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NIA TRIA JARKOLEKTO FINIĜAS : VIVU LA KVARA !
Ĉi tiu estas la 36-a numero de nia revuo : ĝi alvenas same akurate

kiel la 35 antaŭaj. Ni memoras, kiel direktoro de iu revuo malŝate
klaĉis je nia apero, ke post la 6-a numero „Flandra Esperantisto" ne
plu aperus ! Cu li memoras ?

„Flandra Esperantisto" estas jam iĝinta revuo, kies novan numeron
ĉiu el siaj abonantoj senpacience atendas kaj avide eklegas je l' 1-a de
l' monato. Per sia akurata apero. per sia interesa enhavo, per sia klara
stilo, per sia sincera kaj senkaŝa tono, ĝi akiris ĉies simpation. Sentime
ni povas diri, ke oni povas kompari ĝin kun kiu ajn nacia organo kaj
ĝi estas la plej malmultekosta !

Al ĉiuj, kiuj helpis nin per abono, subteno aŭ kunlahoro dtim la
forpasinta jaro, ni esprimas nian sinceran dankon kaj peton : ili helpu
nin al plibonigo de nia revuo dum la kvara jaro. Car la redakcio mem
ne jam estas kontenta pri la revuo : ĝi pretendas, ke ĝi povas ankoraŭ
fari pli bonan laboron ol la ĝis nun faritan, se oni metas je ĝia dispono
la necesajn rimedojn. Tial la manojn el la manikoj ! Al la laboro por
pligrandigo de nia revuo !

Por la 4-a jaro la abonprezo restas Fr. 15,— por la enlandaj kaj
Fr. 20,— (4 belgoj) por la eksterlandaj abonantoj. Por membroj de
Flandra Ligo Esperantista la revuo restas senpaga. Same akurate kiel
ni havigis al vi la revuon, vi havigu al ni, geamikoj de „Flandra
Esperantisto", vian pagon por la nova abonjaro !

Nia tria jarkolekto finiĝas : dum la kvara ni daŭrigas nian laboron
por la disvastigo de Esperanto en Flandrujo, ni daŭrigos konigi al la
tutmonda Esperantistaro la meritojn de nia Flandra popolo kaj daŭrigos
batali pli akre ol iam kontraŭ la milito !

Vivu nia kvara jarkolekto ! FLANDRA ESPERANTISTO.
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Aforismoj
de Dirk Coster

I. La bona konscienco estas la natura rideto de l'kvieta animo.
2. Nur tiuj momentoj staras radiante en la plej alta memoro, dum

kiuj la homo, ĉu en doloro, ĉu en ĝojo, la mondon bela povis vidi.
3. La beleco estas interna lumo, kiu de el la animo, tra la medi--

umo de l' karnaj okuloj, disfluas sur la mondon.
4. Kiam la animo sin tenas pura, tiam ĝi devigas per tio la vivon,

doni al ĝi feliĉon.
5. En la rondo de la al li donita nombro da vivojaroj, la homo

povas esti kelkfoje juna, esti mezaĝa kaj iĝi maljuna.
6. En ĉiu el la tri vivostatoj, en kiu li povas vivi, la homo estas

protektata per laboro kontraŭ la danĝeroj de tiuj vivostatoj : se la
homo ne havas feliĉon, ĝi malebligas al li dubi; se la homo atendas
feliĉon. ĝi malebligas al li konsumiĝi pro senfrukta atendado, kaj se la
homo havas feliĉon, ĝi malebligis al li laciĝi.

7. Kio donas al falsa laŭdo kaj falsa mallaŭdo tiom da influo sur
la homon, estas la fakto, ke li sekrete jam aljuĝis al si pli da bono, aŭ
kulpigis sin pri pli da malbono, ol aliaj iam povas fari al li.

8. Ĉiu centjar-malnova ideo iĝas ree nova je l'sama momento,
kiam la tempo ĝin bezonas.
(El : „Marginalia") 	 Tradukis Martha Vervloet

ILLIZIO KAJ VEKIĜO

Kiel trinkas la abelo
La nektaron el la flor',
Estis tus' de ŝiaj lipoj
Ja balzam' por mia kor'.

En sindono por la verko
Kun altideala cel'
Kuŝis mia vivdestino,
Ĝia voj' kaj ĝia bel'.

Ĉio sur ĉi tiu tero
Estas nepra relativ' ;
Iluzio kaj vekiĝo
Jen nur nia tuta viv'.

Adriaan KLOEK.
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Flandra Kanto Esperantigita
ŜLIO FLIK'

Teksto de Fr. Liekens 	 Muziko de S-ino Matthijssens

„Faru viajn proprajn ŝuojn,
ĉar edzeton volas mi,
kiu por edzin' kaj idoj
gajnos panon," diras ŝi.

Gaje mi nun kantas laŭte,
mi ornamis de l' edzin'
la ŝuetojn per rubando :
ŝi pli kore amos min.

Rekantajo
Mi edziĝos, mi edziĝos,
amo rapidigas min ;
unu truo,
en la ŝuo,
ŝuo, ŝuo, ŝuo flik'.

Tradukis Oscar VAN SCHOOR.

Flandra Rakonto
LA SERVISTINO DEVAS TONDRI

Iu pastro tute ne estis kontenta pri la vivmaniero de siaj paroh-
anoj. Por timigi ilin, li elpensis ĉi tion : dum la sekvanta prediko, la
servistino, sin kaŝinta super la navo, kiu estis konstruita el ne tre
fortikaj tabuloj, devis imiti per siaj pezaj lignoŝuoj, la tondron de l'
granda Dio.

Kiel dirite, tiel £arote !
Dimanĉe, la pastro supreniris la predikseĝon kaj faris kolereman

predikon kontraŭ la hontindaĵoj de siaj paroĥanoj. Je l' momento kiam li
parolis pri la terura venĝo de Dio, oni aŭdis super la navo inferan bruon.

„Aŭskultu la tondron de Dio l... Ĝi trafos la persistemajn pekantojn!"
Nu, sed la vermotruaj tabuloj rompiĝis, la servistino falis tra ili

kaj restis pendanta ĝis talio, baraktante kaj svingiĝante.
La pastro ekrimarkis la akcidenton kaj ekkriis : „Ne rigardu

supren, ne rigardu supren !... Vi ĉiuj iĝus blindaj !"
Kaj neniu kuraĝis rigardi supren.
Malfeliĉe troviĝis en la preĝejo unuokululo kaj li diris al si :

„Mi jam perdis unu okulon ; mi ankaŭ la alian riskas !"
Kaj li riskis ĝin ! Kiel li ekridegis, kiel li ridegis ! Sed kiajn

grimacojn faris la pastro ! 	 Rerakontis Jan VAN SCHOOR.
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Kaj amiko samanima
Estis tria en la rond" ;
Kiel bele kaj valore
Estis vivi en la mond'.

Sed foriris amatino
Kaj la verko falis for,
Eĉ rifuĝis la amiko
El la jam trafita kor'.

Jen mi ree zorgoplena,
mi laboras nur por ŝi
ĉar hodiaŭ aŭ ĉar morgaŭ
miajn ŝuojn faros mi.



 

Mondliteraturo
DU POEMOJ EL „GITANJALI"

de RABINDRANATH TAGORE*)

XXXV

Mizero en la Universala Esperanto Asocio

La malkontentuloj ne estas revoluciuloj,
nur avertantoj.

Julio BAGHY.

Kie la spirito estas sen timo kaj la kapo estas alte portata,
Kie la scio estas libera,
Kie la mondo ne estas pecetigita per malgrand - hejmaj muroj,
Kie la vortoj altenleviĝas el la profundajoj de vero,
Kie senripoza penado etendas la brakojn al la perfekteco, •
Kie la klara riverego de la Prudento ne jam estas sablumita, en la

malfekunda dezerto de morta kutimo,
Kie la spirito estas komandata de Vi en ĉiam plivastiĝantaj penso

kaj ago,
En tiu ĉielo de libereco, ho mia Patro ! Vi vekigu mian popolon !

XXXVI

Ci tiu estas mia preĝo al Vi, ho Sinjoro ! ekfrapu kaj trafu la radikon
de la timemo en mia koro,

Donu al mi la forton por porti facile miajn ĝojojn kaj dolorojn,
Donu al mi la forton por fekundigi mian amon servantan,
Donu al mi la forton por neniam miskoni la malriĉulojn, nek por fleksi

miajn genuojn por aroganta potenco,
Donu al mi la forton por altenigi mian spiriton super eiutagajn

babilaĵojn,
Kaj donu al mi la forton por fordoni en amo mian forton al Via volo.

Esperantigis Frans MORTELMANS.

Gratuloj
— Al nia amiko Achiel Pittoors, ano de l' Flandrema Grupo

Esperantista el Antwerpen, kaj al lia estimata edzino, pro la naskiĝo
de fileto Herman.

*) la mondlama Hinda poeto, kiu akiris en 1923 la Nobelpremion.

UNIVERS ALA ESPERANTO ASOCIO.                                    
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La linio montras la Membronombrojn, sen Dumvivaj Membroj
la 31-an de Okt. de la postmilitaj jaroj.

Jam delonge la Asocio havas nur ftizan ekzistadon. Oni nur ri-
gardu la supran grafikon ; en la tujpostmilitaj jaroj ĝi ĝuis tutmondan
simpation, viglan kreskon de membrononjbro kaj kasrimedoj, ĝis
subite en 1925 haltis tiu ĝojiga stato, kaj ne revenis.

For la esperplena estonteco ! Se la prospero estus daŭrinta, tiam
la Ü.E.A. nun facile rezistus la mondkrizon : ventego ja povas nur
skuigi, ne difekti tutsanan arbon. Sed la Asocio ne estas sana ; ĝi
similas arbon, belaspekta certe, sed kun malsaniĝintaj radikoj.

Ekzistas por Asocio kiel la UEA abunda kvanto da favoraj cir-
konstancoj. pere de kiuj ĝi povus akiri ĉiujare centojn, eble milojn da
fidelaj membroj, se ĝi nur estus tatige gvidata. Jen : ĝia agadkampo
ampleksan la tutan terglobon ; ĝi ne havas lingvajn obstaklojn ; la
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rnondpacideo pli kaj pli disvastiĝas, danke al multaj unuiĝoj, internaciaj,
naciaj, oficialaj, religiaj, profesiulaj, junularaj, virinaj, ktp ; nur Esper-
anto estas elektita, kiel mondlingvo, de tiuj ajn partioj ; miloj da
naciaj, lokaj, fakaj, religiaj, partiecaj societoj, instruistoj --- speciale
Andreo ĈE —, lernejoj, institutoj, k.t.p. seneese penetrigas E-on en
la homaron, kie akvo penetras spongon ; ĉie oni semas, ĉie oni pli-
grandigas la adeptaron, sed la Asocio ne scias rikolti. Plie ĝi disponas
pri gravaj propagandiloj, propraj gazeto kaj Jarlibro ; ĝi havas la
helpon de plej eminentaj Esperantistoj kun multjara sperto, de fidela
membrarkerno kaj de 2000 reprezentantoj en la mondo ; ĝi havas
sidejon en Genevo, la internacia paccentro, k.t.p.

Malgraŭ ĉio tio, la stato de la Asocio estas grave maltrankviliga
pro laŭ mia konvinko -- misestrado de la Gvidantoj. La novaj
adeptoj rifuzas daŭrigi la Membrecon de Asocio, kiu estas estrata kiel
la U. E. A. kontraŭstatute, malorde, aŭtokrate, misterece. Unu el la
plej fatalaj mankoj estas, ke laŭstatuta ensendo de plendoj ne efikas ;
ne ekzistas tribunalo por juĝi senpartiece. Mi ensendis plendaron en
Marto pasintjara al la Paska kunveno de la komisiono, fidante, ke tiu
instanco almenaŭ estu tia tribunalo. Kompleta seniluziiĝo 1 La Komisi-
ono apenaŭ respondis, kaj nur per supraĵa, neklara, turniĝa, preskaŭ
ofenda skribaĵo ; krom tio la Komisiono senĝene tuj rompis la konfid-
enciecon kaj ĝi aplikis kelkajn misteraĵojn, kiuj honorigus mezepokan
Inkvizicion. Arbitreco regas en Genevo, anstataŭ la ekzempla toleremo
de D-ro Zamenhof.

Car laŭregula ensendo de miaj plendoj ne havis rezultaton, mi. en
Decembro lasta dissendis „Alvokon" al la novelektita Komitato. Sur
ties ŝultrojn la ĉefaj Gvidantoj laŭstatute ĉiam rajtas ŝovi la respondecon
pri malprospero de la Asocio. Kaj nun mi direktas min al pli vastaj
rondoj de eminentuloj, por eble el tiu flanko akiri pri grava demando
la respondon, kiun mi vane serĉis ĉe la Estraro mem, nome respondon
pri la demando: „Pro kiuj motivoj la Estraro daŭrigas,
jaron post jaro, estradprocedojn, pet kiuj ĝi ne suk-
cesas kreskigi la Annombron".

Se devas perei la Asocio, tiam laŭ mia opinio ĉefe kulpas la gvid-
anto] mem, speciale la triumviraro Stettler - Privat - Jakob, kies
dummultjara gvidado evidente ne kapablis ĝin prosperigi. Ili ĉiujare
religas, pacience per fadenetoj, la defalintajn de la arbo folietojn,
anstataŭ kordate fortranĉi ĝiajn malsaniĝintajn radikojn.

Ir. M. F. ONNEN.

FLANDRA ESPERANTISTO
3-a JARKOLEKTO

1931-1932

ENFLA VO
ORIGINALAJ POEMOJ :

Karnas, Juul t Malfeliĉo 	 175
Kloek, Adriaan : Iluzio kaj V

▪ 

ekiĝo 	 1 86
Schoor, Jan van : Preĝo 	 . 	 88

	

Mateniĝas 	 175
FLANDRAJ KANTOJ ESPERANTIGITAJ :

Biest, W. van der : Pri l' Begineto (trad. Juul Karnas)
Cort, Frans de : Kial ? (trad. Jan van Schoor)
Daelen, Siska van : La Kanto de l' Flandraj Migrantoj (trad.

	

Jan van Schoor) 	 68
Droogenbroeck, J. van : Forgesi kiu povas ? (trad. Pol Varens) 	 19
Fallersleben, Hoffmann von : Mi amon devas porti (trad.

	

Jan van Schoor) 	 90
Gijssels, Willem : Nur pri Vi (trad. Juul Karnas) 	 .

•

	82
Lambrechts, L.: Car estas Flandro mi (trad. Martha Vervloet) 172
Ledeganck, Karel : Al Antverpeno (trad. Hector Vermuyten) 	 144
Liekens,_ Frans : La Kanto de l' Forĝisto (trad. Juul Karnas) 	 26

Suo Flik' (trad. Oscar van Schoor) 	• 	187
Begino, ĉu vi volas danci ? (trad. Juul Ramas) 	26

TRADUKITAJ POEMO).
EL LA ANGLA :

Gold, Michael : Stranga Enterigo en Braddock (esp.
Jan van Schoor)

EL LA ESTONA :

Under, Maria : Surprizo (trad. Hilda Dresen)
EL LA FLANDRA :

Ostaeyen, Paul van : Nova Amo (trad. Jan van Schoor) .
EL LA HINDA :

Rabindranath Tagore : Du Poemoj el „Gitanjali" (esp.
Frans Mortelmans)

EL LA !TALA

Palazzechi, Aldo : Kio mi estas ? (esp. Jan van Schoor)
EL LA KATALUNA :

Carner, Josep : Eltrovo de la Kiso (trad. Jaume Grau Casas)
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175
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188

47

128
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34
78

121
150
25
89
91
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142

30
125
67
81

109
44
92

8
172
187
146
161

EL LA POLA :

Dalman, Piotr : En la valo neĝa vento (trad. A. Grabdwski)
ORIGINALAJ PROZAJOJ :

Cart, Th.: Dekdua letero al Amiko 	.
D., G. : Kortrijk, la urbo de nia 3-a .

Kortrijk, Urbo de la 3-a Flandra Kongreso
Ĉiam antaŭen .

F. E.: Pol de Mont . 	.
Mart : Kristnaskaj Pripensoj 	.
Schoor, Jan van : Stato kaj Popolo 	 .
Sercemulo : La plej bona Sezono por Geamantoj
Thery, John : Bonaj Konsiloj por Amantoj 	.

14 LANDRAJ RAKONTOJ :
Fabrikanto kaj lia Sekreto, La (rerakontis Piet van Peel)
Kial Virino estas iom diabla (rer. Jan van Schoor)
Laktvendistino, La (rer. Fr. Mortelmans) .
Lekantoj de Hillegem, La (rer. J. Genar) .
Loĝantoj de Hillegem ne scipovas nombri, La (rer. Sercemulo)
Oolenanoj puŝante alilokigas sian preĝejon, La (rer. J. Genar)
Patrina Amo (rer. Fr. Mortelmans)
Salajro de la Mondo, La (rer. N. De Haa

▪ 

ff) 	 .
Sankta Roho kaj Pistool (rer. Jef Van Winckel)
Servistino devas tondri, La (rer. Jan van Schoor)
Teksisto, La (rer. Maria Moons)
Teksisto kaj lia Drapo. La (rer. J. Vandersteen)

TRADLIKITAJ PROZAJOJ.
D FLANDRAJ AŭTOROJ :

Elsschot, Willem : Fragmento el „Villa des Roses" (trad.
A. Lodema Sr.) 62

Langendonck, Prosper van : Arto kaj Vivo (trad. M. Vervloet) 147
Sanders, Raymond : La Militkaptito (trad. Joz. van der Steen) 45
Steyns, Reimond : Lia Filo (trad. Jan van Schoor) . 	. 	9, 31
Timmermans, Felix : Pallieter-Filozoflo (trad. Jan van Schoor) 	 115
Vermeylen, Aug.: Nia Lingvo (trad. Piet van Peel) .

▪

	153
Woestyne, Karel van de : La mortanta Kamparano (trad.

	

Jan van Schoor) 	 170
Pedelo de Schorredijk, La (trad. Rob. De Bondt) 	.	 61

EL LA BULGARA :

Teodorov-Fol, N.: Patologia Okazo (trad. Ivan H. Krestanof) 	 76
EL LA ĈEĤA :

Masaryk, T. G.: La maljuna arbo (trad. Milly Witz) 	 64
EL LA GERMANA :

Rosegger, Peter : Kiam mi sidis je 1" unua fojo en la Vagonaro
	(trad. Leo Calloens)	 157

EL LA H1NDA :

Ghandi, M. K., La Rakonto de miaj Spertoj pri Vero (trad.
Erna Rieckmann-Sindhwad) 	 106

EL LA HUNGARA :

Heltai, Eŭgenio : Rozoj (trad. Ladislao Spierer) .
EL LA NEDERLANDA :

Coster, D.: Aforismoj (trad. Martha Vervloet) .
Multatuli : La kolektanta Virineto (trad. Martha Vervloet)
Top Naeff : Lernej-Idilio (trad. Martha Vervloet)

EL LA RUSA :
Turgenjef, Ivan : La Sojlo .

FLANDRA MOVADO:
Belga Budĝeto, La 	 .

MONDPOLITIKO :
Schamelhout, D-ro G.: La Estonto de Polujo .

id. 	 id. 	 Ligo de Statoj kaj Sovetunio
Flandrujo kaj F"atalunujo
Inter la Alsac-Lorenaj Studentoj
Katalunujo .
Ukraina Movado, La .

PACIFJSMO :
Einstein, Albert : Letero al la Konferenco de la Internacionalo

de Militrezistantoj .
Hermans, Ward: Katolikismo kaj Milito (trad. Martha Vervloet)
Stratman, Monaĥo  : Momentbildo (trad. Piet van Peel)
Belgujo kaj la Milito
Opinio pri Principa Militservrifuzo .

Petskribo por Internacia Senarmigo
Statistiko pri la Mondmilito .

ESPERANTISTA MOVADO.
TUTMONDA:

Lajarte, René de : La lastaj momentoj de Profesoro Cart . 	 18
Newell, L. N.: Universala Kongreso de Esperanto en Parizo, 1932  80
Onnen, Ir. M. F.: Mizero en la Universala Esperanto -Asocio 	 189
Rieckmann-Sindhwad, Erna : Esperanto kaj Hindujo
Schoor, Jan van : Esperanto kaj la malgrandaj Popoloj

Of 	fi 	S-ro Kreuz skribas
S., J. v.: Vangofrapoj por s-ro Kreuz
Kolonjo vin invitas
Kongreso de Esperanto en

•

 Krakovo, La 23-a
Kreuz mensogas, S-ro .
Libertempsemajno. Esperantista
Ukrainoj kaj la Krakova Kongreso, La
Vero disvastiĝas, La 	.

de Esperanto
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FLANDRA :

Esperanto-Ekspozicio en Ronse 	 . 8, 65
Esperanto -Ekzamenoj .	. 	 . 	 . 	147, 163
Flandra Esperanto - Instituto, Kroniko de . 	. 	 117
Flandra Kongreso de Esperanto, 2-a : Raporto . 	 .	 . 	 1

„ 	 ,. 	 ... 	 3-a 	 43, 96, 129, 145, 155, 169
Flandra Ligo Esperantista 	 49, 81, 95, 105, 129, 146, 178, 195
Situacio de nia Instituto, La 	. 	.	 . 	 . 	 . 	141

DIVERSAJ ARTIKOLOJ.

APPKO, schriftelijke leergang	 . 	96
Esperanto en de Handel 	 . 	 38
Esperanto-Nieuwsjes . 	 56
Lingva Huuloraĵo 	

.,
	177

Nia tria jarkolekto finiĝas : vivu la Kvara !.	 185
Bibliografio 	 . 	 24, 55, 88, 103, 134, 152, 167, 183, 196
Diversa ĵ oj	 21, 40, 54, 72, 85, 101, 120, 132, 151, 166, 182, 193
Gratuloj 	.	..	 6, 53, 75, 98, 163, 181, 188
Inter Ni 	20.. 52. 71, 83, 99, 117, 130, 148, 164, 180, 191
Lingvaj Demandoj kaj Respondoj 	. 	. 	. 	162, 179
Nekrologo. 	. 	. 	.  53, 72, 104, 120, 181, 196
Subteno por nia Revuo 24, 40, 51, 69, 75, 98, 114, 127, 141, 163, 181

196
ILLISTRAĴOJ

Peeters, Sus : Herooj ! !
Bilanco de 1' Milito, La
Etaj Kaŭzoj-Gravaj Efikoj
Flandra Kongreso de Esperanto, 2-a : La kongresanoj en la

korto de la Aalsta urbodomo
Grupeto da kongresanoj sur la Granda Placo de Aalst

Grupŝtampilo de la Esperantista Grupo el Kortrijk
„ „ La Paca Stelo" el Ronse

Ize.rmonuinento, La Flandra .
Juro de 6deleco al Flandrujo, La
Kortrijk : La Belfredo .

Preĝep S-ta Martino
La Grandaj Haloj .	 • 	•
Monumenta kameno en la urbodomo
La Beginejo, dumvintre
Panorama .
Begineja Angulo .

Migrada Korplezuro .
Militarista Kristnaskarbo,  La
Urba Junularo	 .

M UZIKAĴO

Miry, Karel : La Flandra Leono .	 112

Inter Ni

Aalst. - Pioniro. - La 4-an de Majo okazis ĝenerala kunveno :
post kuna kantado de „La Espero" la prezidanto deziris bonvenon al la
ĉeestantaj membroj. Raportoj pri la antaŭa kunveno kaj kunveno de la
Flandra Ligo en Gent estis aprobataj. Tiam la prezidanto klarigis
kial „Pioniro" devus aliĝi al Flandra Ligo kaj informis pri la opinio
de la ceestantoj : ĉiuj voĉdonis por aliĝo. escepte unu, kiu ne voĉdonis.
S-ro Calloens poste legis raporton pri la financa situacio de nia grupo.

Dum la kunveno de la 18-a de Majo nia prezidanto proponis, ĉar
en Kortrijk Flandra Ligo decidis nepre subteni kaj antaŭenpuŝi Ü.E.A.
speciale en ĉi tiu kriza tempo, ke la grupo pagu parton de la kotizo, sed
pro tio rajtu gardi la varbadpremion : tuj 8 membroj aliĝis al Ü.E.A.

Dekdu Gepioniroj eeestis la kongreson en Kortrijk kaj estas tre
kontentaj pri la bonaj aranĝoj de nia 3-a.

Aarschot. F. G. E. „La Progreso". - Nia dua kurso por
komencantoj bonege progresas ; la grupo menr havas nun jam pli ol
40 gemembrojn.

El diversaj landoj ni jam ricevis multan ro a andilojn por nia1 J 1 1 P i• 9 1 por
 ; specialan dankon ni ŝuldas al nia Angla samideanino f-ino

Doris Pa]1 el Walthamstow. Novajn sendaĵojn kun danko ricevos s-ro
J. Van Wincke], Albertlaan, 29, Aarschot, aŭ s-ro J. Winderix. St.
Niklaasberg, 1, Aarschot, la prezidanto kaj la sekretario-kasisto de la
grupo.

Por nia grupo ni serĉas eksterlandajn gekorespondantojn ; res-
pondo certigita. Oni skribu al unu el la supre cititaj adresoj.

Antwerpen. - Flandrema Grupo Esperantista. - La festo de
la 23-a de Aprilo en „Antwerpsch Koffiehuis" eksterordinare sukcesis :
la salono estis plenplena kaj ĉiuj ĉeestantoj kontentaj. Niaj geamikoj
Palmyre de Cock, Maria van Mulders, Leo Calloens kaj Lode Pever-
nagie el Aalst ludis la ĉarman unuaktan teatraĵon de Maurits Sabbe :
„La Etulino- , majstre tradukita de Rob. De Bondt. La fakto, ke multaj
ne-Esperantistoj estis en la salono kaj ĉio restis mussilenta dum la
ludado, pruvas la talenton de la geaktoroj.

Grandan sukceson akiris la mandolinklubo „Risoluto", la pianist-
ino f-ino E. Parkinson kaj la gekantistoj f-ino de Bruyn kaj s-roj
J. Van den Branden kaj Leo Levy. Ciuj f-inoj ricevis belan florgarbon,
la gvidanto de la mandolinklubo memoraĵon, same kiel nia amiko
Schroeyers, la gvidanto de la kantrondeto de nia grupo.

Post la koncerto okazis dancado, dum kiu „The Metro Dance
Orchestra" movigis la plej rigidajn krurojn.
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Es is festo, kiu estis bona propagando ĉe la ne-Esperantistoj, kaj
restos neforgesebla por ĉiuj ĉeestintoj.

La rekta Vojo. — La 23-an de Aprilo nia grupo ĉeestis la feston
de la Flandrema Grupo; la 30-an s-ro Engel parolis pri la vivo de la
leonoj. La dumvintra kurso de nia grupo nun finiĝis, sed la 10-an de
Majo s-ro Lodema sr. komencis someran kurson por 20 gemembroj
de la „Vlaamsche Jongeren Vredes-Aktie" (Flandra Junulara Pacagado).
Tiuj, kiuj deziras informojn pri ĉi tiu simpatiinda unuiĝo, bonvolu sin
turni al Frans Arijs, Graaf van Egmontstraat, 16, Antwerpen.

Oostende. — Dum nia lasta kunveno de la 22-a de Marto ni
akiris ankoraŭ 5 novajn membrojn  : la grupo nun jam havas 35 anojn.
La 13-an de Majo finiĝis la lecionoj, donitaj de s - ro Janssens; ĝis la
fino ĉeestis 20 lernantoj. Post la kurso de s-ro Janssens ni decidis
datirigi ĝis la fino de Junio por pl.iperfektiĝo. Laŭeble niaj grupanoj
lernos ĉiusemajne aŭ ĉiudusemajne novan kanton.

Oudenaarde. — Kelkaj fidelaj kursanoj kunvenis la 10-an de
Majo por pritrakti diversajn punktojn. Kun la Ronsaj Esperantistoj,
kiuj organizis ekskurson al nia urbo, ni jam interkonatiĝis : kune ni
daŭrigis la ekskurson por viziti du gesamideanojn en Leupegem kaj
Etikhove. Ŝajnas, ke ĉiuj bonege amuziĝis  kaj ne bedaŭras tiun
fairopruvon.

La 14-an de Junio okazos la fondo de grupo en nia urbo ; pliajn
detalojn pri la tagordo sendos la kursestro. La 28-an de l' sama
monato okazos la 1 -a leciono de la perfektiga kurso.

Ünuanime la geesperantistoj el Oudenaarde decidis ĉiuj aboni la
revuon „ Flandra Esperantisto ".

Roeselare. La kursoj de Esperanto, la unuaj organizitaj en
nia urbo, finiĝis. Nome de la partoprenintoj, f-ino E. Saeys dankis la
kursgvidinton pro lia sindonema laboro kaj transdonis al  li kiel dank-
esprimon belegan donacon.

Por atingi rapidan disvastiĝon de Esperanto en Roeselare prov-
izore estis fondataj apartaj sekcioj por sinjoroj kaj fratilinoj. Tiamaniere
ni de nun povas certigi, ke la esperanto-movado sukcese progresos en
nia urbo.

Dek Roeselaraj geesperantistoj partoprenis la 3-an Flandran
Kongreson en Kortrijk ;ĉiuj dek revenis kun renovigita entuziasmo.

Ronse. — La Paca Stelo. La 1-an de Junio okazos ĝenerala
ripetado de la jam lernitaj kantoj  ; la 8-an. ni daŭrigos la tradukadon
de „Tiel la Flandroj rakontas" ; la 15-an okazos la daŭrigo kaj se eble
la fino de nia ludkonkurso : ni esperas revidi almenaŭ la saman
nombron da membroj, kiel la pasintan fojon ; la 22-an ni finos la

laboron de ĉi tiu. monato per la daŭrigo de nia grava kaj ne-facila
tasko, la tradukado de .,Tiel la Flandroj rakontas" : estas okazo por
la gekamaradoj por perfektiĝi  !

La proksima ekskurso estos pieda al Saint -Sauveur, kie la
kirmeso okazos. Kiu ŝatas plezuron, kuniru : ju pli multope ni estos,
despli granda estos la ĝojo. Rendevuo en „Concordia" je la 2.45 h.  ;
foriro akurate je la 3-a.

DIVERSAJOJ

Katolika Internacia Kongreso. Tuj post la XXIV-a Univer-
sala Pariza Kongreso de Esperanto, okazos en Lourdes la XVI-a
Kongreso de Katolikaj Esperantistoj. Certe tre multaj gesamideanoj
deziros partopreni tiun pilgriman kaj belegan vojaĝon. Interesatoj
bonvolu skribi al f-ino Laroche, 55, rue de Vaugirard, Paris VI, France.

Esperanto en la Servo de Teatro. Laŭ iniciativo de la
Ukraina teatra verkisto Kolesniĉenko kaj de la Esperanta lektoro
Viktorov Ceĥoviĉ estas organizita interesa naĝanta teatro.

La teatro havas vaporŝipon, per kiu ĝi veturas laŭ Dnepro kaj
laŭ aliaj riveroj de Ukraino kaj Blankrusujo, organizante spektaklojn
en la libera aero. La programo konsistas el malgrandaj dramoj kaj
apartaj numeroj, dediĉitaj al la internacia ideo. Antaŭ la komenco de
la reprezentadoj, lektoro Viktorov Cehoviĉ faras paroladon pri
Esperanto kaj invitas al vizito de granda internacia ekspozicio.

La artistoj deziras starigi kun la helpo de Esperanto interrilatojn
kun diversaj landoj. Geamikoj, dezirantaj korespondi kun la geaktoroj
adresu siajn leterojn al : Jov. D. Viktorov-Cehoviĉ (Por teatro), 2
Klovski Spusk, Kiev, U. S. S. R. Por ekspozicio estas petata alsendo
de afiŝoj, programoj, fotoj, insignoj. k.t.p. Siavice la teatro rekompencos
ĉiujn.

Cu lojale kaj honeste ? --- La ĉefdelegito de U. E. A., Belga
teritorio, kunvokis kunvenon por „ĝenerale priparoli la staton de
U. E. A. en nia lando. ekzameni la rimedojn por ĝia progresigo en nia
Teritorio kaj priparoli la disigan agadon de kelkaj membroj", je tago.
dum kiu la Flandraj Ü. E. A.-anoj ĉeestis sian nacian kongreson en
Kortrijk ! Estas vere, ke 1 i timas liberan diskutadon. La rimedoj por la
progresigo de U. E. A. en nia lando ? Unu eble sufiĉus : lojala kaj
honesta agado de la ĉefdelegito !
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S-ro Kreuz skribas

La 28-an de Aprilo mi ricevis de advokato Roost el Antwerpen
la jenan leteron el Genève, datumitan la 5-an de Aprilo :

„Sinjoro,
Sekve al la artikolo, titolita „S-ro Kreuz mensogas", aperinta en

la numero 7-a de via gazeto „Flandra Esperantisto", mi konigas al vi
la jenan deklaron de kvar personoj, bone lokitaj por prijuĝi la faktojn,
pri kiuj terras en tiu artikolo.

„Ni deklaras, ke la klarigoj pri la alparolo de la ukrainaj esper-
antistoj en Krakovo, donitaj „ex officio" de Sro Robert Kreuz,
Direktoro de I. C. K. kaj Konstanta Ĝenerala Sekretario de la Kon-
gresoj, estas konformaj al decido de K. R.-kunveno, kiu okazis antaŭ
la solena malfermo de la 23-a Universala Kongreso de Esperanto. Tiu
decido de K. R. daŭrigis la procedon, uzitan en la lastaj jaroj.

John Merchant, Prezidanto de la Internücia Centra Komitato de
la Esperanto-Movado, Prezidinto de la la Labor-Kunsido en l+"rakovo.

Prof. O. Buiwid, Prezidanto de la 23a Universala Kongreso.
Frans Schoofs, Sekretario de la Konstanta Reprezentantaro de la

Naciaj Societoj."
Tiu ĉi deklaro pruvas la malverecon de viaj asertoj, kontraŭ kiuj

mi protestas formale kaj energie. Mi ne dubas. ke vi sentos vin devig-
ata repreni viajn ofendajn esprimojn.

Rilate al via denova artikolo „Vangofrapoj por S-ro Kreuz",
aperinta en la numero 10-a de via gazeto, mi esprimas mian indignon
pro la nova ofendo, kiun vi faras tute senkaŭze al mi, kaj mi ankaŭ
postulas, ke tiuj ofendaj vortoj estu reprenataj.

Konforme al la belga gazetara leĝo, mi petas, ke vi represu ĉi
tiun leteron en la unue aperonta numero de via organo.

Kun estimo
(s.) Rob. KREUZ, L. K.
Direktoro de I. C. K.

Mia Respondo
S-ro Kreuz klarigis laŭ propra raporto, aperinta en „Esperanto"

de U.E.A., „ke en la malferma kunsido ne salutas nacioj, sed reprezent-
antoj de naciaj esp. organizoj, kiuj estas pagantaj membroj de K. R."
Dum la 20-a Uni versala Kongreso en 1928-a en Antwerpen s-ro Kreuz
mem alvokis por saluti la kongreson s-ron Sindhwad, Hindon, kiu ne
estis reprezentanto de iu lando aŭ iu esperanta grupo.

Li nomis la Krakovan agmanieron „regulon ĝisnunan", liaj
protektantoj nomas ĝin „procedon, uzitan en la lastaj jaroj". Estas
diferenco inter ambaŭ esprimoj. mi kredas.

Mi tamen bone notas, ke estis „ex officio", ke la direktoro de
I. C. K. faris tiujn deklarojn, kiuj estas pridiskuteblaj.

Pri la artikolo „Vangofrapoj por s-ro Kreuz", en kiu mi citis
el artikolo de d-ro Anakreon Stamatiadis, la fervora direktoro de
„Lingvo Internacia", s-ro Kreuz nur esprimas ŝian indignon, alportas
neniun defendan argumenton kontraŭ la asertoj de d-ro Stamatiadis. Mi
nomis lin „kalumniulo" en fina komento, sed tio li ne estas; juĝu mem,
kara leganto.

Al Jaume Grau Casas, L. K., la direktoro de „Kataluna Esperantisto",
kiu simpatias kun la Flandra Esperanto-movado, s-ro Kreuz skribis,
ke „la samideanoj de „Flandra Esperantisto" neniel kontribuis al la
Flandra parto de la Belga Antologio, kiu aperis okaze de nia Universala
Kongreso en Antwerpen." — S-ro H. Vermuyten, la kompilinto mem
de la Flandra parto, diras en „Antaŭa Dankvorto" : „Ampleksan kun -

helpon ni ĝuis precipe de s-ro Jan van Schoor".
I. a. li ankoraŭ skribis al la sama eminenta samideano, ke la

Flandraj esperantistoj formas politikan asocion, kvankam en art. 6
de la statutaro de „Flandra Ligo Esperantista" staras : „Ciuj grupoj
povas aliçi al Flandra Ligo Esperantista, sed garantias ne fari en aŭ
per la ligo ĉu politikan ĉu religian propagandon".

Ne, s-ro Kreuz ne estas kalumniulo !

Flandra Ligo Esperantista

La estraranoj, grupdelegitoj kaj interesiĝantaj membroj estas
insiste petataj ĉeesti la ĝeneralan kunvenon, kiu okazos dimanĉon la
26-an de junio en nia nova sidejo „Breughel'', Em. Jacqmainlaan, 37,
Brussel, de la 10-a ĝis la 12-a antaŭ- kaj de la 2-a ĝis la 4-a post-
tagmeze.

Tagordo : Daŭrigo de la kongresa kunveno ; reelekto de la
ligestraro ; agadplano por la sekvanta liga jaro ; nia revuo ; nia 4-a ; k.t.p.

Multaj ĉeestu !
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Bibliografio
(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas. Ĉiu

verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto -Instituto.)

Tra sovaĝa Kamĉatko, de Sten Bergman. El la Sveda tradukis
Birger Gerdman. Eldonis : Eldona Societo Esperanto, Stockholm, 1.
276 pĝ. ; 14 x 21 cm. Prezo : broŝ. sved. kr. 4,50, tole bind. kr. 6,—.

Goethe memorjaro 1932, Weimar, bele ilustrita broŝureto pri
Weimar, kie okazas ĉi tiun jaron Goethe - Memorfestoj. Senpage
ricevebla de Verkehrsverein, Weimar (Germanujo).

Protokolaro pri la Xla Kongreso en Amsterdamo 2-7 Aŭgusto
1931, de Sennacieca Asocio Tutmonda. Eldonis : SAT, 23, rue Boyer,
Paris XX. 112 pĝ. ; 14 x 23 cm. Prezo : Fr. fr. 2,25.

Subteno por nia revuo
Roberto, ĉiumonate, 10.— ; Ger. D. B., 20.--- ; monskatolo

Flandrema Grupo Esperantista -- Antwerpen, 137,50 ; monkolekto
festkunsid ode Flandra Ligo Esperantista dum nia 3-a en Kortrijk, 215.-- ;
monskatolo Nele - Brussel, 36.— ; vendado kantoj dum nia 3-a, de Mart,
26.-- ; Dollie, 41.— ; Mart, 10.-- ; Piet, 10.— ; Jan, 10.--- ; entute
515,50 fr.

Nekrologo

— La .15-an de Majo mortis en Aalst unu el la plej maljunaj
anoj de „Pioniro" : la 66-jara s-ro Keppens, onklo de nia sindona
samideanino f-ino Van der Poorten. Al la funebranta familio ni
prezentas niajn sincerajn kondolencojn.

— Post grava malsano mortis s-ino Maria Odilia Lambrechts,
la patrino de nia Aarschota samideano, s-ro Orner Willems. „Flandra
Esperantisto" prezentas siajn sincerajn kondolencojn kun tiuj de la
F. G. E. ,,La Progreso" el Aarschot al sia funebranta membro.
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