No 6

6-a jaro

Decembro 1934

Flandra Esperantisto
Oficiala Orano de Flandra Ligo Esperantista
Aperas éiumonate
Redaktora
Juul Karnas

Administranto
Gera rd Debrouwere

Van Havere lei, 14

Ma gdalenastr. 29

Deurne Zuid (Aniw.)

Kortrijk

Jara abonprezo : 20 franko.j.—Eksterlando

:

5 belgoj

Por membroj de s Flandta Ligo Esperantista ), senpage. Poŝtĉeko : 232 I .50 de Fla.ndra Ligo Esperantista, Kortrijk.

1Priincipoj kaj Skrupuloj
Ni lasttempe ankoraŭ spertis ke inter la esperantistoj, kaj eê
inter la plej bonaj, estas kiuj pretendas ke nia l'go kaj sekve
tio ankaii g ia organo Flandra Esperantisto havas iun politikan
koloron aû nuaneon; ke ni do antaŭ ê io defendas la principojn kaj
la teorion de iu soda sistemo, anstataŭ okupi nin pri nia celo, khi
latistatute estas fiksita kaj kiun ni puhlikigis jene en la 3-a. kajero de la 2-a. jarkolekto
« Art. 2.
La « Flandra Ligo Esperantista » celas:
» a) propagandi t. e. inter alie, kiel eble plej oficialigi) la
» helpan lingvon Esperanton inter la Frandroj;
» b) konigi êe la aliaj popoloj la kulturstaton de la Flandra;
» c) akceli la mondpacon lait sia povo. »
Estas malgojige ke per tiaj pretendoj iuj volas pravigi la bataIon kontrati nia ligo, ê ar êiuj kiuj de pli proksime sekvas nian mova,don kaj nian evoluon devas konfesi ke plej granda, sed ankail
plej logika neŭtraleco regas êe ni, kaj ke itij el niaj agoj estas
laü la triparta celo êi-supre menciita.
Antaitêio ni distingu du kategoriojn da kontrart-batalantoj
1. — tit ij , kiuj plenkonscie pretendas ion neveran;
2.
Liuj, kiuj kredas sin konvinkitaj pri la vero de siaj pretendoj.
Ni preterpasu la. unuajn, la kalumniantojn. Ili estas la vermoj,
kiuj ntordetas nur al plej bonaj f ruktoj, kiel ni iam skribis, kaj
nenia logiko en ili sanA-os ilian mal noblan agmanierom
Sed plenfide ni direktas nin al la lojalaj kontraintloj, kiuj plejofte staras sub la influo de la unnaj; al fini, kiuj ne kiel vidantaj
blinduloj art kid aildantaj surduloj obstine alkroèas sin al sia
erara opinio, sed kinj estas pretaj returni en si nient kaj eventuale
konfesi siajn malpravajojn.
—
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laj diras ke Flandra Ligo Esperantista estas kalolika organizo,
pnt(fegkalijs«'cUrodugi.
jarplano », alie ni sendube ankorail estus « alikoloraj »!) La fakto
mem ke oni ne tro bone scias kian politikan 'direkton allrudi al
nia movado jarri sufièe pruvas la senefikon de la an_rumento. Kiel
tatnen klarigi gian devenon? Tutsimple,egi rezultas el la signifo
kiun ni donas al la vorto « nerdrala ». Efektive, F. L. E. akceptas
èiujn Esperanto-grupojn, anka0 poliiikajn kaj religiaje, kondiêe
ke ili garanti ii iu fari en aŭ per la ligo èu palitikan, èti religian
propagandon (Stat. Art. 6.). Kontraile, aliaj organizoj nur akeeptas nefitralajn grupojn.
Ni ne volas kredi ke vi •malMtus la pli largan koncepton de
la vorto « neŭtrala » en F. L. E. Se tamen jes, pripensu ke eè neŭtra grupo el neŭtra ligo povas havi (kaj cette havos) diverspolitikajn diversreligiajn gemembrojn, kiuj tamen en la grupa mezo
devas resti neŭtraj. Getere, la neŭtraleco iie devas esti kvazaŭ bukiu malebligas ne nur mordi, sed indue' mangi.
Plej ofte ni aŭdas ke nia ligo estas flandre nacia. luj pretentlas pro la nigre surpresila flava leterpapero afi ro la skunkolora koverto de nia revuo! Trankviligu, kara leganto, ni ankaŭ
havas bluan paperon, sed ne konsideru tiun lukson kiel signon
de rièeco. Aliaj limtreinas itntafi la vorta flamba .) nia liga
nomo, kvazaŭ la leono el la flandra standard() grimace kaj dentgrincige minacus ilin.
Cu vere tin vorto estas politika diplorno? K iii konsideras la
modelait Flandran Turistan Ligon kiel pol iii kan organizajon?
Al ri ne giaj pli ol 150.000 membroj. La Flandra Turista Ligo
naskigis el la Itezonoj de ja tempoj, kit ij potillis ke lit Flandroj
laŭirti sian propran vojon en tin kultiirdirekto. Same okazis kun
aliaj granclaj kaj grandigantaj organizoj, kiel la Flandra Ekonomia Asocio, la Flandra Kruco, la Handra Piedpilka -Ligo, k. 1. p.
Same ankaŭ okazis en nia Esperanto-movado. La Flandroj sentis
sin sufièe maturaj, sufièe rasfieraj pur mem preni la inicialon, por
tnem ellabori la Zamenhofajn sia propra bontrovo, por
mem vivi sian propran Esperanlan vivon!
Gin vivu kun ni, montru ke ankart vi estas matura pot' servi
ktm ni nian mondling.von, forjetu viajn ne justajn skrupulojn, farigu memb
ru denia Flandra Ligo Esperantista. liii il KARNAS.

Flandra Lino Esperantiista
La membroj -das petataj êeesti la ligan kimvenon, khi okazos
la 29an de-aügusto en la ejo BREUGHEL Erni] Jacqminlaan, 37,
.Brussel
TAGORDO :
9 a. li Eslrarkunveno.
10 a. h I. -- Raporto de la Sekretario.
2. — Internacia Movacto. (S. ro Calloens'..
3. ---- Propaganda. (S. ro Lenaers).
Arangoj kongreso.
14 a. h. Daŭrigo.
5. — Ronddemando.
LA LTGESTR \I10.
4.

—

ItURKILLERO AL N1AJ NIENU3ROJ KM ABONANT0.1.
-Dum la lastaj monatoj okazis diversaj Aangoj kaj ordigoj en la
:servoj de Flandra Esperantisto, k it ha rszigi s neregulan liveradon
de la luttent) al kelkaj persanoj.
Abonantoj kinj ne ricevis la bultenon, povas peti la 'm'Alkan.lajn numerojn al 5-ano Nathan de Haaff, Bolwerkstraat, 9, Aniwerpen, kiu prizorgas la ekspedon.
Samokaze ni acittionas kelkajn grupajn sekretariojn, kitij sendis abontistojn kun adresoj ail nomoj nekompletaj; pluraj revuvigoj (k abono atingis nin eè post apero de la 3-a numero; inalgraii
pluraj informoj, oni ne faras distingon inler la diversaj poMèeknurneroj ,kinj funkcias je noino de FI. Ligo kaj de Fl. Institut°,
_sed ne je la persona nomo de la sekretario ail de la. kasisto.
Tio cetere ne estas faroj kiuj povas akceli regulan servon.
Oni bonvolu noti ke Flancha Ligo ne disponas pri salajrilaj °fie:1sloj; .iuj kunlaborantoj ankaft devas perlaltori sian èiillaga.n panon
kaj poste oferas senkompense sian libertempon por korAlki nian
.movadon ai la venko.
Ni estas je la servo de la samideareire sed reeipral:e horisciti
pri _via devo labori lariorde!
-KONILNIK0:1 DE LA REDAKCIO.
..tan rIt novembro nia Redaktoro, Sro Juta Eu nias, por la
-dua fo() vojaffis al Svislando. Lia sanstato, kvankam multe plil)oniginta dum lia muta reslado tie, postulas denove la svisan monlaeron par tuta resanigo. Dudeko da parencoj kaj samideanoj, inter
kiuj lia edzino kaj patro, troviegis en la stacidomo. Se èiuj bonaj
.deziroj, kiuj lin akompanas, plenumigas, tiam li post dtionjaro
revenos inter ni kiel ekzemplo de saneco!
Lia adreso estas : Pension° « LES ASTERS » MONTANAVERMALA, svisLANna. 1.',1 tin ejo li gvidos la redaktadon de
« Flandra Esppraidisto » kompreneble helpate de siaj fidelaj gekunlaborantaj tie-êi.
Notu lune : (ion, kio rilatas la redaktadon de F. E. oni sendu
al .1. Korilas, Van Haverelei, 14, DEI7RNE-ZUID.
**
Pur akiri pli intimait kontakton kun nia legantaro, ni entreprenos ion, kion kelkaj aliaj Esp. gazetoj jam faris longe alitait ni.
Ni pelas al itij niaj gelegaidoj, ke ili skribu leteron al la redakeio. En tin letero, vi, karaj gelegantoj, honvolu esprimi vian opinion pri la enhavo de nia organo. Via opinio estos ()or iii g:vidilo,
khi ebligos al ni Sari F. E. por vi nemalhaveblajon! Por plifaciligi
-vian taskon kaj la nian, bonvolu respondi je la tri jenaj demandoj:
t. Kion Vi atas en F. E.?
2. Kion vi rieç'.iatas en F. E.?
3. — Kion vi dezirus?
fEkz. artikolojn pri novaj temoj; novajn rubrikojn h. t. p.).
-- Ni atendas almena0 kelkeentojn da respondoj, mallongaj kaj
klara i. ()ni adresu la leterojn al la redakci-sekretario ; Sro Il., Van
Dorme, Eggestraat, 21, Mortsel.. Sur la, koverto oni_indiku : ENIIAVO F. E. :iuj respondoj devas esti senditaj anlaii la 12a de
.decembro venonta.
-
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Okaze de la novjartago ni donos al niaj samideanoj la okazon
lokigi bondezir-anoncon en nia organo. Anstataŭ skribi novjariete
rojn, vi, kara legant (in) o, sendu al FL. ESP. anoncon
ekzemploj : (aliaj formoj ankail estas permesataj).
Feliêan novjaronl Familio Jansen.
samideano Jan Japikse deziras al è iuj samideanoj èiun bonan
por 19:35!
La Bommerskonla Grupo Esperantisto deziras por 1935 al Moi
Flandraj Grupoj viglan laboremecon sur la verda kampo!
Ag-ante Ciel vi suhtenas la revuon, ê ar por êiu linio presila vi kune
sendu po unu franko... almenaŭ!
Se necese, ni tiucele pli ampleksigos la januaran numeron. La
anoncojn kun la mono (plej bone estas -poMmarkoj) oni sendu al
Sro H. Van Durme, Eggestraat, 21, Mortsel, antail IO 12a de
decembro. Sul la koverlo oni indiku : « Boadeziro ». La respondantoj de la demandoj pri la enhavo de Fl. Esp. (vidu supre)
povas uzi unu saman leteron por ambail celoj. Tiuokaze ili indiko
se- la koverio : « Enbavo Fi. Esp. - Bondeziroj

Diversaj Sellgoj
TAGO DE LA LIBRO. — La 15-an de Decembro, ta Esperanlistaro testas la lagon de la libro.
Ni rememoras al la t'amiral samideanoj, ke estas ilia devo
fari mendojn nur pere de Flandra Esperanto-Instituto; tiel vi subtenas nian movadon, è ar eventualaj profitoj servas por la propagand a .
Je demando de pluraj katolikaj samideartoj, F.
INSIGNOJ.
E. 1. fahrikigis isignojn kun verda stelo sur blanka fundo kaj kun
kruco en la mezo: iii kostas po 2,25 fr. kaj estas haveblaj nur Ede!
-

La aliaj insignoj estas havebtal kiel pinglo, butono aŭ broèo_
RADIO. — De tempo al tempo necesas influi in ajn radio-stacio
per amasa skribado por protesti kontrall forigo aŭ tortils° de espeiantaj
En diversaj landoj ekzistas organizajoj kiuj, okaze de minac.or
dissendas S. O. S. buttenon al siaj membroj, por instigi sendon de
protestleterojn al la koncerna radio-stacio.
S-ro E. Houzé, rue G. Neufs, 121, Malo-les-Bains (Frorteujo),
petas la samideanojn kiuj estas pretaj sin okupi pri simila organizaj° en nia lando, por ke ili konigu al li siajn adresojn_
KORESPONDADO :
Ni ricevis tiom da kopio, ke ni estas devigataj pro manko de
loko, malte proskrasti aŭ eê lute flankenmeti.
Al Fluganta Blupiedo. — Artikolo super-flua; vidu « Leteroj
el Esperantujo ». Pri poemeto mi vin skribos post nelonge_ Salutojn!
80-

L. C. AALST. - Interkonsente kun vi kaj la anal Red. atioj ni
prokrastis la enpresigon de via bileto. fis la !ta de decembro!
J. y. A. ANTWERPEN. — Mankas loko, amiko!
RED.

Leteroj el Esperantujo
AMIKO LA KOKO,
Par komenci rrii estas devigata korekti malkustajon skribitan
.en mia ailla:fia letero. En gi mi demandis : « Kiam la unua Zamenhofstrato monument° en Flandrujo? » Nun mi scias ke Flandrojo tavas sian Zamentiorstralon : en Assebroeck apud Bruko,
dank' al la klopodoj de nia formotinta samideano S.ro Witteryck.
Sendube vi legis pri la skoltestraro, kiu malrekomendis la lernadon de Esp. al la skoltoj. Feliêe la malvenko ne estas tiel grava,
kiel mi skribis.
S.ro F. Douglas Murphy, la direktoro de « Skolta Boitent»,
.sin -turins rekte al S. ro Hubert Martin, la direktoro de la Internacia Skolta Oficejo en London°. S.ro II. Martin respondis ke
lati lia .scio neniu malrekomendis la lernadon de Esp. kaj li dtû
rigis :
« Ci), kio Iaskitempe okazis, estas, ke sekve de la fakto ke
esperantistaro konstante petegas al ni insligi la studadon de Esp.
al skolloj prefere al iu alia lingvo, la afero estis konsiderata de
Internacia Komitalo dom ilia lasta kunveno, kaj ili decidis unitvoêe, ke iii ne povis tion fari, pro tio, ke ili ne opiniis, ke Ai hav:Is
sufièan praktikan valoron por meriti tian paon ».
Do, la esperantistaro pli intense propagandu inter la skoltal
rangoj tiel longe, kiel necesas, pur ke la skoltestraro propravole
instigu la sholtojn lerni nian lingvon.
En letero 1 mi skribis pri la Southend-kon kurso. Tiam rai ne
povis supozi ke la venkintino de tiu kon!kurso, Sino. Martina
Gezina Kramers en Apeldoorn (Nederlando) jam estis mortinta,
meze de oktobro. Si estis vigla kaj fervora Esperantistino kaj afingis la akon 171 jaroj. Si ripozu en paco!
Cri vi inrri per anone() ell lisp. egazdo demalidis lioresPondantojn? Se jes, mi supozas, ke vi ne forgesis aldoni « Corte respon-das », aŭ « Respondo garantiata »! Mi povas kunsenti vian felièon
kiam vi ricevis la unuan leteron kaj poste ankoratt aliajru. Sed tre
felièe estas nia japana samideano Enki Sakazaki. Ne malpli ol 133
respondojn li ricevis el 25 landoj! La plejmulto venis el Germanujo : 33. Sekvis Svedujo kun 18 kaj Nederlando kun Bi. El cliversol landoj, inter kiuj Belgtijo, nur I. Ni deziru al S.ro E. Sakazaki la necesan forton pur elpensi kaj skribi 133 diversajn respondojo!
Sajnas ke la nova 1T. E. A. estraro energie komeneas sian
faskon : savi la financan situacion f is nun funkciis en la Centra
Oficejo du direktoroj : Unit por la internaj kaj unu par la eksteraj
aferoj. La direktoro por internaj aferoj, S. ro Hans Jacob, dum la
-
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Stokholma kongreso demetis sian oficoii . pro solidareco kun S.ror.
Stettler, kiu demisiis kiel prezidanto ie U. E. A. Nun hi komitato,
elektis S,ron. kreuz, la gisnuna idirektoro de eksteraj aferoj, kiel
solan direktoron. Tiu elekto jam ::;paras unu direktoran salajron.
nun prizorgas Iii redakS.ro kretiz, « la larga :;lono » de
eimn de « Esperanto », senpage.„ same kiel la redaktoro de ,c
Esp. ».
SerinaEn mia leterkesto Hij trovis « Sur Postenok » kaj
chilo'n », tin diverstendencajn gazetojn de konnmistaj kaj socialistaj laboristoj esperantistaj. Ilin trafolinmante, rai ri•iarkis kelkajn atakojn al la neiltrala muvado kaj ties ,€_villantoj. « Sur Posteno » eslasa jaluza, èar en Stokholmo oni memoris pri la nekomita Esperanlisto » kaj ne memoris pri la .miloj da proletesperanlistoj « kiuj en faMstaj landoj batalos persiste, sub persekilto kaj
danger° ».
Moke oni skribas pri « la elegantaj sinjoroj kaj sinjorinoj
en Stokholm 0. Oni atakas la redaktoron de « Heroldo » êar
estas devigala pro la inallbonegaj cirkonstancoj tiel en la mondo,
kiel en Germanujo mem, maldungi 6 laboristojal
montras sin malkoMenta. pri la enhavo,
« Sennatiulo
Heroldo ». Cu la kritikemntoj ne povas kompreni, ke neniu
gazeto en Germanujo povas skribi kion gi deziras? Dum la Stokholma Kongreso « Heroldo » kaj « Svenska Esperanto•Tiduingen »
reproduktis fotobildojn de la kongreso kun -;ubskribojn « Por Lui
enamigi », « Ho, kiom Avelas la vira koro„. »; « Esperanto. taiigast
Holandanino kaj Svedo trovis unu la alian ». El tio « Sennaciuto »
konkludas ke « la amo regas la U. E. A. kongresojn ». Mi inklinas
demandi : êu la malamo regas la S. A. T. kongresojn?
de

«

Mi ne komprenas thin sintenadmi kontraii la nentrala movado.
Cu la nentraltdoj ne habitas por tio, per kio iIi batalas? Ati
klare di rite : La nerdraluloj balalas por la realigo de mondhelplingvo. Ia klitsbatalantoj uzas la mondhelplingvon kiel dort kaj
rineedon per renversi kaj bolkvikigi la n:.)rdordon. Kial iii do
atakas siuj ii.. helpantojn?
Estas malgojige trafolimni la « Germana Esperantisto ». El la
16 pagoj nur kvarono havas Esp. tekston por negravaj artikoloj.
La ceteraj pagoj èiuj estas presitaj en germana Fing-vo. Preskail
èiuj kunlaborantoj finas siajn artikolojn per cc Ileil Hitler! »
ge aspeklas : « Mit Esperantogrus und Heil Hiller »
On ni" pro tio niajn germanajn samideatiojti devas kondamni?'
Mi opinias ke ne. Almenaŭ provizore ne. Ni scias ke Hitler estas
êiopolenca kaj ankaŭ ke li opinias malfavore rilate Esp. (ar i estas
de ne- arja devenu. Nu, mi kredas ke la germanaj samideantej duin
la nunaj cirkonstancoj klopodas konservi almenari Lion, kio estas
konservebla. Tio estas ja pli bone ol tute forigi la rsn. movadon en-

Germanujo.
Serveme la via,
R. LA VULPO.
82

La Fabelo pri la Blanka Eriko
r,ja-limo u I il silenta Rido
Ni;..o Van Suchtelen.
\I
is nomigis Eriko. Si logis en belega palam
laco, i havis multajn, luksajn vestajojn kaj la plej multekostajn
ludilojn. « kiom s‘i estas feliêa, i havas êion kion ia koreto oovas
deziri, « dirk la homoj kiam i preterpasis en sia ora, de virkapro
tirita veturileto. « Sed kial Si ja estus tiel malgojige pala kaj kial
ĉiam rigardas en la malproksimo? » Tion ankan ne komprelis
;iaj gepatroj, tz-,iaj fratoj kaj amikinetoj. Sed princino Erik()
havis kion ia koreto deziris. Car ia patro. estis kruela rego, .t;ia

patrino estis fierega kaj senkompata, iaj fratoj estis malgentilaj
netang,tiloj, kitij ineilis kaj (urinerais iui kaj :.%iaj ami kinoj estis
vantai kaj fieraj. (lifte kuris sole en la gardenon de la palaco,
tie sertis la plej izolitan loketon, kaMtan valeton, plena je genisto
kaj eriko, de kie M kapablis rigardi super la ebenajo kaj tie i sidigis pur revi. « Neniu amas min », Si tiam pensis kaj pro tin malgojatto i tiel paligis kaj ofte ankail i eïisis : Kial mi ja estas tie
èi, kie mi tamen estas tiel malfelièa? » Tiam i deziris ke iu venus,
feino art bona sorèisto, por forpreni in kaj tiel ;3i ternis rigardadi
en la malproksimo. pri kio iaj fratoj turmentis Mn kaj pri kio la
homoj miris. 'fiel Si revis estante malgranda knallino, ti1 i èiani
ankorail revis kiam i jam igis frardino.
lam i ree si lis en sia valo kaj rigardis super la ftorantaj,
purpuraj erikoj; i nient inter tio sidis kvazan delikata, blanka floro.
Subite èasekorna bruo andigis kaj antort ol i kapablis farkuri,
paro da èasist(tj preterrajdis. Malantail ili, pli mal rapide eval raidis juna, fremda pri uien, kiun i neniam vidis en la kortego. Li
estis. Ire bela kaj rièe vestita, sed plej rimarkirala el lia apero estis
lia ma n telo, mirinde delikata teksajo, subtila kaj brila kiel rosakovrilaj araneajoj d'on lure)brilo; kiel argenta vualo gi pendis
Stil lia armajo.
Tuj kiam Eriku vidis la princon i sciis : « Estas li ». Si ekstaris kaj renkonte kuris al li. La princo haltigis kaj longe alrigardis
Mn. Tiam :!;i demandis : « Cii ei estas la Felico? »
1 4 i ne diris ne kaj li ne diris jes.
— Kiel ci nomigas? M min polis.
Li ne respondis.
— Rie ci loP,-as?
Tiam li ridetis, li monlris vaste èirkati si per sia vipilo kaj
tiam halte ripozigis ties finon sur la koro de Eriko. Post tic li ekmokvazail li volus situ nrigi sian vojon, sed Eriko ekkaidis la èevalois èe la brido
— Cu ci do ne voilas pur liberigi min? ;3i demandis, êu ei do ne
forkondukos min?
Sed la princo èiarn ne donis respondon: li ekprenis Man blankan manon en la sian, ridetanle kaj kvazari kompateme malsuprenrigardis al i klink sin, kisis iajn delikatajn fingretojn, kaj liant
subite, antan 1)1 i kapablis I ion antaŭvidi, post rajdis la êas'istojn.
Tomete Erik° sole estis plorinta, kiam pagio, kiu apartenis al
la èasosekvantaro, preterpasis al i kaj demandis êu M vidis la
princon kaj liajn èasistojn.
.

— Gerte, respondis Eriko, kaj mi diros al vi kien ili rajdis, se
vi rakontos al mi kiu estas via prince, èar li nie-ni ne volis gin
diri al mi. Sed lui certe scias ke li estas la Felito.
Tiam la pagio ekparolis
0, prineino, ne e.stas permesate al mi, nek al n el ni, diri
kiel mia prinoo nomigas. Nur li mem povas diri sian nomon, kaj
tion li ne kapablas, êar li estas muta. Sed se vi serioze volas, vi iane
povos ricevi lian respondon. Cai vi bone vidis lian mantelon?
kultu, kiam iu princino propamane pur li faros mantelon, pli delikatan kaj pli mildan kaj pli brilan ol tiu, tiam li estes liberigata
el sia ensorèo kaj diros al vi sian nomon. Faru tian mantelon kaj
kiam gi iam estos preta, li certe venos. Sed pripensu; gi devas esti
pli delikata kaj pli milda ol la. plej subtila teksajo kaj malgrail tio
esti farata nur el la fibroj de dornofolioj.
— Mi faros la mantelon, diris Eriko kaj tiarn Ai montris la
vojon al la pakio, « diru al via princo, diru al li ke mi atendos gis
kiam li venos por serèi gin ».
Tiun saman tagon i forkuris el la hejmo. Dum tagoj kaj semajnoj Ai kuradis kis kiarn 'Ai iris tra arbaro, kie estis multegaj
dornaj arbustoj. « Ci tie e s tas 'nia nova patrujo, » Ai pensis kaj
kiam i ekvidis farmbienon, Ai frapis te la pordon, kaj petis laboron. La farmistino ĵus bezonis Ain. Si devis lerni Apinadon kaj
teksadon kaj helpi fari la vestajojn pur la familio. Plejeble Ai laboris diligente kaj haldail neniu virino en la tirkailajo liet bonu
Apinis kiel la pala Eriko. Tiam Ai ekkomeneis, dum sia libertempo,
kolekti dornofoliojn; per siaj delikataj fingroj Ai deAiris la akrajn
foliojn je fibroj kaj Ai Apinis la fibrojn je fadenoj. Sed tiuj estis
maldelikataj kaj tio kion Ai teksis estis malmola kaj kruda kaj
rukikinta pro A iaj sangintaj manoj. Multe da mokado Ai devis toleri
de la farrnisto kaj lia familio pro sia stulta tempoperdo. Sed Ai
pensis pri la princo kaj silente kaj gaje Ai laboradis. Citai jaron
Aiaj manoj pli alkutirnikis kaj pli lertikis, tiel ke finfine la kamparano ne plu mokis kaj nenion alian plu farig-is al Ai ol dornoteksajoj.
Kaj dumsomere, kiam la erikoj plej bek floradis, Ai Aleiiris
kun siaj plej subtilaj toksajoj, kiajn i sekrete retenis, al in izolita monteto en la erikejo. Tie Ai tiam ree sidis, kiel pala floro
inter la purpuraj arbetajoj kaj malproksimen rigardadis kiel iam
antaüe. Sed la prince ne venis kaj kiam noktigis, Ai malrapille ree
hejmeniris. Kaj humile Ai diris : « Mi ja pensis ke ili iie ankoraïl
estis sufite belaj por li », kaj tiam Ai donis siajn teksajojn al la
farmislo, kiu uzis ilin por sia familio ail vendis ilin en la najbaraj
farmobienoj. Kaj neniu iam portis pli 'delikatan kaj pli sublilan
teksajon kaj kir' gin portis, ankail sub gi sentis sian koron igi pli
delikala kaj pli s'affila, kaj tial oni riclnis sin la « teksislino de
la Felito ». Kiam Ai tion aiidis, i ridelis kaj tiu uni, ridelo estis
A ia felito.
Tiel -okazis jaron post jaro gis kia ni Ai estis iginta maljuna
vnino, kun nega hararo kaj ne plu estis nomata la « pala » sed la
« blanka Kaj rop estis somero, kaj ree Ai iris al la izola
loketo en la erikejo. Si nun havis kun si uni' nuran tehsajen; per
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tremantaj manoj Ai estis farinta ĝin kaj la tutan juron Ai estis
bezoninta al fia. Si etendis gin super arbuste kaj pensis : « Li
Ii(.' plu :mite havas per elekti; sed mi (Amen faris mian ebion ».
Siaj .maljunaj okuloj ne plu bene kapablis vidi la teksajon, sed gi
estis tiel bela kiam la matena suno radiis sur gi, ke el èiuj flankoj
la papilioj venis por rigardi. Princino Eri ko tie sidis kiel non in-1laüe kaj pacience atendis. Strange », Ai pensis, « Xun duin iii iu
tuta vivo mi atendis lin, mi laboris. por li aCi jes, ankafi por aliaj,
kaj Win tamen estas al mi kvazaal li ne plu bezonas veld ». Si estis
bleu, kaj durn i tion pensis i ekdormetis. Tiam, duin A ia dormi),
A ia princo staris aidai', Ai, same kiel iain li estis. Ree li montris per
sia vipilo vaste èirkari si kaj ree li poste direktis la finon sur Aian
huron. Tiam li saltis de sia e..evalo, forjetis sian sortornantelon,
prenis Aian teksajon kaj surmetis gin sur siajn Aultrojn.
Nun li alproksimigis al Ai, prenis Aian maljiman, sulketkovritan manon, kisis tiun kaj diris : « Arno mi nomikas, kaj kin lukigas min tien, alportas fel ion al tiuj », kaj ree li montris sur
Aian koron.
Kaj dum li teins Aian manon, la maljuna, negohlanka Erik()
sentis kiel 'Ai ree igis juna kaj bela, kiel kiam Ai vidis la princon
la nutum 'fojon. Li suprenlevis iri metis in antai1 si sur la èevalo,
kaj en liaj brakoj Ai rajdis for. al la lando, kiun Aioj okuloj estis
tiel longe sert:M(11j en la mal proksimo.
La homoj diris ke Ai dum la dormo foriris kaj tio ja ankati
titi ostis. Sed ili volis diri per tio ke Ai estis mortinta kaj ili entonibigis Ain je la sama loko kie ili trovis Aian korpon apud
mantelo. Kaj kiam poste denove igis somero, meze de la purpurl
erikejo eh fions unir nura arbetajo kun palaj, delikataj flortoi.
Kaj kiam foje soleca homo perdikis al lin malproksima monletokaj vidis tiun arhelajon, tiam li pensis : « Kiom malofte, blanka
eriko, tio certe estos io tule speciala ». Kaj tia.rn li deAiris brad-eton kaj sendis gin al khi estis plej kara al li en la mondo, kaj al
/in la floreto al portis feliton.
Kun afabla permes o de la ardoro tradukis Juul
,

,

:

Infano Naskiĝis...
kristnaska

o.

Super la urbo majesk ployas pezaj tonoj. La sonorilaro pie
andigaS Adesie /u1o!i kaj tra la malbelaj stratetoj la kreduloj
el tin. flankoj rapide iras pregejon pur toesti la noktmezan Diser-

"II.Frostas, kaj la lono rigardas la morillon tra la fendoj de g,igantaj nekonuboj
E n il, strateto, kuAanta kvazaii sub la prolektado de la iliha
pregejturo, liamoj ne atentas pri la nokta bruo de la sonoriloj.
En dormotambro, malbone lumigita per petrola larnpo,.Manjo
Delmateno, juna, malsanele virino, suferas la naskodolorojn en
fera, eluzita lito. Samjuna, malgra.sa viro kaj dika sinjorino, la
akuAistino, konsolante staras apud Ai. Ili itij atendas la •jam tiel
longe antarividitan infanon kaj dum tin uni iga kaj tamen tiel signif.
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plena moment° ili forgesas la zorgojn, kiuj ilin priokupis jam mu l tajn monatojn kaj hi tij kiel fantomaj besloj revenus post la naskigo.
Malsupre en la kuirejo du najharaj virinoj, Maro Crbano kaj.
llongo Vil no, por helpi luinvenis kaj en la apudaj domoj la logantoj inil1ate parolante ai duondornuinte sidas api(' la fajro.
— ti tic estas malfelièe, Klaro, diras Ilonjo al sia amikino,
pripensu, la nove-surteren-venonto eĉ ne havus I itiilon pur kin4igi
Se mi ne estus dunacinta tinti malbelan anlikvajon, kiit dum jaroj
jam staris en nia sublegmento. Ali frolis kaj lavis dri horoi u por
iom purigi
- Jes, jes, estas vere mal feliĉe, resporidis Klaro, kaj tamen
Vilhelmo estas kuraga, brava, knaho, sed jam tri jarojn li estas
senlabora._ Ili nur durn dit monatoj geedzigis kiani li igis serdabond° kaj poste li ne plu trovis ion novan... Devus esti feliĉo aĉeti
infanon, kaj nun estas mizero!...
- Ha, ha... Mi ja demandas al mi mem ĉu ne est as freneze
aĉeti infanojn en tia momento?... Ne la riĉuloj aĉetu, se ili bezonas
soldatojn por defendi siajn monkestojn!
— Vi pias, amikino..., tamen nenio povas ion S'angi al la
afero. La infano naskigos kaj, esperu ni, ankaii vivos; ni malrièuloj f levas helpi unu la alian...
— Ha, ha... Estas ja la vero!
Nun la du virinoj, kiuj tiel helpeme pretigis Mon por la alveno
de la nova mondain), gurante trinkas la kafon, kin staras antail ili
sur la labo.
Sed subite akra infana krio aildigas tra la min silenta .noldo.
Brno levigas en la dormoèambro kaj post kelkaj momentoj la Shiparu kraketas. Ambari virinoj jam eslas pretaj komenci la lavadon,
kiam la aknSistino aperas kun blanka pakajo entenanla la novan
viv on.
— Jen nia kristnaskinfano, i salutas, estas knabo, nia Kano!
Scivoleme llonjo kaj Klaro alkuras por alesti la veron kaj
tiam hij ili komencas la purigadon de Liu flavblanka kostumo, hi tin
li portos gis sia morio_ Sed kiu jen jam parolas pri morio kiam
la vivo atendas?...
llonjo Vil-mu est-is propravole prezentinta sin kiel senpaga vindistino, èar i estas lit kompatema kaj tutkore priplendas la nuitriĉan familion.
— Ni ankail estas mir malriĉaj, i diris, sed ni lamen estas,
feliĉaj, ĉar Jan, mia edzo, èiain lai iotas.
La novajo pri la naskigo post kelkaj momentoj estas konata
la naj haraj domoj kaj l'aidai). unu post la alia cuiras la edzo de
llonjo kaj tiu de Klan, kune krill Sia dekokjara filino„ por gratuli
la patron, khi intertempe malsuprenvenis.
— Ali ne havas likvorojn. nek vinon, li feliĉe ridante diras,.
sed, se vi volas, vanna kafo estas je via disputa). Faru
hejme,,
Klaro, prenu la tasoj ut el la .ranko.

8i1

- Malgranda Karlo jam kuSas en sia lulilO. La akuSistino estas
for, kaj (Juin duunhoro la genajbaroj ankorail gaje, kvankam mallaiute priparolas la feliĉan okazinlajon, apud la tablo, sur kilt la
kafo vaporiî,ras. Jus ili intencas disiri, kiam senbrue la pordo malfermigas kaj maijuna virineto, tute hlanka pro nego envenas. Estas la patrino de Klaro, kiu malgraù siaj sep-dek jaroj ĉeestis la
noktmezan Diservon. 'l'amen, trovinte la domon malplena, Si tuj

komprenis kio okazis.
Sankta Krisnasko al ĉinj, Si diras, kaj èu...?
Si ĉirkatirigardas kaj fiksas la okulojn èe la lulilo.
Ho, kia bela malgranda « Jesuo », Si gaje ekkrias tremvoĉe,
kaj kiel gi nomijas?
Karlo, .diras la t au! ro.
— Kin bela nomo!... Mi graiulas vin, Vilhelmo!
— Nu, nu, trinku tason da kafo kun ni, daiirigas la patro,
prezentante sian s 'on kaj prenante novan Laso'', kiun li plenigas
P1' kafo.
— Jes, ni festu, respondas la maljuna virino eksitligante. Kaj
el sub Sia mantelo i prenas pakajon da kukoj. Ni devas helpi unu
Infano naskigis en la sa okia Kristnaskonokto; ni do festu
la
la venon de nia « Jesuo
La avino aildis la tradukon de : « Puer flalii t i nobis » el la
laiSo de la predikanto kaj trovis tiujn vortojn tiel trafaj en tiu
okazo, ke korin:ile :?;i rivetas ilin.
Kaj morgail mi aĉelos malgrandan pupon por nia nova, eta
najbaro, Si dailrigas, mi Sparis ankorail iom de mia monata maljuneepensio, do...
0, tion vi ne povas fini, intervenus Vilhelmo.
Mi tritkore fanas .gin; la infano ne povas esti vik— Sst,
(Mi° de la krizo jam deposl sia naskig.o!
-

**
Efektive, duin la tago la rital junta virino alportis viandkoloran
pupe-un, tiel belan hie] la infano mem. La ideo pri kristnaska donaco al la novenaskiginto, preskati Net malriĉa kiel la Sankta Diinfrino an tari tiom da jarcentoj, profunde enpenetris la spiriton de la
avino kaj tra la silenta, nega strato, Si iretis de pord' al pordo.
— Ni faru kiel la tri regoj, Ai diris en èiu do-moto, ni ja ne
duim r,,gajn aferojn, hie! oron, ineenson kaj mirhon; sed ion, iomes
ton de nia propra malrièeeo...
Kvazaii procesie la virino kaj infanoj, eĉ la kamaradoj de Vilhelino durn la tuta tago venis pur vidi Karlon, por gratuli la patron, kaj... por Lutkore donaei nutrajojn, vestajojn, ail eĉ monon.
Tuin honteme sed dankeme kaj kun larmoj en la okuloj Vilnelmo akceptis la donaeojn por sia tiel malrièa bubeto. La feliĉo
dinn tiuj inomentoj igis lin forgesi la malfacilan kaj mizeran vojon
de la vivo sen laboro, Ira khi li nun devas gvidi edzinon kaj

infanon...

Pol VARENS.
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Grava seligo por scianfoj de
la angla lingvo
Je la l-a de oktobro el la Departemento de Instruado, Artoj kaj
Sciencoj en Nederlanda, la ministro elirigis leteron kun jena
enhavo
(lis nun oni kutimis traduki la vorton « nederlanda » per la
angla « Dutch ». Ofte oni tamen intermiksis tiun vorkei k on
Deutsch », kelkfoje hun malagrablaj sekvoj. Tial estas decidite,
ke de post la t-a de oktobro 1934 en oficialaj dokumentoj kaj leteroj
lier estos permesita por la angla lingvo la vorto « Netherlands ».
La esprimoj « nederlanda subulo » kaj « nederlanda lingvo »
estos tradukataj « Netherlands subject » kaj « Netherlands lan,guage . En iuj okazoj ankail la vorto « Netherland » (do sen s)
estos permesita, ê ar ambail estas korektaj.
Mi esperas, ke la legantoj, kiuj legos êi tion kaj estas interesataj êe la temo, bonvolos ankuû uzi la formol' « Netherland (s) »,
kiu estas pli konforma al la nederlanda lingvo. Precipe anglajn legantojn mi petas atenti èi tiun decidon. (Eble ne estas tute senutile
samtempe atentigi, ke nia lando ne nomigas « Holland » ai « Ho», kiel mi ofte trovas sur koverto, sed ke la sole usta nomo
lando »,
de nia lando estas « Nalerlando » (Netherlands, Niederlande, Pays
Bas ktp.) Holando estas nur provinco de Nederlando. Bonvolu
'Menti tion por forigi la fanion de Nederlando, ke gi posedas du
Wrurbojn, du nomojn, du ortografiojn kt p.
Cu vi atas grandan pecon da kuko, Joêjo?
— Tre grandan pecon, sed ne tiom ke mi devos dividi kun mia
fratoto.
Edzino : « Mi vidis èapeleton, lid l êarmiga, ke mi gin certe
devos aêeti! »
Edzo : « Farti tion, kion vi ne povas lasi ».
Edzino
„ Jes, sed, gi kostas 2 guldenojn kaj tiujn mi
ne havas ».
Edzo : « Lasu do tion, kion vi ne povas fari »,
— Mi volus sekvi kantkurson. Rien rut por tio plej bone povus
iri?

BlIbliogra fi o
Septembra numero.Aperas êiutrimonate. Re-« HINDUJO ».
daoktorino : Sino Erna Sindhwad, Rue Vanderkindere, 37, tlecleBrussel. Unujara abonprezo 8 Fr.; po numero 2 Fr. (Postêeko
070.49). Tre leginda eldonajo enhavanta i. a. tradukon de la « Rakonto de niaj spertoj rilate al ven», de M. K. Gandhi.
La redaktorino klopodos havi hindajn kunlaborantojn por publikigi artikolojn' pri lingva.j kaj religiaj aferoj.
Ni deziras sukceson al la kuragaj gesamideanoj.

« TRA LA LABIRINTO DE LA GRAM.ATIRO » de F. Fauthaber. Eldono de la Federaeio de la Laboristoj-Esperantistoj (en la
teritorio de la Nederlanda lingvo) Libro-Servo, Postbus 0-50,
tordant. Potgiro 111278. 328 pag. 23 112 x 15 112 cm. Prezo : Bind.
36 Fr. Neniam ni renkontis fiel ampleksan kaj kompletan libron
en kiu èiuj, hi tij deziras fun-de lerni la lingvon, pova.s trovi êion
necesan. Se la kornencantoj, eble timas pro la ,dotale klarigitaj neguloj, ni nepre konsilas al eiuj progresantoj trastudi la verkon, èar
sendube ili lernos el gi detalojn, kiuj restis neklaraj dom la unuakursq. Anket la kursg-vidantoj plezure konsiligas la « Labirinio
(n) ». Unitvorte, ni posedas 111111 flandralingvan gramatikon tian.
kia neniam antafie ekzistis.
La « Lauda Trafik-Oficejo » de Innsbruck (.Ailstrio) eldonis
plaêan faldprospekton kun pluraj ilustrajoj pri Tirolo.
Krom indiko pri la vidindajoj, la prospekto douas valorajn.
informojn por turistoj koncerne veturtrafiko kaj kostoj.
La prospekto estas havebla èe la supre cuita adreso.
« KATHOLIEKE JONGEREN VREDES AKTIE el ANTWERPEN » eldonas kontraiimilitajn bildkartojn. Estas nia devo uzi ilin
por tiu celo. La prezo estas Fr. 1,25 por 10 kaj Fr. 5.— per 50
ekzempleroj. Mendu ilin èe E. Eykerman St. jorispoortstra.at , 8,
Antwerpen. Postêeko 406437.

-- Nu, la(' mi plej bone al la dezerto!
Rial vi prokrastigis vian radioparoladon pri la temo
libereco de la individu° ?
— Car guste tiun vesperon mia edzino volis clin.

«

la

— Ho, doktoro venu tuj: Freêjo englutis mian krajonon.
Jes, tuj mi venos. Kion vi fa ris intertempe?
--- Mi uzis mian fontanplumon.
Manjo! Cu êiuj fabeloj kumeneigas per « Iam estis » ?
— Ne, karulo, kelkaj ankafl komeneigas per « Mi devos post labori hodiati vespere ».
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« DE SPROKE VAN DE MONNIKSHUT, van Selma Lagerlöf,
Uitgave Die Poorte, Elsdoncklei, 632 Ou-de-God.
Voor ons, Esperantisten, is Selma Lagerlöf geen onbekende.
meer : zij maakte -deel uit van het Eere-comité op het Wereldcongres te Stockholm, wij lazen van haar in Esperanto-vertaling (wie
het nog niet las, kan bestellen in Flandra Institut()) : het boffiende,
« Mono de Sinjoro Arne », het ragfijne « Junulino el Stormijr »,
het, devote « Infanoj de Betlehemo », en het prachtige hoek « G5sta
Berling ». Ook de 2de reeks van die Poorte, dat thans onder de leiding staat van den sympathie-ken Vlaming, Anton Thiry, heginl.
met een werk van S. Lagerl6f, dat kortelings te Weenen als tomneel-

• stuk zal opkevoerdworden : De Sproke van de Monnikshid ». Onnoodig over 'n book van S. Lagerlöf lof te spreken, eenvoudig dit
het is werk, haar naam waardig. Alleen 'n detail : als de student.
Ilede die krankzinnig werd door het verlies van zijn heele kudde
geiten in 'n donker woud, ondergesneeuwd, en dan later ieder vierpootik dier, kat hond of paard, 'n geitebok noemt en ze eerbiedig
groet, kon alleen maar nit de verbeelding van die zoo ontroerende
verte lst er kornei I.
« HET EERSTE DJI7NGEL BOEK, ), van Rudyard
Wie houdt van dieren moet. volstrekt, het 2de boek dezer serie
lezen, waarin we wolven, zeehonden, vosjes, slanken, olifanten, te
bezien krijgen als sympathieke wezens die ons in lin H dierentaal
en handeling zoo kunnen ontroeren, als we ze maar beschouwen
met het oog en het hart van den dierenvriend Kipling. Boeiend voor
kinderen alhoewel de taal letterkundig hoog staat, verrassend voor
volwassenen, fijne kost voor ontwikkelden om (W onvoorziene ontroering der vertellingen, clie ons Reinaert de Vos te Iiinnee roepen,
-dat ligt er in het. Eerste Djungel Boek van Kipling, die trouwens
door zijn Djungel Hoeken heel de wereld door bekend geraak le.
L. C.

Gratuloj
Al Gesinjoroj M. Volders-Ililliauw, membroj de Flandrema
Grupo Esperantisla, kinj edzigis la 6an. de novembro.

Inter Ni

Nia Kristnaska festo, kin okazos sabaton, la 22an de decembro
.je la 6,30a vespere en la festsalono Van Dijck. Korte Nieuwstraat,
422, eslos ne malpli brila ol la antatlaj. Nia festdirektoro Nanti
Volders zor;.;.os por ke êio estu tre prizorgala kaj ke nur la flandre
kaj esperanta gojo regu en nia mezo.
LA REKTA VOJO. La gemembroj regule
AN TW ERPEN
kunvenis kaj agadis gis la 25-a. de oktobro en intima rondo, êe la
prezidanto. Tiam, pro Lies foriro oni decidis ree kaj regule daririgi en nia sidejo Jaeobsmarkt 98. La Rekta Vojo vivas kaj êiuj
devas min kunhelpi por konservi kaj disvastigi thin Esperantan
vivadon. Ni multe atendas de nia venonta Kristnaskofesto, la 22-an
de decembro en nia, sidejo. Tio eè estas nun la êeftemo dum niaj
kunvenoj. Amikoj kinj volas partopreni anoncu sin èe 11111I el niaj
gemembroj kaj petu de ili la necesajn informojn.
f4a 4-an de novembro kelkaj gentembrooj èeestis la forvetnron
de nia prezidanto. Id u tamen siiirite dafirigos gvidi nin. Ni esperas
ke li baldail ree estu inter ni.
—

ASTENE. — S-ano Van der Linden promesis baldaii malfermi
kurson en Deinze. Intertempe li ne ripozis, sed varbis ationojn por
F. E. Gratulojn!
MUZEN. Antaŭ du monatoj, S-ano Dubois komunikis al la
Ligo ke h esperis fondi grupon post nelonge. Ni rememoras i I tin
samideano sian promeson... En Lindwrgo ni kalkulas nur izolaj
menibroj... Kie aPeros la limier] grupon? hie restes la samideamij
el Millen, Hasselt, Maaseik?
BRUGGE.
KATOLIKA KNULABA ESPERANTO GRUP0.
Post longa silentedo ni ree aperas por montri al la Flandre
Esperantistaro kiel ni derme luktadis en « Brugo la mortinta ».
Dum la pasintaj liberiempoj certe .iuj pli atis la liberan aeron, la
komparon, la marordon ol la malagrablan kutivenêemiliron. Kelkaj inter ni, sekve, konatigis kun fremdaj samideanoj.
Nova kurso komencigis kun 12 novuloj. Denove la vintra la-boro kun siaj taskoj, paroladoj, piedpilkaj konkursoj k. 1. p.
D/KSiltriDE. Pasintjare S-ano Maekelberk projektis kurson, kiu ne efektivigis è ar la grupo Nieuwpoort. ne responds al la
demando per liveri kursgvidanton. La momento estas taŭga pur
repreni la projekton. loin da reeiproka. servemo kaj la afero estas
efektivigebia! La najbara Lichtervelde sukcesis, kial ne Diksmuide?
KORTRIJK. Jaŭdon, la 5-an de Decembro, Î;enerala
kunveno. La semajnaj klubvesperoj ne phi okazos, gis la fino de la
.kurso.
La nova kurso malfermigis en la urbodomo la 8-an de novendiro
kaj kalkidas 20 kelernantojn; krom tio, sama nombro da palipanoj
èeestzts la lecionojn. Okaze de la malfermo, la salono estis plaêe
ornamita per propagandiloj kaj pokkartoj el êiuj mondpartoj.
La .unua parto de ê iu leciono okazas 'ail la lernolibro Witterijck kaj la dua pore de lumbildoj ku in bonhumoraj ilustraJoj : la
lernanIoj bore legas kaj respondas al la montrita teksto.
—

AARSCHOT. — LA PROGRESO.
Kelkaj novaj lernantoj
de la kursoj, nepovante alendi gis la fino de la lecionoj, sin jam
.enskribigis. Preskail Mun vendredon ni havas nun gajan vesperon.
La 23an de novembro ni havis lumbildvesperon kaj paroladon,
-donitajn de nia gvidanto S-ro Jef Van Winkel.
Vere nia grupo nun judas sian nomon.
ANTIvERpEN.
FLANDRENTA GRupo EspER.ANTISTA.
La 21an de oktobro nia grupo partoprenis, sur la mortintejo de
Schoonselhof, al la inaŭguro de la monument0 pur nia bedailrinde
trofrumortinta flandre kunbatalanto Berten Fermont. Florgarbo
est s metata el la nomo ,de nia grupo.
ba 4an
Novembro, je la tla vespere, nia kara amiko Juni
Karnas, prezidanto de « La Rekla Vojo », denove forlasis nin por
kelka tempo kaj revojagis al SViSlIi0 pur seri la necesan resanikon.
Nia -grupo atis elkonduki nian karan Jutil por deziri al li bonan
vojakon kaj baldaŭaii sanan revenon en la Antverpena esperantisI a ro.
—

En la lasta kunveno la estraro esprimis la opinion organizi dam
la sekvanta jaro diversajn .studvizitojn al interesaj museoj, konstruajoj kaj industrioj. La vizitoj è iam estus antaidgotaj de malgrandra prelego aü klarigo.
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La sekretario-kasisto .de la grupo eksigis; kiel anstatai-Janton la
grupestraro provizore elektis S-anon Antoine Cognie.
NOVA TAGIGO » ujiiis vekigi post somera
LEITEN. —
dormado. Tamen nur estas ajno, é ar de kelka tempo, dum niaj
majnaj kunvenoj, ni priparolis, antei ol interf■abili kaj nin amuzi
per esperantaj ludoj, propagandon kaj organizon de vintra kurso.
Kaj 111111 gi jan] komeneigis : gin anoncas belaspektaj kaj allogaj
afil%oj kun blukolora tergloLo, granda verda stelo kaj verdkolora
surskribo ESPERANTO, elpendilaj êe montrofenestroj èe la plej
gravaj kaj mufle trapasataj stratoj; gin enkundukas kaj subtenas
serio da artikuloj pri Esperanto en la loka gazeLaro kaj eè en gravaj
landaj lagjurnaloj; gin preparis prilahorado de èiaj kampoj;
geinstruista., fervojista, poMista, policista, k. t. p. kaj persona propagando de niaj anoj; gin lerte gvidis nia simpatia vicprezidanto,
S-ro FI. Rainson el Mechelen; gin èeestas, 31 gekursanoj el èiaj sociaj klasoj.
Nia kurso okazas en urba profesia lernejo, èiumarde je la 7
horo, ekde la 30a tle oktobro gis Pasko; gin vizitis la 6an de novembro Sro Stuit, tre simpatia nederlandano migremulo, kin faris
Cseh-provlecionon. Jen samideano khi kapablas elèerpi èitiju mirindajn eblecojn el la rekta metodo; multon li instruas per plezuro
kaj la atingita entuziasmo sufièe mont ris ke li pli fervorigis niajn
gelernantojn.
anteien por Esperanto.
()OSTENDE.
FSPERANTISTA
Ostendo ekdormas sed ni esperantistoj vekigas. La unuaj sonoj
de la kermesmuziko revekigis nin. Nia ekspozicio okazis dum la
chia semajno de oktobro. Ni unue dankas is.iujn, kiuj sendis materialon al ni. Maigre"' la malbona velcro iii ricevis multe da vizitantoj kaj 32 gesinjoroj enskribigis por la lecionoj. Ni ankei
rigis artikoloj ii en la Ostendaj gazetoj, anoncantaj la komencon de la
lecionoj. Tiun-èi jaron niaj lecionoj sukcesos, êar preskail 50 gesinjoroj èeestis la unuan lecionon kaj la ejo estis e Lro malgranda. La
dua leciono estis êeestata de 1)reska 4Ogelernantoj. Estas bedeirinde ke ia ni forrestas kolkaj gesinjoroj post kelkaj semajnoj. Tallien ni laboras kaj lahoros por ke la Ostenda Grupo vivu kaj kresku, êijir ni volas ke la pli granda nombro de la fremdaj kongresanoj
en thliselo estu Oste-rmla.noj.
De post kelkaj semajnoj ni ankari havas la plezuron renkonti
novan anon en nia grupo. Mi ne skribas NOVAN ESPEBANTISTON » èar estas S-ro. Braekevelt el Roeselare kiu nuntempe estas
soldato en Ostendo. Ni tee fltas ke li èeeslas niajn kunvenojn è ar
jam ofte li donis bonajn informojn rilate al la organizado de la
-

HOA-SE.
: Generala kantvespero. Oni kantos « La Maja Kanto »
duvoêe.
12an : La Tago de la libro de Broodeoorens Gerard.
Man : Traduko de nia libro c( La Filosofo de Haagem ».
Ni atendas grandan regulan êeeston dum lin- èi monato, preripe ni preparu nin por la generala kunveno okazonta komene& de
ja nuaro.

