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RAPORTU
Nia 4-a, malgraŭ la krizo, altiris 2 t 5- kongresanojn al Mechelen :
estas nombro, kiun kiu ajn nacia kongreso nin envios ! Ci :atestas pri la
kr-eskanta intereso por nia movado en Flandrujo
Kio plej trafis ni n en Mechelen estis la varma simpatio por la
kongreso ĉe la loĝantaro : estas vere, ke la loka grupo estis krcinta tavoran
atmosfcron per la malfermo de Esperanta ckspozicio jam unu semajnon
pli frue en salono de la urba teatro kaj per la diskonigo de la kongresa
programo pere de afiŝoj.
La vetero estis, kiel ĉe ĉiuj hlandraj kongresoj : belega Kaj kiam
ni eliras la stacidomon tuj afable salutas ni n ....granda pendtuko kun
« Bonvenon » kaj f-ino Rainson, kiu atendas nin por gvidi nin kun la
jam alvenintoj el diversaj lokoj al la akceptcjo.
!

Ci tic la organizanto de la kongreso, nia amiko Rainson,, jam
ekŝvitas kaj zorgas, por kc ĉiuj ricevu siajn kongresajojn.
Ni iras min al la

Airdienco c'e lia Kardinala Moŝto.
Cirkaŭ t 5o katolikaj csperantistoj partoprenis la aŭdiencon ĉe Lia
Cefcs piskopa Moŝto Va n Roey.
S-ro Leo Calloens, la prezidanto de Flandra Ligo Esperantista, kian
aranĝis ĉion interkonsente kun la IKUE-estraro, unue dankis lian Karclimilan Moŝton kaj diris i. a.
: 4

... Kun granda ĝojo ni spertis, ke jam multaj ekleziuloj lernis Espcranton, kaj ni esprimas la esperon, kc via kardinala Moŝto ankaŭ permesos
kaj kuraĝigos la lernadon de tiu mondlingvo en la seminarioj, gimnazic,j
kaj liberaj lernejoj.
Katolikajn librojn la ncŭtrala esperanto-movado ĝis nun nur malmulte tradukis .; ni nur kapablas mencii : « Fabiola » de Kardinalo Wiseman,
« Historio de Kristo » de Papi ni, « La Floretoj de Skta Francesko » , n La
Padova Lilio » kaj kelkajn aliajn, kiujn ni recpektplene prezentas al via
kardinala Moŝto kiel ateston de nia dankemo kaj sindonemo. Eĉ katolika
cldono de la Sankta Evangelio ne jam ekzistas, kvankam la protestanta
traduko jam estas dissemita dekmilope... »
Tuj post tiu paroladct , s-ro Jos. Van Chulck, estro de la Esperantista
sekcio de la Belgian Baden Powell Scouts, faris paroladon kaj diris i. a. :
« ...Ankaŭ sur la esperantista kampo la skoltoj volas realigi sian
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dcvizon « Estu Preta n. Skoltismo kaj Esperantismo iras planon en mano.
Baden Powell kaj Zamenhof, kvankam havante malsamajn filozofajn
mondperceptojn, estis ambaŭ althumanaj idcalistoj. Baden Powell speciale
cclis la bonfarton de unuopulo. Zamenhof la intcrkompreniĝo de la } opoloj. Skoltismo jam de longe fariĝis mondfrataro, Esperanto alportis al
siaj anoj cntuziasman interkonsenton per la forigo de la lingvaj obstakloj.
Skoltismo bezonas Esperanton, pro diversaj kialoj. kiuj bedaŭrinde jam
ne estas ĉie akccptitaj. Kiajn praktikajn rezultojn povus atingi Esperanto
ĉe la internaciaj estrarkongresoj, « jamboreoj » kaj pionirkongresoj ! Kia
utileco ĉe la reciproka korespondado por konigi popolojn kaj landojn...
Fine lia pastra Moŝto De Coene, redemptoristo, Prezidanto de la
Belglanda Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj (BUKE), dankis siaflankc
nome de BUKE pro la kuraĝiga akcepto kaj rememoras pri la esperanta
misio, kiun lia sanktmemora kardinala Moŝto Mercier komisiis al li apud
la Sankta Patro en 1908 kaj atentigas al la simpatio esprimita de la Sanktaj Patroj Pio X, Benedtkto XV kaj Pio Xl, kiuj ĉiuj laŭsekve benis la
csperantan katolikan movadon, kaj li petas, kc ankaŭ Mgr. Van Rocy
honvolu beni nian agadon.
Tiam, dum niaj koroj ĝojtremas, ni aŭdas la vere kuraĝigan, simpatiantan, koran respondon faritan de lia kardinala Moŝto :
« Mi estas feliĉa akcepti vin ĉi tic, ĉar mi en tiu ĉi vizito al la
ĉcfepiskopa palaco vidas ne honoron al mia humila persono, sed :ateston
de fidelcco al la delcgito de Dio kaj cle Lia Fklezio ; via unua vizito estas
por Li kaj tio pruvas ke vi estas ĝisfunde katolikaj. Cio kio povas helpi
al la interkompreniĝo de la diversaj sociaj klasoj kaj de la popoloj povos
ĉiam atendi subtenon kaj simpation tniaflankc. Sendube la lingvo estas
unu cl la plej gravaj elementoj por atingi la Pacon inter la homoj. Kiam
Dio volis disigi la popolojn, kiuj estis konstruantaj la Bahelturon, Li kreis
la lingvodiversecon kaj ili rnalpacis ; kiam Li volis denove unuigi ilin,
Li sendis dum Pentckosto la Sanktan Spiriton en la Apostolojn kaj paroligis ĉi tiujn tia kc ĉiuj aŭdis ilin en sia propra lingvo.
Mi esperas ke la Kongreso atingos rezultojn favorajn :al Paco kaj
interkompreniĝo de la popoloj, mi benas vin ĉiujn ĉeestantajn, vian familion, viajn klopodojn. »
Post tio, ĉiuj ĉecstantoj surgenuis kaj emociplcna estis la momento,
kiam la benanta mano krucsignis super ni ; neforgescbla momento por
katolika esperantisto !
La vizito finiĝis per fotografado de la partoprenantoj cn kies rnez<:,,
lia kardinala Moŝto tuj post nia peto, bonvolis sin meti.

La impreso estis neforgesebla...
I
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La Sonorilarkoncerto.
Je la 8-a vespere multaj kongresanoj jam troviĝis en la strateto sen
fino (Mclano), kiu estas la plej bona Toko por aŭdi trankvile la sonorilarkonccrtoj n.
La koncerto komencigis per « La Espero » de E. de Mesnil, kaj poste
s-ro W.Lenaers ludis por ni : « Preludium (1897) de J. l)cnijn, du malnovajn Flandrajn lxapolkantojn « Ie seg adieu » kaj « Willen wij 't haesken
jagen », « Preĝo » de J. Diedrich kaj « Pedaalsuite » de Jef Van Hoof.
Alia fama sonorilisto, s-ro J. ROttiers, nun aŭdigis « Le Chant dir
départ » (Nova intcrnacia kanto) de Mchul, « lastrata » de J. B. Bach,
« Sonata » de Jef Van Hoof, k. Ave Maria », Mijn hertken heeft altijd
verlangen », « Groeninghe » de Jef Van Hoof, « La Flandra Leono » kaj
« La Tagiĝo ».
Por la tnuzikamantoj ĉi tiu koncerto estis vera ĝuo. Dankon al ambair Mehlenaj artistoj !
Ni nun iras al la akceptejo « De Eendracht », en kies etaĝa salono
okazas la
I nterkonati Lia Vespero.
La Mehlena reĝa kantidaro « La Lunes Ting Antoj » reprezentis
kantludon en unu akto « La Sekvoj de Amdoloro ». Bona leciono por la
kongresanoj : se tiaj estas la sekvoj de atndoloro, ili certe evitos esti kaptata de ĝi.
La ĉcfplado de la vespero estis la montrado de la filmoj de la 1-a
kaj 3-a Flandraj Kongresoj dc Esperanto. Oni estis devigata montri ilin
dufoje. Precipe tiu de la Kortrijka kongreso, farita de la firmo Gyselinck,
estas tre vidinda.
Per kantado kaj dancado ĝis la 1-a finiáis ĉi tiu gaja, intcrkonatiga vespero. Almenaŭ en la akceptejo, ĉar mi konas grupon, kiu daŭrigis
ĝin en alia kafejo ĝis... en la malgrandaj horctoj !
Kaj dum la kongresanoj bone sin amuzis, la komitato kaj la delegitoj
estis aparte kunvenintaj por priduskiti diversajn organizajn demandojn.
La kompatinduloj !...
Dimanĉe ni estas sufiĉe frue el la plumoj por iri al la
Discrvo,
kiu okazis en la kapelo de la Normallcrncjo. Multaj estis venintaj
por aŭskulti la vere interesan prcdikon de lia Monaha Moŝto J. De Coenc.
Tre impresis ankaŭ la kantado de « Nia Sinjorino de Flandrujo » kaj « O
Kruise den Vlaming ».
Post la diverso impona sekvantaro, kun la grupflagoj, marŝis al la
urhodomo, hie okazis
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La Oficiala Akcepto.
La urbestro kore akceptis la Flandrajn Esperantistojn kaj esprimis
sian ĝojon pri la fakto, ke ili elektis la urbon de Rumoldo por sia kongresa ; li ege bedaŭris ne esti kapabla respondi la ĉeestantojn en ilia mondlingvo, kiu devas ege plivastigi kaj konservi la pacon inter la homoj. Li
laŭdis la indajn klopodojn de la Flandraj Esperantistoj por ilia paclaboro.
Sinjorc., Rainson, loka prezidanto, poste dankis la Mehlenan urhestraron por la helpo, kiun la kongresantoj ricevis de ili.
Poste sinjoro Calloens, prezidanto de la Flandra Ligo Esperantista,
prenis la parolvicon kaj esprimis nome de la ĉeestantaro kaj la aliaj centoj
da Flandraj Esperantistoj plej koran dankon. Je la nuna momento, diris
la simpatia parolanto, ĉio montras la grandan neceson pere de la Esperanto
lingvo unuigi ĉiujn popolojn, kiuj kvankam unuigitaj laŭ matcrio, ankoraŭ estas tre malproksime de spirita unuigo.
En sia parolado li ankaŭ pricelis la jam vastan praktikadon de Esperanto en turismo, literaturo kaj komerco. Esperanto estas je la nuna momento ne plu projekto, sed realo.En la instritado tamen oni (levas labori ankoraŭ
tre multe, kvankam en iaj landoj Esperanto jam iĝis deviga fako. Ni
deziras, ke nia popolo vidu trans la limojn, ke niaj hontoj iĝu mondcivitanoj, ke ili havu rilatojn kun eksterlandanoj el ĉiuj klasoj kaj rangoj.
La simpatia helpo, li diras, montrita de la I landra Turista Ligo
(Vlaamsche 'I'oeristenbond) kaj la kora akcepto dc la estraro de niaj
Fland raj urboj, estas kuragigo p0' niaj klopodoj, pur daŭrigi nian propagandon, pur fari cl nia Flandra popolo pacenia popolo, kiu povas servi
kiel ekzemplo por aliaj nacioj kaj tiel instigi ĉi tiujn por kunlabori al interkonsento, al kunlaboro, al paco inter la popoloj. »
Poste kelkaj ĉeestantoj estis prezentataj persone al la urbestro : i. a.
lia Monaha Moŝto De Coene, s-ino Sindhwad, la fervora Hinda naciistino
kaj batalantino por Esperanto., kaj paco, s-ro Masselier, prezidanto de la
Franca Blindulunuigo, Franca grand-invalido kaj prezidinto de la Mondunuiĝo de Blindaj I'.sperantistoj.
S-ino Sindhwad alparolis la ĉeestantojn esperanto kaj transdonis al
ili la salutojn de s-ro Ottlet, direktoro de la Mondpalaco, kaj klarigis la
celon de ĝi.
Ni nun iras al la urba teatro, kie ni profitas la okazon por fari
viziton al la
Esperanta Ekspozicio.
Ni, kiu tamen jam vizitis multajn tiajn ekspoziciojn, devas konfesi,
ke ĝi tre impresis nin. Konduku al tia ekspozicio ne-esperantisto, ne necesas, ke vi ion diru ; lasu lin rigardi laŭvole : li estos konvinkata pri la
utileco de nia mondlingvo.
Nun al la

Flandra Esperanto-Instituto

Generala Kunveno de Flandra Ligo Esperantista,
le i u estis amase ĉcestata.
Post hora kantado de « La Espero », gin malfermis S-ro Calloens,
prezidanto de F.L.E., kiu kun plezuro notis la partoprenon de imponaj
delegacioj el la novaj grupoj Aarschot, Lede, Leuven, Nieuwlxxut, Oudenaarde, Roeselare, k. a.. La kunveno aklame salutis la Anglajn, Francajn,
Ncderlandajn kaj Hindajn samideanojn, kiuj per ilia ĉeesto donas al la
kongreso internacian karakteron.
La sekretario raportis pri la Liga laboro kaj la kasisto komunikis la
relative bonan staton de la financoj, kiuj jam (le ..t jaroj permesas regulan
kaj akuratan aperon de « Flandra Esperantisto ».
Salutletcroj kaj telegramoj estis alvenintaj cie Germana Esperanto
Asocio, de Kataluna Esperantista Federacio, de la Esperantista grupo el
Dunkerque-Mala, de la lokaj grupoj cl Düren, Dortmund, k. a. de G.E.A.,
k. t. p.
La kongreson buŝe salutis la diversaj eksterlandaj samideanoj kaj
let delegitoj de la diversaj enlandaj grupoj. 'Tiel aüdigis sin por Aalst : s-ro
Calloens ; por Antwerpen : f-ino Vervloet por Flandrema Grupo Esperantista, s-ro Lodema por La Rekta Vojo kaj s-ro Jacobs por Antverpena
Poresperanta Propaganda Komitato ; por Aarschot : s-ro Winderickx ;
por Brussel : f-ino Dorothea Roberts, por Hamme : s-ro Lenaers, por Mechelen : s-ro Rainson, por Kortrijk : s-ru Misschaert, por Lede : s-ro De
Neef, por Nieuwl.xx)rt : s-ro Somcrling, por Oudenaarde : s-ro Neufcourt,
por Roeselare : s-ru Honoré Braekevelt kaj « last, not least » por Ronse
s-ro De Bues. Tre interesaj kaj kelkfoje spritaj estas tiuj mallongaj alparoloj.
Dum la

ni ĉerpas, ke estis vendata duin 1932 por 13.000.— fr. da lernomaterialo.
Post la longaj kunvenoj sekvis plej agrabla

Festeno
en la restoracio « De Distel », kie ni havis okazon lxu kvictigi nian grumhlantan urson. Ni rimarkas tie patron Rainson, kiu metu ludas la rulon
de kelnero, kaj zorgas, por ke ĉio rulu sur radetoj.
Dum la festeno estis kantata de « Flandrema Grupo » el Antwerpen
la « Schlager » : « Sub signo de la nova Inn' ». La sukceso de tiu kanto
estis tondrega ! Dum tiu festeno ni aŭdis diversajn tostojn kaj kantata de
Jef de la Flandrema Grupo estis la

-

KANTO I)E LA 1V-a.
(ieamikoj, ĉe kongres'
)ecas kanto. C u ne ? Jes !
De la kvara je l'honor'
Kantu ĉiuj ni en hor' !

Vivu nia Ligcstrar',
Niaj Leo kaj Gerar',
Niaj Jano kaj Bassleer,
Tramordanto de moner' !

La plimulton tic ĉi
Konas de antaŭe mi,
M i jam vidis ĉe kongres'
En Aalst, Kortrijk. Cu ne ? Jes !

Pastra Moŝto, inter ni
Jam kvarfoje estis vi !
Kaj eĉ je la centa foj'
Ni revidos vin kun goj' !

De la tuta Flandra ter'.
Ronse, Kortrijk, Aalst, Lier',
Lede, Brussel, Antverpen',
Venis ni al vi, Mehlc n' !

Rik, l' Estonta prezidant',
I)c 1'kongres' organizant'.
En Bruselo kaj Mefilen'
Li troviâas sur posten' !

Venis ankaŭ al Mehlen'
Hamme, Ruselar', Loven'
Pro la rimo mi, ho ve,
Kelkajn lokojn citas ne

Vivu nia Juliet' !
Kaj, amikoj, min jen pet' :
Se vi estas riĉaj, nu,
Pensu pri nia revu' !

Fremdlandanoj tie ĉi,
'Vin salutas kore mi !
Ciujn, ei ajn kits land',
Nin kunligas Esperant'.

Bone vi amuzu vin !
Post ni... la kongresa fin' l
Restu de l' kongres' en kor'
Poste daüra rememor' !

U. E. A.-Kunveno
okazis vigla diskutado, el kiu rezultas ke nur starigo de aparta Flandra
sekcio kontentige solvos la nunan malinterkonsenton.
S-ro Dchruuwere prezentis la sekvantan tagordon, kin estis unuanime
aprobata :
« La Flandraj Esperantistoj, kunvokitaj duro la :}-a Flanclra Kongreso
de Esperanto en Mechelen ;
» Post ekzameno de la diversaj proponoj luu novorganizo de la Esperanto-movado ;
» Konstatas, ke neniu el ili alportos la deziritan unuecon ;
» Rekomendas organizon bazitan sur la principoj difinitaj en la cirkulero de S-ro Stcttler, direktoro de UEA, titolita : Al la solvo de l'organiza
problemo. (Cirkulero kies teksto ankaŭ aperis en
Esperanto », Februaro 1 933.) »
El la raporto de
18
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Staru manon ni en man'
Trinku ni je ĉies san' !
Kaj g-is la proksima jar'
le ĉe la Norda mar' !

!

1
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Kun plena ventro kaj malsekigita gorĝo ni faras nun digestan pro
menadon al la bela Botanika Cardeno, kie okazis la komuna fotografcrdo.
Je la (i-a ni ree iras al « De Eendracht •i, kie okazas

-

Esperantista Festo.
La programo de tiu festo estis tre bone prizorgita.
F-ino Denise Van C;oppenolle, cl l3rusclo, montris, ke ŝi estas virtuuza
pianistino, per la ludado de muzikajoj de Wagner kaj Bizet.
Grandan sukceson akiris s-ro H. Vermuyten, el Antwerpen, per la
deklamado de Fabelo de Pol de Mont kaj La Pardono de W. Chaumet.
El lia buŝo Esperanto sonas kiel muziko.
Specialan laŭdon certe meritas la ritmaj dancoj, dancitaj laii la kantoj
« Flandroland' » de R. Veremans kaj « Mi amas vin, ho Flandroland »
de la ĉarmaj knabinoj de la gimnastika ligo « 1)e Blauwvoet », branĉo
Mechelen.
Dum ĉi tiu festo okazis la disdonado de diplomoj al la laŭreatoj de
la ekzamenoj, organizitaj de Flandra Esperanto-lnstituto en Aalst, Brussel,
Nieuwpoort kaj Roeselare. El la 42 gepartoprenantoj, 39 akiris diplomun.
La rezultojn de tiuj ekzamenoj aperis en la antaŭa numero de nia revue.
Vespere okazis en la sama salono la tradicia

Kongresa 13alo
kun unuaranga jaz-orkestro.
Tiuj, kiuj ĉcestis Flandrau kongreson, scias kiaj estas ĝiaj baloj 1
Ankaŭ dum ĉi tiu balo regis gis tre malfrue gajeco kaj senĝeno kaj estas
ĉi tie, ke la kongresanoj lasis plej da ŝvita !
Pro la balo verŝajne iom suferis la kunaeno, aranĝita dum la kongreso mem por lunde matene. Ci komenci �is kun tuta horo da prokrasto.
Tamen la malhelpu ne estis granda, ĉar malgraŭ tio oni sukcesis efektivigi
komplete la laborplanon.
I)um okazis tiu kunveno; la nckunvcnintoj havis okazon por viziti
la ekspozicion de Esperantaĵoj kaj poste la turon de la ĉefpregcjo kaj la
senorilaron, dtim la lernantoj de la sonorilarlernejo sin ekzercis. Kia penlaboro post la mallonga dormado, kaj tamen mi vidis kongresanon, kiu
certe ne pli dormis ol mi, grimpi sur la halustradun, ekstari kaj svingi la
brakon al malsuprenrestintoj !
Ce la komuna tagmango en la festena soleno ĉiuj retrovis unuj la
aliajn kaj rekomencigis la kantado.
Post la mangado okazis speciala

Kunveno por Geinstruisto j,
kiun partoprenis 30 personoj, inter kiuj estis lernejinspektoro,
Dum tiu grava kunveno estis fondata la Flandra Asocio de Esperantista j Geinstruistoj.
20

La aliaj kongresanoj vizitis dume la D.R.A. meblosalonojn ; ili estis
gvidataj de s-ro Allegaert, tre simpatia samideano.
Sur la belega ludkampo de la Meĥlena Piedpilkklubo « La Leonoj »
vane atendis la aperon de 4( La Steloj ». „ La Leonoj tial estas konsiderataj esti la gajnintoj de la piedpilkvetludo kun 5—o !
Je la 4-a multaj estis kunvenintaj par ĉeesti la fermon de la ekspozicio
kaj samtempe de la kongreso.
Certe je lin momento nia amiko Rainson ellasis grandan sopiron de
malpezigo I Al li kaj al liaj gekunlaborantoj de « La Estonto » ni ŝuldas
belan Pentekostan libertempon !

La 4 -a f orpasis : vivu ilia 5 -a en Oostende !
Ra portanto.
AL L A GEKONGRESANO/!
En la nomo de la grupo « La Estonto » el Mechelen mi dankas vin
pro via ceesto kaj via kunhel}o al la Mcĥlcna kongreso.
La sekvoj de tiu kongreso estos grandaj :
unue, por la grupa vivo metu : multaj novaj esperantisto] entuziasmigis pur la movado kaj interkonatiĝis kun ahlokaj samideanoj ;
due, por la agado en Mechelen : multaj personoj jam anoncis sin
pur la novaj kursoj kaj tre multaj interesiĝis pri Esperanto.
Mian koran dankon al ĉiuj, kiuj per sia ĉeesto ebligis tiun rezulton,

11. RAINSON.
Prezidanto de la organizo Komitato
cle la 5-a Flandra Kongreso de Esperanto
MALGRANDA STATISTIKO.
Al la kongreso aligis entute 2 t 5 geesperantistoj, inter kiuj iu
eksterlandaj : 5 el Francujo, 4 el Anglujo kaj t el Nederlando.
La Antverpenanoj estis plej multnomhraj : 5 1 -ope ili estis ; cl Mechelen mem estis 23 gekongresanoj, cl Korttijk 23. Aalst 16, Brussel 15,
Roeselare 13, Nieuwpoort 12, Aarschot t 2, Ronse 7, Hamme 6, Oudenaarde 6, Leuven 5, Lier 2, Berendrecht 2, St. Niklaas 2, k.t.p. (Ce Antwerpen, Kortrijk kaj Aalst estas enkalkulitaj la ĉirkaŭaj komunumoj, kaj tial
Lede, bone reprezentita, ne estas speciale mcnciita) .

LA KONGRESA PR(_)NOSTiKO.
La gajninto estas Jaak Timmermans, membro de Flandrema Grupo
Esperantista el Antwerpen, kiu divenis, ke 216 personoj aliĝus al la kongreso. Li plej bone divenis kaj povas elekti per 100 frankoj da Esperantolibroj ĉe Flandra Esperanto-Instituto.
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FLANDRA RAKONTO.

La Rakonto pri Tip
Tip kaj lia patrino iris serĉi sekan lignon, kaj Tip ne volis reiri hejmen
al portate de sia patrino.

Atendu! » diris la patrino ;« mi serĉos la lupon, kiu mordos vin !
La lupo ne volk mordi Tip kaj Tip ne volis reiri hejmen ol portate
de sia patrino.
« Atendu! » diris la patrino ; « mi serĉos la kuglon, kiu pafos vin !
La kuglo ne volis pafi la lupon, la lupo ne volis mordi Tip kaj Tip
ne volis reiri hejmen ol portate de sia patrino.
« Atendu ! » diris la patrino ; « mi serĉos la fajron, kiu bruligos
vin !

»

La 'fajro ne volk bruligi la kuglon, la kuglo ne volk pafi la lupon,
la lupo. ne volis mordi Tip kaj Tip ne volis reiri hejmen al portate de sia
patrino.
Atendu ! » diris la patrino ; « mi serĉos la akvon, kiu estingos
vin !»

La akvo ne volis estingi la fajron, la fajro ne volis bruligi la kuglon,
la kuglo ne volis pafi la lupon, la lupo ne volis mordi Tip kaj Tip ne
volis reiri hejmen ol portate de sia patrino.
« Atendu ! » diris la patrino ; mi serĉos la bovinon, kiu trinkos vin! »
La bovino ne volis trinki la akvon, la akvo ne volis estingi la fajron,
la fajro ne volis bruligi la kuglon, la kuglo ne volis pafi la lupon, la lupo
ne volis mordi Tip kaj Tip ne volis reiri hejmen ol portate de sia patrino.
« Atendu ! » diris la patrino ; « mi serĉos ŝnuron, kiu ligos vin ! »
La ŝnuro ne volis ligi la bovinon, la bovino ne volis trinki la akvon,
la akvo ne volis estingi la fajron, la fair( ) ne volis bruligi la kuglon, la
kuglo ne volis pafi la lupon, la lupo nc volis mordi Tip kaj Tip ne volis
reiri hejmen ol portate de sia patrino.
Atendu! » diris la patrino; « mi serĉos tranĉilon, kiu tranĉos vin !
Kaj la tranĉilo kuris post l a ŝnuro, la ŝnuro post la bovino, la bovino
post la akvo, la akvo post la fajro, la fajro post la kuglo, la kuglo post la
lupo, la lupo post Tip kaj Tip post sia patrino al la hejmo !
Rerakontis Martha Vervlvet.
— Kiel mallonga estas nia vivo : Matuzalcmo ja vivis dum 969 jaroj.
— Jes, sed tiam ne jam ekzistis kuracistoj.
Servistino.
Sinjoro.

—
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La sinjorino dirigas, ke ŝi estos preta post kvin minutoj.
Boue, pretigu la aŭtomobilon : post unu haro ni foriras.

—

Mondpalaco Mondurbo
La mondpalaco trovigas en Bruselo en parto de la „ Cinquantenaire n.
f;i tute ne estas sufiĉe konata, sed iu ajn persono, kiu ŝatas labori por
internacia frateco, kompreno kaj paco estas kvazaŭ ebriigita de ĝia graudeco. La fondintoj estas sinjoroj H. La Fontaine (eks-senatano) kaj Paul
Odet ; ili praktike klopodas realigi internacian intelektan kunlaboron depost 40 jaroj.
La ne-scio estas preskaŭ ĉiam la kaŭzo de eraroj en la vivo de homoj
kaj popoloj. La Mondpalaco pere de dokumentado, eldonoj, paroladoj,
filmoj, klopodas diskonigi ĉitrjii homajn aferojn. En la muzeo vi povas
konatiĝi kun la evoluo de la homaro, la historia, la diversaj popoloj, la
diversaj sciencoj, la diversaj movadoj. Kompreneble Esperanto estas reprezentata. Ciu fako estas ĉiam kompletigita, kaj ĉiu persono pavas kunlalsori
kaj helpi. La mondpalaco estas por ĉiuj kaj apartenas al ĉiuj
.

Hodiaŭ, kaüze de la grandaj eltrovaĵoj, homoj ne plu konas malproksimecon : komerco, ekonomio, politiko de ĉiuj landoj estas interpleklita. Tial internacia kunlaboro estas nepre necesa, sed kunlaboro sen plano,
sen organizo, sen centra tute ne estas efika. La Mondpalaco jam estas la
centra por multe da internaciaj asocioj, sed ĝi celas esti la centra de ĉiu
internacia movado, agado, laboro kaj iĝi Mondurlo. (,i (levas troviĝi en
eksteritora tereno kaj Belgujo estas treege taŭga loko. Sinjoro Otlet opinias,
ke sur la maldekstra flanko de la Skeldo en Antverpeno la Mondurbo estos
treege bone situita. Multe da legantoj eble diras : « O, tio estas tre bona
kaj bela plano, sed la krizo ! Kie trovi la monon ? » Trankviliĝu, kostos
neniom al la Belgaj impostpagantoj, kostos kuragon. Mi tnemorigas al vi,
ke la ekspozicioj de Antverpeno kaj Lieĝo en t 930 kune kun la centjara
festo kostis pli al 200 milionoj da Belgaj frankoj. Kaj kio restas ? Nenio,
vere, nenio ! Estas la sama afero kun ĉiuj tiel nomitaj mondekspozicioj.
La kolonia ekspozicio en Parizo kostis 700 milionoj da Francaj frankoj.
Kial ne krei daŭran centron ? internaciaj akcioj financon la entreprenon
kaj ĉi tie la « granda rondo familia povus kunlabori praktike.
Hodiaŭ mi ĉefe adresas min al la Flandraj esperantistoj : zorgu por
ke la mondekspozicio en Bruselo 1955 estu la komenco de la Mondurlo.
Mi nur kapablis doni mallongan skizon en ĉi tiu artikolo, sed mi estas
ĉiam preta paroladi en iu ajn grupo pri la Mondpalaco kaj Mondurbo;
filmon kaj aparaton mi kunportos.
Mi finas, citante la vortojn de sinjoro Otlet : « Ekzistas nur du vojoj
por la homaro : ĥaoso-milito-detruo estas la unua, kunlaboro-paco-progreso
estas la alia.
Erna Sindhló'ad-Riec/(n.ia,Ju.
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MONDLITERATURO.

La Trinkemulo en la Printempo
de Li-Tai-Po
Se l' vivo estas revo nttr,
Kial do zorg', mizer' ?
Mi trinkas dum la tuta ta
Cis I' iĝĉ► de l' verper'.

La birel' pepctas : la printemp'
l)uiniiukte venis, jes.
Aŭskultas kortuŝite mi.
La birel' kantas sen tes'.

Kaj kiun rni, pro plena gcrrĝ',
Ne povas trinki pli,
ancelas mi ĝis mia pord'
Kaj songas dol ĉe mi.

Plenigas glason mi kaj ttij
Lltrinkas gin kun goj'
Kaj kantas gis ekhrilas lun'
Sur la ĉiela voj'.

Aildiĝas ĉe mia vc kiĝ'
En arbo hirda kant'.
Demandas mi ĉu la printemp'
Jam estas en la land'.

Kaj kiam ne plu kantas mi,
Dormi gas min la vin'.
Ne gravas pur mi la printemp',
Ebria lasu min.
Esperantigis Jan van Schoor.

•
Esperanto en Germanujo
La naciista revolucio ŝanĝis la situacion ankaŭ por la Esperanto-movado. Tuj ĉiuj radio-stacioj ĉesigis siajn Esperanta-programojn, kursojn,
paroladojn kaj eĉ program. u toncojn. La Germana Esperanto-Asocio unue
publikigis alvokon, deklarante plenan politikan neiltralecon, sed poste petis
la registaron. ĝin « samdirektigi » (<< glcichschalten »), t. e. submeti ĝin
sub nacisocialistan komandon, prezentis al la registaro dokumentojn pri
la uzo de Esperanto dum la mondmilito, proponis fari eksterlandan propagandon por la naciista Germanujo per publikigo de broŝuroj aŭ informa
gazeto kaj atentigis, ke la Esperanto-Kongreso en Ki;ln estus bona okazo
lxe tio. Cis nun oficiala deklaro de la registaro pri Esperanto ne estas
farita, kvankam multaj gvidantaj nacisocialistoj vidas en ĝi « judan sennaciigilon ». GEA rekomendas al siaj grupoj, aĉeti la. Esperanto-cldonojn
dc la broŝuroj el la germana militpropagando. Ili estis interesaj por muzeoj
kaj kolektoj ; ke ili nun denove ricevas praktikan signifon, ni ne estus
pensintaj. — Germana Laborista Esperanto-Asocio (kun ĉefe bolŝevista
tendenco) kaj la centrejo de 11'E (Internacio de Proletaj Esperantistoj) en
Berlin estas tuj disscilvitaj de la polico. — SEA (Socialista Esperanto-Asocio) decidis dissolvon, sed fondon de nova organizo « Ligo de Esperanto24

Amikaj » sen politika tendenco. Montriĝis, ke la decido ne estis efektivigebla, SEA do ankaŭ estas rnortinta. -- Germana Ligo de Katolikaj Esperantistoj (landligo de IKUE) malkovris simpatiojn por la naciismo. En
sia cirkulero de majo 1933 aperis d.ulingva artikolo pri « la senco de la
nacia revolucio ». Ci flatas kaj defendas la novan regimon kaj kritikas
la antaŭan kondamnon dc la nacisocialismo per la germanaj cpiskopoj per
jenaj vortoj : « ....por cldiri mian opinion pri la konfuzanta sintenado de
la episkopoj... Mi jam dum la erao de Brüning opiniis nian tenigon malgusta kaj erara ; ankaii pastroj aprobis tiun opinion. La tuta estis politika
taktiko, kiu malsukcesis. En la politikon la Eklezio ne sin cnmiksu. Eklczio, kiu jesas ĉiujn valorojn, dc komenco devis jcsi la valorojn sinmontrantajn ĉi tie, kaj ne atendi, ĉu ilia portanto povus superiĝi. » La Ligo perdis
sian kasiston, kiu estas publika oficisto « staranta sur la bazo de la nacia
registara » kaj volas atendi la sintenon de la registaro al la Esperantomovado.
(El « La J im a Batalanto »)

Post là Kongreso
Al la partoprenintoj de nia 1V-a.
Ni dankas vin, samidcanoj
El ekster-kaj cl Flaudroland' ;
Ni kort premas viajn manojn,
Al vi ĉi r' ĝis revido-kant'

Per viaj flagoj de l' Espero
Ekvekis nova amofort' ;
Per vi la vort' de l' verda vcro
Rcsonis ĉe la Dijlc-bord'.

Pcr vi la semo de l' ideo
Esperantista germas nun.
Kongreso nia estis feo
Por « estingantoj de la Ion' ».

Ni dankas vin, samidcanoj
El {randa aŭ cl Fiatidra ar',
Kaj krias ĉiuj « Estontanol » :
(dis la revido, c la mar' ! »

Mcc hcicn, la r9-an dc Junio 191,.
Pol VARENS.
FLANDRA KANTO ESPERANTIGITA.
La membroj estas insiste petataj ĉeesti la ĝeneralan kunvcnon, kiu
okazos la 27-an de Atigllsto en Aalst, je la 11-a matene en la kafejo « Hocrenbond », Groote Markt.
TAGORDO :
I) Elekto de prezidanto kaj vic-prezidanto ;
2) Financa raporto pri nia IV-a ;
3) Administrado de o Flandra Esperantisto » ;
4) Nia V-a ;
5) La internacia situacio kaj sintenado de F. L. E. tiurilate.

FLAN DRA► KANTO FSPERANTIGITA

La Norda Maro
(DL NOORDZEE)
7eksto de E. HIEL.

Muziko de Em. HULLEBROECK.

Jen kiu kisadas ĉe l' mara bord',
kaj plaŭdas de tuj', kun ĉiam nova fort' ?
Fortigas la sangon per sa]',
animon per vivideal' ?
Hura ! la Norda Maro,

garlanda Esperanto•movado kaj ĉirkaŭ li staras seriozaj kaj junaj pedagogoj, kiuj ne lasos morti la komencitan. laboron. Nature pur gravaj sukcesoj estos necesaj tempo, pacienco kaj kuraĝo, sed la gvidantaro havas
ilin, do espereble ne estas jam malproksimc la tago, kiam denove ekflamiĝos en Hungarlando la movado pot lingvo Esperanto.
Al la asocio ĝis nun aliĝis 237 pedagogoj,
lernejtipojn. troviĝantaj en Hungarlando.

J. M.

Sciigojn pri la esperanta gcinstruista movado demandu al H. Rainson,
Hombeekschc stw. 54, Mechelen.

la mar' de Nederland' !
Se iam atakus ĝin fremclreĝim',
ruĝiĝus je sang' la maro ĝis la lim'
ni venkus pri jug' kaj perfort'
aŭ luktus obstine ĝis mort'.
Hura ! la Norda maro,
la mar' de Nederland' !
Tradukis Jutrl Karnas.

INTER N
Flandrenia Grupo Esperantista. — Kvankam ni estas
min en la libertempa sezono, la kunvcnoj estas ankoraŭ ĉiam hune ĉecsAntwerpen.

—

tataj.
La membroj multnombre partoprenu jenajn ekskursojn : la t3-an
de Aŭgusto al Hofstade, la 2o-an al Hofstade kaj la 27-an al Aalst. Pliajn
informojn ili ricevi .povas dum la ĉiumcrkredaj kunvcnoj.
Kortrijk. -- Esperantista Grupo. - Dum la ĝenerala kunvcno dc
la t(.►-a de Aŭgusto, kiu okazos en nia kutima ejo, je la K-a vespere, la
prezidanto raportos pri la 25 -a Universala Kongreso cle Esperanto en
--

Hungara Esperanto - Pedagogia Asocio
Bud<<pcst VII, Dum jwiich str. 43.
La Hungara Esperanto Pedagogia Asocio fondiĝis je 8-a de decembro 1932 en solena kaj brila kunsido. Ccestis pli multe ol 200 gcinstruistoj
kaj profesoroj, eĉ reprezentis sin ĉiuj eminentaj pedagogiaj societoj. Dum
la fonda kunsido faris tre seriozan kaj gravan deklaracion la reprezentanto
de kultusministro D-ro Julio Neveliis ministra konsilanto, kiu en nomo de
kultusministro diris, ke li laŭvorte kaj laŭsignife akceptas la ideojn kaj
planojn, kiujn cnhavis la malferma parolado de profesoro Mihalik. La
ministro rigardas la novan asocion tre grava, estas preta helpi ĝin ĉe ĝia
celo kaj topas pri ĝia fondiĝo.
La celo de nova asocio estas : labori lwr enkonduko de Esperantoinstruado en lernejojn ; por tiu laboro pretigi sur pedagogia bazo metodriĉajn kaj lertajn Esperanto-instruistojn ; interligadon krei inter hungarlandaj kaj ekstcrlandaj pedagogoj ; farigi per la kultusministerio ekzamenkomitaton, kiu donu aprobitan Esperanto-instruisto-diplomon.
La antaŭlaboroj jam estas faritaj, nun paŝon Post paŝo ni devas serioze
labori, ĉar se nun iu el ni estus faranta malfeliĉan paŝon, la tuta afero por
multaj jaroj estus enterigata. La asocio elektis prezidanto profesoron /ozefo
Mihalik de Hernitdszt.rdok, kiu jam multe laboris por la intereso de hun-
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Ki ln.
La Estonta. — Estas kun ĝoja koro, ke ni povas diri :
Mechelen.
nia grupo vivas. La semajnaj kunvcnoj ĉiam bone estas ĉccstataj, kvankam
ni devas fari alvokon, por ke la malnovaj membroj pli hune venu. La
novajn ni vere devas gratuli.
La 7-an de Julio ni festis la « Oraj-Spronoj-feston » en la Hejmo dc
nia sekretario. Estis vere gaja intcrnia festo. Kaj ni ne baldaŭ forgesos
« In 't tccken van de nieuwe maan, wicn 't schoentje past, clie trekke 't
la speciale je tiu okazo vcrkitan kanton laŭ « Sub signo de la nova lun' :
aan » •
La lastan Dimanĉon de l' monato okazis malgranda promenado en
la ĉirkaŭaĵo de Mechelen. Nia rondo vere iĝas familia. Ankaŭ la kunvcnoj
estas ĉiam tre interesaj pro prelego, diskutado kaj kantado. Precipe la
kantado estas tre ŝatata de niaj aninoj, kiuj estas veraj najtingaloj ! (Nun
ne ekpensu pri la famaj ckzekutantoj de l' pastra bovino dum la
kongreso 1 !
—

GRATULOJ.
— Al niaj satnideanoj J. Rcynacrt kaj C. Vanbiervliet, ambaŭ de la
Esperantista Grupo el Kortrijk, pro la naskiĝo de filineto ĉe la unua kaj
fileto ĉe la dua.
27

Diversaj Sciigoj
Kongresaj fotografajoj.
Personoj, kiuj ankoraŭ deziras ricevi kongresajn fotogrataĵojn, povas ilin mendi ĉe s-ro H. Rainson, I.-Iombceksche
steenweg, 54, Mechelen., poŝtĉeko 33.51.83, po frankoj. Oni incliku
kiajn el la kvar fotografaĵoj oni deziras.
La luna Batalanto.
La nova adreso estas : D-ro Vb'i lhrlm Solzbachcr, 77, Montée de Pilate, 77, Luxembourg-Eich. Ci tio estas la nova
adreso de ĉiuj servoj de La Juna Pa.talanto (redakcio, cldonejo, librejo),
de la internacia sekretariejo de Mondjunularo Katolika (MOKA) kaj
ankaŭ de D-ro Wilhelm Solzbacher kaj Ret;ina Solzbacher persono.
Universala Kongreso de Katolikoj okazos en Wien de la 7-a ĝis la
t 2-a de Septembro pr. Informojn havigas : Esperanto-oficejo, Wicn IV,
Schaumbiargergassc, al la esperantistaj partoprenontoj.
Meze de Aŭgusto la prezidanto de Aŭstria Esperanto-Asocio parolos
pri la aranĝoj per Radio-Wien. La tempo estas anoncota en Heroldo de
Esperanto. Se vi bone aŭdis la radio-paroladon informu la Esperanto-Mu- r
zcon en Wien I, Neue Burg.
La XIV-a Yzerpilgrimado okazos la 20-an de Aŭgusto. Ci tiun jaron
estos inaŭgurata la monumento de la fratoj Van Racmdonck.
La XXVI-a Unir.versal Kongreso de Esperanto okazos en Stokholmo
de la 4-a ĝis la T i-a de Aŭgusto 1934.
En la Hitlera Germanujo.
Pastro Franciscus Maria Stratmann
O. P., aŭtoro de « Tutmonda Eklezio kaj Tutmonda Paco » (tradukita
en kvar lingvojn) kaj vicprezidanto de la Paca Ligo de Germanaj Kato
litroj, estis arestata la 6 julio 1933.
Por la Katolikaj Esperantistoj.
La fotografajo farita en la ĉcfcpiskopa ĝardeno dum la telandra Kongreso de Esperanto en Mec.hclen,
estas havebla ĉe s-ro L. Calloens po 7 frankoj (t t x 17 cm.) kaj 3,5o fr.
(poŝtkartformato)
—
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Pioniro - Aalst

1933

Dimanĉon, la 27-an de Aŭgusto, Pioniro festos sian 5-jaran ekziston.
Okazos : tagmeze festeno (prezo : a frankoj, sen vino, kiun oni ja mendu laŭvole !), poste promenado al la bela parko: La ĉcfajo de la programo
estos la ludado de la teatrajoj « La Koboldoj » kaj « Lenjo el la Cielregno » de Gaston Martens ; fine, kompreneble, okazos halo.
Invitataj estas ĉiuj samideanoj el ĉiuj landoj de la mondo ! La parto prenontoj bonvolu pagi 5 frankojn al la poŝteekkonto de « Esperantista
Grupo Pioniro, Aalst », n" 247660, por la organizkostoj.
Ciuj al la Jubilea festo de « Pioniro »
!
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