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LASTA ALVOKO!
Karaj gesamideanoj, kiam la nuna numero de nia organo atingas

vin, estas tempo por sendi senprokraste vian aliĝon por nia 3-a.
Relegu la programon en la antaŭa numero. Cu iam vi vidis pli

interesan programon por nacia kongreso ? Certe ne !
Cu vi jam komparis kiom kostas partopreno al alia kongreso ?

Se jes, vi konsentos, ke la elspezoj tre moderaj estas. Ni refaru la
budĝeton : kotizo, 10.-- ; festeno, kun vino. 25.— ; lunda tagmanĝo.
10.-- ; loĝado, por 1 nokto, 15.— ; por 2 personoj, 25.—. Pagojn
akceptas la kasisto P. Misschaert, Meerschstraat,  1, Kortrijk, poŝt-
ĉeko : 3151.25.

Kun la kongreskarto kaj karto por 35 °la-a rabato sur la fervojo,
ni sendos al ĉiu aliĝinto planon de la urbo ; krom tio ĉiu ricevos bele
ilustritan gvidlibron de Kortrijk eldonitan de la urbestraro okaze de nia
kongreso.

La Esperanto-grupo el Kortrijk ŝparas nek monon nek penojn por
igi vian restadon tiel agrabla, ke ĝi neforgesebla estos. Malgraŭ la
nefavora ekonomia stato estos impona Esperantista festo, kiun ĉiu vera
samideano partoprenos !

Kiu havos la numeron 200 ? RAPIDEGÜ !
Senpacience Kortrijk atendas la verdstelanojn.
Ĉar loĝadebleco ne estas senlima, aliĝu senprokraste !

Venu, geamikoj !
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La Mortanta Kamparano
de Karel van de Woestyne

Li ruligis sian kapon aliflanken kaj alilokigis dolore siajn mem-
brojn. Estis antaŭ li denove pli klare, sud tamen estis jam tre malhele.
Lia lito estis klar-flava en la malhelo. Kaj li ankaŭ vidis sian ĉapon,
kiu pendis ĉe la seĝo. Jes, estis lia ĉapo. Sed estis indiferente por li. Lia
kapo estis tiel kava interne kaj tiel granda. Pri kio li subite ekpensis ?
Li ne plu sciis, sed 'iaj lipoj gluiĝi.s. — „Kiel sola mi kuŝas ĉi tie !" li
ĝemis. Li estis iomete kolera kiel iam kontraŭ sia edzino. — „Kiom
longe jam ŝi ja estas morta ?" li demandis al si mem kaj li eknombris.
Sed li ne kapablis. „Estas jam tro malhele," li trankviligis sin mem. Li
fermis siajn okulojn kaj kuŝis nun en granda, ronda spaco en kiu li
nenion vidis krom duobla flava svarmado. Li nun volis daŭrigi sian
pensadon. Sed li ne plu kapablis. — „Mi ja ekdormos," li diris en si
meni kaj li bone kuŝigis sin por dormi. Li kuŝis profunde kaj varme kaj
ne sentis en kio li kuŝis. La svarmanta malhelo en liaj okuloj iĝis blua
kaj en ĝi ruliĝis flavaj kaj verdaj buloj. Iĝis varme en la kapo. Li movis
ja sian langon ĉe sia dentokarno kaj ĝi nun ne plu estis tiel seka. Kaj
liaj dikaj genuoj ankaŭ estis varmaj, same kiel en lia ventro. — „Sed
mi tamen ne povos dormi," li denove diris en si mem, kaj estis kvazaŭ
li bezonis opinii sin malfeliĉa.  — „Mi kuŝas ja ĉi tie tro sola ". Kaj li
pensis poste: „Kaj mi estas jam tiel longe sola"... Li nun ne sentis
doloron kaj bonan varmon ĉie, sed estis kvazaŭ li ekŝatus plori. Ne
leviĝis kontraŭstaro en li, sed io kiel obstineco, ĉar li kuŝis sola, sola.
Antaŭe li estis kolera, kiam li revenis de sia laboro kaj vidis sian tutan
neston da infanoj. Nun li sentis sian malsanan  solecon. Li denove
subite ekpensis, ke h kuŝis mortanta. Kaj ĉagreniĝis nun en li. „Mi
tamen neniam estos feliĉa..." Li iomete malfermis siajn okulojn, sed
estis same kiel li ne malfermis ilin : la sama blua malhelo kaj la veluraj
buloj. Li denove fermis siajn okulojn, kiuj jam  esti lacaj pro tiu mal-
longa malfermado. Liaj okuloj estis nun ankaŭ varmaj kaj eĉ lia brusto.
Li ne plu sentis sin kuŝi. Kie li do estis ? Tie estis denove lia edzino.
Ne, estis Bertha, la plej maljuna. Ili iam estis havintaj malgrandan
blankan hundeton kun bukletoj. Tiuj buloj en la malhelo ruliĝis  kiel
hundetoj kun blankaj bukletoj... Sed denove ploris en li : „Mi tamen
neniam estos Feliĉa."

Nun du malhelo iĝis blanka, kiel iĝas lakto kiam malheliĝas. Ne,
ne estis tio : lia kapo nun estis blanka kiel lakto, interne. Estis ankoraŭ
kiel malproksima arieto : „Mi... tamen... neniam..." — Sed tiu blanko,
tiu ronda blanko, kaj kiu ne brilis, iomete dolĉe ekmoviĝis. — „Mi...

tamen... neniam... estos..." — estis min kvazaŭ oni kantis por ekdormigi
lin. — „Estas verŝajne Bertha ?" kaj li vidis en la luliĝanta movado iun
staranta, kun blua antaŭtuko en tiu blanko. — „Sed mi tamen ne povos
ekdormi. Mi tamen neniam estis feliĉa. Mi estas ja..."

Tiam li tre klare vidis, ke ne estis lia filino Bertha.

Kaj nun Nand kuŝis tie subite plena je malĝoja timo, ĉar li timis,
ke ĝi ekestingiĝos, ke ĝi baldaŭ estos for, tiu lasta memoro, kaj ke li
estis mortonta kun ĉiu malĝojo pri tiu perdo. Ha, kio estus estinta ĉio,
ĉio kion li povis ĝui per okuloj kaj oreloj, per flarado kaj per gustum-
ado, kaj per palpado per siaj manoj, kaj per sentado per sia koro.
kiam li devus foriri kun la doloro esti forlasinta tion, — tion, kio al
li ankoraŭ malebligis morti ?...

Kaj Nand kuŝis en la profundo de tiu malfeliĉo, kiu nun ekturn-
iĝadis en lia tuta korpo, kiu kropis en lia gorĝo, kiu pikis tra pulsoj
kaj genuoj. Li volis moviĝi ; li volis malebligi, ke ĝi okazu  ; li volis
diri, diri ke... Sed li ne plu kapablis paroli ; li tordis sian langon, kiu
ne plu volis malgluiĝi ; li perforte malfermis siajn okulojn, kvazaŭ li
volis petegi helpon...

-- Faj jen, li subite iĝis tute kvieta. Li estis malferminta siajn
okulojn. La ĉambro kuŝis tre pura en varmeta vesperklareco. Li bone
vidis ĉion staranta sur ĝia loko : la ŝranketon kun la Sankta Virgulino ;
lian malnovan ĉapon ĉe la junka seĝo. Kaj li vidis ankoraŭ ion alian : li
vidis Wanne, sian maljunan Wanne, kompateme staranta apud lia lito...

Sed ne estis Wanne : estis lia vekiĝanta Animo... Sed estis tamen
Wanne...

— Kaj li vidis, ke Wanne paceme ridis al li. Ŝi malrapide dem-
etis unu post la alia siajn vestajojn, kiujn ŝi zorge faldis kaj metis sur
la seĝon, apud lia ĉapo. Si ankaŭ estis enlitiĝonta, li vidis. Kaj li havis
nun la certecon, ke ŝi de nun estus ĉiam apud li...

Li vidis, ke ŝi surgenuigis sin por sia preĝo. Li fermis siajn
okulojn. En sia kapo li kunpreĝis : „Patro nia, kiu estas en la ĉieloj..."

Kaj kiam li estis fininta, li atendis iomete. Li atendis ĝis Wanne
ion dirus. Sed ŝi nenion diris. Tiam li volis li mem ión diri. Kion li
dirus, ke... ? Li atendis denove iomete. Sed tiam li malice ekridetis.
Li sciis nun, kion li devas diri. Li sciis ; o, li sciis...

Kaj li malfermis sian buŝon, sian nigran buŝon. Sed li diris
nenion.

Car li estis morta.
(El „De Bestendige Aanwezigheid")

Tradukis Jan VAN SCHOOR.
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Teksto de L. Lambrechts

Kial ne fremdan flatas mi?
Kial „van Maerlant" *) ŝatas mi,
Kaj mia estas lia kri'? —
Car estas Flandro mi !

Kial resonas en la dom'
De l' propra lingvo nur la ton',
Ne logas fremda melodi' ? —
Car estas Flandro mi !

Muziko de S-ino Matthijssens

Kial mi pensas kun dolor'
Pri la pasinta Flandra glor' ?
Kial esperas mi je Di' ? —
Car estas Flandro mi !

Kial la bona Flandroland'
Vivadas en anim' kaj kant',
En mia spin' kaj poezi' ? —
Car estas Flandro mi !

Tradukis Martha VERVLOET.

Flandra Kanto Esperantigita

ĈAR ESTAS FLANDRO MI

Flandra Rakonto
SANKTA ROĤO KAJ PISTOOL

Iu loĝanto el Aarschot, nomita Pistool, kutiinis iri ĉiun Lundon
vespere al kafejo. Je la dekdua li ŝanceliris hejmen kaj eiufoje eniris
urinejon por... kontentigi naturan bezonon.

Super la urinejo, apud la muro, staris statueto de S-ta Roho
kun ruĝa lumeto. La sanktulo estis bona amiko de Pistool, ĉar ĉi tiu
ĉiufoje diris, elirante la urinejon : „Bonan nokton, Sankta Roho."

Iun nokton ŝercemulo aŭdis tion. „Atentu, Pistool," li pensis
ridetante, „atentu !"

La sekvantan Lundon estis denove la sama afero. Pistool ŝanc-
ele eniris la urinejon, eliris kaj balbutis : „Bonan nokton, Sankta
Roho." -- „Bonan nokton, Pistool." respondis forta voĉo. Nia drink-
emulo preskaŭ malebriiĝis de miro kaj kuris hejmen kriante :
„Miraklo ! Mi--ra-klo !"

Ciu en Aarschot eksciis la sekvantan tagon, ke S-ta Roho ja
scipovis paroli.

Rerakontis Jef VAN WINCKEL.

*) Jacob van Maerlant (1235 - 1290), la unua Flandra poeto. De
li estas la verso : „ĉar estas Flandro mi".

Ligo de Statoj kaj Sovetunio
E. Lambert, profesoro en kompara juro ĉe la universitato de

Lyon, kaŭze de la studo de Stefan Janev pri la leĝaro de Sovetunio,
atentigis pri la aristokrata karaktero de la Ligo de Statoj el Genève kaj
la neakordigebleco de l' starpunktoj de Ligo de Statoj kaj Sovetunio.
Li asertas, ke en Sovetunio ĉiuj popoloj estas samrajtaj.*)

En la Ligo de Statoj ne ekzistas samrajto inter la membroj. La
suveranèco de l' venkitaj popoloj estas limigita per la kontraktoj kaj ĉi
tiu limigo estas daŭrigata de la Ligo de Statoj. Ĝia regularo konfirmas
la malegalrajton inter grandaj kaj malgrandaj ŝtatoj. Nur la unuaj estas
daŭraj membroj de la Liga konsilantaro. En la grandaj ŝtatoj la mal-
plimultoj ne havas de la Ligo de Statoj garantiitajn rajtojn. Kiel la
malplimultoj estas traktataj en ĉi tiuj ŝtatoj scias ĉiu, kiu ne ignoras la
situacion en Sud-Tirolo kaj Alsac-Loreno. Malgrandaj kaj novaj ŝtatoj
devis fari kontraktojn, per kiuj malplimultaj rajtoj estas aljuĝataj al la
etnikaj grupoj. Ke ili ne estas observataj kaj ke la Ligo de Statoj per
sia aŭtoritato ne interhelpas, ne forigas la malegalrajton. Sed la sekvo
estas, ke la malplimultoj ne fidas je la justemo de l' Genèva institucio
kaj ke multaj atendas helpon de Moskvo.

Kontraŭe al la preterlaso de 1' Ligo de Ŝtatoj, en kiu la malpli-
multoj ja ne estas reprezentitaj, la renaciigo de l' ne-Rusaj Sovet-
respubl i koj kaj regionoj estas ebla laŭ la ŝtatorganizo de l' U.S.S. R.
ekz. la Ukrainigo de 1' Rusigitaj urboj kiel Kharkov, Kiev, k.t.p.**)

„La proclamation bruyante de l'égalité des nations si ffle comme
une sorte de cri d'appel et de ralliement adressé aux races dédaignées
ou opprimées"***) (La brua proklamo de l' samrajto de l' nacioj siblas
kiel ia alvoka kaj grupiga krio adresita al la nepriatentitaj kaj

*) La popoloj ja, sed ne la partoj de l' Unio, almenaŭ administre.
I.a. ili estas dividitaj laŭ la loĝantarcifero en sendependaj respublikoj,
aŭtonomaj respublikoj kaj regionoj.

**) „Dum la bolŝevistoj restarigis do la centralismon de 1' mal-
nova reĝimo (kvankam sub alia formo), ili aliflanke, plendas Rapĉinskij,
ne nur ĉesis la Rusigon de l' naciaj malplimultoj, sed konscie kunlaboris
al la forigo de l' Rusa civilizacio kaj la Rusa lingvo el ĉiuj regionoj, kie
loĝas naciaj malplimultoj." La Rusa Revolucio, p. 336.

***) La Société des Nations Soviétiques et la Société des Nations
de Genève. Bibliothèque de l'Institut de droit comparé de Lyon. Tome
15, p. XII, Paris, 1926.
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subpremitaj rasoj). Ce tion konfirmos kiu povis observi kiel ne - komun-
istaj reprezentantoj de l' subpremitaj popoloj en Novembro 1927
pilgrimis al Moskvo okaze de l' memorfesto de I' revolucio. La liber-
igo de l' de la caroi subpremitaj popoloj, la favorigo de l' lingvo kaj
kulturo de l' malplimultoj plifortigis la Sovetunion interne kaj ekstere.
Ĝia granda forto, laŭ la raporto de l' Brita deligitaro, ĝi ŝuldas al la
naciismo. El la kontrasto inter la novaj kaj sentemaj naciecoj la reakcio
estus povinta profiti kun sukceso kontraŭ la revolucio, se la bolŝev-
ismo ne pli ol ĝiaj malamikoj estus kontentiginta la naciecojn.

D-ro G. SCHAIV1ELHOUT.
(El „De Volkeren van Europa en de Strijd der Nationaliteiten".)

H.'HOENS „Begineja angulo en Kortrijk"
(Fotografajo sur plato Allaert, Kortrijk).

1/4

Mondliteraturo 

SURPRIZO
de Marie Under             

Min via bus' surprizis, kvazaŭ flor'
Rosplena ĝi aromis en silent',
Ĝi rave ardis pro ekstaza sent'
Kaj sangis kvazaŭ vundo pro dolor'.

Ekbrilis fulme mia ruĝa kor',
Amante vin, ĝi cedis al la tent' —
Min viaj brakoj kovris kvazaŭ tend'.
Vesper' surŝutis nin per grizkolor'.

Ho! kvazaŭ somernokta florĝarden'
Post pluv'. ekfloris nun kun nova fort,
Sub viaj kisoj mia korp' ebura.

Rieigis amo nun per sia ben'!
Mi kredas : resurprizos nin la sort'
Per sia am - abundo senmezura.

(El „Elektitaj Versajoj")               

El la Estona tradukis Hilda      Dresen                  

MALFELIĈO

Frostiga estas vento.
izola nun la strat';
mi vagas, dum torento
min frapas sen kompat'.

Nun estingiĝis flamo
de 1' suna aŭreol';
nun estingiĝis amo,
perdiĝis mia vol'.

Insultas min infanoj ;
al hejtu' mi kuras for :
varmiĝas tie manoj,
sed ne varmiĝas kor'!

Juul Karnas

MATENIĜAS

Mateniĝas... Je orlumo
plena iĝas mia domo,
same kiel mia koro
ie la son' de via nomo.

Ĉe la horizont' leviĝas
kiel fajrobul' la suno;
merlo en ĝarden' ekkantas
je l' honoro de la lumo.

. En la ĝoja sunobrilo
de l' iĝanta, nova tago,
kurulin', al vi ekiras
mia penso kaj imago.

Jan •van Schoor
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HEROOJ!!! 
Desegnajo de SUS PEETERS

(El „Vredes-Aktie").

pri la konsterna manko de sistemo ĉe la multenombraj formoj
Angla. Li faris tiam la sekvantan versajon por montri, ke ni
Nederlanda estas ja same sensistemaj.

Een rasecht bewoner van Nederland
Geeft altijd de voorkeur aan 't buitenland;
Verwaarloost het Nederlandsch  fabricaat,
Omdat „Made in England" veel beter staat!
... Zoo deed onlangs de „N. R. C.",
Er onze taal groot onrecht mee,
Toen zij voor den dag kwam met bovenstaand lied.
Maar Heeren ! Kent gij Uw moedertaal niet?
Heusch ! Al is de taal van John Bu ll nóg zoon rare,
Wij winnen het tóch van de Plumpuddenaren !

Ik wil probeeren, U dit te bewijzen,
En vang daartoe aan op de volgende wijze  :

Ten eerste : het meervoud van slot dat is sloten,
Maar toch is het meervoud van pot geenszins poten.
Evenzoo zegt men altijd één vat en twee vaten
Maar nooit zal men zeggen : één kat en twee katen
Wie gist'ren ging vliegen, zegt heden : ik vloog
Dus zegt U misschien ook van cviegen : ik woog ?
Nee, pardon. Want woog is afkomstig van wegen,
Maar... is nu ik woog een vervoeging van vegen?
En dan het woord zoeken vervoegt men ik zocht,
En dus hoort bij vloeken misschien ook : ik vlocht?
Alweer mis, want dit is afkomstig van vlechten,
Maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten.
Bij roepen hoort : riep, maar bij soepen geen liep,
Bij loopen hoort : liep, maar bij koopen geen kiep,
En evenmin hoort er bij sloopen : ik sliep,
Want dat is afkomstig van 't schoone woord slapen.
Maar zet nu weer niet : ik riep bij 't woord rapen.
Want dat komt van roepen, en U ziet terstond :
Zoo draaien we vroolijk in 'n cirkeltje rond.
Van raden komt ried, maar van baden geen bied,
Dit komt van bieden (ik hoop dat U 't ziet !)

LINGVA HUMORAĴO

Ekzistas revueto „Willemsplein', redaktata de' H. B. S. - anoj
(lernantoj de la Altgrada Burĝa Lernejo) en Arnhem. Unu el la junuloj
legis en la ,,Nieuwe Rotterdamsche Courant" „lingvan humorajeton"

en la
en la
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Ook komt hiervan : bood, maar van wieden geen wood.
U ziet : de verwarring is akelig groot !
Nog talloos veel voorbeelden kan ik U geven,
\Vant gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven !
Maak niet van : wij hinken, wij hebben gehonken !
Men spreekt van : wij drinken, wij hebben gedronken,
't Is ik eet en ik at, niet : ik weet en ik wat,
Maar ik weet en ik wist, zôô vervoegt men dat !
Maar schrijft U nu niet bij vergeten : vergist!
Dàt is een vergissing ! Ja, moeilijk is 't !
Het volgend geval dat is bijna te bont !
Bij slaan hoort : ik sloeg, niet : ik sling of : ik slond !
— Zoo kan ik wel doorgaan tot volgende week.
Maar, dierbare lezer, ik maak U van streek
Met al dezen onzin, die toch gewis
Van onvervalscht Hollandschen oorsprong is.
Dus stop ik : Nee, ho ! Daar vergeet ik warempel
Ben zéér instructief zoölogisch exempel
Een mannetjes-kat noemt men doorgaans een kater.
Hoe noemt U een mannetjes-rat ? Soms een rater ?
Het jong van een koe wordt betiteld met kalf
Maar dat van een gnoe spreekt men nooit aan met gnalf,
Evenmin heet een kangoeroe-kind kangoeralf.
Hiermee heb ik, geloof ik, mijn plicht gedaan,
En ik meen. dat 't gelukt is, John Bull nog te slaan.

Flandra Ligo Esperantista
Karaj Geliganoj  !

La ĝeneralan kunvenon, kiu okazos en Kortrijk, Dimanĉon la
15-an de Majo, je la 11-a matene en la urbodomo, vi ĉeestu kiel eble
plej multope I

Tagordo

1. Malferma parolado de la Liga
prezidanto.

2. Salutparoladoj.
3. Raporto de la Liga sekrekario.

4. Raporto de la kasisto.
5. Raporto pri nia organo.
6. Ŝanĝoj al la statutoj.
7. Diversaj komunikoj.  
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(La proponitaj ŝanĝoj al la statutoj estas la jenaj : Aldono al art.

5 : kunloĝantaj anoj pagas kotizon de 5 fr. ; — ŝanĝo de art. 1 l : La

liga sidejo estas en Brussel.)
Dum la sama kunveno la direktoro de la Flandra Esperanto-

Instituto raportos pri la jam farita laboro de nia Instituto,  kies vivo

ne plu estas disigebla de tiu de nia Ligo.
Ankaŭ la ĉeestantaj anoj de U. E. A. - Flandra teritorio

profitos ĉi tiun okazon por priparoli siajn interesojn. Tre verŝajne tre
gravaj decidoj estos farataj:

Karaj geliganoj, venu al Kortrijk, al nia jara kunveno, okaze de
nia 3-a nacia kongreso. Sendu tuj vian aliĝon al la Kongreskomitato.
Meerschstraat, 1, Kortrijk. Ni certigas al vi, ke vi ne bedaliros vian
restadon en Kortrijk: pri tio la tieaj gesamideanoj, kiuj senripoze laboras
por ombrigi niajn ambaŭ antaŭajn kongresojn, garantias.

Gis Pentekosto en Kortrijk !

Sincere kaj samideane,
Je l' nomo de „Flandra Ligo Esperantista" :

La Sekretario, La Prezidanto,
Gerard DEBROUWERE. 	 Jan VAN SCHOOR.

Lingvaj Demandoj kaj Respondoj
Demando : 1. Kion signifas la sufikso „end"? 2. Kia diferenco

ekzistas inter „ind" kaj „end"? 3. Cu „end" estas oficiale akceptita de
la Lingva Komitato ?

Respondo : 1. La sufikso „end" signifas : kiu âevas, devus esti 	

	

-ita. Legenda libro estas libro, kiu nepre devas aŭ devus esti legita 	
2. La sufikso „ind" signifas  : kiu indas esti 	 - ata. Legenda libro estas
libro, kiu indas esti legita. 3. „End" ne estas oficiala sufikso.

Demando : Cu oni povas diri : „li marŝis kutime 5 kilometrojn po
horo" ?

Respondo : Ne, oni devas diri : „po 5 kilometroj en horo". --
„Po" estas disdona prepozicio, kiu signifas, ke oni dividis ion en

kelkajn partojn, kaj ĉi tiuj ne rilatas al ĉiuj personoj aŭ aĵoj kune, sed
nur al ĉiu el ili aparte. Zamenhof diras : „Oni ne povas  diri : je 80
centimoj po funto, aŭ 30 mejlojn po horo, sed oni devas diri : po 80
centimoj por (ĉiu) fonto, po 30 mejloj en horo." (La Revuo, 2-a jaro)

L. K.

179



1 surprizo. La 18-an ni daŭrigos la tradukadon de „Tiel ln l'h,ndroi
rakontas". Kiel oni povas vidi : ni parigas  la agrablan kun Ien utiln

La 5-an de Majo ni ekskursos al Oudenaarde, kie ni vizitos in
muzeon kaj interkonatiĝos kun niaj novaj tieaj gesamideanoj. Poste ni

piediros al Etichove, kie ni vizitos la kafejon de  s-ano Bauters, novulo
en nia movado.

La membroj, kiuj deziras partopreni iun kongreson, ĉu  la F landran,
Cu la Belgan, estas petataj aliĝi kiel eble plej rapide,  ĉar Pentekosto
alproksimiĝas. Rapida enskribo faciligas la laboron de l'  organizantoj.
Ne forgesu plenumi vian devon !

Gratuloj
Al nia bona amiko Robert Van Schamelhout, ano de „Pioniro"

el Aalst, kaj f-ino Marcella De Cock, anino de ”Al Triumfo" el Sint

Niklaas. kiuj geedziĝis la 10-an de Aprilo pas. Multan feliĉon al la
simpatiinda esperanta paro !

— Al nia nova samideano, s-ro V. Bauters el Etichove, kiu jus

finis la Esperanto -kurson en Oudenaarde, kaj estas elektita por la ofico
de lernejestro en Volkegem. Ni sincere gratulas nian junan propagand-

isten okaze de tiu enoficiĝo.

Subteno por nia revuo
Roberto, ĉiumonate. 10.— ; La Rekta Vojo, 50.— ; G. J. Lenaers,

20.— ; f-ino V. d. S., Aalst, 10.— ; Ni subtenu nian bonan revuon,
20.— ; E. C., 10.— ; Mart, 10.— : Piet, 10.—  . Jan, 10.— ; entute :
150.— frankoj.

Nekrologo
La 3-an de Aprilo mortis en Essen (Germanujo) Friedrich Pillath,

pli bone kona"ía laŭ sia pseŭdonimo Zanoni. Liaj verkoj  estas nepre
modelaj; el ili „Germanaj Kantoj esperantigitaj", kompilitaj kaj parte
tradukitaj de li, lia traduko de „Atta Troll" de Heinrich Heine, „Kiel
akiri bonan stilon?" estas plej bone konataj. Pillath estis ano de la
Lingva Komitato kaj senlaca laboranto por Esperanto.
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Inter Ni
Aalst. 	 Pioniro. — La 23-an de Aprilo nia grupo kunlaboris

al festo de la Flandrema Grupo el Antwerpen per r,iprezentado de
„La Etulino", la granda sukceso de l' 2-a Flandra Kongreso.

La 27-an de l' sama monato okazis bone ĉeestata ĝenerala
kunveno ; dum tiu kunveno aro  de Pioniranoj enskribis por la kongreso
en Kortrijk.

Antwerpen. — Flandrema Grupo Esperantista. Jam pli
ol 20 el niaj membroj aliĝis al la 3-a Flandra Kongreso. Nia kantrond-
eto, kiu ĉiusemajne lernas novan kanton sub gvidado de s-ro
Schroeyers, aŭdigos sin en Kortrijk dum la interkonatiĝa vespero. En
la sekvonta numero de nia organo aperos la raporto pri nia festo de la
23-a de Aprilo.

Brussel. Nele. -- Malgraŭ la krizo la grupo akiris lasttempe
ankoraŭ kelkajn novajn membrojn, dank' al la kurso de „Toerisme ".
En „Nele" regas la plej harmonia interkompreniĝo kaj la spirito, kiu
ĝin animas. estas bonega.

Oostende. En „De Zeewacht", ĉiusemajna gazeto por Oos-
tende kaj ĉirkaŭaĵo, aperis longa propaganda artikolo pri Esperanto
de Albert Blontrock. Ni ne dubas, ke la artikolo bone efikos kaj tutkore
gratulas la verkinton. En la sama gazeto regule aperas artikoloj pri  la
Esperanto-movado.

La grupo multe prosperas : ĝi nun havas 30 anojn kaj laŭ nia
plano tiu nombro altiĝos ĝiŝ 75 je l' proksima jaro.

Roeselare. — La ambaŭ Esperanto-kursoj baldaŭ finiĝos ; la
lernantoj kunvenos ankoraŭ ĉiusemajne post la kurso por pliperfektiĝo
kaj fondos grupon.

Tre efike helpas nin en nia propaganda laboro la ĉiusemajna
gazeto „De Rousselaarsche Bode ", kiu regule publikigas Cu Flandran
poresperantan, ĉu Esperantan artikolon ; pro tio ni ŝuldas multan
dankon al la eldonanto de tiu grava gazeto.

Dum Pentekosto ni iros multope al Kortrijk por interkonatiĝi
kun la gesamideanoj el aliaj lokoj de Flandrujo kaj festi kun ili la 3-an
Flandran Kongreson de Esperanto.

Ronse. — La. Paca Stelo. — Merkrede, la 4-an de Majo,
okazos nia tradicia ĝenerala kantvespero : oni ĉeestu multnombre,
ĉar la ekskursoj alproksimiĝas, dum kiuj ni povas aŭdigi nian propag-
andan voĉon. La 1 1-an okazos konkurso de diversaj ludoj : kartludo
(kereasado), jetludo kaj ĵetkubludo ; la premioj konsistas el 2 duonaj
kestetoj da cigaroj, 1 botelo da likvoro, 1 belega esperanto-libro kaj
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Esperanto en la lernejoj. Antaŭ nelonge en la urbkonsilan-
tara kunveno en Dordrecht (Nederlando) membro faris duonhoran
paroladon, favoran al Esperanto. Fine li prezentis jenan proponon,
subsignitan ankaŭ de du aliaj membroj : „La konsilantaro petas al la
kolegio de urbestro kaj skabenoj : fari esploron kiagrade kaj en
kiujn lernejojn en Dordrecht la instruado de Esperanto estos enkonduk-
ebla; — al la konsilantaro raporti pri la rezultato kaj eventuale aldoni
al la raporto proponojn." La konsilantaro senvoĉdone akceptis la
proponon.

Kia Komedio. — La jarkunveno por Ü.E.A.-anoj, kiun kunvokis
la Antverpena loka delegito en la ejo de l'Belga Ligo-grupo je l'sama
tago kaj horo, kiam tiu grupo kunvenas, kompreneble ne estis sufiĉe
multnonbre ĉeestata por ebligi la ĉe l'tagordo staranta elekto de l'
delegito kaj vic-delegitoj. La delegito, anstataŭ kunvoki novan kunvenon
en neŭtrala ejo, invitis per cirkulero al sia reelekto kaj tiu de la vic -
delegitoj per subskribota voĉdonilo, resendota al  li en afrankota
leterkoverto ! Cu tia voĉdonado estas deca kaj honesta ?

Espero Katolika, la oficiala organo de I. K. U. E., reapiris kiel
„Internacia Monata Gazeto ", sub direktado de Pastro Font Giralt,
Colle!! (Prov. de Gerona), Hispanujo. La gazeto bone aspektas kaj la
enhavo estas vere interesa. I. a. ĝi enhavas raporton de 3-monata tra --
Eŭropa vojaĝo de sia direktoro, en kiu ĉi tiu pritraktas la Flandran
problemon, kiel unu el la  kialoj de la malbona funkciado de la Belga
Katolika Ligo. La solvo proponita de l' tre ŝatata Pastro Font Giralt
estas inspirita de justemo, sed Cu ĝi estas praktike efektivigebla, ĉi
tion montros la estonto.

Ciu Katolika Esperantisto abonu sian organon : la jara abonprezo
estas 30 fr. fk. Por Belgujo oni abonas ĉe fino J. Assenmacher, 50, rue
des Minières, Verviers. Poŝtkonto n° 220378.

Stenografa Konkurso. -- „Fluganta Skribilo", la plej malnova
stenografa gazeto, kiu - jam de 20 jaroj - aperas en esperanta steno-
grafio organizas la 4-an internacian konkurson de Esperanta Stenografio
Duployé - Flageul.

Oni certigas al ni, ke, pro la grandega simpleco de tiu sistemo,
ĉiuj povos. post kelkaj horoj da lernado, esti kapablaj sukcese partopreni
tiun konkurson, kies partopreno estas tute senpaga. Por kiu ne konas la
sistemon, la lernolibro kostas nur 1 francan frankon.

Por ricevi la regularon de tiu konkurso, sin turni al Sro P. Fla--

geul. 9, Bulvardo Voltaire, Issy-les Moulineaux, Seine, Francujo. Sam-
tempe li sendos specimenon de .,Fluganta Skribilo

Reorganizo de la Esperanto-movado. -- Lasttempe aŭdiĝas
multaj voĉoj, postulantaj la reorganizon  de la Esperanto-movado. I. a.
aperis en !a I -a numero de .,La Gazeto de la XXIV-a Universala Kon-
greso de Esperanto" tre interesa artikolo de René Dubois „Ordo en
Laboro" pri ĝi; ankaŭ „Her.oldo de Esperanto" antaŭ nelonge pritraktis
tiun temon. En ambaŭ projekroj K. R. forfalas... La mortinta saĝa
pioniro de nia movado, Th. Cart, jam je ĝia fondiĝo ne fidis tiun orga-
nizon.

La Nova Epoko, la literatur - scienca aldono al Sennaciulo,
reaperis en pligrandigita formato kaj arte bela aspekto. Ĝi enhavas
bonstilajn literaturajojn kaj instruajn sciencajn artikolojn kaj estas bon-
guste ilustrita. Speciale atentinda estas artikolo de  N. Bartelmes pri
.,La Universala Genio de Goethe". La revuo aperas dumonate, ĝia
prezo (por 6 kajeroj) estas 2,50 mk. g. (15 fr. fr. aŭ ekvivalento); unuopa
n° estas havebla kontraŭ pago de 0,50 mk. g. Administrejo : Kolmstr.,
1, Leipzig - 0 - 27.

Mizero en la Universala Esperanto-Asocio estas la titolo
de 4-paĝa cirkulero eldonita kaj havebla de M. F. Onnen, Nachtegaal-
laan, 6, Den Haag, Nederlando. Prezo por 5 ekzempleroj : 1 respond-
kupono. Jam dum Oktobro lasta s-ro inĝ-ro Onnen dissendis alian
Plendaron en Nederlando, kiu enhavis liajn motivojn forlasi la funkcion
de ĉefdelegito.

Resuine liaj plendoj estas : 1. la estraro pilkludas la Statuton; 2.
la anaro ne estas informata, kvazaŭ ĝi estas nura ŝafaro; 3. la gazeto
,.Esperanto" ne estas varbhelpilo, pro ne-alloga enhavo; 4. la Centra
Oficejo malzorge kaj ne-atente laboras; 5. la laüstatuta kaskontrolado
neniam okazas.

Bibliogralo
(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas. Ĉiu

verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto -Instituto.)

Minaco al Mondpaco. Eldonis : La Komitato por Internaciaj
Rilatoj, N. 5 Mao -tan Street, Nanking, Hinujo. 53 pĝ.: 13 x 18 1/2
cm. Senpage havebla ĉe la citita adreso.

La Hina-Japana ;konflikto estas aktuala afero, kiu interesas la
tutan mondon, kaj kiu iom senkreditigis la prestiĝon de la Ligo de
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Statoj. En multaj naciaj gazetoj la sciigoj pri la konflikto estas  tend-
encaj. Post legado de tiu ĉi broŝuro. kiu enhavas la kompletan
petskribon de l' ĉefministro Tanaka prezentitan al la imperiestro de
Japanujo en 1927, neniu ankoraŭ dubos, ke la Japana imperialista
politiko estas minaco al Mondpaco. Por ni, Esperantistoj, la libreto
estas bona propagandilo : per ĝi ni povas montri, ke eĉ en la malprok-
sima Oriento Esperanto estas ŝatata por internaciaj rilatoj.

Trapafita Dekreto de Iv. Tkaĉuk; el Ukraina lingvo trad. Ni-
kitin. Eldonis : Ekrelo, Leipzig. 71 pĝ.; 12 x 16,5 cm. Prezo : 0,60 mkg.

La libreto enhavas tri rakontojn : La trapafita dekreto, La bruaj
piceoj kaj Spiono. Ni interkonatiĝas kun la verkisto pere de antaŭparolo
de E. Izgur. Interese estas, ke Tkaĉuk estis iama redaktoro de Galicia
esperantista revuo „Verda Stelo"; li estas krom tio verkisto, kiu inde
reprezentas la en Sovetunio naskita nova, proleta literaturo.

Nyckel till Esperanto (Ŝlosilo de Esperanto). Eldonis : Eldona
Societo Esperanto, Stockholm. I. 9a eldono, 100a - 120a milo. 32 pĝ.;
7 1; 2 x 11 cm. Prezo : nemontrita.

En malpli ol du jaroj vendinte 20.000 ŝlosilojn, la Sveda eldonejo
esperantista reeldonis ĝin en 20.000 ekz. La nova eldono estas tute
novkompostita kaj presita per kliŝoj. La vortaro estas iom pliriĉigita.
La nova ŝlosilo donas tre agrablan impreson pro sia klara preso kaj
bona papero. 120.000 Slosiloj en la Sveda lingvo, jen bona pruvo pri la
multa laboro farita 'por nia afero !

Propagandu por Mondpaco
per la uzo de l'supra glumarko !

La prezo estas po 3.— fr. por 100
Mendu ĉe „Katholieke Jongeren Vredes-Aktie",

Ieperstraat, 44, Geluwe,
aŭ Ce Flandra Esperanto-Instituto en Kortrijk.
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