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LA KONGRESANOJ ANTAti LA MONUMENTO DE LA ORAJ
SPRONOJ

RAPORTO
La vetero antaŭ Pentekosto ne estis tre kuraĝiga, sed okazis

same kiel la pasintan jaron : la suno Sabate alloge ekbrilis kaj al-
portis bonan veteron.
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«Blokvagonaro» kondukis min en malpli ol 2 horoj — dé
Antwerpen al Kortrijk. Unu horon autel la forveturo mi jam sidis
en la «bloko» por havi sidlokon, ĉar neniu povas resti staranta en tia
vagonaro. Tridekope ni estas el Antwerpen kun du Lieraj kaj du An-
glaj samideaninoj. Oni babilas, ridas, kantas. La vagonaro haltas
nur en Gent. Tie multaj vojaĝantoj torlasos la vagonaron : ni havos
tutan vagonon por ni, ni pensas ! Sed en Gent tutan bandon da es-
perantistoj — plimulte el Hamme ensaltas la vagonaron. Ankaŭ nia
Germana samideanino, f-ino Buchty, el Aachen estas tie. Nova
babilado, nova ridado, sed por kantado mankas la aero. Premitaj
kiel haringoj en kesteto ni atingas la urbon de nia 3-a : Kortrijk.
ĉe la stacidomo tuj agrable surprizas granda pendtuko kun la nura,
sed multsignifa vorto : «Bonvenon» kaj atendas lokaj esperantistoj,
kiuj bonvenas kaj kondukas la alvenintojn al la akceptejo, organi-
zita en «De Tuin», la ejo de la Kortrijka grupo. Tie ni tuj ricevas
ĉiujn niajn dokumentojn, i. k. bela gvidlibro, kaj jam kun ĝojo re-
salutas malnovajn gekonatulojn kaj interkonatiĝas kun novaj ge-
samideanoj.

LA SONORILARKONCERTO
Je la 20 1/2 h. ĉiuj ariĝas sur la Granda Placo por aŭskulti la

sonorilarkoncerton, kiu vere estis tre impona.  .
De sur la turo de la ĉefpreĝej o Tebaj trumpetoj ludis preskaü

nur verkojn de Flandraj komponistoj : «Sonorilarkanto» de Peter
Benoit, «La Skeldo» de K. Mestdagh, «Migra Kanto» de Benoit, la
malnova popolkanto «Dumvintre kiam pluvas», «Flandrujon kore
amas mi» de Antheunis «Gent» de van Gheluwe, «Willemskanto» de
Roels, «Kerlingaland» de Mestdagh kaj «Lasta Muzika Penso» de
Weber.

La urba sonorilaristo, s-ro H. Morelle, majstre ludis nian him-
non «La Espero» du kantojn el la opero «Martha» de von Flotow,
•Venki» de J. Mehul. «Tra la Montoj» de E. Hullebroek, la luikanton
el «Jocelyn» de Godard, «Lampiroj» de Lincke kaj de iu H. M., la
sonorilaristo mem, du belajn muzikaĵojn : «Temo (Alegro)» kaj
Sonorilarmarŝo.

La Flandra sonorilar-arto estas mondfama ; certe ĉi tiu koncer-
to faris bonan impreson ĉe la fremdaj samideanoj ; al mi ĝi havigis
multe da arta ĝuo.

La koncerto ankaù allogis multajn ne-esperantistojn, kiuj kun
intereso aŭskultis la Esperantajn interparoladojn.

Kaj nun al la akceptejo, kie okazos
LA OFICIALA MALFERMO

de la Kongreso kaj kie la Liga prezidanto, transdonos en la
nomo de la aliĝintaj grupoj. novan flagon al la loka grupo, okaze
de ĝia 5-j ara ekzisto.

« De Tuin » ne estas luksa kafejo, sed kafejo, kie la Kortrijka
grupo estas hejma kaj ni ankaŭ tre rapide. La etaĝa salono. kie
okazas

DANCADO KAJ KANTADO
estas ornamita per Esperantaj flagetoj ; en angulo sidas la

orhestro, konsistanta el membroj-muzikistoj de la loka grupo : tà
Lspekto estas vere tiu de Flandra kirmeso kaj oni tiel bone amuzos
in kaj tiom ŝvitos kiel dum tia kirmeso. Per la kantado zorgas

«Juna Flandrujo» el Hamme kaj la «Flandrema Grupo Esperantista»
el Antwerpen. De nun dum la tuta kongreso oni multe kune kantos
liaj resonos : «Vivu am'! Vivu glas'! Vivu kant'!»

Mia koro balancas inter la utilo kaj la plezuro : iom melankolie
mi elektas la utilon kaj iras malsupren al la

LABORKUNSIDO
kie multaj priparolas kaj diskutas ĝis la 1-a pri la propagando farità
kiaj farota. Kaj tiam oni ne jam finis kaj decidas daŭrigi la sekvan-
tan, ne la saman tagon kaj se necesas dum la sekvonta Liga kun-
veno.

Kun lacaj kruroj la dancintoj kun laca cerbo la diskutintoj, iras
tiuj hejmen kaj hotelen. Kortrijk estas urbo, kie la policaj ordonoj
estas severe observataj : je la 1-a Sabate la kafejoj devas fermi sian
pordon kaj forpeli la klientojn tra ĝi. Ho Aalst, vi estas liberpara-
dizo laŭ tiu vidpunkto kompare al Kortrijk !

Mi ne tuj povas ekdorini : mi aŭdas ankoraŭ Esperantan babi-
ladon en ĉi tiu kaj tiu ĉambroj ; sed la hotelestro estingas la lumon
en la tuta hotelo : malhelo nun ĉie kaj baldaù silento... dormado...
ronkado... sonĝado...

Dimanĉe, dumvoje al
LA DISERVO

mi renkontas jam multajn gesamideanojn. La kapelo de la kole-
gio «Casino» estas plenplena; ankaŭ ĉiuj flagoj estas tie.

Estas Lia Monaha Moŝto J. De Coene, prezidanto de la Belga
katolika Ligo Esperantista, kiu faras la Diservon kaj belan predikon
pri la rilatoj inter Katolikismo kaj Esperanto.

Al la

OFICIALA AKCEPTO EN LA URBODOMO
ĉiuj nun iras post la Diservo.

Kiam la simpatiinda urbestro, s-ro advokato L. Gillon, honora
prezidanto de la kongreso, eniras kun la skabenaro kaj la urba
sekretario, s-ro Doutreligne, ĉiuj ĉeestantoj entuziasme ekkantas
nian himnon «La Espero». S-ro Oskar Steelant, nome de la Organiza
Komitato, prezentas al la urbestraro la kongresanojn, post kio Lia
urbestra Moŝto deziras bonvenon al la Esperantistoj en  Kortrijk kaj
promesas, nome de la urbestraro, ties pluan moralan kaj financan
helpon por la antaŭenpuŝo de la Esperanto-movado en Kortrijk. Es-
tas s-ro Leo Calloens, vic-prezidanto de Flandra Ligo Esperantista,
kiu dankas nome de la kongresanoj pro la bona akcepto,kaj estas nia
blinda Franca samideano Curnelle, kiu samon faras nome de la
ĉeestantaj eksterlandaj Esperantistoj.

Post ĉi tiu oficiala akcepto okazis speciala aŭdienco, dum kiu la
grupdelegitoj kaj landaj reprezentantoj estis prezentataj al la ur-
bestraro kaj estis trinkata pokalo da ĉampano je l'prospero de
Esperanto.
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En la granda akcept-salono de la urbodomo okazis nun la

FESTKUNSIDO DE FLANDRA LIGO ESPERANTISTA

dum kiu la prezidanto atentigas pri la fakto, ke neniam iu nacia
kongreso en ĉi tiu lando estis tiel multnombre ĉeestata kiel la
nuna, al kiu aliĝis 202 gesamideanoj. Li dankas la grupon el Kortrijk
pro la bona, ekzempla organizo de la 3-a Flandra.

Li laŭdas la prizorganton de la V. T. B.-kurso, nian amikon Leo
Calloens kaj tiun, kiu prenis la iniciativon de tiu kurso : nia amiko
Van der Poel el Mechelen.

Poste estas legataj saluttelegramoj kaj dito-leteroj de la Ger-
mana Esperanto-Asocio, Germana Esperanto-Ligo en ĉehoslovakio.
loka grupo Dortmund de la Germana Esperanto-Asocio, Esperanto -
Grupo el Düren (Rejniando), Karl Schmidt, la konata faldboatisto,
s-roj Onnen el 's Gravenhage kaj Georg Johannes, del. de U. E. A.
el Düsseldorf, Franz Pütz, prezidanto de la Esperanto-grupo de Dü-
ren, s-ro d-ro van der Spurt, prezidanto de N. E. L. E. el Brussel, Juul
Karnas prezidinto de la 1-a Flandra Kongreso. Gommer Torfs el
Lier, k. t. p.

Kaj nun ni aŭdas la salutparoladojn de Franca blinda sami-
deano. de Germana samideanino, de Hinda kaj Nederlanda sami-
denanoj, kaj de Angla samideanino. Por la Flandraj gesamideanoj
el vilaĝoj kaj urbetoj, kiuj escepte havas okazon por aŭdi fremdan
esperantiston, estis vera plezuro aùdi Esperanton same klare paro
lata el tiom da diversnaciaj buŝoj.

Salutas ankoraü la delegitoj de la diversaj lokaj grupoj : ni
aüdas voĉojn el Aalst, Antwerpen, Brussel. Gent, Hamme, Kortrijk,
Lier, Nieuwpoort, Oostende, Oudenaarde, Ronse, k. t. p.

Pro tiom da bondeziroj la kongreso nepre devas sukcesi.
Sekvas nun la raporto cie la Liga sekretario, G. Debrouwere, pri

la laboro farita dum la pasinta jaro, kaj tiu de la kasisto, s-ro B.
Bassleer, pri la stato de la Liga kaso. Multe da laboro estas farita,
malmulte da mono restas en la kaso.

Poste la redaktoro kaj administranto de «Flandra Esperantisto»
raportas pri la stato de la revuo kaj dankas ĉiujn, kiuj helpis al ĝia
redaktado kaj vivtenado.

La ŝanĝoj al la statutoj, proponitaj de f-ino J. Terrijn, nome ke
la Liga sidejo de nun estu en Brussel kaj la kotizo estu por kunlo-
gantai membroj 5.— fr. estas unuanime akceptitaj.

Post kelkaj komunikoj i. a. pri la Flandra Esperanto-Instituto
kaj la Pariza Kongreso, oni fine elektas la urbon por nia 4-a. El
diversaj lokoj estas delegitoj, kiuj proponas organizi ĝin : estas
Mechelen, kiu estas aklame elektita kiel urbo de la 4-a Flandra Kon-
greso de Esperanto.

Monkolekto, farita je la eliro, havigas al nia revuo kiel subtenon
sumon de 215..— fr.

Florkrono estas metata de s-ro Steelant ĉe la monumento, sur
la Granda Placo, honore de la viktimoj de la «lasta» milito, kaj nun
rapide al la urba teatro, kie okazas
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LA FESTENO
en la bele aranĝita kaj ornamita festsalono. Gratulojn al la resto-
raciisto, s-ro G. Bossuyt. kies Printempa supo, Pariza krustaĵo  kaj
bovaĵo kun legomoj atestis pri lia kuirarto. Kun ĉio tio deserto kaj
taso da bona kafo, kaj duona botelo da sangruĝa vino, ĉu ne
sufiĉas por kontentigi la plej frandeman manĝemulon ?

Kiam la boteloj estis senkorkigitaj unu tosto sekvis la alian ! La
ĉefa estis tiu je l'sano de geedzoj Debrouwere, kiuj tage kaj nokte
laboris por la sukceso de la Kongreso. Gerardo ricevis artan libron
nome de la Ligo, lia edzino belan f lorgarbon, kaj ambaŭ estis kor-
tuŝitaj. Tamen estis nur malgranda esprimo de la granda simpatio
de ni ĉiuj.

Oni ankaŭ multe kantis dum ĉi tiu festeno el 150 gorĝoj kune,
ĉar baldaŭ la kantoj estis konataj de ĉiuj, ankaŭ de la eksterlanda-
noj. Dank' al nia amiko Schroeyers, kiu la takton signis, la kantado
estis vere impona. Al ĉiuj la kantoj plaĉis; en ĉiuj grupoj de la Flan-
dra Ligo oni nun regule kantas.

Je la 4-a oni forpelas nin el la salono por kune iri al la Monu-
mento de la Oraj Spronoj, kie okazos la

KOMUNA FOTOGRAFADO
Ĉu vi vidis la fotografaĵon ? ĉu vi vidis tiun grupon de 200 Es-

perantistoj kun junaj, gajaj vizaĝoj ? Mi vidis fotografaĵon de alia
nacia kongreso Komparu kaj konkludu.

La verda, freŝa herbo de la Groeningekampo allogas la geju-
nulojn : ili eksidas kaj ekkuŝas kaj banas en la varma sunbrilo.

Ni faras ankoraù malgrandan digestian promenadon tra la urbo
kaj alvenas al la «Middenstandshuis» en la Lange Steenstraat, kie
en la belaspekta teatra salono komenciĝis je la 6-a akurate, por
multnombra publiko la

KONCERTO
La talenta pianistino, f-ino E. Parkinson el Antwerpen, kiun

ni konis jam de la 1-a Flandra Kongreso, ludis kelkajn klasikajn
inuzikaĵojn : «Akvaĵoj de la Vilao d'Esta» de Fr. Liszt, «Lula Ario»
de Fr. Chopin, «Rakonto» de Peter Benoit, «Preludo» de Mac Dowell
kaj «Lunnokto» de R. Veremans. F-ino Martha Vervloet ĉarmis per
deklamado de «Je Sankta Tomaso» de Pol de Mont kaj «Preĝo sub
la verda Standardo» de Zamenhof.

La geantan parton de l'sukceso akiris s-ro Watrin, profesoro de
deklamarto el Hamme, kiu kun multe da sento aùdigis kelkajn
poemojn el «Amo kaj Poezio» de Jan van Schoor kaj per la majstra,
fajra deklamado de ties «Kontraŭmilitema Kanto» eksplodigis
veran aplaŭdtondron.

Dum la paŭzo okazis la
DIPLOMDISDONADO

al la laŭreatoj de la ekzamenoj, organizitaj de Flandra Esperanto-
Instituto kaj okazintaj en  Kortrijk, Aalst kaj Hamme. Estis f-ino
J. Terrijn, la prezidantino de la Instituto sciigis la rezultojn-
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troveblaj aliloke en ĉi tiu numero de nia revuo-kaj atentigis pri
la ĝojigaj rezultoj de la ekzamenoj.

La laŭreatoj ricevis sian diplomon el la manoj de eksterlanda
samideano aù samideanino kaj tiel havis la okazon por jam inter -

ŝanĝi kelkajn Esperantajn vortojn kun alilingvano.
La ĉefplado de la festo estis la

REPREZENTADO DE «DU HUNDOJ POR UNU OSTO'
Certe ĉi tiu unuakta teatraĵo kun kantado ne estis tiel altnivela

kiel la Sabbe-aĵoj, kiujn oni reprezentis dum la antaŭaj Flandraj
kongresoj, sed pri ĉi tio neniu pensis : oni nur ridis. ridegis !

Gratulojn al la aktoroj, al s-ro Eug. Vandenberghe kiel Saŭ-
cujo. Pietro Misschaert kiel Salfarejo, s-ro Marcel Van Iseghem kiel
policano, kaj speciale al s-ro G. Lotthior. kiu ne estis Esperantisto,
sed lernis la rolon de Kwispelsteert speciale por la Kongreso. Ni
konfesu, ke ni ne povis aŭdi tion. ĉiuj havigis per sia vigla ludado
multe da plezuro al la publiko. Ni ne forgesu la pianistinon, f-iron
Cognie, kiu akompanis la kantojn kaj zorgis, ke ne derelis la kan-
tantojn de la ĝusta tono.

La fotorafisto dumtempe jam estis alveninta kun la kongre-
saj fotografaĵoj kaj ĉiuj volis vidi kiel li aŭ ŝi aspektas sur ili.

Nun al la hotelo por refreŝigi kaj beligi nin por la
BALO

en la festsalono de la urba teatro.
Mi ĉeestis multajn balojn, sed malmulte da tiel agrablaj, tiel

belaj, tiel amuzaj. Ha, la belaj virinaj tualetoj, la freŝaj. junaj,
kontentaj vizagoj, kiujn mi vidis tie ! Tia halo estas pli bona por
rejuniĝi ol la Voronoff-rimedo !

Unuaranga orkestro ludis la lastajn sukces-ariojn ; helkoloraj
balonetoj ŝvebis super la dancantoj kaj diskrevis je l'ĝenerala
ĝojo.

Mi ne kapablas kalkuli kiom da litroj da ŝvito mi ŝvitis dum ĉi
tiu balo, mi tamen bedaŭras, ke ĝi nur daŭris ĝis la 2-a...

Lunde matene tre frue skuiĝantaj ĉaroj ruliĝas, laite babilan-
taj virinoj iras tra la strato de mia hotelo, pendigas min inter
dormo kaj vekiĝo : ho jes, estas la fama Lunda merkato !

VIZITO AL LA ARKEOLOGIA MUZEO
ne tre allogis min : mi timas tiajn muzeojn en kiu oni facile mem
arkeoligiiĝas. Mi tamen iris kaj eterne ĝojos ĉar mi iris. La konser-
visto de la muzeo s-ro Acke per siaj spritaj klarigoj en suka
lingvaĵo sukcesis vivigi tiujn antikvaĵojn. Tiuj, kiuj aŭskultis pen-
dis ĉe liaj lipoj. Multaj, kiuj bedaŭris, ke la vizito nur daŭris
1 horon, interkonsentis kun la konservisto pri speciala vizito. Bal-
daŭ s-ro Acke estis iĝinta amiko de la Esperantistoj kaj ankaŭ
gvidis ilin tra la bela urbodomo, la pentrinda beginejo kaj la
preĝejoj S-ta Martino kaj S-ta Virgulino Ni multon lernis de S-ro
Acke kaj tre dankas lin pro liaj kleraj klarigoj.

Dum ni promenis en la beginejo, la sonorilaristo ludas nian
himnon. Ni aplaüdas. ĉu li aŭdas nin ?

Denove ni ekmalsatas kaj iras al la akceptejo por komune
tagmanĝi. Se Breughel estus vidinta tion, li certe estus juĝinta tiun
festenon pentrinda! Ree oni komune kantas, oni sin amuzas.

Jam nun la prezidanto de la Organiza Komitato dankas la
kongresanojn pro ilia aliĝo, oni redankas lin pro la farita laboro kaj
oni jam ekkrias : «Ĝis la kvara en Mechelen!» Kaj tamen neniu
forveturas : ĉiuj promenas al la urba parko, kvankam la vetero
ŝajnas malpliboniĝi, kaj poste al la piedpilkludejo «Stade», kie
okazos la vetludo inter «La Leonoj» el Antwerpen — Hamme kaj
«La Verda Pilko» el Kortrijk — Aalst. Oni legu la raporton de nia
speciala sportredaktoro pri tiu vetludo : mi mem kunludis kaj miaj
opinioj pri ĝi povus ŝajni partiemaj.

Dum la ludo estis ekpluvinta kaj nun de tempo al tempo pluvis,
pluvegis...

Antaŭ mia foriro, mi ankoraŭ iris al la akceptejo, kie nun
ĉiuj adiaŭis unu la alian kaj oni ankoraŭ laŭte kantis...

Estas vere kun bedaŭro, ĉar la tempo tro rapide forflugis, ke mi
adiaŭis ĉe la stacidomo la geamikojn el Kortrijk. Feliĉe ni estis
multope en la vagonaro kaj babilado pri la forpasintaj tagoj kaj
kantado de la kongresaj kantoj forpelis la kongresveon...

La pasintan jaron samideano diris al mi en Aalst : «mi ĉeestis
ĉiujn naciajn kongresojn en nia lando, sed neniam mi aùdis paroli
tiom da Esperanto kiel dum ĉi tiu kongreso» ; nun samideano diris
al mi : «ne estas mirinde, ke ĉe vi regas entuziasmo kaj bonhumoro:
al via movado aliĝis la gej unuloj .» Kaj estas kun ĉi tiu pripenso ke
mi kun ĝojo rememoras la kongreson en Kortrijk.

Dankon al la grupo el Kortrijk pro la agrablaj, amuzaj tagoj
kiujn ili havigis al ni dum Pentekosto en la de ' ili aranĝita vera
Esperantu j o.

Al ĉiuj, kiujn mi tie ekkonis kaj revidis : «öis la revido en Me-
chelen je Pentekosto 1933 ! »

Raportanto

La dumkongresa piedpilkvetludo.
«La Verda Pilko» (4) kontraŭ «La Leonoj» (1)

(De nia speciala Sportredaktoro)

Sensacia kaj emociplena ! Per tiuj adjektivoj la kongrespro-
gramo vekigis la intereson por kongresa novaĵo, antaŭe neniam vi-
dita : du esperantistaj dekunuoj unu kontraŭ la alia!

«La Verda Pilko» : kunmetita el Kortrejkaj kaj Aalstaj sam-
ideanoj ; graciaj korpoj, verde kaj blanke vestitaj.

«La Leonoj» : kunmetita el Antverpenaj kaj Hamme'aj sami-
deanoj, blanke vestitaj ; enhavanta kelkajn pli aĝajn elementojn
laŭ la korpulenteco.

La ludkampo : en bona stato ; dum la vetludo ankoraŭ plibo-
nigita de pluvetado ; kretlinioj, montrantaj la limojn de la kampo
kaj de la punpiedbatejo mankis. Limarbitraciantoj do ne estas
bezonataj. La celejoj senretaj.

La arbitracianto : samideano el Roeselare en blua kostumo kun
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«Derby»-ĉapo ; posedanto de fajfilo, pli belsona ol tiu de la gvidinto
de la Rekta Vojo-danco.

La honora tribuno : tute okupita de la kongresanaro kaj por
ĉi tiu okazo intence fortikigita.

La sintenado de la publiko : komence scivola ; iom post iom
la pasioj ekvekis ĝis grado tiel alta. ke  kompare la vetludoj Belgujo-
Nederlando nur ŝajnas esti ekzercoj.

Kiam L. V. P. faris la venkan celpoenton, mi rimarkis patron
de 9 infanoj, dancanta sur sia sidloko, svinganta ies ĉapelon (ĉar
li mem ne portis tian vestajon).

Karaj gelegantoj! Ne postulu ke mi nomu kaj priparolu ĉiun
ludinton aparte! Tamen pri kelkaj mi ne rajtas silenti. La celde-
fendinto de la Leonoj estis iom tro peza por sia tasko. Kvankam
li kelkfoje bone savis, estis por li pli facile 4-foje preterpasigi
la pilkon. «Nia Jan» sur vetluda kampo! Cu tio ne maipliigas la in-
decon de lie-prezidanto ? Evidente pri tio li mem ne pensis, ĉar li
estis la plej entuziasma ludinto sur la kampo. Dufoje mi konstatis,
ke li (ĉar la pilko ne volis) si mem ĵetis tra la kontraŭulan celejon
kaj tiajn celpcentojn la arbitracianto prave nuligis. S-ro Watrin
montris sin tiel rapida dekstra eksterulo kiel kapabla dekiamatoro.
Piet faris alian impreson : estis kvazaŭ li kaŝis la pilkon sub sia
trikotvesto.

La Verdpilkanoj entute vidigis belan ludon. Iliaj atakoj estis
perfektaj kaj por la Leonoj danĝeraj. kion cetere la rezulto pruvas.
Sed inter ili laŭŝanje unu estas iom miopa, ĉar li piedbatis la pilkon
en la vizaĝon de Karel anstataü en la celejon. Kaj nia Karel dum
duona minuto staris «groggy» kiel diris kompate la Anglaj sami-
deaninoj.

Al la brila ideo de la kongreskomitato la kongresanoj dankas
gajan horon.

Konkludo : Neniam plu kongreso sen piedpilkvetludo !
A. Lodema, Sr.

ATENTU. — Restas ankoraŭ malgranda kvanto da kongres-
fotografaĵoj. Ili estas haveblaj pere de Flandra Esoeranto - Instituto
po 3.— fr. La gvidlibreto tie Kortrijk ankaŭ estas tie ankor. aü
havebla po 2.50 fr.

FOR LA MASKO!

Dum la mondmilito mankis al la Germana militliveranto Stol-
zenberg sulfurkarbono. kium oni ŭzas por la fabrikado de haladz-
fosgeno. En Francujo oni fabrikis sufiĉe da ĝi kaj Stolzenberg ja
proponis en Svisaj Gazetoj aĉeton de tiu materialo po fl. 250.— por
cent kg. Ĉar la kutima prezo estis po fl.— 25.— por 100 kg. la
Francaj fabrikantoj, povis gajni tiamaniere fl. 22.500. -- por ĉiu
vagono ekstra ! Ili kompreneble ne hezitis kaj baldaù la Franca sul-
furkarbono reveniskiel G ermana fosgeno en gla pulmojn de l'Fran-
caj soldatoj !

(El « Vredesstrij d» )

Flancira amiante.
LA OBSTINA EDZINO

Geedzoj enpakigis ion kaj bindis la pakon per ŝnuro. La edzd
diris : «Edzinjo, donu al mi tranĉilon por detranĉi ĉi tiun pecon
de la ŝnuro». La edzino havis tondilon kun si kaj diris : «Nu, mi
faros tion per mia tondilo- . Sed la edzo respondis, ke la ŝnuro estas
tro dika kaj tondilo ne taŭgas por tio. La edzino siaflanke kon-
traŭstaris la uzon de tranĉilo kaj tiel eksplodis disputo, kiu pli kaj
pli graviĝis. Super ĉio oni aŭdis la voĉon de la virino : «tondilo! ton-
dilo!» Ĉiam batalante ili ambaŭ alvenis sur la straton, kie fluis ri-
vero. La viro iĝis tiel kolera, ke li puŝis sian edzinon en la akvon.
«Nun ŝi estos certe resanigita de sia obstineco, «li pensis. Sed jen
reaperis ŝia kapo super la akvon kaj ŝi ankoraŭ kriis : «tondilo!
tondilo!»

Tio transpasis la mezuron! Li prenis longan bastonon kaj pu-
ŝis ŝian kapon sub la akvon. Li tiam firme kredis esti liberigita
de ŝi. Sed nun ŝi levis sian manon super la akvon kaj kvazaùtondis
per la montra kaj meza fingro. Kiam la viro vidis, ke la obstineco
de la edzino ne estas forigebla, li' eltiris ŝin el la akvo kaj sekigis
ŝin en la sunbrilo.

Rerakontis Jan van Schoor.

Vivo lauj Aine.
Nia vivo estas floro, 	 Amo ankaù estas floro,
kies frumatena gloro

	 kiun serĉas juna koro
gvidas jam al fina horo. 	 por eksveni de l'odoro.

Min ĉirkaŭas du bukedoj ;
velkas floroj kaj folioj.
La juneco malaperas ;
am' kaj vivo : iluzioj .

Juul Karnas.
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iI.remso inter Â.jamt•j
Lj .Ir.Imoj.

DE JAN HOLLAND

Vi demandas, kial la nobla Asjanta popolo militiras laŭ alta
komando ? Nu, ni ne f aras tion laŭ alta komando, sed laŭ alta
permeso.

ĉiu Asjanto sopiras al milito. Kaj ne sen kialo : estas por ĉiu
partoprenanto tempo de lukso kaj riĉego. Kiam la rikolto staras sur
la kampo. ni militiras kontraŭ la najbara gento. Ni vivas de la
fruktoj de ĝia laboro. Ni manĝas ĝissate de ĝia brutaro. ĉiutage
ni ebriigas nin per ĝia palmvino kaj se ĝi posedas Anglan rumon,
des pli bone. Ni kondukas hejmen multajn sklavojn kiuj anstataŭ-
an nin al laboro, belajn knabinojn, kiuj pliĝojigas la hejman viva -
don, kaj multon da belaj donacoj por niaj edzinoj kaj infanoj.

La reĝo persone gajnas ne multe pli ol la kraniojn de la ven-
kitaj malamikoj, kiujn lia Majesto volonte uzas por la arta orna-
mado de la publikaj konstruaĵ oj  . Estas kompreneble, ke niaj per-
sonaj profitoj ne estas akiritaj sen ia vivdanĝero.

Tute alie ĉe niaj soldatoj.
Dum la milito, kia ajn estu ĝia rezulto nur malprofito atendas

la soldaton. Dum la milito li ĝenerale mizeras. Kiam oni trafas lin
rabanta, li estas punata. Li ne ricevas parton de la militakiraĵo.
Dum lia forestado liaj edzino kaj infanoj ricevas sub -

vencion tro grandan por morti, tro malgrandan por vivi.
Dume forpasas liaj prof esiaj aferoj. Se li iĝas sekve
de vundiĝo nekapabla por labori, tiam li devas pligrandigi la etan
pension per almozpetado. Se pligrandiĝo de teritorio estas la re-
zulto de la venko, kiom tio helpas al la kompatinduloj kiuj donis
sian sangon pro tio ? Ĉu eble ili recevos farmbieneton ? Ĉu la im-
postoj iĝos malpli premaj ? Tute ne, la nova teritorio postulas no-
vajn fortikaĵojn, pli da kanonoj kaj plialtigas la militbudĝeton.

ĉi ĉion scias ĉiu. Kio do estas, kio instigas la malfeliĉulojn mi-
litiri ne nur volonte sed eĉ entuziasme ?

Se kelkaj miloj iam rifuzus porti armilojn, tiam la reĝa ordono
ja restus senefika kontraŭ la pasiva rezisto.

(El «La Similibro») 	 Tradukis E. Cortvriendt

FINA FRAZO EL «LA LEONO DE FLANDRUJO» DE
HENDRIK CONSCIENCE :

«Flandro, kiu legis ĉi tiun libron. pripensu je la glororiĉaj faroj,
kiujn ĝi enhavas, kio Flandrujo antaŭe estis, — kio ĝi estas nun, —
kaj pli multe kio ĝi estiĝos, se vi ne forgesos la sanktajn ekzemplojn
de viaj praavoj !»
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De IPerdrilus 	 !?ilaI.i..
La Ukrainaj esperantistoj , kiuj post multaj malhelpoj estis

fondintaj landan societon de Ukrainaj esperantistoj en Polujo kun
sidejo en Kalomea. petis-s-ron prof. Oreto Kuzjema saluti la XXIII-
an Universalan Kongreson de Esperanto en ilia nomo, ĉar li estas
unu el la plej malnovaj esperantistoj, redaktoro de la malaperinta
revuo «Ukraina Stelo», aŭtoro de lernolibroj kaj konata propa-
gandisto de Esperanto.

Ni diskonigis, kiel tute kontraŭe al la ideo de l'Esperantismo
la Ukraina delegito estis traktata dum la Krakova kongreso kaj kial
pro tio la Ukrainoj forlasis la kongreson. Nia protesto kontraŭ
la partiema agado de la sekretario-kasisto -prezidanto de la K. R.,
prezidanto de la Belga Ligo, reehis en multaj esperantaj revuoj. Ni
ĵuris, ke ni ne ripozos antaŭ ol la justeco estos venkinta. Por akiri
j ustecon, necesas diskonigi la veron.

Interese certe estas kiel s-ro prof. O. Kuzjma mem rekontas
en letero al unu el niaj amikoj kiel li en Krakovo estis sendata de
Pontius al Pilatus.

«Mi venis Krakovon, serĉis la prezidanton. s-ron d-ron B 
kaj prezentis miajn plenpoyojn. Tiu sendis min al s-ro
K , s-ro K  denove al s-ro B , sed fine mi kaptis
ilin ambaŭ kune kaj ili decidis, ke ĉio dependas de s-ro
S , post kio ili kondukis min al la K. R.-ejo. S-ro S... estis
tre ekscitita, ĉar baldaŭ devis okazi la antaŭkongresa kunsido. Mi
klarigis al li la aferon, post kiam li diris. ke ni ne pagis kotizon al
la K. R. kaj pro tio ne rajtas paroli. Mi diris. ke kongreso estas in-
ternacia kaj tutmonda kaj ne tiu de K. R.. sed-ke mi tamen estis
preta tuj pagi eventualan kotizon kaj demandis kiom mi devis pagi.
Tiam li respondis, ke nun ne estas tempo ; krone, li mem plendis,
ke ankaŭ aliaj societoj ne pagis kaj lian cirkuleron respondis nur
unu asocio. Mi rimarkis, ke tiaokaze nur unu asocio rajtos paroli
(humoro ĉe la ĉeestantoj) . Fine mi diris. ke ne nur «La Progreso»
rajtigis min paroli, sed ankaŭ la Ukrainaj gazetoj petis min pri tio.
Li respondis, ke ni havas nek reĝon, nek prezidanton, do ni ne raj-
tas paroli ; krome el la kongreslando parolos nur la prezidanto 1:aj
oni komprenos tion en la nomo de ĉiuj enlandanoj. Mi rimarkis,
ke el Bohemujo parolos ankaŭ Germanoj. sed li diris, ke fine tio ne
nur de li dependas, sed ankaù de la kunsido de K. R. kaj petis min
forlasi la ĉambron kaj atendi la decidon en la koridoro.

Mi atendis pli ol 1 horon — eble 2 ; fine oni min vokis kaj-s-ro
S... diris, ke laù decido de la kunsido ni ne rajtas paroli, ĉar 1 -e ni
ne apartenas al K. R. kiel pagantaj membroj kaj 2-e ni ne formas
ian sendependan ŝtaton nek ian gravan eksteresperantan organi-
zon

Mi respondis, ke tiakoaze mi ĉi tie havas nention por fari, ĉar
mi ne venis en privata k<<rakte_o, nur kiel sendito. KonsPkvenco mi
devos ti an sdoni la decidon al la Ukrainoj.

l i



S-ro Direktoro ie U. E. A. petis min ne forlasi la kongreson
sed mi adiaŭis ĉiujn Kaj sciigis la aferon al la aliaj alvenintaj
Ukrainoj...

Post tagmeze du Ukrainoj ankoraŭ provis paroli hejme ĉe s-ro
B... pro ebla lastmomenta decido permesi 1-minutan paroladon,
sed vane.

Tial la protesto kaj forlaso de l'kongreso estis neeviteblaj.
Mi rimarku, ke ne mi, sed s-ro Ivan Ĉerkavski parolis dum la

1-a laborkunsido, ĉar post ĝisnuna sperto min, al ĉiuj bone kona-
tan, oni eble ne lasus paroli kaj lin la kongresa komitato ankoraù
ne vidis kaj ne povis malhelpi preni la parolon».

Jen la faktoj, rakontitaj de s-ro prof. O. Kuzjma mem. La
esperantistoj j uĝu !

L.mJr. imIo
Es'eeranfieil'a.
EN JENA VALO KRESKAS FLOR'.

(Daar staat een bloemken)

Teksto de Hoffmann von Fallersleben. 	 Muziko de Edg. Tinel

En jena valo staras flor',
Al vi mi ĝin donacos
Vi, kiam mi ja estos for,
Ankoraŭ pri mi pensos.
Kaj kiam vi rigardos ĝin,
La floro ekdeklamos :
Memoru min ! Memoru min
Eterne mi vin amos !

Tradukis Martha Vervloet

EL LA MILIT-TAGLIBRO DE STIJN STREUVELS

«Kiam ni atingos la organizon de forta grupo da junuloj, kiuj
rifuzos mortigi kaj ke ĉi tio ne estos konsiderata kiel malkuraĝo ?
Tiam la ŝtatoj eble serĉos aliajn rimedojn por reguligi siajn dis-
putojn kaj estos evitata la ĝenerala mortigado».

Esperanto -Eiczaineenoj.
Jen la rezultatoj de la Esperanto-ekzamenoj. organizitaj de

Flandra Esperanto-Instituto, dum la monato Aprilo pas.
EKZAMENOJ DE LA 3-A DE APRILO EN AALST.
Akiris diplomon pri SUPERA KAPABLECO :
kun plej granda distingo :
s-roj Eekhaut Remi, Neirinckx Edmond kaj Stroobants Firmin ,

ĉiuj el Aalst.
kun granda distingo :
s-ro De Bruecker Jan, el Aalst.
Akiris diplomon pri SIMPLA KAPABLECO :
kun plej granda distingo :
f-inoj De Cremer Leontine, el Lede, Vereecken Florine. Van

Vaerenbergh Maria, D'Herde Maria, el Aalst.
kun granda distingo :
s-roj De Bruecker Emiel, el Aalst, De Meyst Frans, el Herdersem,

Trock Jozef. el Aalst, Uyttendale Jeroom, el Schellebelle, f-inoj Nei-
rinckx Camilla, el Erembodegem, Coppens Gudula el Aalst.

kun distingo :
s-ro Mahieu Arnold, el Aalst.
kun kontentigo :
s-ro Van Molle Albert, f-inoj Triest Elvire, De Nul Marie-Louise,

ĉiuj el Aalst.
EKZAMENOJ DE LA 17-A DE APRILO EN KORTRIJK.
Akiris diplomon pri SUPERA KAPABLECO :
kun plej granda distingo :
s-roj Misschaert Pierre, el Kortrijk, Doornaert Antoon, ei Ha-

relbeke.
kun granda distingo :
s-roj Vandenberghe Eugeen, Vandenberghe Andreo, ambaŭ el

Kortrijk.
kun distingo :
s-roj Van Iseghem Marcel, el Kortrijk, Devolder Marcus, el

Geluwe.
Akiris diplomon pri SIMPLA KAPABLECO :
kun plej granda distingo :
s-ro Maes Romain, el Kortrijk.
kun granda distingo :
s-roj i/Tilschaert Palmer, el Kortrijk, Dermaut Marcel, el Ha-

relbeke.
kun distingo :
s-ro Debree Henri, f-ino Dewachter Simonne. ambaù ei Kort-

rij k.
kun kontentigo :
s-ro Voet Gaston, el Kortrijk.
S-ro Casier Pierre, komunum-estrarano el Marke kaj plej

maljuna membro de la Esperanto -grupo el Kortrijk, ricevis diplo-
mon pro honoro.
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VARBU ANONCOJN POR
NIA REVUO

EKZAMENOJ DE LA 24-A DE APRILO EN HAMME.
Akiris diplomon pri SUPERA KAPABLECO :
kun plej granda distingo :

s-roj Maes Roger, Waterschoot Jozef, s-ino Maes-Van Raemdonck
Julia.

kun granda distingo:
s-roj Watrin A., De Paepe Arthur, Smit Antoon.
Akiris diplomon pri SIMPLA KAPABLECO.
kun plej granda distingo :
s-roj Rogiers J., Bockstael Adolf.
kun granda distingo :
s-roj De Vos Albert, Temmerman Alb., Vercauteren Frans, Van

Raemdonck Achiel.
kun kontentigo
s-roj Braem Albert, Vereecken Germain, Van Cauwenberg Geor-

ges, De Winne Gaston, Van Cauwenberg Albert, Hoens Arthur.
Al ĉiuj sincerajn, tutkorajn gratulojn !

GRATULOJ.

-- Al ges-roj Frans Van Immerseel kaj Gabrielle Adriaensen,
kiuj geedziĝis la 31-an de Majo pas.

M.mJII'rahir..

Ra ImiJemI•.

La Ligo de ŝtatoj : Onklo Sam kaj mi tre ĝojas ĉar vi tiel afable
akceptas niajn proponojn. Ni ne plu parolu pri ĉi tiu sensignifa
incidento. 	 («Cytrano)

KAMPARANA REGULO DE
L. UHLAND

Knabinon en ĝarden' aŭ kamp'
vi serĉu dum somer',
ĉar tiam longa estas tag'
kaj milda la vesper'.

Dum vintro vin kunigos jam
plej forta amligil':
vi do ne staros en la neĝ'
je frosta lunobril'.

Tradukis Juul Karnas
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TRUNKO KAJ SARMENTO DE
GRAFIN

WICKENBURG-ALMASY

Vi estas trunko, mi sarmento,
vi staras firme eĉ sen mi,
sed mi, amato, ŝanceliĝas,
senforte falas ja-sen vi.
Mi vian vivon plibeligas,
vin ĉirkaŭpremas kun pasi',
vi min apogu, portu, levu -

vi estas trunk'-sarmento mi.
Tradukis Martha Vervloet

Sabato, 30-a de Julio :
17 h. Unua kunsido de ICK (kun

LKK) .

18 h. Unua kunsido de KR.
20.30 h. Interkonatiĝa Festo aŭ

Danco.
Dimanĉo, 31-an de Julio :
8.30 h. Diservoj.

10 h. Solena Malferma Kunsido

en Maison de la Mutualité
(la Kongresejo) aŭ en
Sorbonne.

15 h. Malfermo de la Somera
Universitato.

16 h. Estrarkunveno de UEA.
16 h. Dua kunsido de ICK.
20.30 h. Teatra prezento.
Lundo, 1-a de Aŭgusto :
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XXIV-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
Parizo, 30 Julio — 6 Aŭgusto 1932

Provizora programo
Interkonsente kun la Internacia Centra Komitato, la Loka

Kongresa Komitato de la XXIV-a Universala Kongreso starigis la
jenan provizoran programon por la Pariza Kongreso :



9.30 h. Unua Laborkunsido.
13.30 h. Ekskurso al Versailles.
15 h. Dua kunsido de KR.
17 h. Unua kunsido de la Ĝene

rala Estraro.
Mardo, 2-a de Aŭgusto :
9.30 h. Kunsido de UEA.

11 h. Tria kunsido de ICK.
11 h. Vizito al la ĉambro de Ko-

merco de Parizo kaj la fa-
ma Esperanta Biblioteko.

12 h. Senpaga lunĉo ĉe la ma-
gazeno Galeries Lafayet-
te.

15 h. Somera Universitato kaj
fakkunvenoj.

15.30 h. Dua kunsido de la Ĝe-
nerala Estraro.

20.30 h. Literatura Vespero de
«Literatura Mondo».

Merkredo, 3-a de Aŭgusto
9.30 h. Tuttaga ekskurso al

Fontainebleau.
Jaŭdo, 4-a de Aŭgusto :
9.30 h. Dua Laborkunsido.

15 h. Somera Universitato kaj
fakkunvenoj.

15 h. Kvara kunsido de la Ĝene-
rala Estraro.

20.30 h. ŝipekskurso al St-Cloud.
Vendredo, 5 -a de Aŭgusto :
9.30 h. Tria Laborkunsido.

15 h. Somera Universitato kaj
fakkunvenoj.

16 h. Kvara kunsido de la Ĝene-
rala Estraro.

21.30 h. Internacia Balo.
Sabato, 6a de Aŭgusto :
10 h. Ferma Kunsido en Maison

de la Mutualité.

5-a INTERNACIA KURSO de ANDREO CSEH
ARNHEM, 19-29 JULIO 1932

La kurso daŭros dum 10 labortagoj, kun 4 instruhoroj êiutage.
La lecionoj okazos matene de la 9-a horo ĝis la 1-a horo. En la
posttagmezoj estos plezuraj kaj studaj ekskursoj. En la vesperoj
okazos alterne amuzaj kaj seriozaj kunvenoj kun prelegoj kaj lum-
bildparoladoj.

La kurso finiĝos per amuza vespero kun teatra prczentado kaj
balo la 29-an de Julio.

La 30-an de Julio oni povos forvojaĝi al la Pariza kongreso, kun
la nederlanda speciala karavano de UEA (Pri la karavano oni turnu
sin al s-ro J. Telling, ĉefdel, de U. E. A., Bellevoijsstraat 36, Rotter-
dam.

En la kurso partopreni povas ĉiu persono, kiu ankoraŭ ne scias
Esperanton, kaj ankaŭ malnovaj Esperantistoj, kiuj deziras studi la
kursmetodon.

Kotizo por la kursoj kaj ĉiuj aranĝoj alligitaj (prelegoj, teatro,
balo k.t.p.) : 12.50 ned. guld.

Premio : Tiuj personoj, kiuj varbas tri neesperantistajn kursa-
nojn, povas partopreni ne pagante kotizon.

Favoroj : 10 kursanoj povas ricevi senpagan loĝejon en la Es-
peranto-Domo dum la tuta kursdaŭro. Ili devos pagi nur la manĝon
(2.50 guld. por unu tago)  .

Grave ! Oni bonvolu diskonigi la suprajn informojn en la nacia
gazetaro, precipe en la instruistaj gazetoj kaj fervore varbi
kursanojn, por ke la kurso estu kiel eble plej internacia kaj ke
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edukiĝu multaj novaj instruistoj de Esperanto. (Ni antaùdankas
pro afable alsendotaj gazetnumeroj kun la koncerna artikolo).

SEMINARIO POR CSFH- METODAJ INTRUISTOJ
ARNHEM, 8-13 AÜGUSTO 1932

Partopreni povas ĉiu persono, kiu estas aŭ deziras esti gvidanto
de Cseh-metodaj kursoj. La programo de la Seminario estas :

a) Prelegoj de Andreo Cseh prj sia kurs-sistemo, pri la principoj
de la metodo kaj la tekniko de la aplikado.

b) Konsiloj al instruantoj.
e) Praktikaj prov-ekzemploj.
ĉ) Raportado de diverslandaj instruistoj pri siaj spertoj.
d) Diskutado.
e) Provlecionoj de partoprenantoj (eventuale speciala eksperi-

menta kurso, en kiu ĉiun lecionon donos alia instruisto).
La prelegoj de la Seminario okazos ĉiutage dum 4 horoj (ma-

tene 9-1 h.) En la posttagmezoj estos studaj kaj plezuraj ekskursoj,
en la vesperoj amuzaj aranĝoj.

Kotizo por la Seminario kaj ĉiuj alligitaj prelegoj kaj amuzaj
aranĝoj : 7.50 guld. Kiu alitas ankaŭ al la Perfektiga. Kurso, pagas
komunan kotizon de nur 10.— guld.

INTERNACIA PERFEKTIGA KURSO
ARNIIEM, 15-20 AÜGUSTO 1932.

La kurson gvidos Andreo Cseh laŭ speciala sistemo kaj kun
aplikado de helpiloj, disponigotaj al la kursanoj.

La lecionoj okazos ĉiutage en 4 horoj (matene de 9-a ĝis la 1-a).
En la vesperoj estos instruaj prelegoj (pri la historio kaj organizo
de la Esp.-movado, pri la Esp.-a literaturo k. t. p.) kaj amuzaj
aranĝoj.

La kurso okazos en internacia kunestado kaj tio ebligos la plej
efikan i raktikan ekzercadon de la lingvo. Por tio servas speciale
la posttagmezaj komunaj ekskursoj.

Partopreno en ĉi tiu kurso estas tre rekomendata speciale al
tiuj personoj, kiuj preparas sin al eizzameno j .

Kotizo por ĉiuj lecionoj, prelegoj kaj amuzaj aranĝoj : 7.50 guld;
Kiu aliĝas ankaü al la Seminario pagas komunan kotizon de nur
10.— guld.

INFORMOJ :

ĉiuj kursoj, prelegoj kaj amuzaj aranĝoj okazos en la Esperan-
to-Domo.

La kursanoj povos loĝi en la hotelo de la Esperanto -Domo, kie
speciala favorpreza plena pen. Tono (komforta ĉambro kun fluanta
akvo kaj la tri manĝoj) kostas por unu tago kaj unu persono : en
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unu-lita ĉambro 4.—, en du-ĝis kvar-lita ĉambro 3.50 en kvin-ĝis
deklita ĉambro 3.— guldenojn. (La litoj estas apartigitaj per ŝir-
miloj) . Servmono : 10 %.

Aliĝante oni sendu la kotizon kaj mendu la hotelon pagante
la pensionprezon por almenaŭ 2 tagoj.  •

Adreso por aliĝoj kaj informpetoj : Internacia Cseh-Instituto
cie Esperanto. Oostduinlaan 32. DEN HAAG, Nederlando (Telefono :
116720. Poŝtĉekkonto : Den Haag 162626.)

Estas konsilinde baldaû aliĝi, ĉar la nombro de la partoprenan-
toj kaj de la loĝlokoj en la Esperanto-Domo estas limigita.

Personoj, kiuj deziras partopreni en la supre nomitaj kursoj,
e ed pro la krizo havas ekonomiajn malfacila,ĵojn, turnu sin kun fido
al la Cseh-Instituto, kiu klopodos fari por ili faciligojn.

Inter
ANTWERPEN. — FLANDRENIA GRUPO ESPERANTISTA —

ciuj membroj de nia grupo devas marŝi la 11-an de Julio malantaii
flagoj de nia grupo en la Oraj Spronoj-procesio. Ju pli multope

ni estos. despli granda estas la propagando por Esperanto.
KORTRIJK. — Merkredon, 1-an de Junio, okaze de la ĝenerala

mcnata kunveno, estis montrataj la filmeto, farita dum la 3-a
Flandra Kongreso kaj ankaù tiu de la 1-a kongreso en Antwer-
pen. Ĉu necesas diri, ke neniu mankis ĉe tiu kunveno ? Se iam la
filmeto de la 3-a bezonas titolon, plej bone konvenos : «La kon-
greso sin amuzas ». La prezentado de la filmeto estas sukcesnumero
por grupaj kunvenoj kaj ni forte rekomendas al ĉiuj ĝian montra-
don. La kunveno komenciĝis per la disdonado de ekzemplero de
Elektitaj Noveloj» de Lode Baekelmans al la laŭreatoj de la ekza-

menoj de Flandra Esperanto-Instituto. Gesinjoroj Steelant ricevis
memoraĵon kaj rikoltis longajn aplaŭdojn pro sia helpemo dum la
kongreso.

— Kelkaj el niaj grupanoj fondis biciklistan klubon kaj aranĝis
sian unuan ekskurson al la apuda komunumo Harelbeke. Sed ĉar
iom varme estis, la ekskurso okazis piedo ! Post unuhora marŝado
laŭlonge de la Leie-rivero, la soifantaj gesamideanoj atingis fre-
san vilaĝan kafejon, kie okazis ĝenerala ripetado de la kongresaj
dancoj. Ĉar ĉi tio forŝtelis la tutan restantan tempon, oni decidis
reveni iun alian tagon por fari la intencitan viziton al la naskiĝ-
omo de la fama Flandra komponisto Peter Benoit !

— Merkredon, 6-an de Julio, je la 8-a vespere, okazas la ĝene-
rala monata kunveno en la grupejo.

—Dimanĉon, 3-an de Julio, la bicikia sekcio ekskursos al Roe-
selare por viziti la tiean grupon. Forveturo : je la 1 1/2 h. posttag-
meze.
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MECHELEN — LA ESTONTO — Niaj membroj kunvenas ĉiun
Mardon je la 8-a en nia sidejo «Het Pleintje», Onze Lievevrouw-
straat 71. La kunvenoj estas vere utilaj por progresantoj, ĉar
ni ĉiufoj e priparolas punkton de la gramatiko kaj pliperfektigas
nin en nia kara lingvo.

Ni jam intertraktis kun teatra societo pri eventŭala teatra
festo dum la venonta kongreso en nia urbo. Ni esperas, ke baldaü
ni povos certigi tiun novaĵon.

Ni ankaŭ jam povas anonci, ke nova kurso komenciĝos en
Oktobro en la Zuidschool.

OUDENAARDE. — Al Paco. Sub Prezido de s-ro G. De Boes,
el Ronse. kunvenis la 14-an de Junio liaj naŭ fidelaj kursistoj el
Oudenaarde en la kafejo de s-ro J. Van den Bulcke por fondi gru-
pon. Kaj jen ĝi vivas kaj kun nova, freŝa kuraĝo. la  jus naskiĝinta
grupo «Al Paco» kreskos. Kun firmaj kredo kaj espero. ĉi tiu arbeto
baldaŭ iĝos arbo, kies fruktojn ni amase rikoltos la proksiman
jaron!

La estraro konsistas el tri membroj ; prezidanto estas s-ro
Adrien Neufcourt kiu akiris la plej grandan nombron da voĉoj post
balotelekto, kaj pri kies propaganda fervoro neniu dubas.

Agrabla surprizo estis kuraĝiga telegramo de la frata grupo
«La Paca Stelo» el Ronse. kiu estis laiite aplaŭdata.

Unuanime la anoj de la nova grupo decidis ĉiu aboni la nacian
organon «Flandra Esperantisto». Ekde Julio, la grupo diasendos
regule programojn kun la datoj de la diversaj perfektigaj vesperoj.
La kunveno finiĝis per komuna kantado de nia himno «La Espero>.
Kaj poste ĉiuj, tre kontentaj akompanis la prezidinton al la
stacidomo.

ROESELARE — Ruselara Esperantista Grupo. — Al nia grupo
jam aliĝis ĉirkaŭ 25 geesperantistoj. Dum la fondkunveno oni elek-
tis la estraron ; ĝi konsistas el s-ro Honoré Braekeveldt, f-inoj Jo-
se Lagae kaj Elza Saeys. kaj s-ro Dries Desender. La grupo regule
kunvenas ĉiusemaj ne Marde je la 7 1/2 h., Merkrede je la 8-a en
la salono de la hotelo «Patria», Noordstraat, 34.

La aum la 3-a Flandra Kongreso aŭditan kanton «Kiu jen
aŭdigas sin», ni lernis sub la gvidado de f-ino J. Lagae kun akom-
panado de fortepiano. Dum la kunvenoj ĉiuj preferas konversacian
ludon ; ĝi estas samtempe amuza kaj vere instrua. Unu el niaj
membroj rakontis pri sia vizito en la Bruĝa haveno al senŝarĝa ŝipo,
kies gardisto estas nia Bulgara samideano Nikolao Babaskeroff.

Rceselere pligrandigis la nombron de la pacaj fortikaĵoj en
Flandrujo.

RONSE. — La Paca Stelo. La 5-an de Julio okazos ĝenerala
kantvespero,- la 12-an la devigna ĝenerala kunveno, kies progra-
mo estos aparte dissendota kelkajn tagojn antaŭe : ni jam nun spe-
ciale insistas por ĉeesti ĉi tiun gravan kunvenon kiel eble plej
multnombre. La 19-an de Julio ni daŭrigos la tradukadon de la
interesa libro «Tiel la Flandroj rakontas».

Bicikla ekskurso estas organizata. tre verŝajne al la Floesberg-
arbaro. Pliajn klarigojn oni donos pri ĝi dum la ĝenerala kunveno
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(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas.

Ciu verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto-Instituto) .
TRA SOVAĜA KAMĉATKO de Sten Bergman. El la Sveda tra-

dukis Birger Gerdman. Eldonis : Eldona Societo Esperanto, Stock-
holm 1. 276 pĝ : broŝ, sved, kr. 4.50 tole bind. kr . 6.—

Norde de Japanujo situas la duoninsulo Kameatko. plena de
altaj vulkanoj , krutaj montegoj, grandegaj arbaroj kaj vastaj
tundroj. En li riveroj la salmoj staras amase kiel sardinoj en
rkatoleto, kaj en la arbaroj vivas plej valoraj felbestoj. En tiu lando
c'e neĝoŝtormo kaj mordanta frosto loĝas ŝovaĝaj malmulte konataj
popoloj : Ka.mĉatkanoj, Lamutoj kaj Korjakoj, kiuj gajnas sian
porvivon per ĉasado. fiŝkaptado kaj boacbredado.

Tra tiuj sovaĝaj regionoj vojaĝis per tirhundoj kaj sledo la
aütoro kun sia juna edzino dum du vintroj. Ili loĝis ĉe la indiĝenoj
kaj manĝis k In ili, sed ne atinginte vilaĝon ili of te devis tranokti
en libera aero dum akra, rigida frosto. Multfoje la vojaĝantoj
riskis siajn vivojn, sed nenio povis ilin deteni de pluaj vojaĝoj kaj
esploroj, kaj la ekspedicio kunportis al sia hejmlando rezultatojn
l>un plej granda valoro el scienca vidpunkto.

La vivoplena rakonto pri la aventuraj veturoj dumvintraj trovis
la plej grandan atenton en la tuta mondo kaj la libro estas aperinta
en 12 lingvoj. En Svedlando la tria eldono baldaŭ estas presota.
Eldona Societo Esperanto en Stokholmo nun eldonis gin aukaü en
Esperanto.

Ĝis nun la esperanta literaturo ne posedis tian modernan
vojaĝpriskriban libron, sed per la mondfama libro de Dro Berg-
man ni ekhavis ne nur science fidindan verkon pri malproksima,
nekonata lando kun ĝiaj strangaj popoloj, kulturo, bestaro k. t. p.,
sed ankaù interesegan libron plena de mirindaj travivaĵoj kaj
aventuroj.

La libro estas presita sur eleganta papero kaj ilustrata per
multaj bildoj laŭ fotografaĵoj prenitaj de la aütoro mem kaj liaj
kamaradoj. Ni antaŭvidas, ke la esperantistaro bone akceptos tiun
valoran pliriĉigon de la kreskanta esperantoliteraturo.

NOVAJ AMAJ POEMOJ de Jaume Grau Casas, L. K. Eldonis :
Kataluna Esperantisto, Barcelona. 32 p., 14.5 x 21.5 cm. Prezo :
0.80 pes.

Jen tre zorge eldonita poemaro, kiun ĉiu poeziamanto devas
posedi. Jaume Grau Casas akiris famon en Esperantujo kiel amo-
trobadoro, khi mirigas nin per siaj delikataj bildoj kaj la pureco
Ce siaj poemformoj. Kvankam ni ne ĉiam povas konsenti kun li pri
la versfarado mem (verson kiel «antaü via vizaĝ' bruna» ni evitus),
ni ne povas nei, ke la versoj de Grau estas harmoniaj.

ĉi tiuj «novaj» ne estu la «lastaj» amaj poemoj de nia vere
talenta samideano.

MIA POEZIO, originale Esperante verkita de •Rafael de San
iillan Alonso Eldonis : Hispana Esperanto-Asocio, Madrid 1932. 62

pĝ ; 12,5 x 17.5 cm. Prezo : 1.50 sv. fr. Havebla ĉe s-ro M. Mojado.
Calle Abascal 13, Madrid.

En «Biografia Skizo de l'Poeto» Julio Mangada Rosendrn koni -

gas al ni San Milan, kiu mortis en 1924 kaj famiĝis en Hispanujo
kiel kuracisto kaj poeto. San Milan ankaŭ verkis Esperante

« 	 mirinde kantinte
Laù versoj tre plenaj je helo. »

Jen vera trezorujo, kiu enhavas i. a. kelkajn ekzemplajn sone-
tojn kaj kies poemoj estas ĉiuj verkitaj en klara belsona, flua ling-
vaĵo.

RAPIDE KAJ BONE. Metoda legolibreto par infanoj. Kom-
pilis : H. J. Bulthuis. Eldonis : W. J. Thieme & Cie, Zutphen. Unua
parto : 43 pĝ. ; dua parto : 61 pĝ. ; 15 1/2 x 23 cm. Prezo por ĉiu
parto : 0.55 guldenoj.

Jen legolibreto, kiu certe plaĉos al la geinstruistoj, kiuj instruas
Esperanton en la lernejo, kaj al la gepatroj, kiuj instruas nian
lingvon al siaj infanoj. Tre metode la sperta Bulthuis ordigis la
agrablajn legaĵojn kaj aldonis al ĉiu el ili esperantan-nederlandan
tradukon de la novaj vortoj. La allogaj ilustraĵoj certe plej plaĉos
al la infanoj mem.

UNUA LEGOLIBRO, kompilita de N. Bartelmes. Eldonis : Sen-
nacieca Asocio Tutmonda, 23, rue Boyer. Paris XX, 104 p. ; 12.5 x
17 cm. Prezo : 1 germ. marko.

Zorge eldonita, bonguste ilustrita legolibro por proletaj espe-
rantistoj, kiuj certe bone akceptos gin. Pro la lingvaj rimarkoj, kiuj
akompanas ĉiun legaĵon, ĉi tiu lego-estas samtempe taŭga lerno -

libro.
ORA MASKO, de Rampo Edogaŭa ; el la Japana tradukis Joi,iŝi

simomura Volumo I Eldonis Japana Esperanto -Asocio, Tokio, 112
p.; 13 x 19 cm. Prezo nemontrita.

«Ora Masko» estas kriminalromano por la gazeto «King», ha-
•.'anta pli ol milionon da legantoj ; sekve la aŭtoro ĉefe celis, ke
ĝi estu amuziĝe komprenata de la ĝeneralUl popolo. ĉi tiu unua
volumo streĉigas la kuriozon por la dua, en niu ni multon ekscios.
kion ni nun senrezulte klopodas diveni.

Li libro estas kun zorgo presita kaj la bindaĵo precipe plaĉos
al ĉiuj libro - amantoj.

VIAJ AMIKOJ-LA LIBROJ. Ilustrita Katalogo de Heroldo.
Eldono 1931-1932. Utila gvidilo tra la eldanajoj de Heroldo. Preskaü
ĉiu libro estas prezentita per bildo kaj priskribo. Senpage havebla
de la eldonejo «Heroldo de Esperanto», Brüsselerstr. 94, Kbin,
Germanuj o.

SUBTENO POR NIA REVUO

A. Pittoors, 10.—; Th. Kerremans, 10.—; M. Truyens, 10.— ;
Nafto, 10.— ; entute : 40.— fr.
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DIVERSAJOJ
FLANDRA ESPERANTO-INSTITUTO libertempos dum la lasta

semajno de Julio kaj la unua semajno de Aùgusto. Samideanoj, kiuj
bezonos varojn aŭ librojn, bonvolu fari la mendon antaü aŭ post tiu
periodo.

STENOGFRAFIA PARTOPRENO en la XXIV-a Universala Kon-
greso de Esperanto (Parizo, 31-a de Julio-6-a de Aŭgusto 1932, laŭ
iniciato de Internacia Asocio de la Esperantistoj -Stenografistoj
(I. A. E. S.) , estos kvarobla. Okazos : 1. ôenerala kunveno de I. A.
E. S. ; 2. Ekspozicio de Esperantajoj kaj stenografijoj ĉiulandaj kaj
ĉiusistemaj ; 3. Konkurso de ĉiusistema Esperanta stenografio ; 4.
Fakkunveno, en kiu intere .igantoj povos libere paroli pri stenografio
Loko, tago kaj horo de ĉiuj tiuj manifestacioj estos menciitaj en
la kongreslibro.

PROLETA STUDANTO, instrua organo por ĉiu proleta esperan-
tisto aperas de Majo pas. kiel monata aldono al «Internaciisto» kaj
LEA-gazetoj. Estas 4-paĝa ilustrita revueto, certe bonvena en pro -

letaj esperantistaj rondoj.

S-INO ISBRUCKER PRI S-RO K 	 — S-ino Julia Isbrücker,
la senlaca direktorino de la «Internacia Cseh-Instituto de Espe-
ranto» skribis al nia redaktoro :

«Ke K... ne hezitas diri klaran mensogon pruvas la jena histo-
rio

«Ni sendis al I. C. K. proponon pri kunlaboro. Mi samtempe
sendas al vi kopion de tiu letero.

«En Krakovo en la kunsido mi demandis S-ron M..., kial ili ne
respondis je tiuj proj onoj  . S-ro M... asertis. ke ili respondis jam. Mi
diris, ke tiaokaze tiu letero perdiĝis ĉe la poŝto, ĉar mi neniam ri-
cevis ĝin. Post tio S-ro K... diris : «La respondo estas skribita, sed
eble la oficistino ne havis tempon ekspedi ĝin. »

«Ĝis nun ni ne ricevis respondon. Kiam S-ro C.. vizitis S-ron K..
en Genève, li denove insistis pri tiu respondletero kaj fine K... devis
konfesi, ke li neniam skribis ĝin'  I I H»

UNUA INTERNACIA PACOCELA KONGRESO PERESPERAN-
TA okazos en Parizo, dum la Universala Kongreso, de la 30-a de
Julio ĝis la 7-a de Aŭgusto 1932. La celo estas : uzi Esperanton por
paclaboro kaj tiel pruvi ĝian taügecon por gravaj celoj. Informojn
havigas : s-ro F. Brossier, 25, rue Docteur Heulin, Paris-XVIIe.

EL «INTERNACIISTO» : «La «Belga Esperantisto» no. 4 komu-
nikas, «ke Lia Moŝto, la reĝo Alberto permesis al la jubileanta socie-
to «La verda stelo» el Antwerpeno, porti la titolon «Reĝa societo».
La humilaj «reĝaj» esperantistoj penas kiom eble plej senrespektigi
la esp.-movadon k ridindigi sin mem. Sed la sama revuo ja ankaŭ
sur pĝ. 61 konsentas : «Per rido al sukceso!»

WELTJUGÉNDWANDERDIENST organizas migradojn en kaj
ekster Germanujo. Ĝi speciale invitas ne-Germanajn junulojn par-
`.opreni siajn ekskursojn kaj tiel volas fari praktikan porpacan la-
)oron. Angloj. Nord-Nederlandanoj, Francoj, Svedoj kaj Danoj
jam partoprenis al la migradoj, sed la Weltj ugendwanderdienst ege
deziras, ke ankaŭ Flandroj partoprenu. Intersiĝantoj skribu por
informoj al Richard Stern. Uhlandstrasse 165, Berlin W. 15.

LUDWIG RENN, la konata Germana aŭtoro de «Krieg», estas
la prezidanto de IAREV (Internacia Asocio de Revoluciaj Esperanto-
Verkistoj) . Eu la dua kajero de «La Nova Etapo», la monata organo
prolet-esperantista, aperis du poemoj de li en Esperanto originale
verkitaj. «La Nova Etapo» estas ampleksa, belaspekta revuo kun
altkvalita enhavo ; ĝi estas havebla ĉe «Internaciisto». Poŝtfako No
2, Berlin C 25, po 0.80 mkg. por 1 ekzemplero ; abono por 6 kajeroj
kostas 4.— mkg.

LITOVA SAMIDEANO deziras korespondi kaj interŝanĝi poŝt-
markojn kun legantoj de «Flandra Esperantisto». Lia adreso : V.
Rakauskas, Videniŝkicj p. ag., Varniŝkiai, Litauen.

HOROSKOPOJN faras Hinda astrologo. Dato, horo kaj loko
de naskiĝo nepre necesas. Vanderkinderestraat, 37, Ukkel-Brussel.

PLI DA IDEALISMO. — En «Bulgara Esperantisto», n-ro 5-6, oni
povas legi en raporto de I. H. K. pri «J. R. Sherer en Bulgarujo» :
«Fine malgrandan rimarkon. Pro la krizo niaj societoj suferas gran-
dan monmankon, kaj kvankam la salonoj en Sofio estis plen-
plenaj, la loka societo havas kelkcentojn da levoj da malprofito, ĉar
s-ro ŝ. postulis kaj ricevis sian tutan honorarion : 2400 leva por du
paroladoj (1-monata salajro instruista)  , dum li nenion pagis por
loĝado, manĝado kaj vojaĝado. Pli da idealismo estas necesa!»

RADIO-DISAVDIGO EN 24 LINGVOJ. -- La radiostacio de  la
Vatikana urbo faris je Pentekosto sian kutiman disaùdigon de la
meso por la malsanuloj. Oni legis la epistolon, prenitan el la Agoj de
la Apostoloj, en 24 lingvoj, por festi la mirindajon de l'ekscipovo de
la lingvoj, havigita de la Sankta Spirito al la apostoloj por la predi-
kado de l'Evangelio en la mondo. La lingvoj uzitaj por tiu stranga
disaŭdigo krom la kutimaj (la Latina, la Franca, la Angla, la Ger-
mana, k. t. p.) , estis i. a. la Anamita, la ĉina, la Japana, l'Araba, la
Siria, la Siama, Ĉiuj Hinduaj, k. t.  p. La disaŭdigo en tiuj lingvoj
estis farata de la lernantoj de la Papa Gregora Universitato.

Jen disaŭdigo en 24 lingvoj, kiam unu sufiĉus : Esperanto  !

AL KOMUNA AGADO. — Raporton pri la «Lingva Konferenco
ĉe Esperanto-domo de la Cseh Instituto» finas Delfi Dalmau en
«Kataluna Esperantisto» de Majo-Junio jene : «Lingvaj kaj kulturaj
problemoj de subpremataj nacioj aperis ; temo interesa por orga-
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nizo de internacia speciala Konferenco okazigota en Esperanto -

Domo de Arnhem — Flandroj, Kroatoj, Tirolanoj. Hungaroj  , Ger-
manoj, Poloj, Hindoj, ĉinoj, Koreanoj kaj cetere nacianoj kiuj
sentas sin subpremataj, ĉu ni kunvenu kaj interparolu, ĉu ni inter -

konsentu pri niaj kulturaj kaj lingvaj problemoj, ĉu ni alvenu al
konkludoj por komuna agado, ĉu ni konferencu ?

Ni Flandraj esperantistoj, interkonsentas kun la  propono de
nia Kataluna samideano Delfi Dalmau kaj promesas nian kun -
laboron.

Mila i^a^as Jemldolorojm.
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