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Ni ordigu la mastrumadon
Dum la lasta ligkunsido en Bruselo mi akceptis prizorgi la
redaktadon de Flandra Esperantisto.
La antaŭa redaktoro, mia bona amiko, Jan van Schoor, havas
aliajn zorgojn kaj tre bedaŭras ke li ne plu povos kunbelpi efektive
al la revuo, kiun li mem kreis.
MI êi tie esprimas la saman bedaŭron, ĉar, kvankam mi akceptis
.la taskon daŭrigi lian laboron, mi mem tro bone scias ke neniu pli
taŭge ol li povis ĝin plenumi.
Ho, mi ne volas laŭdi Jan van Schoor. Amiko al amiko tion ne
faras kaj cetere, nia organo, dum siaj unuaj kvin jaroj estas unu
nura, tutgranda laŭdo, ê ar el ĝi evidentiĝas, krom grava kaj senlaca
laboro, ankaŭ pli ol milda financa kunhelpo.
Ni do submetu nin al nerevokebla decido de nia estinta redak-

toro. Ni esperu ke la estonto forigu liajn zorgojn kaj ke li tiam ree
staros inter kaj antaŭ ni !
Mi ĝuos la kunhelpon de S-ro. Van Durme kaj de paro da
bonvolemaj samideanoj. Tiurilate mi nenion garantias, sed plenfide
mi antatividas ke la kunlaboro estos fruktedona por la revuo. Mi jam
nun elkore dankas miajn kunlaborantojn.
Fine mi f aras varman alvokon al ĉiuj, helpi laŭpove per taŭgaj
artikoloj, per konstrua kritiko, per varbado de abonoj, per persona
subteno, por ke Flandra Esperantisto iĝu tiel altnivela, kiel ni ĉiuj
tion ŝatus kaj kiel ni tion ŝuldas al la Flandra Esperanto-movacio.

Juul KARNAS.
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Flandra lige esperantista.
Dimanĉe, 26-an de aŭgusto 1934, okazis ĝenerala kunveno en
la ejo « Breughel », Bruselo. Al ĝi partoprenis delegitoj kaj membroj
el Aalst, « Flandrema Grupo » kaj « Rekta Vojo » el Antverpeno,
Bruselo, Aarschot, Leuven, Mechelen, Roeselare, Kortrijk, Lede,
Gent. Oostende, Ronse.
S-ro Calloens, prezidanto, malfermas la kunsidon, dankas la
multnombrajn êeestantojn kaj salutas speciale S-anan Juul Karnas, kunfondinto de la Ligo kaj prezidinto de la unua Flandra Kongreso en Antverpeno, kiu post longa malsano faras sian reaperon
sur la verdstela scenejo.
La sekretario laŭtlegas la raporton de la kongresa kunsido, kiu
estas aprobita post aldono de noto koncerne la elekton de Bruselo
kiel 6-a kongresurbo.
La kunveno aprobas la kontojn de la Oostenda kongreso kiuj
fermas kun malgranda profito, kaj esprimas sian dankon por la
modela organizo, kiu funkciis je eenerala kontentigo. La prezidanto
bedaŭras ke neniu el Oostende êeestas la kunvenon por akcepti la
gratulojn ; kelkajn minutojn poste tamen alvenas amiko Roelandts.
Post propono de la prezidanto, la kunveno konsentas pri duonigo de la eventualaj profito aŭ perdo de la kongresoj, inter la Ligo
kaj Loka Komitato. Por la venontaj kongresoj estos verkata regularo, kiun kompilos F-ino Terryn ; proponojn aŭ rimarkojn pri ĝi
oni sendu rekte al F-ino Terryn.
S-ro Lenaers raportas ke la propaganda projekto kiun li submetis al la Ligo gis nun ne efektivigis, sed li esperas baldaŭ komenci
la laboron. Okazas diskuto pri la oportuneco de de skriba kurso, ê ar
samspecan eldonas kaj gvidas la Antverpena Poresperanto Propaganda Komitato. Pluraj ĉeestantoj preferas serĉi interkonsenton
kun tiu komitato.
La prezidanto klarigas la okazintaĵojn kiuj kondukis al la
« Rezolucio » pri la unueco de la Esperanto-Movado en la Belglanda
teritorio.
S-ro Wadham, brita ĉefdelegito, publike nomis nin « minoritanoj » dum la kunsido en la urbodomo de Oostende ; S-ro Calloens
rimarkigis al li la eraran koncepton kaj havis Okazon poste klarigi
private ka, pli ekzakte la situacion.
Post la kongreso, la sekretario ricevis inviton de S-ro Wadham
por kunveni en Bruselo, kaj serĉi tie aranĝon inter ambaü naciaj
ligoj. La sekretario juĝis la proponon ne oportuna kaj ĝin komunikis
al la prezidanto, kiu havis pri la afero alian opinion.
Tiel okazis en Cecil Hotelo, Brussel, la kunveno kies rezulto
estis la rezolucio represita en Flandra Esperantisto.
Pri tiu afero atingis nin diversaj rimarkoj nefavoraj kiuj tamen
ĉiuj atestas pri erara kompreno aŭ interpretado.
La flandraj delegitoj iris laŭ persona iniciativo al la kunveno
kun la nura celo: trovi solvon por nia akcepto en la Universala Esperanto-Asocio ; neniam povis terni pri rezigno je memstareco finan-16

ca aû administra, nek pri likvidigo de Flandra Esperantisto. La
rezolucio estas skizo kaj nenian pluan aranĝon ni trafos sen interkonsento kun la membraro al kiu ja apartenas la fina decido.
Cetere tion pruvas la letero, kiun ni intertempe sendis al
Genève laŭ jena teksto :
La 5a Flandra Kongreso de Esperanto, sekve al la invito por
subskribi oficialan deklaron de partopreno al UEA kaj pagpromeson,
komisias la estraron de F. L. E. subskribi tiun deklaron, kun sekvanta rezervo
1. La laborjaro de F. L. E. validas de 1-7-'34 ĝis 30-6-35 ; sekve
la budĝeto ne permesas aliĝon por la jaro 1934, ê ar necesas unue
plialtigi la kotizon de F. L. E.
2. F. L. E. deklaras partopreni al U. E. A. ekde 1935 kaj faras
la pagpromeson konforme al artikolo 13 de la statutaro.
3. La aliĝo okazas sub rezervo ke U. E. A. rekonu al F. L. E. la
karakteron de landa asocio.
Nome de Flandra Ligo Esperantista
La sekretario.
La prezidanto alvokas la êeestantajn delegitojn por ke ili komprenu la neceson subteni TJEA kaj la grandan utilon kiun reprezentas tiu asocio por nia neŭtrala movado.
S-ro Cortvriendt, sekretario de la grupo el Bruselo faras diversaj n rimarkojn pri la afero; li ne opinias la unuecon necesa por propagandi Esperanton kaj ne konsentas ke Flandra Ligo devus akcepti
etiketon antaŭ ol UEA konsentus malfermi la pordon al ĝi.
La prezidanto komunikas ke provizora akcepto de F. L. kiel landa asocio estis promesita ; li informos kion decidis pri tio la Stokholma kongreso.
Al demando de la prezidanto kiel jam staras la organizo de la
venontj ara kongreso. S-ro Vandendooren, el Bruselo, respondas ke
la grupo NELE atendas la rezultojn de la rezolucio antaŭ ol komenci
la preparon de la programo... àajnas ke tamen io estis farata, ê ar
S-ro Vandendooren komunikas aron da proponoj.
La kunveno konsentas ke la kongreskotizo restu fiksita je 12
fr. el kiu sumo 2 fr. servos kiel subteno por F. E.
La redakcia problemo de Flandra Esperantisto, kiu jam pluraj fojoj staris sur la tagordo, estas denove pritraktata ; S-ano
Van Durme diras ke la tuta ŝarĝo pri redakcio, kunmetado de la
bulteno kaj korekto de la presprovoj restis al li sole, tiel ke senriproĉa plenumo de tia ampleksa laboro ne êiam estas ebla ; li ankaŭ
plendas pri la malbona skribo de ensenditaj artikoloj, kio of te
devigas al kompleta rekopiado aŭ eĉ al forlaso.
La prezidanto refoje alvokas por trovi bonvolemajn kunlaborantojn sed êi tiun fojon kun la rezulto ke S-ro Juul Karnas
konsentas preni sur sin parton de la tasko.
La kunveno aklame aprobas tiun decidon, kiu certe enkondukos
novan periodon de prospero por nia bulteno.
La prezidanto publike dankas nian fervoran samideanon Maekelberge el Diksmuide, kiu starigis êe la enirejo de la Izermonumento grandan tabulon kun tekstoj flandra kaj esperanta, kaj
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krome prizorgis la esperantan tradukon de gvidfolio pri Diksmuide.
La dato por la venonta kunveno estas fiksata je la 9-a de
Decembro 1934a. ôi okazos en.la Liga siclejo Breuebel », en. Bruselo.
La Sekretario.

La 26-a universala Kongreso
en Stokhom.
Sajnas ke flandraj Esperantistoj generale ne estas riĉuloj,
aŭ almenaŭ bonhavuloj. ĉar se mi ne eraras, nur unit -membro .cle
F. L. E. ĉeestis la mondkongreson en Stokholm.
Kaj êar ni supozas, ke ankaŭ la plimulto el niaj liganoj ne legas
« Heroldo(n) de Esperanto» en kiu ni trovas sufiĉe detalajn
raportojn, ni enpresigas en nia F. E. diversajn sciindaĵojn êerpitain el la suprenomita gazeto.
La nombro de partoprenantoj estis grandega, kompare
antaŭaj kongresoj ; estis preskaii 2000 ,e1 30 landoj.
En Külonjo estis =+-: 1000 ; en Parizo
1600 ; en Antverpeno
en la jaro 1928a
1600.
La « Solena Malferma Kunsido » okazis jam sabaton vespere
je la 18a. en la pompa, impona salono de la Koncerta. Domo.
S-ino Manjo Gernsbacher, la « Kongresregino de Kolonjo »
malfermas la kunsidon kaj deziras grandan sukceson al la 26a. ŝi
proponas la estraranojn de la kongreso, kiuj estas aplaŭde akceptattaj. Diversaj paroladoj estas elparolataj de eminentaj Esperantistoj, de oficialaj reprezentantoj, de diversaj registraroj kaj de F-ino
Lidja Zamenhof.
Poste salutis la kongreson la reprezentantoj de la Esperantistaj Landaj Asocioj. Por Belgujo parolis F-ino. Jennen en lingvoj
Esperanta, franca kaj flandra. En la nomo de la Familio Zamenhof
parolis per tre klara voĉo la kvinjara filet° de Dro. Adamo Zamenhof, Ludoviko.
Ankaŭ la e-minentulo, Sro. Dr. Privat salutis la kongreson...
de el Genève per telefono al Lausanne, kies sendstacio la paroladon disradiis tra Europo, do ankaü al la Koncerta Domo en Stokholm.
La dimanĉo komencigis same kiel en niaj modestaj flandraj
kongresoj nome per diservo. Tiel la protestantaj kiel la katolikaj
kreduloj povis kontentigi siajn religiajn bezonojn per bonaj Esperantaj predikoj de subparokestro Algot Tôrnquist (por la protesta.ntoj ) !lai c1e pc.:tro Arrigo Bajetti el Brescia (por la katolikoj).
La posttagmezo estis dediĉita al ekskurso al Saltsffladen. La
kongresanoj estis ekspeditaj tien per eskadro de ses ŝipoj !
Vespere denove en la Koncerta Domo la fame konata horaro
el la provinco Dalekarlio en naciaj kostumoj kantis diversajn
belajn kantojn inter kiuj ses esperantlingve. La dua kongrestago
finiĝis, riĉa je impresoj plej agrablaj.

La lunda programo enhavis multajn fakkunvenojn kaj kunvenojn de la Somera Universitato. La kongresanoj, pere de siaj
programoj povis elekti laüguste. Tagmeze okazis la oficiala akcepto êe la urbegtraro de Stokholm. Legante pri tio mi devas rememorigi la akceptojn de la flandraj kongresoj. Krom la paroladoj
oni regalis nin en Antverpeno per nenio ; en Aalst per glaso da
êampanvino ; en Kortrijk per glaso da vino ; en Mehleno per nenio;
en Ostendo per glaso da vino kaj cigaro (tiu lasta nur por sinjoroj)
La kongreson en Stokholm, post la paroladoj, oni regalis per
2000 garnitaj buterpanoj, krome miloj da kukoj ; 800 litroj da
sveda biero kaj grandaj kvantoj da mineralakvo, kafo, teo kaj
lakto, kaj multaj skatoloj da cigaroj kaj cigaredoj (tiuj lastaj por
gesinjoroj !)
La komuna fotografigo, kiu poste okazis sukcesis bonege, ĉar
ĉiu montris afablan kaj kontentan vizaĝon !
La lundo finigis per Esperanto-prezentado en Oskar-Teatro
du komedioj, nome « Ludi per Fajro » kaj « Edziĝo deviga ». La
prezentado estis bona.
ĉiutage dum la kongresa semajno. la grandaj gazetoj « Dagens
Nyheter » kaj « Social Democraten enhavas tutan antaupagon
pri Esperanto.
La plej ĉefa okazintaĵo de la mardo estis la laborkunsido de
U. E A. ĉar plej multaj landaj asocioj aligis siajn membrojn al
U. E. A., la membronombro estas nun multe pli granda ol antaile, do
samgrade de la intereso. Sed... la laborkunsido estis pli drameca of
gojiga ! Post diversaj salutparoladoj, S-ro Stettler, kiu jam 26
jarojn prezidas U. E. A. komunikas ke li demetas la prezidon de
U. E. A. Kial ? ĉar la komitato, (kiu kunve-nis la antatian vesperon) ne reelektis sinjorojn Karsch, Cseh kaj Privat kiel komitatanojn.
Ankaŭ la Direktoro de U. E. A. Hans Jakob, demetis sian oficon.
Tiuj deklaroj, kiel bomboj falis en la salonegon. Regis granda konsterni go.
S-ro Isbrücker, nederlanda komitatano, helpite de S-roj Steiner
kaj Goldsmith, kvietigis la kunsidon, eĉ sukcesis atingi ke S-ro
Stettler ree prenis la prezidlokon. Sed por ne longe. Oni ne sukcesis
reteni S-ron Stettler. Li restas solidara kun S-ro Karsch. Tial oni
decidis prokrasti la kunsidon kaj kunvoki novan je merkredo matene.
La marda vespero vidis la kongresa.nojn en Skansen, la granda
liberaera muzeo kaj popola parko. Oni ĝuis tie inter alie de popoldancoj estonaj, finnaj, nederlandaj, polaj kaj svedaj.
Merkrede okazis « la klariga kunsido » pri kiu ni povus plenigi
tutan numeron de nia organo ! öi traktis êefe pri la demisio de la
U. E. A.-prezidanto kaj la ne-reelekto de la jam nomitaj personoj.
Partoprenis la diskutojn (ofte eĉ la disputojn) multaj komitatanoj,
ĉef-kaj aliaj delegitoj kaj simplaj membroj. Akrajn vortojn oni
interŝangis, gis F-ino Lidja Zamenhof sin intermetis kaj en prava
kolero ĵetis al la tumultantoj la admonon : « Gesinjoroj hontu ! Vi
tiel ofte parolas pri la Zamenhofa Spirito. Personajn konfliktojn
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faru ekstere, ne ĉi tie » Iom post iom la animoj kvietiis. La nova
estraro konsistas el S-ro. Generalo Bastien, prezidanto ; S-ro Ing.
Isbrücker, vic-prezidanto ; S-ro Prof. Kamarijk, S-ro Malrngren,
S-ro ing. Dro Orengo, S-ro reg. kon. Steiner kaj S-ro Dro Vogt, membroj.
Paste la estraro klarigis la deficiton de la U. E. A. kaso, kaj la
rimedojn por resanigi la financojn.
En ê iu kongreso la ĵaŭdo estas la tago de la granda ekskurso, do
ankaŭ en Stokholm. Oni vizitis la faman universitat-urbon Uppsala.
Ôio estis bone aranĝita kaj la manĝado en la Urba Hotelo estis
bonega. En la Koncerta Domo en Stokholm la kongresanoj denove
kunvenis por la vespero de literaturo, arto kaj amuzo. Ankaŭ ĝi
bone sukcesis kaj estis sufiĉe altnivela.
La vendredo, kiel la antaŭaj tagoj sur la programo indikis multajn fakkunsidojn kaj kunvenojn de la Somera Universitato. La
ĉefplado de la tago tamen estis la sonfilmo, titolita « Morgaŭ komencios la vivo ». « Dagens Nyheter » kaj la redaktoro de Heroldo
pri tiu grava okazintao en Esperantujo raportas tre favore. öia
prezentado estas mejloŝtono sur la vojo de Esperanto.
La lasta tago Oni ĉeestas la Ferman Kunsidon. S-ro Orengo
raportas. Inter alie li diras : « Estos la tasko de la nova komitato,
absolute forigi la disputojn kaj malharmonion ». Poste : « nur per
konkorda kunlaboro ni povos savi U. E. A. de la pereo ». S-ro Bastien
diras : « ne plu devas ekzisti partioj inter la esperantistaro. »
Denove li parolis pri la financa stato de U. E. A. Sur ĉiuj vizaĝoj oni legis konsternion. En tiu êi momento S-ro Isbrücker faris
lertan atakon al la ofera sento de la kongresanoj. Li komunikis, ke
nederlanda samideanino decidis plialtigi sian kotizon al U. E. A.
ĝis 250 nederlandaj guldenoj « Imitu ŝin ! » Kaj nun estis kortuŝe
vidi la oferemeco de la (antail du tagoj kverelantaj) kongresanoj.
Nun regis la Zamenhofa spirito. Anoncis sin unu ĉeestanto kiel
Dumviva Membro, du kiel Patronoj kaj kvardek kiel Membroj -Subtenantoj.
Sekvis la dankesprimoj al la Loka Kongres-Komitato, kaj ties
helpintoj. Invitoj al Roma por 1935 kaj al Wien por 1936. Poste « La
Espero » kaj la 26a Kongreso de Esperanto apartenas al la estinto.
-di estis unu el la plej sukcesaj.
Pro manko da loko ni kompreneble nur la plej êefajn okazintaĵojn mallonge menciis, sed nun ni volas demandi : ĉu por nia
ligo al ŝanĝo en la U. E. A. estraro povas alporti fruktojn ? Se la
intertraktadoj kun B. L. E. ne gvidos al la celo dezirata, ĉu eble
en la estonto la nova estraro de U. E. A. volos nin konsideri kiel
landan Asocion? Ni atendu, ni vidu kaj... klopodu!
A. L. Sr.
!

!

VARBU ABONÂNTOJN!!
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Kanto
Knabino dormas sub betul'
sur mola herbolit'
vagante vidas ŝin junul'
alvenas kun hezit'
Jen kantas birdo en la nest' ;
joho joholdriho,
por koro estas amo fest',
joholdriholdriho !
La vangoj ruĝaj kaj la bu'
de l'ĉarma belulin'
la buklaj haroj al ektu'
invite logas lin
sed kantas birdo en la nest' :
joho joholdriho,
por koro estas amo fest',
joholdriholdriho !
•

Malgranda iĝas lia kor'
sed granda l'emoci'
li fine kison ŝtelas for
de l'lipoj sen konsci
dum kantas birdo en la nest' :
j oho j oholdriho,
por koro estas amo fest',
j oholdriholdriho !
Denove vagas la junul'
ridante pro l'hezit',
dum dolĉe revas sub betul'
knabin' sur herbolit'.
Kaj kantas birdo en la nest' :
j oho joholdriho,
por koro estas amo fest',
joholdriholdriho
!

Premiita en la Floraj Ludoj 1933.

Juul Karnas.

AI niaj Kunlaborantoj.
Skribu klare kaj legeble, je unu flanko de la papero. Lasu liberan marĝenon de unu kvarono maldekstre. Interspaciigu viajn
liniojn por ebligi korektadon. Plifaciligu plejeble nian taskon per
meinskribitaj artikoloj. Submetu vin al la redakcio, kiu latibezone korektas kaj eĉ rifuzas.
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Je la memoro de la flandra pioniro
A. L Witteryck (1865-1934).
Mi neniam vidis vin ; mi nenion scias pri via persona vivo ; eĉ
malmulton nur pri via esperanta vivo ; sed dankemo al vi jam
delonge plenigis mian koron kaj profunda malĝojo ekkaptis min
kiam vi forlasis la mondan Esperantujon por eniri la eternan ;
ê ar via nomo dum mia tuta vivo restos kunigita kun la fajro
esperantista, kiu la unuan fojon pere de vi, de via laboro, ekflamis
en mi.
Se mi devus verki la historion de mia Esperantistiĝo, ĝi
komenciĝus jene
Estante sepjara infano mi ricevis kiel postlerneja rekompenco
binditan jarkolekton de flandra ilustrita revuo « De Lusthof. »
En tiu libro min frapis per-sia strangeco, meze de nederlandlingva teksto la vorto : « Esperanto », kiu regis super speciala rubriko. Mi neniam aŭdis pri ĝi ; miaj gepatroj ankaŭ ne kaj la tuto
restis enigmo, kiu tamen ĉiam denove atentigis min pro la fremda
tekst,o kaj pro la strangaj, supersignitaj literoj. Iom post iom mi
tamen komprenis ke tio devis esti iu ajn lingvo, sed kia ? el kia
lando ? de kia popolo ? Kaj ridetante mi klopodis legi, kompreneble laŭ nederlandlingva maniero... Senkonscie mi do tiam balbutis la unuajn esperantajn vortojn.
Dum pliaj jaroj mi ofte trafoliumis la suprenomitan revuon kaj
êiam reatentiĝis pri la vorto « Esperanto », ĝis kiam mi iam eksciis,
— mi ne povas diri kiel — ke Esperanto estas mondlingvo, kaj tuj
tiu ideo ŝajnis tre simpatia al mi.
Jam estante knabo 13- aŭ 14-jara, mi hazarde êe librovendisto
trovis : « Het Esperanto in tien Lessen ». Same kiel « De Lusthof »,
tiu libreto surhavis la nomon A. J. WITTERYCK. ûi iĝis mia unua
esperanta lernolibro. La kara formortinto do estis mia Esperanta
Baptopatro, kaj certe multaj en Flandrujo tiel iĝis liaj baptinfanoj.
Jen mia historio ; sed eble estas interese rememorigi kiel tiu
flandra Pioniro de la Mondlingvo mem fariĝis Esperantisto. Jen
kion li mem rakontis pri tio en 1912, okaze de la 4-a, Belga Esperanto-kongreso en Gent
« Estimataj Gesamideanoj, kiam dum la jaro 1890, mi eksciis
» la ekzistadon de internacia helpa lingvo, mi kore aplaŭdis kaj
» tuj lernis tiun lingvon : Volapuko'n. Mi tre naive supozis ke ĉiuj
» popoloj farus kiel mi, kaj ke post malmulte da jaroj oni nur bezoe nus lerni la gepatran lingvon kaj la helpan lingvon, por inter» komprenigi la tutan homaron.
» Tamen baldaŭ mi rimarkis ke tiu lingvo estas tro malfacila,
» precipe por la parolaj rilatoj.
» Konsekvence mi mem ekverkis tuj novan internacian ling» von ; Mutage mi almetis kelkajn ŝtonojn al tiu grava laciga kon» struaĵo. La espero fortigis min kaj mi ne dubis ke tuj post la
» finiĝo de mia verko êiuj popoloj entuziasme ĝin estus akceptin» taj.

II

'Ur

» Preskaŭ dekdu jaroj forpasis de l'momento, kiam mi ekvidis
» la unuan fojon esperantan gramatikon.
» La bonaj ecoj de tiu lingvo mirigis min ; mi flankenmetis
» mian verkaĉon, kaj, lernante tiun admirindan lingvon, denove
» mi diris : nun almenaŭ la popoloj baldaŭ rompos la barilojn de
» la diverslingveco.»
Kiel agema estis S-ro WITTERYCK montras tiu ĉi atesto de
D-ro. W. VAN DER BIEST en la Februara numero de Belga Esperantisto 1914. Je tiu momento kaj dum multaj jaroj ankoraŭ la
formortinto estis prezidanto de Belga Ligo Esperantista.

« Iuj Esperantistoj imagas ke la tasko de la prezidanto de
» l'Belga Ligo Esperantista konsistas nur el la prezido de la ĝene» ralaj kaj de la komitataj kunsidoj de tiu asocio, entute tri aŭ
» kvar ĉiujare, kaj la subskribado de kelkaj dokumentoj. Tiuj, kiuj
» pensas tion, ne konas nian karan amikon WITTERYCK kaj tute
.» ignoras lian senĉesan poresperantan agadon. Li estas la konsilan» to de preskaŭ ĉiuj grupaj estraroj ; li organizas esperantistajn
» festojn kaj faras paroladojn ; kiam samideano petas de li tempo» raban servon, li neniam rifuzas, li neniam parolas pri siaj tamen
3> tre pezaj privataj okupadoj. »
Ni aldonu al tio ke ankaŭ skribe la formortinto estis senlaca,
senripoza aktivulo kaj ke ĝis la morto li restis entuziasma, amplena samideano.
Estas bone ke ni ĉiuj, precipe niaj plej junaj kunbatalantoj
sciu kion ni ŝuldas al tiu nobla pioniro, kiu tiel malavare, tiel sindone semis la Zamenhofajn semeretojn en nia lando.
Lia memoro êiam vivos en la esperanta Flandrujo.
Pol Varens.

La Mondpalaco en Bruselo estas fermita
Proksimume antaŭ 30 jaroj Bertha von Suttner, la fama verkistino de « For la Bataliloj ! » skribis « La internaeia jugejo en
Hago estas inaŭgurita sub la indiferenteco de la homaro. »
La 1-an de Junio 1934a. la Mondpalaco estas fermita sub la
indiferenteco de la homaro.
Sekvo La homaro bedaŭrinde ne jam ŝajnas matura por tiaj
idealaĵoj.
:

Erna Rieekmann-Sindhwad.

PORTU VIAN VERDAN STELON!
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Kursoj.

Bibliografio.

Antverpeno. — La 2an de oktobro la oficiala urba vesperkurso de
Esperanto rekomenciĝos ciun mardon kaj vendredon je la 7 1/2a. en la urba lernejo Louizastraat.
Roeselare. — Depost la 24-a. de septembro kurso komenciĝis
êiun lundon vespere je la 7 1/2a. en la salono de
Hotelo Java (Ooststr.) speciala enirejo : n" 16.
Ni rekomendas tiujn kursojn al niaj gemembroj kaj instigas
ilin propagandi kaj varbi multajn novajn lernantojn.

(Ni recencas duope senditajn verkojn ; unuopajn ni citas. ĉiu
verko estas havebla êe Flandra Esperanto-Instituto.)
ABSOLUTISMO. — Parolado de E. Lanti en la kongreso de la
Federacio de Laboristaj Esperantistoj en Antverpeno 1934. Eldono
de S. A. T. Avenue Gambetta 67 Paris (Fr.) kaj de F. L. E. (Postbus
0.50 Amsterdam-0 P. C. 111.278. (Nederlando.) Bro"ŝuro 16-paĝa
(15.5 x 23.5 cm.) Prezo : F. F. 1, aû Fl. 0.10.
Jam en antaŭe priparolata traduko Lanti avertas pri la danĝeroj de absolutismo. En la nuna parolado li faras la saman. Ekde la komenco la aŭtoro malŝarĝas nin de senrezerVa aprobo de sia
vidpunkto ; li nur instigas al memstara pensado kaj en tio li certe
sukcesos ĉe siaj gelegantoj.
L. retrovas absolutismon en la politika situacio de diversaj landoj kaj tiel konstatas reiron al la mezepoko, dum kiu regis absolutismo en la religiaj ideoj. La postmilita laborista movado, la mondlingva movado kaj patriotismo ne restas senmakulaj. Absolutismo
enŝovis sin en ĉiuj ideoj kaj êar tiuj êi estas potencaj fortoj, la
danĝero de l'absolutismo klare evidentiĝas. Estas i, kun la manko
de komuna lingvo kiu malhelpis la uniiĝon de la laboristaro.
La tuto estas inda studo, modela laŭ lingva vidpunkto kaj
facile ĝuebla laŭ la enhavo.

La forrabita «Sveda honesteco
Multokupita germana îurnalisto en Stokholm redaktis iun tagon artikolon pri la sveda honesteco, kiu estus kontribuinta sendube
al la plivigligo de la interkompreno de ambaŭ popoloj. Sed malnoblaj homoj kontraŭagis lin en liaj bonaj intencoj. La ĵurnalisto
mem kunprenis la urĝan manuskripton en sia aŭtomobilo al la
poto. Dumvoje li ekmemoris ke li devis ankoraŭ plenumi neprokrastigeblan aĉetadon ; kio do okazis. Kiam li forlasis la butikon, lia
aŭtomobilo estis for, ŝtelita ! samtempe kun la artikolo pri la sveda
honesteco, en kiu li priskribis kiel la kamparanoj en la « Dalarnaj »
vilaĝoj dumnokte neniam fermas siajn dompordojn kaj kiom da
malriĉaj mizeruloj honeste rehavigis al perdintoj kian ajn trovitan
objekton. En tiu êi okazo tamen io simila ne efektiviĝis. Male, la
polico komencis siajn serĉadojn : senrezulte ! La aŭtomobilo restis
netrovebla. La germana ĵurnalisto ekopiniis ke verŝajne la sveda
honesteco havas iajn mankojn. Li eligis hazarde sian opinion al
sveda kolego, rezigne suprentirante la ŝultrojn : Nu, jes, kiu ankoraŭ
povas fidi je nacioj ? eĉ malgraŭ êio, kion oni por ili faris... »
La svedo estis afekciigita kaj okupis sin pri la afero. Emociiga
alvoko aperis en lia ĵurnalo êi tie la bona famo de la nacio estas
en danĝero ; la veturilo devas reveni, senprokraste...
Kaj la neatenditaĵo okazis ! La ŝteliston venkis nacia konscienco. Li skribis nesubskribitan leteron kun precizaj indikoj pri la
loko, kie la aŭtomobilo staris ; kaj tie ĝi vere troviĝis, ja sen benzino,
sed cetere tute nedifektita kaj sur la kusenoj kuŝis la retrovitan...
svedan honestecon !
El « Berliner Tageblatt » tradukis
L. CALLOENS.

54

Kelkaj Latvaj esperantistoj entreprenis la tradukadon de latvaj
literaturaĵoj en Esperanton, por eldoni ilin en abonebla eldonaĵo
« Norda Literaturo ».
ĉiu kajero, en libro-formato, estos êirkaŭ 80-paĝa kaj enhavos
bonkvalitajn verkojn de la plej bonaj naciaj verkistoj. El 6 kajeroj
fariĝas dika, tre valora libro.
La unua kajero aperis en kvanto de 2500 ekzempleroj ; ĝi kostas
nur 4.50 fr. kaj estas havebla ĉe Flandra Esperanto-Instituto.
Oni ne devas antaŭpagi la abonon, sed pagas nur post la ricevo
ct.) ĉiu kajero.

Diversaj scligoi.
RADIO
La radio-stacio de la Nordfranca regiono disatidigas Esperanton
Mun dimanĉmatenon. dum 1/2 horo.
Nun estas konstruata nova potenca stacio kiu estos aŭdebla en
tuta Francujo kaj en la najbaraj landoj.
Konsiderante la grandan utilon de tiuj dissendoj por nia movado, ni petas niajn legantojn sendi dankleteron, demandante samtempe la daŭrigon de la Esperanto-disaŭdigoj, al la adreso : Radin
P. T. T. Nord Lille.
Skribu multnombre kaj kolektu ankaŭ subskribojn de viaj
amikoj kaj konatuloj.

INTERNACIA POLICA LIGO

Depost unu jaro, la fakmovado de policanoj esperantistaj rapide
progresas. Dank' al la reapero de la « Internacia Polica Bulteno » la
policanoj grupiĝas kaj laboras sur la praktika kampo. La oficialaj
rondoj iĝas pli kaj pli favoraj. Praktikaj sukcesoj estis jam atingitaj per la Internacia Polica Ligo en diversaj landoj.
Polica clelegacio prezentis rezolucion pri Esperanto al la Viena
konferenco.
Esperantistoj kiuj deziras helpi je la propaganda vidpunkto
demandas senpafzan ekzempleron aŭ sendas adresojn de policanoj
esperantistaj al : Internacia Polica Ligo, rue Engelhardt, 10, Strasbourg-Meinau (Francujo).

ntverpento.
LA METROPOLO DE LA FLANDRA ARTO
La. denaska artemo de la Flandra popolo kaj precipe de la
Antverpenanoj estas monde konata. Tion atestas ja la arttrezoroj
de Gento, Brugo, Bruselo, Antverpeno kaj aliaj malnovaj Flandraj
urboj.
Antverpeno estis la centro de glora pentristoskolo, la naskiĝejo
de artistoj, el kiuj brilis inter la plej famaj el la tuta mondo.
Precipe en la XVIa jarcentro, kiam pro la komerco, la Antverpenanoj igis proverbe riĉaj, la logika sekvo estis ke la artoj ĉiuspecaj ekfloradis.
Jam en 1352 estis farataj lafundamentojdelanu tempa,
belega katedralo. Du turoj devis leviĝi de kiu nur unu ĝisfine estis
konstruita. Du jarcentojn oni laboris al la ĉefpreĝejo gotikstila. ôiaj
arhitekturistoj estis grandaj artistoj. La unuaj estis Johano kaj
Petro Appelmans. Tiu lasta desegnis la planon de la turoj kaj konstruis ilin gis la unua galerio. Post lia morto sinsekvis Johano
Tack: Everard kaj tri membroj el la fama familio de Waghemakere. En 1521 la imperiestro Karolo V metis la unuan gtonon de
grandega altarejo, sed granda brulego detruis parton de la konstruaĵo en 1533 kaj pene oni daŭrigis la laboron. La turo 123 m.
alta entenas belegan sonorilaron. La plej peza sonorilo pezas 8000
kg. kaj estas nomita « Carolus » laŭ sia baptopatro Karolo V. La
internajo estas impresige grandioza : sep navoj ; ĉefverkoj de
Rubens : « la krucaltigo » kaj la (< Depreno de la Kruco » ; ankaŭ
« la ĉieliro de la Sta Virgulino de la sama majstro. Herman II (de
Waghemakere) faris ankaû la planojn de la rimarkinda Sta Gomaro-preĝejo en la proksima Lier° kaj de la Antverpena Sta
Jakobo-pregejo. Tiu ĉi lasta estas vera muzeo kaj entenas pentrajojn de la plej famaj pentristoj. En ĝi estas la tombo de Rubens.
Herman ankoraü konstruis la « Halo(n). de la Buĉistoj », gotika
domego, nun muzeo de artindustriaĵoj. Dominiko estis i. a. la
arhitekturisto de la « Steen » (kastelo, nun muzeo enhavanta am716

pleksan kolekton da interesaj, historiaj antikvaĵoj) kaj de Malnova
Borso (1515) kaj komencis la konstruadon de la Sankta Paillopregejo (en gi estas belaj pentrajoj de Van Dyck, Jordaens k. a.,
vidinda estas la kalvario flanke de la konstruaĵo).
Kiam la Renesanco sin altrudis kaj forigis la nacian Gotikan
stilon, la flair.lra arhitekturarto sukcesis doni al ĝi originalan karakteron. La tlefo de la novo skolo estis Kornelo Floris (de Vriendt
esis lia vera familinomo). Li faris la Urbdomon (1561-1565) laŭ
la stilo de la frua Renesanco. Johano Floris estis fama ceramikisto,
kiun Filipo II venigis al Hispanujo.
Inter la Antverpenaj majstroj de la fino de la 16-a je. ni nomu
ankoraŭ Henriko de Pas, Paas aü Paeschen, kiu konstruis laŭ postulo de Sir Thomas Gresham, Angla bankiero, la Borson de Londono laŭ modelo de la Antverpena. Tiu Borso forbruliĝis en 1666
kaj estis rekonstruita de alia Antverpenano J. B. Hendrickx.
Multaj domegoj kaj « Hoteloj » el tiu tempo, bedaŭrinde malaperis, sed ni vidu nur la Gildodomojn sur la Granda Placo, kun
skulptaĵoj kaj reliefaĵoj kaj aliajn, êi tie kaj tie dissemitajn domojn en la malnova urbo, por havi impresigan ideon pri la riĉa
vidigo de la 16-jarcenta Antverpeno. En la lastaj jaroj multaj
fasadoj reaperis en sia origina stato, multaj aliaj restas maskitaj
per dikaj sternaĵoj de farbo.
En 1382 la ĉiuspeca,j artistoj kunigis en Gildo « Sankta Luko ».
Flanke de ili Antverpeno ankaŭ nombris inter giaj meritindaj in anno l poetojn, kiuj havas honorindan lokon en la malnova
flandra, ja nederlanda literaturo : Jan Van Boendale, urba sekretario (1280-1365) 'dum la Reformacio la militanta instruistino
katolika Anna Byns kaj en« la I7a je. la teatraĵisto W. Ogier (lia
brustbildo trovigas ĉe la Skeldo), la monaho populara Poirters kaj
Junkro van der Noot, unu el la unuaj renesancaj poetoj.
La literaturistoj tiamaj estis kunigitaj en t. n. e Retorikaj
ĉambroj D La anoj sin ekzercis en la teatroludo, la deklamado kaj
la versfarado. La triumftagoj de tiuj ĉambroj estis la teatraj konkursoj aŭ « Landjuveloj » (Juvelo estis la premio) Plej fama estis
tiu de la jaro 1561 en Antverpeno. Dekkvar ĉambroj veturis al nia
urbo el Sud- kaj Nord-Nederlando. Pli ol 1400 kavaliroj riĉkolore
vestitaj, 22 triumféaroj kaj 196 aliaj ornamitaj ĉaroj partoprenis
La sékvantaro kiu eliris estis ege luksa kaj allogis la koron de la
Antverpenano, kiu eĉ nuntempe ankoraŭ estas specialisto en la
organizo de brilaj sekvantaroj.
Post la defalo de Bruo, Antverpeno estis heredinta ĝian riĉecon. Pli ol mil fremdaj komercistoj, francoj, danoj, italoj, germanoj, hispanoj, portugaloj kaj orientanoj konstante logis en la
urbo. Antverpenó estis vera mondurbo. La riĉeguloj el tiu jarcento
en Antverpeno, inter ili ni nomu Fugger, posedanto de fabela fortuno, pruntedonis milionojn de Karolo V, Henriko VIII kaj al Eduardo VI:
Anstataŭ Brug', la sama
Eŭropa komercurb',
Kondukis gi sen kurb',
Patrujon supren al reputacio fama.
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De l'abundeco la akir'
La « Landjuvelo » kaj turnir'
Atestis ĝian brilon. Burĝojn ja sen ĝeno
Invitis imonŝuldantajn reĝojn al festeno,
Kaj kiel rekompenc' por tiu la honor'
La ŝuldateston neniigis je pulvor' ! (1)
Pli ol 90.000 ŝipoj ĉiuspecaj enveturis la Skeldon jare, alportantaj laŭtakse 4.000.000 t. da komercaĵoj. Estis farataj tie êi pli
da komercaj aferoj en unu monato ol en Venezio en unu jaro, kiel
skribis al la Respubliko iu el ĝiaj. senditoj.
Tial ne estas miriga ke en Antverpeno vivis multe da Mecenatoj. De 1453 ĝis 1490 la Gildo enskribis 212 novajn membrojn inter
k:uj 150 pentristoj, 30 gravuristoj kaj 50 arhitekturistoj. Skulptitaj kaj pentritaj altartabloj estis eksportataj ĝis al la Skandinavaj landoj kaj Hispanujo.
(Finota)

pligrandigos nian grupon. La salono estas sufiĉe granda. ĉu la êeestado zorgas por ke ĝi estu baldaŭ tro malgranda?
ANTWERPEN.
LA REKTA VOJO.
La 23-an de aŭgusto La
Rekta Vojo havis sian jarkunsidon. Sufiĉe multnombra êeestantaro
montris grandan intereson por la diversaj punktoj de la plenŝarĝita tagordo.
Inter alie oni elektis la novan estraron jene
Prezidanto : J. Karnas, Van Havrelei 14, Deurne-Zuid.
Vicprezidanto : Van Stertegem, Poststraat 68, Borgerhout.
Kasisto : Alb. Meire, Kathelijnevest 26, Antwerpen.
Sekretario: H. Van der Mast, Tweelingstraat 6, Antwerpen.
La 6-an de septembro la kunsido estis interesa pro la êeesto de
kelkaj malnovaj membroj, pro la alio de nova Rekt-Vojano, pro
la raporto pri la Brusela Kunsido, pro la prelego el personaj verkoj de J. Karnas, pro la kantado de Esp. kantoj. Jes, vere, oni
denove kantas en La Rekta Vojo.
La anoncita ĉe-metoda kurso komenciĝos per
HAALTERT.
publika provleciono sabaton la 6-an de Oktobro je la 7,30 h. en la
Volkskring. La kurson gvidos S-ro R. de Kegel, instruisto de la
Internacia Cseh-Instituto de Esperanto.
Antaŭ la leciono, S-ro L. Calloens, Prezidanto de la Flandra
Ligo Esperantista, faros enkondukparoladon.
—

—

—

Inter M.
AARSCHOT.
LA PROGRESO. — Ke la Esperanto-movado
vivas kaj progresas en nia bona urbeto, tion pruvis al bele
organizita ekspozicio, kiu okazis dum la kirmestagoj de aŭgusto.
La vizitintoj montris multe da intereso por .1a amaso da diversaj ĵurnaloj, revuoj, gvidfolioj. libroj, k. t. p. Precipe la karto de
la mondo, sur kiu estis pinglosignitaj la lokoj, kie loĝas delegitoj
de U. E. A. multe altiris la atenton.
Niaj gemembroj gvidis la multnombran vizitintaron kaj bonvole kaj afable donis diversajn klarigojn. Ni esperas ke ni tiel enpenetris en mediojn, kie oni antaŭe nenion aŭdis pri nia lingvo. Tio
estis la granda celo de niaj klopodoj.
La 3-a de aŭgusto okazis gaja lusvespero. Ni lotludis kaj
« korêasadis » (kartludo) dum du horoj por belaj premioj : libro
kaj Esp. flageto por biciklo. La feliĉaj gajnintoj respektive estis
Lode Van Passe! kaj Paul Tuerlinck.
Post kelkaj semajnoj denove komenciĝos la vintra kurso. Ni
esperas tiam revidi ne nur êiujn niajn Progresanojn sed ankati
multajn novajn vizaĝojn.
—

ANTWERPEN. -- FLANDREMA GRUPO ESPERANTISTA. —
La 8-an, ni inaŭguris nian novan ejon. Belege tiu festeto estis
organizita de nia senlaca festdirektoro. La mituloj estis bongustaj
kaj Ja êe.,.stantoj eĉ preskaŭ ne rimarkis la fulmotondron
ĉar estis iomete tro varma en la salono, la dancado ne altiris tro la
emuloj, sed tio ne gravis, ê ar nia Nand estis organizinta lotumadon,
kiu tre plaĉis al ĉiuj. En la Antverpena gazetaro, ni presigos anoncojn por propagando, kaj esperas ke multaj novaj anoj kaj aninoj

Propagandu por niaj kurLA ESTONTO.
Jen la temo por tiu êi monato...
Dum aŭgusto kaj septembro ni regule kunvenis kaj havis tre
interessajn vesperojn. Precipe la devigo paroli Esperanton estas tre
fruktodona.
Ni tamen petas tiujn membr(in)ojn, kiuj la lastan tempon nur
malof te venas, aperi pli regule en la kunvenoj, se ne ili perdus
la kontakton kun la movado kaj finfine estus seniluziigitaj.
Post la nova vintra periodo, fortigitaj per perfektiga kurso,
ni ĉiuj devas flue paroli nian karan lingvon.
Jen celo kiu ne estas super niaj fortoj !
La 3-an
RUSELARA ESPERANTO GRUPO.
ROESELARE.
de septembro nia membraro multnombre êeestis la ĝeneralan
kunvenon. Perfektigcele en ĉiu kunveno estas rezervata parto
por komuna lingvo-ekzercado ; dum kiu la membroj havas la
eblecon kunlabori al la parolata gazeto, êu per redaktata êu per
tradukata artikolo.
La êefartikolo estis prizorgata de S-ro. A.. Willaert, kiu per
multpaĝa teksto flue raportis pri la pasinta kunveno de Flandra
Ligo Esperantista.
Nia membro S-ro. Aug. Vermeulen detale raportis pri sia
bicikla vojaĝo al Oberammergau. Ampleksa foto- kaj kartkolekto
mirinde ilustris tiun raporton.
Atendante la komencon de nova elementarkurso la 24-an, la
propagando estas farita multflanke. La rezulto estu kontentiga !
soj

MECHELEN.

—

—

!

—

—

Kvankam ne plu tro aktuala,
RONSE. — LA PACA STELO.
mi tamen volas plenumi mian promeson, nome raporti pri nia
« FESTENO » kiu okazis la 28-an de Julio.
—

(1) Ledeganck
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Al Antverpeno.
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Kia aspekto en nia kunvenejo ! Neniam ĝi estis ornamita tiel.
bonguste. La inaj membroj nenion forgesis, ili mem purigis intence
la tutan salonon, ornamis la murojn kaj plafonon per girlandoj
veid-kaj blank-koloraj. La bustego de nia honorinda Zamenhof
brilis en la fundo de la salono, kun super i, la devizo « Jubile°
La Paca Stelo » 1929 - 1934. éio ĉi estis la laboro de niaj karaj
membrinoj kiuj ĉiuj meritas niajn varmajn gratulojn por tia oferdono.
Kaj nun, kiam niaj 35 gepartoprenintoj sidiĝis al tablo, ĉiu
estis surprizita rimarkante la specialan bele presitan programon
kaj menuon antaŭ sia manĝilaro.
La programe estis riĉenhava kun la granda surprizo : « Komuna Fotografaĵo » La fotografisto havis grandan malfacilaĵon por
montri al ĉiu partopreninto specialan lokon kaj precipe silentigi
tiun karavanon, kiu apenaŭ nur komencis manĝi. En ĉiu okazo,
la foto bone sukcesis laü ĉies gusto. (ĝi estas mendebla ĉe la bibliotekisto S-ro De Ruyver po 8 Fr. anstataŭ 7 kiel menciitae
antaŭe).
Kara leganto, eble vi estas scivolema, kion « Paca Stelano
povas formanĝegi ? Nu, por doni al vi mangrandan ideon, jen la
« MENUO
Esperantosupo
Diversaj antaŭmanĝaĵoj
Bova lango kun tomata salie°
Lumbaĵo kun terpomoj kaj legummiksaĵoj
Deserto, fruktoj - dolĉaĵoj
Moka kafo (1)
1/2 botelo da vino
Kion vi opinias pri tio ? Kaj diri ke nek unu « falsenglutis !
Certe, pluraj fastis kaŝe dum kelkaj... semajnoj !
La prezidanto alparolis ĉiujn gemalsatulojn kaj esprimis sian
kontentecon pri tiu êi jubileo kaj ankaŭ kompreneble kaj... nature,
pri la bona apetito.
Kelkaj membroj parolis en Esperanto pri la laboraj latiroj
kiujn la loka grupo akiris ofte nur malfacile dum tiuj 5 jaroj.
F-ino Vandercoilden kaj S-ro Geenens, donacis vazon kun naturaj
florcj, kiel dankesprimo al la prezidanto.
Mi ne pavas forgesi la belajn muzikajn numerojn, kiujn ludis
tre bone, kelkaj samidcanoj el nia grupo.
Fine venis la dancado ! Pri tio, gelegantoj, mi ne longe tedos
vin, ĉar gi nur daŭris ĝis la 3-a kaj... !
Jen resuma raporto pri la pasinta festeno de nia UNUA
JARKVINO, Niaj « Pacaj ge-Stelanoj » havas ankoraŭ nuran deziron, kiu estas ke baldaŭ (?) (post 5 jaroj kompreneble) oni pavas
rekomenci.
Kaj nun geamikoj, ëiuj al laboro por la novaj kursoj kiuj
okazos en la komenco de oktobro.
Gedebo.
(1) -ĉu S-ro G. akiras sian spritecon trinkante mokan kafon ?
6:)
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