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Bonan Novjaron al niaj legantoj!

L.mJra Iiornr..e Je
lEsperannie

Niaj legantoj jam scias. ke ia 4 -a
Flandra Kongreso okazos je Pentekosto
pr. en Mechelen.

	• 	La Loka Kongresa Komitato esperas,
ke la partoprenado estoz ankoraü pli
multnolnbra ol por la 3-a en Kortrijk.
kaj promesas igi la restadon de la kon-

	4A 	gresanoj agrabla kaj interesa.
	FLANDRA 	La provizora programo enhavos La.
	KONGRESO 	.kantvesperon, balon, sonorilarkoncer-

nv 
^" 	ton , teatrajon, festenon, esperantan

	Ld LI)t N1U 	ekspozicion, piedpilkludon. Sufiĉe do por
bone sin amuzi.
Mechelen estas tre antikva Flandra ur-

bo, -kiu eĉ dum kelkaj jaroj, kiam Margareto de Aŭstrujo logis en
ĝi. estis la ĉefurbo de la Nederlandoj, ĉar kunvenis tie la Ĉefa Kon-
silantaro. La urbo estas tre vindinda kaj pro tio allogas ĉiulanciajn
turistojn. Mondfamaj estas ĝiaj  sonorilarkoncertoj.

Kun ĉi tiu numero ni jam dissendas la aliĝilojn. Plifaciligu la
laboron de la Organiza Komitato per tuja aliĝo!

Pentekoston vi pasigu en Mechelen inter Flandraj kaj ekster-
landaj samideanoj, en vera familia rondo!

MECHELEN
pENTEKOSTO 1933
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Es'eranto
De taalverscheidenheid is een groot kwaad geworden.. Wij

moeten noodzakelijk onze planeet «ontbabelen»...Welnu, ligt het
dan niet voor de hand, dat men beproeve een der bestaande talen
— een der «doode» desnoods — tot wereldruilmiddel te promo -
veeren ?

Neen. dat ware de beste weg niet. Om twee redenen. Vooreerst,
omdat zoo de keus op een der levende talen viel, het — handels-,
enz. — voordeel voor dat uitverkoren volk te groot zou zijn
om niet zóee sterk den naij ver der gepasseerde volken in het leven
te roepen, dat de geheele poging van den aanvang af naar misluk-
king zou schrij den.

In de tweede plaats, omdat naast de bestaande, historische
talen als verkeersmiddel kunsttalen zijn opgekomen, die het in
bruikbaarheid, in «ruil»-vaardigheid, verre van de «natuurlijke»
talen winnen. En die dus de voorkeur genieten. Onder die kunst-
talen blijkt op zijn beurt het Esperanto alle voorgangers en na-
komers (tot dusver) in doelmatigheid te overtreffen.

Prof. Dr. D. VAN EMBDEN.
Ik acht het Esperanto van zeer groote beteekenis, zoowel voor

het verkeer tusschen menschen van verschillenden landaard, als
voor de bevordering van een goede verstandhouding tusschen de
volkeren. Het practisch nut van het Esperanto voor internatio-
nale bijeenkomsten van allerlei aard is nauwelijks te onderschat-
ten. Derhalve acht ik, mede met het oog op het handelsverkeer,
een Volkenbondsconventie, die  het onderricht in Esperanto op
lagere en middelbare scholen voorschrijft, zeer wenschelijk. Het
is te hopen, dat deze aangelegenheid eerlang te Genève aan de
orde zal worden gesteld.
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HENRI POLAK
Gaarne verklaar ik, dat ik in «Esperanto» de ideale hulptaal

zie, die naast de landstaal in ieder land moest worden onderwezen.
Algemeene beoefening var. het hoogst eenvoudige, logisch sa-
mengestelde en gemakkelijk te leeren Esperanto zou het verkeer
onder de volkeren zeer zeker ten goede komen en menig mis-
verstand tusschen vreemdelingen onderling voorkomen.

JOH. WESTERMAN, Lid y. d. 2e Kamer
Ik acht het Esperanto als wereldhulptaal van groot belang

voor het internationaal verkeer, zoowel voor economische als gees-
telijke belangen. Het ware gewenscht om Esperanto op z'n minst
facultatief als leerstof op te nemen onder de vakken genoemd

in het tweede lid van artikel 2 der Lager Onderwijswet 1920, zijhet voorloopig al leen in het zevende leerjaar. Esperanto moge
ook geïntroduceerd worden in de programma's onzer hoogere
handelsscholen.

P. W. DE JONG

Lid v. d. le Kamer der Staten - Generaal.

ani lermi♦ 1E/Fermaient
Antaŭe la vorto « Esperanto » estis por mi vorto tute fremda:

nenion ĝi diris al mi kaj ankaŭ nenion mi sentis por ĝi. Estante
filatelisto mi iom post iom renkontis malfacilaĵojn ĉe ekster-
landa korespondado : oni j a ne povas scii ĉiujn lingvojn kaj estas
feliĉuloj, kiuj posedas la anglan, germanan, francan lingvojn.
Foje mi havis malfacilaĵojn kun eksterlanda filatelisto kaj mi
helpis min per malbona germana, sed nek mi nek mia korespon-
danto povis kompreni unu la alian.

Post kelkaj jaroj Radio -Belgujo dissendis Esperantan kurson
kaj almenaŭ je la mezo de la kurso mi je l'unua fojo ekaŭdis Es-
peranton. Sajnis al mi lingvo belsona kaj facila kaj mi decidis, post
akiritaj informoj, aĉeti la lernolibron de Witterijck kaj sekvi
la aliajn lecionojn. Mi miris pri la facileco de ĉi tiu internacia
lingvo kaj mi sincere bedaŭris, ke la lasta disaŭdigo estis okazin-
ta. Okaze mi legis pri APPKO, komencante novan skriban kurson,
kaj tuj mi enskribigis min_ kiel lernanton. Meze de la kurso mi
jam kuraĝis skribi kriplajn leterojn al samlingvaj korespondantoj
kaj mi tuj estis kaptita per la allogo de tiu mistera ligilo. kiun
Esperanto forĝas inter siaj anoj.

De tiu tempo mi regule uzis Esperanton kaj belajn leterojn mi
ricevis. Neniam mi forgesos kion iam Polo skribis. Li estis soldato
dum la terura milito en la Germana armeo. En nia lando li estis
I.a. en Diksmude. Nu, tiuj, kiuj scias ion pri la sektoro de Diksmude,
rememoras, ke nur la Izero apartigis la germanan de la belga
armeo. Post mia diro, ke eble ni pafis unu al la alia, li respondis
ke tio estas ebla, sed ke nia nuna amikeco estas pli vera ol estis
nia antaŭa malamikeco, ĉar ni ja ambaŭ ne havis propran intere-
son en la milito.

Eble multaj opinias, ke por filatelisto ne estas necese lerni
Esperanton, sed kiu scias, ĉu hazarde li ne bezonos la internacian
lingvon kaj utile uzos ĝin por aliaj celoj? Krome estas fakto, ke
kiam oni scias Esperanton, oni povas ĝin uzi kie oni ĝin bezonas.

Esperanto havigas senton de universaleco; ne sole oni sin
sentas Flandron, sed ankaŭ mondanon. Ĉiu povas sin turni al vi
kaj reciproke kaj en tiu fakto kuŝas la ideo de servo, kiun fine
ĉiu estas ŝuldanta al sia proksimulo. Oni ekinterrilatas kun homoj
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kaj rasoj, kiuj restus neatingeblaj por ni sen la universala ŝlosilo:
la internacia lingvo Esperanto.

Mi benas la tagon, en kiu mi ekkonis Esperanton !

Jos. Van Deun-Jespers

Flandre italconro
PRI LA VIRO, KIU IĜUS VILAĜESTRO

En . nia vilaĝo loĝis iam kamparano, kiu estis metinta je la
pieda parto de sia lito kovantan klukkokinon. Iun vesperon, kiam
li kuŝas kun sia edzino en la lito, li diris al ŝi : Ciska, se nia
klukkokino elkovos dekdu kokidojn, ni aĉetos per tio kaprinon.
Bona ideo -- diris la virino — kaj kiam la kaprino estos naskinta,
ni havos du, tri kapridojn. Jes — daŭrigis la viro — kaj se ni tiam
vendus niajn kapridojn, ni povus aĉeti per tiu mono bovidon. Kaj
tiun bovidon ni povus bredi, kaj kiam ĝi estus bovino kaj mem
estus naskinta bovidon, ni tiel akirus du bovinojn. Certe — res-
pondis la viro — kaj kiam ni tiam vendus niajn bovinojn, ni povus
havigi al ni per tiu mono ĉevalon. Estas vere — diris la virino --

kaj tiam ni estus riĉuloj  . Bona Dio! Kiu scias! Vi eble iĝos dum
via vivo vilaĝestro. Sed, se vi iam iĝos tio, tiam atentu, ke vi
ĉiam juste agu. Kio ! — diris la viro duone kolere — ĉu vi dubas,
ĉu mi juste agos ? Kaj koleriĝante li subite ekstaris en sia lito
kaj ekkriis: Ĉiam mi justa estos kaj ĉiuj estos egalaj  je la leĝo !
Malfeliĉe li, per la subita stariĝo, renversis la korbeton de la kluk-
kokino kaj ĉiuj ovoj frakasiĝis sur la plankon. Kaj la bela vila-
ĝestreco estis... for:luginta. Rerakontis Jan van Schoor.

LimJr. IimI•
Es'@rarlriiiiri

PANJO, EDZON DONU
(Mama, 'k wil 'n man hè ! )

Sud-Afrika Kanto

Panjo, edzon donu !

	 Panjo, edzon donu!
Kian edzon, filinet'?

	
Kian edzon, filinet'?

Ĉu ja Francon volas vi ?
	

Ĉu Germanon volas vi ?
Ne, panjo, ne !
	 Ne, panjo, ne !

Ne Francan edzon volas mi, 	 Germanon ja ne volas mi
Ne «parlez-vous» komprenas mi. ĉar «Schweinefleisch» ne ŝatas
Jen por mi plezur' [mi
Kun la Buraj knaboj nur! Jen por mi plezur'

Kun la Buraj knaboj nur !

Panjo, edzon donu!
Kian edzon. filinet'?
Ĉu do Buron volas vi ?
Jes, panjo, jes!
Ja Buran edzon volas mi.
Al Bur' min ligi volas mi.
Jen por mi plezur'
Kun la Buraj knaboj nur!

Tradukis Martha Vervloet.

MamJI it.riIipjro
Fragmentoj . el « LA ERMENVESTITA SINJORO

De Luis Fernandez Ardavin

Akto I: « Juneco »

Dekoracio de la unua akto

Iu strat' en malnova Toledo
de Filipo la Dua. Ĉe flanko
laborejo de orjuvelisto,
vastiĝanta sub bela arkaĵo.
Dividante scenejon, vestiblo
laborejen kondukas ; ĉe l' muro
konturiĝas ĝi kvazaŭ drakfaüko,
kun spiona rigard' en mallumo.
Apud nigra vestibl' — la malpleno
de gracia kradita fenestro,
kiu, tra diafana vitraĵo,
lumradioj n trapasi permesas.
Kvazaŭ meze de montrofenestro,
tie l'orjuvelisto montradas
siajn plej mirigantajn juvelojn
el inkrustoj kaj el filigrano.
En la fund' estas forn' bruligita
kaj en maldekstra flank' unu pordo
al la hejnio de l' orjuvelisto,
kiu estas kovrita per ombro.

La alia scenparto — la strato.
En kvartalo de la gejudaro,
karakteron ĝi havas malluman
kaj plebejan de l'metiistaro.

Posttagmeza jam estas la horo
ĉe 1' kurteno-1eviĝ'. En la sceno
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Job, Andréa, Abraham laboradas
sialoke kaj — taske kun peno.
Post Maljuna Samuel, pretiĝanta
por ekiri al strat', moviĝadas
Samuel Juna, fil' lia. simila
al paĝio de la Renesanco.
La artistoj tre vigle laboras,
en la forno plikreskas la flamo,
kaj post longa silent' atendanta
komenciĝas la versoj de l'dramo.

Samuel Maljuna
Hejtu la fornon kaj el la arĝento
fandu la reĝan spronon, sed ne penu.
La Sinagog' atendas ke mi venu.

Samuel Juna
Iru trankvile; en interkonsento
fandos Andrés kaj mi.

Andrés (Malafable)
Samuel Maljuna

sen ia zorgo povas nun foriri.

A nrah am
Samuel la Juna ne bezonas diri
ke li elstaros en la task' komuna.

S. Juna
Se mi vin en lerteco ne imitas,
vi ne superas min en diligento.

S. Maljuna
Certe; pro via amo kaj prudento
la promesitan teron vi meritas.
Restu kun Di'. De la momento nuna
sub via zorg' mi konfideme spiras.
Job, Andrés, Abraham, al vi mi diras
zorgu la havon de Samuel Maljuna!

Abraham
Vi meditu: malĝo j a estas vivo,
eĉ la arto ja estas nur laboro.
kaj egale ĉe hom -ekzekutisto
kiel ĉe fivestita histriono
labor' iĝas malplaĉo,
kiel por histrion' lia vestaĉo.

S. Juna
Viv'ne ĝojigas, se ĝi ne kuniĝas

al iu ĉarma kreipovo ;
sed kiam en la mens' estas aŭroro
kiu igas nin senti nin kreistoj,
vivo similas la Juni-venteton
kiu la spikojn lulas,
kaj la morto similas al krepusko
en la blanka lumec' de la plenluno,
ĉe tioma timeg' al sankt-Ofico,
mort'estas liberig' de penso, sento !
Via viv' estas plena de turmento,
pro tim' al kelkaj horoj da suplico !

Job
Silentu, oni povas vin atenti !
Vi agis sen prudent'.

Abraham
Mi vin aŭskultas,
kaj el via malsaĝo nur rezultas
ke Sankt-Ofico igos vin pripenti.
Kaj se Inkvizicio, ĉe kristano,
rigardus viajn vortojn herezio,
pripensu: estos kio
sur la lipoj de judo Toledano ?

S. Juna
Teruras vin de Mort' la apudesto ?
Vi timas al funesta Tribunalo ?
ĉu vi perdis kuraĝon por batalo
kaj timigas vin voĉo de protesto ?
Ektimas Hispanujo
pro la spektro de reĝ' pala, ĉagrena...
Al la nigra spirit' restas eltena
tial tuta popolo de Flandruj o.
Al la spirit' de Hispanuj', sterninta
de Nord' al Sud' . Orient' kaj Okcidento,
monahan veston por eterna pento :
tiun de Karlo Kvina pripentinta !
Al hispana anim', kies fiero
pri reĝo ombro de l'hispana raso,
sangkrucon plantis ja en ĉiu placo 	
kaj fosis ĉiu kruc' tombon en tero.
Al fer' hispana, kies fanatiko
irvundon kaŭzis j a en ĉiuj koroj.
kaj daŭre trenis. en kruelaj horoj.
l'oraĵojn de l'hispana dalmatiko !

Job
Vi silentu, Samuel; animo via
estas juda, kaj aŭdos vin kristano !
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S. Juna
Viv' mia estas en ilia mano,
sed mia penso estas sole mia !
En mia ras' persekutite ĉiam,
de nenio mi lasas min timigi ;
oni povas la gorĝon mian ligi ;
mian frunton penetri — ja neniam !

Trad. el la hispana: JAUNIE GRAU CASAS, L. K.

V.rlej de eeetlie rri
Iu1nJ.

La fumado stultigas, ĝi malkapabligas al pensado kaj verka-
do. Ĝi estas ankaü nur por mallaboruloj,  por homoj enuantaj,
kiuj unu trionon de la vivo preterdormas, unu trionon per man-
ĝado, trinkado kaj aliaj necesaj kaj malnecesaj aferoj preter
vagadas kaj poste ne scias, kvankam ili  ĉiam diras «vita brevis:
(la vivo estas mallonga) , kiel ili pasigu  la lastan trionon... En ,

la fumado ankaŭ prezentiĝas akra malĝentileCo, impertinenta
malsocietemo. La fumantoj malbonodorigas la aeron kaj sufo-
kas ĉiun honestan homon, kiu ne povas fumi por sia defendo.

Laŭ Dro. Wilhelm Bode« Stunden mit  Goethe »
(Horoj kun Goethe)

L.mJr liqo ebrerantidta
Kunveno de la 11 a. de Decembro 1932

La kunvenon ĉeestis multaj membroj kaj preskaŭ ĉiuj sekcioj
éstis reprezentataj .

Post diversaj komunikoj kaj informoj, la prezidanto klarigas la
signifon de la nova U. F. E. (Universala Federacio Esperantista),
sed tuj aldonas, ke la Flandraj esperantisto] ne povos aliĝi ĉar oni
nur akceptas regnajn societojn, do ne vere naciajn societojn (kiel
estas la Flandra Ligo Esperantista, kiu reprezentas la Flandran
nacion aŭ popolon).

Aliflanke, ĉe U. E. A. la pritraktoj tiurilate ne donis ĝis nun
la esperitajn rezultojn, ĉar ankaŭ tie oni rifuzas rekoni la naciajn
asociojn ne-regnajn. La prezidanto tamen konkludis, ke U.E.A.

restas nuntempe la plej helpinda kaj neŭtrala internacia centro de
la movado kaj tial li konsilas daŭrigi la membrecon provizore unu
jaron, esprimante la esperon, ke baldaŭ ni atingos por ambaü
partioj (F. L. kaj U. E. A.) kontentigan solvon. Pro la partia sin-
tenado de U. E. A. rilate F. L. E. kelkaj U. E. A.-anoj decidis jam
de nun eksiĝi.

Koncerne la kurso en «Toerisme», la prezidanto informis la
kunvenon. ke la Flandra Turista Ligo daŭre subtenos nian movadon
permesante ĉiutrimonatan rubrikon esperantistan en sia bulteno.
Reciproke ni havas la moralan devon varbi anojn por la  • Turista
Ligo; la enskribo de novaj membroj oni faru nur pere de Flandra
Ligo Esperantista.

S-ro Rainson konigas detalojn pri la 4-a kongreso en Mechelen
je Pentekosto 1933 kaj promesis, ke la 4-a superos la tri antaŭajn !
Ĝis nun la organiza komitato ne publikigis programon ĉar ĝi prefe-
ras unue fiksi ĉion kiel eble plej definitive.

Dum la monato Aprilo 1933 ni aranĝos grupan viziton al la
Flora Ekspozicio en Gent ; je tiu okazo F. L. E. kunvenos la saman
tagon en tiu urbo.

II, e. ee7• Iiij ni
En la Aŭgusta numero de «Flandra Esperantisto» aperis alvoko

al niaj membroj, por ke ili pagu sian U. E. A. kotizon pere de ni.
Tiu informo ne plaĉis al ĉiuj kaj precipe ne al la sinjoro ĉefdele-
gito.

Ni opiniis tamen havi la rajton fari tion, estante en posedo
de skriba permeso de U. E. A. kiu mencias :  « Vi ja bone povas enpagi
al ni la kotizojn, kiujn vi ricevos...» — «ĉio rulis do bone».

El alia letero ni ĉerpas : «Kunveno de UEA devas okazi laŭsta-
» tute — se tio estas ebla — la statuto mem diras, dum nacia kon-
» greso. La praktiko decidas ja ĉiam en tiaj aferoj. Sed nenio mal-
» helpas, ke la Flandralingvaj esperantistoj, ni volas diri membroj
» de UEA, kunvenu dum la Flandra kongreso, do en Kortrijk. Je
» tio ili plene rajtas. »

ĉiu leganto konsentos, ke tiuj deklaroj ne povas esti pli klare
difinitaj ; tion ankaŭ ni opiniis, sed o ve ! kiam ni volis komenci la
laboron laŭ la permesita regulo, UEA estis devigata ja deklari la
malon ...

De grava societo kiel UEA ni tamen rajtas postuli, ke ĝiaj deci-
doj estu validaj iom pli longe ol kelkajn monatojn.

Niaj membroj mem konkludos pri la «eminentulo», tiom influ-
hava. ke UEA rezignas je sia subskribo.

Alia konstato: La UEA-jarlibro 1932, paĝo 111, indikas por
Edinburgh (Skotlando) D: D. R. Tullo, «Komitatano de UEA,
ĉefdelegito por skotlando.»

Skotlando rajtas je propra ĉefdelegito, Flandrujo ne, kvankam
posedanta komplete organizitan E. movadon, pli bone funkciantan
ol la «regna» . ĉu ankaŭ «la praktiko decidas en tiaj aferoj» ? G. D.

jat 113



IReertgaudzal ainrologio
Reorganizo, Principoj de Reorganizo, Nia Problemo, Esperanta

Organizado, k. t. p., jen kelkaj titoloj, kiuj grandlitere nun kon-
stante aperas en la Esp. gazetaro.

Ni staras kaj volas resti kiel observantoj ekster la rondo de
la diskutantoj, sed tamen deziras prezenti por informo de niaj
membroj bukedon do prozaĵoj ĉerpitaj el diversaj gazetoj.

Ho, vi gvidantoj de la Esperanto-
» movado, se ĉiuj vi scius, kiom mal-
» facilege estas, klarigi al komencantrt
» esperantisto le treege komplikitan
» organizon de la Esperanto-mova

-do!
T. J

Movado, kiu pretendas esti forta. movado kun universala ka-
raktero, kiel la nia, kun ĉiuj araj imponaj kongresoj, ktp. ktp..
devas havi racian organizon, fonditan sur demokrfatia, parla-
mentisma bazo. ĉar tiu stato, kiu nun regas en Esperantujo, estas
vera kaoso.

Ni volas havi parlamentajn kongresojn (apud la festoj), kiuj
estu la plej alta, leĝdona institucio de nia movado.

Katenita estas movado, kies anoj ne havas la demokratan
raj ton decidi laborsistemon. 	 I. Lejzerowicz

Konservi la taŭgan — forĵeti la superfluan! Jen kio devas esti
nia gvida devizo. 	 T. J.

Proponoj de la Brita Esperantista Asocio
Estos nur unu internacia organizaĵo, kiu plenumos la nunajn

devojn de I. C. K., U. E. A., kaj K. R. La membroj de la organizaĵo
konsistos el la membroj de Naciaj Societoj kaj de aliaj laŭorde
aprobitaj Esperanto-organizaĵoj.

Inter la esperantistaro denove bruas. Kio okazis. Nenio sen-
sacia. Kontrakto falis, pro tio la krizo. Organizaj krizoj estas ja
periodaj aperoj en Esperantujo.

Kion promesas doni la krizo ? La Pariza kongreso en la kun-
veno de naciaj societoj akceptis rezolucion kun la ĉefa postulo, ke
plue ne ekzistu UEA, KR, ICK k. a. sed nur unu internacia orga-
nizo. Ĉu tio domaĝos al la movado ? Certe ne. Sur kontraktoj ba-
zas ja nur komercaj entreprenoj ne kulturaj movadoj.

Nin ankaŭ ne surprizas la trafa Pariza decido. Ĝi signifas
neatendeblan surprizon nur por tiuj administrantoj, kiuj perdis
ĉian ligon kun la popolo. pro troa atitokrateco kaj burokrateco.

Dr. J. Stefanĉiĉ
Multe oni nun debatas pri la mondorganizo de nia movado.

sed tute flanken lasas la organizadon de la lokaj grupoj. Kaj ta-
men ili estas la fundamento de l'esperantismo, la ĉeloj de l'es-
perantista vivo. Kiu deziras progresigi nian aferon, devas unue
progresigi la, lokajn esperantajn klubojn kaj societojn.

F. Novljan, Bjelovar
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Mi p.IreI.
DE MARNIX GYSEN

Mia patret'; li estis justeco.
Li prenis sur sin la pezan ŝarĝon,
nur esti honesta vir'
per ag'kaj vort'.
Ôi estas la bel- freneza sort'
pro kiu, post nia Sinjor' Jezuo Kristo,
pereas vir'en pleja fort'.

Kviete blua estis lia okulo; malproksima mar'.
La parolo de gajec' subita raket'
en ŝtala nokt'.
Li ruĝe ridis, kisis min sen pet'
sur mia juna pens' sur hirta la harar'.

La altajn ŝipojn, kiujn portas Skeld',
li sciis aldirekti firme bele.
Ilian nomon amis li,
infane kvazaŭ-ludis ja per ĝi ;
Karatschi, Pantos, Calcutta,
samkiel bel-koraloj.

Li sciis pri l'haven'; hejmveo kaj ĉagren'
ĉe l' matennebul',
kaj dum vesper', la laŭta raüka kanto de siren'.
Li amis la arbarojn de l'junec'.
Pri arboj sciis kiel ni pri l'homamas'.

Li konis la rikolton kaj la ventojn,
alkutimigi volis min al kruda ĉas'.

Mia patret'; li estis justeco.
Li sentis bonan amon al kvietaj, veraj aĵoj.
Sub de vilaĝpreĝej' la ombro
kuŝas la humila ŝton' de lia tombo.
Memor'al li min gardos kiel luma nubo dum ekzist'
Mortante tenis li la ruĝajn timajn manojn rekte al Krist'.

Tradukis Hector Vermuyten

gubteno por nia revuo.

Leo Calloens. 25.—; L. Pevernagie, 10.—; J. De Munck, 10.—;
Thessin, 10.—; W. De Backer, 5.—; J. Delcorte, 5.—; Debrouwere:
Por la fianca sano de F. E., 25.--; Jet, Gent, 25.—; Gedebo, 60.—;
monskatolo de Flandrema Grupo Esperantista, Antwerpen, 42.- -
Esperantista Grupo, Kortrijk, 31,45; entute: 248.45 fr.

115



LA SEMISTO.

Xr-agi Imtermij
Iorj tuuJoj

La Komitato de la XV-aj Internaciaj Floraj Ludoj komunikis
al ni la plenan liston de premioj ĝis nun ricevitaj  .

Ni devas aldoni al la listo, kiu aperis en nia Novembra numero,
sur paĝo 82 :

VI. Premio de «Universala Esperanto-Asocio». Unu bela espe-
ranta horloĝo por sinjoroj. Temo: Laŭvola.

VII. Premio de Sro. Pau Casals. Artobjekto. Temo: Laŭvola.
VIII. Premio de «Dalmau Liceo », 200 pesetoj. Temo: Etimologia

klarigo de la diversaj formoj de minimume cent geografiaj nomoj
de ĉefaj urboj.

IX. Premio de «Literatura Mondo ». Abono al la revuo dum la
jaroj 1932-33. Temo: Laŭvola.

X. Premio de la Redakcio de «L. M.» Preter la Vivo, Pilgrimo,
de Julio Baghy; Streĉita Kordo, Eterna Bukedo. de K. Kalocsay;
Romaj Elegioj, La Taglibro, de Goethe (ĉiuj bele binditaj). Temo:
Laŭvola.

XI. Premio de Sro. Jaume Camer. Ministro de la Hispana Res-
publiko. 100 pesetoj. Temo: Laŭvola.

XII. Premio de Pastro Joan Guilera, ĉefparofiestro de Vendrell,
50 pesetoj. Temo: Laŭvola.

XIII. Premio de la gazeto el Vendrell, «El Baix Penedés », 50
pesetoj. Temo: Laŭvola.

Pliaj premioj kaj temoj estas en preparo !
La esperantistoj, kiuj deziras konkursi la Florajn Ludojn kaj

bezonas koni ĉiujn detalojn pri premioj, kaj kondiĉojn pri sen-
dado de manuskriptoj, bonvolu peti informojn, enmetante unu res-
pondkuponon, al la redakcio de «Kataluna Esperantisto», carrer
València, 245, Barcelona (Katalunujo).

DIVERSA.i SCIIGOJ.
Pri Estonto - Estonteco. —. En «Heroldo» aperis artikoleto de

B. K.. kiu celis montri, ke la laboristaj gazetoj kripligas la lingvon,
uzante «estonto »» anstataŭ «estonteco». «Sennaciulo» publikigis je-
nan rebaton:

«Denove k denove troviĝas esperantistoj, kiuj ne povas kom-
preni la principon pri neceso k sufiĉo, starigitan de la Akademio.
La almeto de sufikso, kiam la frato sen ĝi estus tute klara, estas sti-
la peko k malŝparo de energio. Se mi ekzemple skribas: «en estonto
s-ro B. K. ne plu misuzos sian .tempon », neniu komprenos, ke s-ro
B. K. estos en la ventru de iu giganto nomita Estonto k tie saĝe
kondutos. Kaj se mi skribas: «Estonte s-ro B. K. pli longe cerbu-
mos antaŭ ol skribi», ĉiu ankaŭ bone komprenos, ke temas pri est-
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onta tempo, kvankam «estonte», laŭ la difino de s-ro B. K: pri
estonto (persono). povas nur signifi: laü la agmaniero de tiu s-ro
estonto.

Plie. se estonto estas persono, estonteco ne povas rilati al
tempo, k sekve s-ro B. K. baraktas en kontraŭdiroj malgraü siaj •

pretendoj al logiko. Estonteco ja estus eco de s-ro estonto. kiel Za-
menhofeco signif as Zamenhofan econ. Iom da logiko bonas, troa
logikeco estas mokinda. Almenaŭ tia estas la opino de

Simplulo.»
-Marea Noastra (Nia Maro), gazeto el Constanta, Rumanujo,

publikigis tradukon de la «Letero de Mahatma Ghandi», kiu . aperis
en nia numero de Novembro. La tradukon faris nia bona samideano
D. Minĉev.

Flandra Mondvojaĝauto, 23-a fraŭlo, serĉas amikon aŭ amiki-
non por fari piedvojaĝon tra Eŭropo. Skribu kun fotografajo ai
«Flandra Mondvoj aĝanto», Volksplaats, 61, Kortrij k.

Korekto. — En nia Septembra numero aperis raporto pri ia
24-a Universala Kongreso en Parizo. Pri la konflikto inter s-ro
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Ónnen kaj Ù. E. A. tiu raporto diras, ke s-ro Onnen «jam de la
komenco devis konfesi la sengravecon de siaj akuzoj.» Kaj en la
Novembra numero la samon asertis la recenzanto de la dua broŝuro,
kiun publikigis s-ro Onnen pri tiu konflikto.

Sekve al tio, s-ro Onnen sendis al ni leteron, el kiu ni ĉerpas
jenon: «Tiu aserto, estimata Redaktoro, ne estas ĝusta. Mi ne kon-
fesis, nek en la komenco, nek poste, sengravecon aŭ malpravon.
kaj ankaŭ momente mi mantenas ĉiujn akuzojn senŝanĝe.»

Ni aktas la deklaron de s-ro Onnen kaj tiel finas tiun rubrikon.
Migranta Ekspozicio. — Flandra Ligo Esperantista kolektas

materialon por migranta ekspozicio, kiu poste estos je dispono de
la diversaj sekcioj. La estraro petas ĉiujn gesamideano j n subteni la
ekspozicion per alsendo de libroj, broŝuroj, afiŝoj kaj presajoj jius-
pecaj. Oni sendu ĉion al s-ro Gerard De Boes, Wijnstraat, 31. Ron-
se, kun mencio: «Por la migranta ekspozicio.»

la kursoj organizitaj de NELE ne estas interrompataj, ĉar nia esti-
mata kaj laborema grupano, s -ro Huysman spantanee sin prezen-
tis por anstataŭi s-ron Rainson dum la daŭro de ties malsano.

La kurso por la V. T. B. okazos ĉiun Merkredon de la 20-a ĝis
la 21 -a en nia ejo «Breughel », la kurso por la «Bond der West-
Vlamingen» ĉiun Vendredon de la 20-a ĝis la 21-a en «Hof van
Tilmont», Lakenstraat, 172, Brussel.

HAMME — Juna Flandrujo — Nia grupo nun havas sian pro-
pran bultenon, kiu estos disdonata monate al la membroj.

La estraro decidis okazigi novan Esperantokurson. Ankaŭ duon-
Esperantistoj havos per ĝi okazon por pliperfektiĝi. ĉiuj klopodu
por varbi kiom eble plej da lernantoj por la kurso de s-ro Lenaers.

Nia biblioteko denove ekfunkcios  : multaj Esperanto-libroj
estas je la dispono de la membroj. Jen do alia rimedo por pliper-
fektiĝi.

ROESELARE — Ruselara Grupo Esperantista — Pro iaj mal-
helpajoj la anoncitaj kursoj ne komencigis je la fiksita dato; kiel
novan komencdaton ni elektis ia 8-an de Januaro. Por allogi novajn
birdojn estis uzataj tiuj eblaj propagandrimedoj: koloraj afiŝoj, in-
vitkartoj, pluraj artikoletoj en la gazetoj, persona propagando  de
la membroj. La konversaciaj kaj amuzaj kunvenoj regule okazas.
Ni menciu la bone sukcesintan demonstracion de f-ino Lagae pri
«Linguaphone» kaj la paroladon de f -ino Vansteenkiste pri «La
virino kaj la krizo ». La plimulto el la gegrupanoj jam vigle
interkorespondadas kun la eksterlando; la aliaj certe sekvos. 

Inter ni 
AALST — Pioniro -- La 14 -an de Decembro okazis kunveno,

kies speciala tasko estis serĉi rimedojn por revivigi la grupon. La
ĉeesto de multaj anoj pruvis, ke Pioniro ankoraŭ ne estas mortanta.
Oni decidis kunveni nur ĉiudusemajne, kanti sub la gvidado de s -ro
Pevernagie. havi de tempo al tempo gaj an vesperon aranĝotan de
s-ro Stroobants, kaj helpi la korespondemulojn per korektado de
iliaj leteroj kaj pristudado de la respondoj.

La prezidanto klarigis kiel eble plej la internacian movadon
nuntempan kaj instigis al subteno de U.E.A. Li ankaü faris alvokon
por milde subteni F. E. La 11-an de Januaro okazos denove ĝene-
rala kunveno dum kiu la kasisto legos la financan raporton.

Perfektiga kurso okazas je la kunventagoj je la 8 1/2 a. 11
Lernantoj sekvas la Mardan kurson. Nia laborema ano, s-ro Eek-
hout, gvidas en la socialista eje kurson kun 30 lernantoj.

La prezidanto instigis partopreni multnombre al nia 4-a Flan-
dra Kongreso, kies programo estas tre alloga.

ANTWERPEN — Flandrema Grupo Esperantista — La kurso,
gvidata de nia laborema amiko Rik Van Durme, antaŭ nelonge
finiĝis. Kelkaj el la lernantoj kuragis fari ekzamenon sufiĉe mal-
facilan; tamen ĉiuj sukcesis. Estas niaj geamikoj Jozef Vangeel, De-
nise Geeraerts, Edward Boyens, Eugeen De Meyer, s-ino Jozefina
Boyens, Ferdinand Volders kaj Jaak Timmermans. Al ĉiuj korajn
gratulojn! Nova kurso komenciĝos la 11-an de Januaro en nia ejo
denove gvidota de Rik Van Durme.

En la sekvonta numero: raporto pri la Kristnaska festo.
BRUSSEL. — N.E.L.E. — Ni memorigas, ke niaj ĉiusemajnaj

kunvenoj regule okazas ĉiun Mardon je la 8-a vespere en
«Breughel », Em. Jacqmainlaan, 37, Brussel. Pro malsaniĝo de nia
kursgvidanto, s-ro Rainson, al kiu ni deziras baldaüan resaniĝon, 

Ridetoj 
Pretervagantaj Ciganoj postlasis infaneton en la grenejo de

farmbieno. La farmistino, kiu ne havas infanojn, trovas ĝin kaj
montras ĝin al sia edzo. «Kia bela infaneto, Petro! ĉu ni  volas
adopti gin ?» --- «Bone, diras la farmisto, sed ni ja eĉ ne konas ĝian
nomon. » — «Nu, Petro, unue, ni edukos ĝin kaj poste, kiam ĝi  sci-
povas paroli, ĝi mem diros sian nomon.  »

S-ro D. volis transiri straton, kiam funebra procesio preterpa-
sas. «Kiu mortis ?» iu demandas al li. — «Mi ne scias,» respondas
s-ro D., «sed mi supozas la persono, kiu troviĝas en la  funebra
veturilo.»

Komunikis Joz. Vandersteen
LA PLEJ BONA SEZONO. — Iam la instruisto  de malgranda

kampara lernejo diris al siaj lernantoj: «Bn jaro estas kvar
sezonoj: Printempo, Somero, Aŭtuno kaj Vintro. En la Printempo
la fruktarbejoj kaj herbejoj estas plenaj je floroj; en la Somero
estas varmege, oni rikoltas la fojnon kaj la grenon; en la Aŭtuno
la fruktoj estas maturaj kaj la folioj bruniĝas; en la Vintro estas
malvarme: la kamparo estas kovrata de neĝo... Nu, ĉu vi ne aŭskul-
tas, Piet? Ekstaru, maldiligentulo, kaj diru  al mi: kiun momenton
oni devas elekti por rikolti la pomojn ?» 118    
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Piet senhezite respondas: «ta momenton, en kiu la .farmisto
estas hejme kaj hundo ne estas en la gardeno.»

Komunikis John Théry
DISPARTIGEBLA. -- La amerika generalo Nikols perdis kru-

ron. brakon, kaj unu okulon dum la milito 1861 — 1864. Tamen li
estis ŝercemulo. Nikols nun portis artefaritajn membrojn.

Iamfoje li tranoktis en hotelo en Boston. La servanta negro
devis helpi al li demeti la vestaĵojn. «Nu Sam, forprenu de mi mian
kruron», diris la generalo. La negro rigardis niirege.

«Ĉu vi ne scias, kiel oni faras tion ?» «Atentu»! Jen kuŝis la
kruro su la tablo. «Nun forprenu al mi la brakon», kuraĝigis li la
negron.

«Ho, sinjoro», ĝemis la negro, «tion mi neniam faris ». «Malsa-
ĝulo, nenio estas pli facile ol fari tion»! Li metis la brakon sur
la tablon apud la kruro. «Nun ankaŭ estus bune. kiam mi demetus
mian okulon», diris 1a generalo. Tremante pro timo la negro retiris,
sin al la pordo. «Atentu ankoraŭ momenton» diris Nikols kaj enli-
tigis sin. «Nun forprenu al mi ankaŭ la kapon ». La negro forsaltis.

(El «Tutmondo Esperanta»)
LERNEJO. — Bubeto devis forresti de la lernejo kelkajn se-

majnojn pro malsano. Kiam li ree venis en la lernejon, la instruisto
demandis lin: «Kiam vi estis la lastan fojon ĉi tie»  ?

La bubeto diris: «Kiam ni ekzekutis Ludovikon XVI de Fran-
cio»

(El «Tutmondo Esperanta»)

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

verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto-Instituto.)
1933. KALENDARO DE IPE. Eldonis: Internacio de Proleta

Esperantistaro. Poŝtfako Nr. 2, Berlin C 25. Germanio. 47 p..; 10.5 x
14 cm. Prezo: 0.40 mkg.

Jen zorge eldonita kalendaro proleca, klasbatala. Ĉ7i enha-
vas memorindajn historiajn datojn por klasbatala proleto, kiu
kun kontento uzos ĝin por siaj notoj. La eldono de ĉi tiu kalen-
daro certe iĝos sukceso.

KUNLABORO. Simbola ludo pri Paco kaj Ésperanto, Vivreno-
vigo kaj Junularo de Walter Mudrak. Eldonis: La Juna Batalanto,
Bensberger Marktweg, 63. Kdln-Dellbrück, Germanujo. 4 p.; G x 25
cm. Prezo: 0.10 mkg.

Jen modesta en versoj verkita scena ludo, simboliganta la
utiligon ekonomian kaj vivreformon, realigotan per la junularo. La
ludo estis sukcese prezentata en la pasintj ara ĝenerala kunveno de
Katolika Unuiĝo Esp.. Wien; esperantistoj povos uzi ĝin por
pliallogigi la programon de festo.
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