaj ĵurnaloj
kaj sendi ekzempleron de la artikolo al la prezidanto de Flancira
Ligo Esperantista.
—
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EL DUA LONDONA LETERO DE MAHADEV DESAI

Kion Hindujo deziras.
Dum speciala kunveno de la laboristaj parlamentanoj en la
House of Commons, Gandhiji kontraŭstaris la antaŭ - ricevitajn
ideojn kaj maimoligitajn antaŭjuĝojn de Britoj eĉ de la edukitoj
al kiuj oni sisteme instruadis malveran historion. Li priskribis
ilin kiel la *salon de la tero, ĉar vi reprezentas la plej malriĉan
ordinaran laboriston», sed, li diris, ni ne povis distingi inter ili
kaj la aliaj partioj koncerne la Hindan problemon. «Mi devas
amindumi ilin ĉiuj egale». Sed antaŭ la reprezentantoj de la laboristoj li montris detale la aspekton de malriĉeco en Hindujo.
Mi deziras malerarigi vin de la ideo, ke la hindaj popolamasoj
ŝatas la Pax Britannica. La vero estas, ke ili deziregas forĵeti la
Britan jugon simple ĉar ili ne deziras malsategi. Kaj kio alia
povas okazi se en multe pli prospera lando kiel la via la ĉefministre ricevas 50-foje pli grandan salajron ol la mezenspezo de ordinara persono, dum en Hindujo la vicreĝo ricevas iom kiel 5-000
foje la mezenspezon de Hindo. Se la mezenspezo ( *) estas tiel
malalta vi povas kompreni, ke la reala enspezo en multe da okazoj
devas esti nulo». Oni ankaŭ diskutis la problemon pri la armeo,
sed tio tute ne atentigis kiel la problemo de malriĉeco. La laboristaj parlamentanoj pensis la tutan tempon pri iliaj propraj
senlaboruloj kaj iliaj demandoj koncentriĝis ĉirkaŭ la ŝtofo de
Lancashire. «Diru al mi, «diris Gandhiji kun voĉo plene da patoso, «ĉu Hindujo estas morale devigita aĉeti la ŝtofon de Lancashire. dum ĝi povas produkti ĝin mem? ĉu Lancashire prosperinta sur la ruino de Hindujo ne ŝuldas iun ajn kompenson al
Hindujo?» Ili ne havis respondon. «Sed se vi ne aĉetas nian ŝtofon, ni nek aĉetos vian teon nek juton», diris unu el la parlamentanoj en la simpla nekaŝema maniero de Brito. «Ne, certe ne»
diris Gandhiji. «Estas tute afero de elekto. Ni ne devigas vin
aĉeti nian teon aŭ juton.»
La kunveno kun la membroj de la tri aliaj partioj estis ankoraŭ pli vigla. ĉar anstataŭ apeli Gandhiji forte pledis por la
sendependeco de Hindujo, traktante detale pri la «protektaĵojn»
kaj rezervaĵojn. «Sen kontrolo pri defendo kaj eksterlandaj aferoj
tio ne estas sendependeco kiun ni ricevus, ĉi ne milda formo de
memregado. Tio estos nur ŝelo, ne tuŝinda». Li montris kiel oni
uzas la landlimon kiel timigilon; li certigis, ke postvivante multnombraj n invadojn en la pasinteco, ni kapablas fari same en la
estonteco. Pax Brittannica estis pli aŭ malpli fiktiva kaj la Hindoj vivis en plej granda paco en la Hindujo de la Princoj ol en la
Brita Hindujo. «Do, ne pensu, ke sen vi ni memmortigos nin aŭ
pereigos unu la alian. Kaj tamen ne signifas, ke ni forigos ĉiun
Britan soldaton aŭ oficiron. Ni retenos tiujn, kiuj volas vivi laŭ

niaj kondiĉoj: Sed oni diris al mi. ke neniu Brita soldato aŭ eĉ
civilulo iam servos sub ni. Malkaŝe, mi ne povas kompreni tian
fierecon de raso. Ni-ne nur la Kongreso, sed ĉiuj partioj - konkludis, ke la Brita administrado estas treege multekosta kaj la
militistaj elspezoj mortpremegas la nacion. (**) Unu ja fajra
pruvo, ke ni ricevas eĉ nur la plej mildan formon de memregado
estas ĉi-tiu kontrolo de la armeo.
Sub la protektaĵoj venas la subteno de la Civila Servo sur la
nuna fundamento. Vere, la fakto estas : kiel kapablaj, kiel laboremaj, kiel efikaj tiuj civiluloj estu, ili tute ne estas utilaj por
ni, ĉar ili estas tro multekostaj (***) Ni estos sen via kompetenta
helpo, same kiel la milionoj en Hindujo estas dum iliaj tutaj vivoj
sen iu kompetenta medicina helpo. Oni diras, ke la altaj salajroj
estas sufiĉa asekuro kontraŭ subaĉeto. Nu, estas tro granda
asekurpago, kaj rilate la Hindoj, la subaĉetaĵoj, kiujn ili eble
prenu estos pli ol kovrataj per la altaj salajroj de kelkaj civiluloj.
*Sub la nunaj protektaĵoj 80 % de la enspezoj estas donitaj
al la fremduloj kaj nur 20 % restas por ni, el kiuj ni devas funkciigi la fakojn de edukado, higieno, k.t.p. Mi ne ŝatus tuŝi tian
sendependecon. Mi mutle preferas resti en deviga subiĝo kaj deklari min ribelulo ol preni sur min administradon, kiu, mi scias,
devas deklari la bankroton post, ni diru, 5 aŭ 10 jaroj. Neniu mem
respekta Hindo, tion mi kuraĝas submeti al vi, povas ja akcepti
tian staton de aferoj kaj vi, Angloj, se vi enirus miajn ŝuojn
vi ne akceptus ĝin kaj vi trovos, ke mi batalus kun mia sango
tel civila rezistanto kaj mi diras, ke mi preferas ke vi metu min
en malliberujon kaj frapu min per bambu-bastonoj ol ŝajnigi
kunlabori kun vi kiel sklavo, kio en mia modesta opino signifas
ĉi tiuj du protektaĵoj.
-

Tradukita de Erna Rieekmann-Sindhwad.

Radio kij esperanto
Radio- informoj el Aüstrio
î decembro. Ing. askit. Hugo Steiner, juna : «Barokaj kon

-

struaĵoj en Wien».
13. dec. Zamenhofvespero (Programo laŭ Heroldo).
20. dec. reg. koes. Steiner «Vintrosporto en Niederdsterreich»
(Disp. de Landa registaro).
27. dec. Marie Fiedler «Wien, la metropolo de l'muziko».
(* ) Laŭ Prof. K.T. Shah Hindujo elspezis 63,8 % de la
enspezoj por «defendo» en la jaro 1922.
(***) La vicreĝo en Hindujo recevas ĉiutage 700 rupiojn (1
rupio 1 1/2 ŝinlingo).
La Brita ĉefministro ricevas ĉiutage 180 rupiojn.
La guberniestro de Bombay havas jaran salajron de $ 45000.
La guberniestro de New York havas jaran salaj son de $ 10000.
-

(*) la mezenspezo de Hindo estas 2 anaoj t.e. proksimume 2
anglaj pentoj aŭ 1 1/2 belga franko.
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La paroladoj okazas ĉiam tuj post la vesperaj «informoj »,
proksimume 21 h. 50.
Skribu pri bona akcepto al Int. E.-Muzeo. Wien. I. Neue Burg.

Festo de la

ro

La 15-an de Decembro. la Esperantistaro testas sian librotagon. Je tiu okazo. Flandra Esperanto-Instituto vendos al niaj
legantoj, je tre malalta prezo. la verkojn «Elektitaj Noveloj» kaj
«La Du Amatinoj».
C3is la 25-an de Decembro, tiuj 2 libroj estos havablaj afrankite, por nur 10,50 frankoj.
Multaj samicleanoj certe kaptos la okazon por akiri tiujn
interesajn librojn, kiuj normale kostas 18 frankojn.

La Sorê'stino el Kastilio. alom Asch. El la juda originalo
tra ciukis : Izrael Lejzerowicz. 20 x 13,5 cm. 148 paĝoj kun dukolora kovrilo. Eldonis Literatura Mondo. Prezo broŝurita 24,50 fr.,
bindita ĉ5 fr. Por membroj de AELA la dua libro de 1933.
La Mono de Sinjoro Arne. Selma Lagerlof. Eldonis Sveda Espeïanto-Instituto Prezo brogurita 12 fr. Same kiel «La Junulino
ei Storrnyr», tiu libro estos multe aĉetata, precipe pro sia malalta
prezo.

Esperanto Le: boek in 10 lessen. A. J. Witteryck. Nieuwe en
herziene uitgave. Prijs 5 fr.
De oude uitgave, prijs 3 fr. is nog verkrijgbaar voor zoover de
voorraad strekt.
Verdaj Donkihotoj. Esperanta romano. Satiraj skizoj. Nova
verko de Julio Baghy. 224 paĝoj, klara preso sur bonkvalita papero.
Duontole bindita, kostas nur 21 fr.

Gratuloj.
F.L.E. prezentas siajn plej korajn gratulojn al gesinjoroj Kamiel Ferryn Vanryckegem el Lichtervelde, pro la naskiĝo de filineto baptita Hilda.
Ne estas ordinara okazaĵo. ĉar la nova «samideanineto portas la numeron 10 en la vico da F'erryn-idoj.
Samtempe estas plibonigo de la rekordo, kiun detenis ĝis nun
ligano el Kortrijk, kun la cifero 9.
-
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(La grupsekretarioj sendu sian raporton antaŭ la 15-a de ĉiŭ
monato.)
AALST : «Pioniro» : La 29an de Oktobro nia giupo aranĝis
ekspozicion de Esperantatoj: Gi tre bone sukcesis; la muitnombraj vizitintoj miris, ke nia helplingvo tiel progresas. Ni ankaû
homencis du kursojn por komencantoj : ĵaŭde en Lede gvidata de
s-ro Calloens kaj dimanĉmatene en Aalst gvidata de f-ino De
Cock. Merkrede okazas leciono por progresantoj kaj kantvespero
g vidataj de s-oj De Bondt, Neirinckx kaj f-ino Verschool is.
AARSCHOT : Flandrema Grupo Esperantista : «La Progreso»
Dum la belaj someraj tagoj la vivo de nia grupo ne malvigligis,
Kontraŭe, ĉiun sabaton, dek ĝis dudek membroj bone ĉeestïs la
semajnan kunvenon. Nia nelacigebla kantprofesoro meritas specialan dankvorton pro la belaj kantoj, kiujn li al ni lernis. Ni
faris kelkajn belajn ekskursojn. En Hofstade (banloko) ni inter konatiĝis kun gesamideanoj el Antwerpen, Aalst kaj Lier. Ni ankoraŭ vizitis la amikojn en Leuven. Nia gT upo jam havas pli ol
dudek abonantojn al «Flandra Esperantisto» Belega rezultato, en
urbo, kie, antaŭ du jaroj, oni preskaŭ nenion sciis pri Esperanto.
Nia vintra agado bone komenciĝis. La du kursoj por komencantoj kaj progresantoj estas multnombre ĉeestataj de la membroj.
La 10an de Novembro du novaj kursoj komenciĝos por flandraj
turistoj en nia urbo. Do, multe da laboro dum la venonta vintro.
kaj plifortigo de la Esperanto-Vivo en Aarschot.
BRUGGE «Katolika Junulara Esperanto-Grupo» — Je la komenco de novembro ni disdonis pli ol sepdek cirkulerojn, kiuj ne
donis al ni kontentigan rezultaton. Tio sufiĉe klare pruvis al ni
ke tia propagando ne multe taŭgas; nur la persona klopodado
estas fruktodona. Sabaton, la 4an okazis interesa kunveno dum
kiu la gvidanto parolis pri «Mondlingvo-Esperanto» Multaj planoj estis ankaŭ proponataj. Kvankam ni estas ankoraŭ malmultnombraj, ni estas ĉiuj tre laboremaj, kaj tio jam certigas de nun
la rezultaton en la estonto. La sekvantan kunvenon ni — pro diversaj kialoj
devis okazigi dimanĉe. Ne taŭga tago. Alvenis tamen tri novuloj. Ni intencas kunveni regule ĉiudusemajne.
BRUSSEL : «N.E.L.E.» Nian kurson, kiu antaû nelonge komenciĝis kaj okazas en nia ejo, sekvas regule 15 lernantoj. La grupo
intencas aranĝi, en Decembro, kant-aŭ amuzigan vesperon dum
kiuj, niaj membroj havos la okazon interkonatiĝi kun la gekursanoj. Niaj anoj estas petataj pli regule ĉeesti la grupkunvenojn;
ili ne forgesu ke la vintra periodo estas, por la esperantistoj, laborperiodo!
DIKSMUIDE kaj HARELBEKE estas du komunumoj kie certe
ankaŭ estas ebleco por pli vigla propagando. La venonta kongreso
okazas en Okcident Flandrujo; la samideanoj el tiu provinco havas la devon vert al Oostende kun aro da nove varbitaj Esperantistoj
-

-

—

-
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KORTEMARK. — S-ano Van der Per, kiu ĝis nUri sole reprezentas tie nian movadon, provos veki pli da intereso por ĝi.
Ni ne dubas pri la sukceso, se li obstine propagandas.
La grupo fiksis la 21-an de Januaro 1934, kiel
KORTRIJK.
daton por sia jara festo; ĝi okazos posttagmeze de la 4-a gis la
9-a horo. Jam de nun ni invitas ĉiujn najbarajn grupojn.
Merkrede 6-an de Decembro, je la 8-a vespere, monata kunveno, en la kutima ejo.
—

LICHTERVELDE. -- Jam de kelka tempo ni havas en ĉi tiu
vilaĝo du fervorajn amikojn, S-ojn Deleforterie kaj Ferryn, kiuj
nun sin ligis por propagandi pli aktive.
La unua rezultato estas la malfermo de kurso, kiun gvidas
S-ro Honoré Braekeveldt el Roeselare.
1%IECHELEN : «La Estonto» La 3an de Novembro ni malfermis
nian novan ejon, la etaĝan salonon de la urba biblioteko. Je tiu
okazo ni invitis s-finon. E. Sindhwad el Bruselo, kiu faris parola
don pri «La Signifo de la mondpalaco» en Bruselo. Per lumbildoj
la parolintino montris al ni la diversajn salonojn de la mondpalaco, kiu estas vera enciklopedio, ĉiam pligrandiĝanta por studemuloj pri kiu ajn afero. Inter aliaj, en la lingva sekcio sin trovas ankaŭ Esperanta angulo, kiu estas prizorgita de la simpatia
Brusela samideano Huysman. Fine, la parolantino, kiu estas de
Hinda nacieco faris alvokon por ĉeesti la hindan semajnon en la
mondpalaco. ŝi du fojojn parolos en Esperanto. Pluraj membroj
kaj precipe la novbakitaj gesamideanoj de nia nova kurso ĉeestis
tiun interesan vesperon, kiu klare pruvis ke Esperanto ne estas iu
lingvaĉo, sed praktika, vivanta lingvo. La grupestraro tamen estas
devigata fari varman alvokon por ke la gemembroj, precipe la
membrinoj, pli regule êeestu la semajnajn kunvenojn. kiu nun
okazas en ejo, meze la urbo. Estu ni ĉiuj laboremaj, necesas seninterompa agado por gajni la surdan homaron por niaj tamen
tiel belaj, tiel homindaj ideoj.
-

RONSE : «La Paca Stelo» Programo por Decembro la merkredo (6/12) ĝenerala kantvespero, ni kalkulas je granda ĉeestantaro. ĉiu kunportu sian repertuaron. 2-a merkredo (13/12). Ni
daŭrigas nian gravan laboron «De Filosoof van Haagen» Ni faras
gravan alvokon al niaj gesamideanoj por traduki kelkajn paragrafojn antaüe, ĉar ni bezonas la tutan verkon tradukitan por nia
jubilea festo. 3-a merkredo (20/12) Ni denove aranĝas vesperon
interesan por pliriêigi nian vortliston. Iu membro donos al ni tre
praktikajn frazojn. Pri tiu vespero, ni speciale atentigas niajn
lastnovajn elementojn. 4a merkredo (27/12) Estrarkunveno Tiu
ĉi komuniko anstata»as la specialajn sciigilojn. Ĝi okazos en
«Concordia» je la 7 1/4 h. tre precize. La prezidanto esperas revidi
ĉiujn estraranojn sen escepto.
:
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Bibliografio
Duope ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope ricevitajn ni
nur mencias).
Servulrajto. Poemo en ses kantoj kun prologo kaj epilogo. Laŭ
la slovena rakonto «La servulo Jernej kaj lia rajto» de Ivan Cankar prilaboris Jakobo Stefanĉiĉ. Eldonis : «La Suda Stelo», Slav.
Brod, Jugoslavio. 68 p.; 12 x 20 cm. Prezo : sv. fr. 2.— aŭ 9 respondkuponoj.
Jen libro, kiu per sia arta fotomuntaĵo, tuj logas vin kaj pri
kiu «La Suda Stelo» povas fieri; per ĝiaj klaraj, belaj presliteroj,
per ĝia bona papero ĝi estas vere libro, pri kiu ĉiu Esperantisto
fieros.
De l'rakonto de Ivan Cankar la Esperanta prilaborinto faris
heroan, nacian eposon. di estas akra plendo kontraŭ la nuntempaj,
malbonaj socialaj leĝoj : Iu viro dum 40 jaroj fidele servis sian
mastron kaj post ties morto estas forpelata de la heredinta filo.
Leĝo ne ekzistas por protekti lin, por doni al li lian rajton; tial li
bruligas la bienon.
La poezia prilaboro estas vere impona : la versoj fluas kaj
ritmas kiel muziko kaj iliaj rimoj estas puraj kiel kristalo. Strange
nur impresas la forlaso de l'apostrofo, eĉ ĉe 1(a); sed je tio oni
rapide kutimas.
Por esperanta biblioteko «Servulrajto» estas pliriĉigo.
Verdaj Donkihotoj de Julio Baghy. Eldonis : Aleksandro Szalay, Tavaszmezo-utca, 8, Budapest VIII. 221 p.; 12,5 x 17 cm.
Prezo : sv. fr. 2.
Nia eminenta verkisto prezentas al ni novan libron, en kiu
varias scenoj bonhumoraj kaj seriozaj. Temas pri la vivo de unu
el ni, esperantistoj. La stilo estas majstre simpla, la enhavo surprizas per sia reala fabelteksado. La libro entenas aktuale interesan esperantistan romanon kaj satirajn skizojn. Ni estas konvinkitaj pri la baldaŭa populareco de la verko.
Komentoj al la Komunista Manifesto. Tradukis el la angla
T. Veder. Eldonis : Sennacieca Asocio Tutmonda, 23, rue Boyer,
Paris (20e.). 56 p.; 11 x 17 cm. Prezo : fr. fr. 3,60.
La «Komunista Manifesto» aperis en esperanto sen la fama
antaŭparolo, kiun Engels skribis en 1888. Veder tradukis la anglan
tekston de tiu antaŭparolo por kompletigi la esperanto-eldonon
de l' «Komunista Manifesto», tiu «historia dokumento, kiun», kiel
Marx kaj Engels skribis en 1872, kaj Engels ripetas en 1888, «altigi
rajton ni ne plu havas».
Krom la citita antaŭparolo la libro enhavas i.a. tre interesajn
koinentojn al la «Komunista Manifesto» de Arnold Petersen kaj
ĉapitron el «Proletara Demokratio kontraŭ Diktatoreco kaj
Despotismo.»
La esperanta traduko estas flua kaj klara kaj tial ni varme
rekomendas la libreton al la proletaj samideanoj, precipe al tiuj,
kiuj posedas la Komunistan Manifeston en Esperanto.
—.
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La Fabelo pri la Granda Turo kaj la malgranda Doktoreto
sekvata de aliaj konvinkigaj Rakontetoj de Henriko FischerGalatz. L. K. Eldonis : Esperanto-Centro Rumana, str. Dr. Istrate,
10, Bukaresto. 24 p. 10 x 12,5 cm.. Prezo : 10 centimoj svisaj..
Malgranda libreto kun riĉa enhavo kaj modela lingvo. M,ultva'r.;r a. dokumento por propagandisto.

Leterk te
S-ino E. S. cn Bruse1o. Raporto aperos en januara numero.
H. B. en Roeselare : Tro malfrue. Aperos en jan. numero.

spera o en ioeris e.
Het is langzamerhand gewoonte geworden, dat de toeristencentra haar prospecti in 't Esperanto uitgeven. We kunnen hier
cok vele bekende namen laten volgen : Budapest, Berlijn, Elberfeld, Bad Godesberg, Keulen, Norderney, Wiesbaden, Parijs, Lenden, Brighton, Genève, Berner Oberland, Neuchâtel, Zurich, Hastings en St. Leonard (Eng.), Bratislava (Tsjechië), enz. enz. Ook
Nederlandsche centra doen mee : Arnhem, Zutphen, Dordrecht, enz.
Japan gaf eenige jaren terug een officiëele gids uit, een bcekdeel
gelijk, rijk geïllustreerd. De Zwitsersche spoorwegen, de Nord Deutsche Lloyd, de... maar genoeg. We komen niet aan 't einde en dat
moet toch. We zouden nog kunnen spreken over de radio en de
onbegrensde mogelijkheden, die daar nog verborgen liggen, (in
1932 vonden in 17 landen, door 94 stations in totaal 2090 Esperanto
uitzendingen plaats), de sprekende film, waar men ook reeds uitziet naar het Esperanto als de redder uit de talenchaos. Het beste
is, lezer, dat ge U eens terdege laat inlichten. U vindt tegenwoordig
in iederè plaats van eenige beteekenis esperantisten; immers
-

in het rijk van Esperanto gaat dc• zon niet onder!
E. d. W.
el «Nederlands Esperantisto».

La Plej bela Novjardonaco Estas abono al «Flandra Esperantisto».
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