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Agents; !
La gesamideanoj, kiuj ĉeestos la 15an Izer-pelg•rimadon er_

Diksmuide la 19an de Aŭgusto certe vizitos la ejon « Minerva »
Yzerlaan, kie ili renkontos la geamikojn esperantistajn flandrajn
kaj eksterlandajn.

IihmJr. ,ego elperang =sta
La membroj estas petataj ĉeesti la ligan kunvenon kiu okazos

la 29an de Aŭgusto en la ejo Breugel, Bruselo, laŭ sekvanta Tag-
,ordo :

9a Estrarkunveno (komencos akurate) .
l0a Ligkunveno : 1 Raporto de la dumkongresa kunveno (Sro

Debrouwere) .
2. Raporto pri la Jubilea Kongreso (Oostendano).
3. Propagando en Flandrujo (Sro Lenaers, propagandestro).
4. Internacia situacio kaj Brusela Resolucio (Sro Calloens) .
Posttagmeze :
21 2a. 1..Nia VIa aranĝoj : programo, teatrajo, ejoj, prezoj.

kotizo, propagando.
2. Nia revuo : « Flandra Esperantisto » : redakcio, abonoj.

anoncoj.
La estraro.

AL NIAJ LEGANTOJ.
La prezidanto skribis dum junio pli ol 40 leterojn responde al

demandoj de niaj anoj sed preskaŭ ĉiuj forgeris aldoni poŝtmarkon
por la respondo : oni nur kalkulu tio faras preskaŭ 400 fr. poj are.
Bonvolu do aldoni estonte poŝtmarkon.
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IiimJri lifeo es'eranrista
en Ia ed'eranto-novaéo.

Ni atentigas niajn anojn speciale je la Brusela Resolucio kies
teksto ĉi-sube sekvas kaj ni esperas ke ili bonvolos ekzameni la
eblecon doni favoran sekvon al tiuj proponoj. La kontraŭstarantoj
komuniku siajn argumentojr. al nia prezidanto, antaŭ la ligkunveno.
kiu okazos la lastan dimanĉon de Aŭgusto. Pro detala informo, ni
baldaŭ zorgos ke ĉiu ano ricevu cirkuleron, kiu klarigos la situacion
kaj la kialojn de nia agado. Gis nun nenio estas decidita kaj nur la
ligkunveno decidos regule pri tiu ĉi grava afero.

BRUSELA RESOLUCIO :
Konsiderante :

le ke unueco de organizo kaj propagando estas dezirinda ĉe
la Esperanto-Movado en la Belglanda Teritorio ;

2e ke la nuancoj en la publika opinio rilate al enlandaj lingvoj
ne estas suriĉe fortaj por disigi la Esperantistoj n.

la subskribintoj, kunveninte la 23an de junio 1934, en Bruselo,
sub presidado de S-ro Fred E. Wadham. Ĉefdelegito de la Universala
Esperanto Asocio en Britlando.

decidas proponi al siaj iespektivaj estraroj.
ke
Belga Ligo Esperantista kaj Flandra Ligo Esperantista difinu

reprezentantojn al komuna kunsido por ellabori planon de reorga-
nizo laŭ la sekvantaj principo j

le Ekzistu en Belglando du Federacioj, nome : Flandra kaj Va-
lona kun apartaj estraroj ;

2e La du Federacioj formu kune unu Landan Asocion, kies es-
traro estu elektata de ambaŭ Federacioj laŭ proporcio de la mem-
braro ;

3e Ke la Landa Asocio aligu siajn membrojn al U. E. A. difinante
unu Ĉefdelegiton por la Teritorio.

Suskribis :
FRED E. WADHAM, Presidanto de la kunsido.
L. CALLOENS, Prezidanto de la Flandra Ligo Esperantista.
M. DE KETELAERE, Ĉefdelegito de U. E. A. Belglanda Teritorio.
M. JAUMOTTE, Kasisto de Belga Ligo' Esperantista.
G. J. LENAERS, Propagandestro de Flandra Ligo Esperantista.
H. PETIAU, cenerala Sekretario de Belga Ligo Esperantista.
H. RAINSON, Vic-prezidanto de Flandra Ligo Esperantista.

Gratuloj.
Al nia admirinda Antverpenano Edgard Verheyden, kiu por

la tria fojo suksesis kun granda distingo en sia ekzameno.
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Pest nia m.mqr..o.
MALGRANDA STATISTIKO

Al la kongreso en Oostende aliĝis entute 204 geesperantistoj,
interkiuj 31 eksterlandaj (19 el Francujo ; 11 el Anglujo kaj 1 el
Nederlando). Tiu nombro estas mirinda ĉar neniam Flandra Kon-
greso jam atingis tian altan nombron da alilandanoj.

La Kortrijkanoj estis la plej multnombraj : 21 ope ili venis ; el
Ostendo 16 kongresanoj - el Antverpeno 16, el Ronse 14. el Lich-
tervelde 14, el Aalst 13, el Nieuwpoort 13. el Gent 9, el Mechelen 7,
el Lede 7. el Brugge 7, el Oudenaerde 5, el Roeselaere 6, el Brussel 4,
el Hamme 4, el Astene 3. el Leuven, Lier kaj Aarschot 2 ktp.

Met 	 afd
wereldl^vl'taal.

Sommige menschen olie wel wetenschappelijk zijn in hun ar-
beid, maar plots bekrompen worden als het gaat om Esperanto
als wereldhulptaal te beoordeelen komen nog af met bovenstaand
voorstel. Als ze het ernstig meeven, laat hen dan volgende beoor-
deeling lezen van een wetenschappelijk mensch, Dr. G. Schamel -

hout die o. a. schrijft :
« Onder de oorzaken der wetenschappelijke onvruchtbaarheid

der Middeleeuwen wordt het, gebruik van het Latijn vermeld.
Het Latijn was stellig het geschikt voertuig der scholastieke

geleerdheid, welke zich hoofdzakelijk tot het naschrijven der oude
boeken beperkte en tot het omsluiten der Aristotelische leer in
het raam van het chri3telijk geloof. Voor den geest, die een nieuwe
wereld van feiten wilde omvatten en de natuurwetten opsporen,
waren zij doode en starre vormen, een rem. Zooals Herder voor-
treffelijk heeft gezegd bleef Europa derhalve zoo lang barbaarsch.
Het lezen der meeste Latijnsche geschriften uit den tijd na Rome's
ondergang heeft iets onverkwikkelijks voor al wie van frisch-
heid en natuurlijkheid houdt. Men voelt dat de nieuwere gedachte
zich niet vrij beweegt in die taal, hoe onberispelijk ze ook gehan-
teerd wordt door haar kundigste beoefenaars... a

Dat gold voor de Middeleeuwen met zijn beperkte ontwikkeling
en moet dus duizendvoudig gelden voor onze overbeschaafde twin-
tigste eeuw, en hier kan het Latijn bij ernstige menschen niet
meer in aanmerking komen, vooal als men eventjes de stevige,
alles-omvattende, lenige Esperanto-taal wil bestudeeren, en de
wetenschappelijke werken en woordenboeken in Eesperanto uitge-
geven wil naslaan. Doch wat baten kaars en bril... ?

L. Calloens.
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i). Mtjrit Yer.sIiiee
a^ Ivjri.,no

Kiu ne ŝatus vojaĝojn? Precipe kiam oni vivas en malgrandan
lando, malgranda laü multaj vidpunktoj? Vojaĝi tiom ne nur es-
tas lerni, ĝui, k.t.p., sed respiri. Kaj se la vojaĝo estas liberigo, la
reveno alportas sian benon. La fremdo lernas ŝati la propran kaj
la duoneco de la aliloke vidindaĵoj akceptigos pli volonte la ĉi-tiea
duoneco.

Vivo estas rompiĝo. Sed Dio estas justa : al neniu li donas
ĉion, ankaŭ al neniu lando nek al neniu pejzaĝo.

Deziro al io alia tial germas, eĉ ĉe la rava bordo de Amalfio,
kaj la Flandra somerbrilo renkontas nin ĉe l'reveno kiel tiu «iu
alia» kian eĉ la kunpremita glororo de Amalfio ne kapablis doni
Post la sep mondmirakloj la oka ŝajnas al la revenanto la propra
regiono. La Flandra semero estas kiel plena kaj unika belegeco kiel
io ajn sur tero kaj ankaŭ la Flandra Vintro en sia nuda harmonie.

Tian kolorlukson kaj tian kolorkrudecon oni en tiu plena gra-
de nenie vidas. En la Sudo la lumo nur montras sian brilantan ko-
vraĵon : oron; tie-ĉi la sunradioj estas disverŝintaj sian enhavon :
la milojn da verd-blu-flavaj nuancoj, en kiuj la junia- kaj julia
kampo de Flandrujo enprofundigas la rigardon kune kun la animo
alkr oĉiĝanta al la rigardo.

Abismo, .fiksrigardita de sur Alpkapo ne aspektas pli profun-
da... La vojaĝo refreŝigas la rigardon, kaj kian oni priatentas
Flandtujon kun sanaj okuloj, tiam oni ankaü komprenas kiel in-
timé kaj ĝisfunde, homo kaj lando, lando kaj arto estas parencoj.
Cu ne Rubens estas la: — feliĉe sampotenca — disradiado tra la
mondlandoj de tiu Flandra Somero? kaj Brueghel la ĝisfantome
fortulo de la Flandra Vintro?

El ĉio-ĉi oni jam pli malpli kapablas konkludi kion mi dum
miaj vojaĝoj serĉis : Nur la homon antaŭ al la naturon. La gran-
dajn homriveladojn en la arto mi serĉis, kaj tiel la ĉefaj vojaĝoj
estis direktitaj al la plej gravaj artcentroj, kie mi trovis la gar-
ditajn majstroverkojn de la Antikvoj aŭ la gigantoj de Renesanco
en Germanujo, Holando, Francujo, Austrio, Italujo.

Kiel distraĵo mi samtempe admiris la landon kaj ripozis en la
plej belaj regionoj laŭlonge de la vojo 	

Pro la cirkonstancoj nur ĉiam mallonga kaj malmulta. tempo
malpermesis al mi fari ion alian kaj la idealan vojaĝon, kiu tole-
ras restadon en la regiono kiun oni elektis, mi neniam kapablis
ĝui. Oni do ne parolu pri libertemporestado.

Kiel mi vojaĝis? De la antaŭaj vortoj oni bone ĝin povas el-
diveni : per rapidvagonaroj tra la grandaj distancoj, kiel eble,plej
multe en la loko mem piedirante. Kaj prefere tutsole, aŭ kun tia
bena amiko ke oni sin duope sentas sole. Do kun iu kies okulo, koro
kaj spirito, same sinceraj, same junaj kaj freŝaj estas. kiu kapa-
blas respekti la izolecon pro la beleco kaj mem eniri ĝin... momen-
toj por la beleco, ĉiam ammomentoj tiam la solestado estas «con-
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ditio sine qua non». Li do devas kapabli silenti aŭ nur fari neebriaj
demandoj, resume li devas esti iu al kiu oni povas diri la belan
vorton de Schubert al Schwind : Silentu ni nun pri io alia.

Grupvoj aĝoj forprenus al mi ĉion kion mi en la voj aĝado
celadas.

Mi travivis la plej fortan impreson en Paestum en la premaii-
ta izoleco de dezerta lando, kie morto ĉesigis la tempon kaj kie nur
eterneco regis. En tiu sentempa lando la malnova greka temple
subite parolis sian lingvon kaj akiris homformon, aperanta en la
templa kadro, subite ankaŭ en ĝia iorilata proporcio, la homa.
Tian momenton, la plej alton en mia spirita vivo mi priskribis
en numero de la «Pilgrimanto», referas do tien. La plej grandan
vojaĝsurprizon mi estas travivinta dum matenpromenado sub for-•
ta nebulo de Fluëlon al Altorf kaj Bürglen. Ĝis duona alteco de la
montoj la tuta valo estis envolvita de nebulkovrilo. Sed naskiĝis
movegado en la nebulamasoj. Fortegaj amasoj supreniris, mal-
supreniris sin interŝovis. Estis leviĝado, al fundiĝado, sinforpremado,
svarmado de pezegaj amasoj malrapide kaj silente. La eterneco
ne parolas ; kaj tie-ĉi movadis dimensioj super ĉiuj homaj eblecoj
altiĝintaj, kiuj pri la alia, pri la eterno parolas.

Mondiĝo! Bildo el la kreotagoj! Forta lummano knedis la mon-
don. Ĝi ĉiam pli blankajn, pli brilantajn, pli orajn signojn en la
nubegoj postlasis.

Fine ĝi fendis la nebulkovraĵon tute super nia kapo, proksime
de la ĉielzenito. Tie blue brilis strieton da vere ĉielalta ĉielo. Sed
en tiu fluanta heleco ankoraŭ pli malhelaj amasoj, nemezureble
pli alte ol la nuboj estis ŝvebantaj . Cu tio estis halucinacio? Jes :
post kelkaj momentoj tiuj malhelecoj ŝajnis esti bazitaj en firmaj
ĉirkaŭlinioj : la sama malserengriza kapo, kun blankaj strioj. kiel
kovrita de grizaj pendintaj bukloj, restis nemovebla : Monto.
Ĝajnis nekredeble. En la ĉielkoro mem. kie oni Dion aŭ la sunon
serĉis. Tio estis. Dio, alie mi lin ne kapalllu senti, malgaja Dio.
kiu aperis super la nuboj.

La koleriginta j uĝanto de Mihelangelo. La juĝisto sur la ĉiel-
nuboj. Kiam tiu bildo estis trafluginta mian animon, mi ne plu
kapablis prijuĝi sub alia signo tion kion mi vidis : la malrapide el
la nebuloj alproksimiĝinta Bristenstock estis la Juĝisto de la juĝo
pri ĉiuj kaj ĉio.

En koloroj de malvarmeco kaj morto, en kolosa majesteco,
kun impona minaco frapante ĉion per muteco : la nubmondo kiu
lin portis, la atendante etan mondon tiel ĉi malsupre senspririgan-
te per tiu spektaklo de eternecproporcioj  . Mi firme tenis mian ko-
ron; ĝi pli travivis ol ĝi kapablis elteni, : tagon de la unuaj kreo -

tagoj kaj la lastan tagon. kaj ĝi estis sentita la ekstremojn de la
jarcentoj. Kiam la nebuloj plie klariĝis kaj la montlinio sin entute
senvuali.ĝis, la monto kune kun la nuboj malaltiĝis kal ekstariĝis
sur la teron. La ĉieldio estis iĝinta terogiganto kaj la sorĉkurento
estis rompiĝinta. Mi travivis ja pli interesajn momentojn en la
mondo de la homoj kaj de la arto, en Paestum ekzemple, sed tie
la. elemento de iluzio kaj surprizo mankis.

Kaj la plej granda seniluziiĝo? Tiu estis la urbbildo de Parizo,
kiun mi cetere nenie trovis, nek en Montmartre aŭ Eiffelturo, aü
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El la lando de l' 26-a

La sveda registaro bon-
venigas la kongresanojn.

La sveda registaro, dezi-
rante montri ke ĉiuj ek-
sterlandanoj estas bon-
venaj al la Esperanto-
kongreso, decidis laŭ ofi-

ciala letero la 18an majo, ke
ĉiuj kongresanoj el ĉiuj
landoj ricevos senpagan
pasport-vizon dum la kon-
gresa tempo, 29 julio - 15
aŭg. Kaj se kelkaj intencas
partopreni la postkongre-
sajn turistekskursojn, oni
povas havigi plilongigon de
la tempo, se oni dum la
kongreso tion oficiale pe-
tos pere de kongresa komi-
tato.

Pantheon, kiu ne estis trovebla nek laŭlonge de la Seine en la
Champs-Elysées. Parizo ne havas ĉirkaŭlinion, ĝi do ne havas as-
pekton, ankaŭ ne en la larĝaj placoj de la «Louvre» ĝis la «Arc de
l'Etoile» : tio restas nesupervidebla kaj ĉie tro taŭga, tro artefari-
ta. ne iĝinta kaj kreskinta kaj aspektas do banale. La strioj de
Florencio de sur la Viale dei Colli, de Romo de sur la Pincio, de
Dresden. de trans la Eble, k.t.p... tio estas neforgesebla.

Dum mia, tuta vivo vidas ilin antaŭ mi : Parizon mi forge-
sis kaj ne plu kapablas imagi ĝin al mi... feliĉe.

Mi bonvole ankoraŭ respondos al unit el viaj demandoj kaj
tiam mi adiaŭos. Kiu estis la plej rimarkinda libro pri turismo
kiun mi legis ? La vorton rimarkinda mi tiel komprenas : tiu kiu
plej Interesis al mi kaj tio estis la «Path to Rome» de Hilaire Bel-
loc. Ôi rakontas pri lia piedfarinta vojaĝo de el Loreno ĝis Romo
por plenumi promeson : I will use no wheeled thing... and hesr
mass in Sanct Peter.»

Sama subjekto sed kun tro da instruitecaj konsideroj, pie-
caj dolĉecoj estas priparolita de André Mabille de Poncheville en
sia «Chemin de Rome». Ĝi estas literatura, sed la subjekto de Bel-
loc estas turismo, estas eĉ preskaŭ aventuro... Oni almenaŭ legan-
te sekvas ĝin kiel aventuron : Kiel li trovos la vojon? La priskribo
estas tiel konscienca ke oni sekvas supreniradon de la Juro kaj
Alpoj kiel paĝojn el romanoj (La suprenirado de Mordflüh en
'Berge und Menschen» de Pederer aŭ la esplorado en «Berge in
Flammen» de Luis Trenker.)

Kie li trovos dormejon je la fino de ĉiu tago? Kie manĝi? Tion
oni travivas kiel timiga problemo. ĉu li havos sufice da mono?
ĉu li kapablos elteni piedirante? ĉu li ne estos tentata por uzi ion
ruliĝanta? Tio kio meze de tiaj modernaj cirkonstancoj en mirin-
da kapteco de bagatelaĵoj, tiel forte interesas al ni. estas, la aven-
turemeco sen danĝera, sen vojŝtelĉasistoj nek sovaĝaj bestoj, la
aventuremeco kio estas. la ega ensorĉo de la vojaĝpriskribaĵoj sen-
ĉese alproksimiĝas la granda celo : Romo.

Sajnis kvazaŭ oni vidus alproksimiĝi la kupolo de Sankta Pe-
tro inter miksaĵo de porepedunkloj, grandaj brasikoj, pizligno.i
kaj kaj fabstangoj. Iomete topsy turvy. Sed ĉu amiko de Chester-
ton kapablas esti alimaniere ol topsy turvy? Kaj tiel li donas al
tiu malnovega subjekto «Vojaĝo al Romo» veran spritegan renovi-
gon. Al turisma beletristiko mi ne partoprenas, se oni tiel rigardas
la tri leterojn al Marburgo apud Lahn, per kiuj mi debutis en la
literaturo (en la horresco referens... Gazeto de Tielt.)

Alveringem, 12 an Marto 1934a.

Cyriel Verschaeve.

Kun la afabla permeso de la verkisto, tradukis Daniel Mortel-
mans. el «Toerisme» organo de la Flandra Turista Ligo.

Subtenu vian reuvon.
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La kongresanoj do estas petataj je la sveda landlimo montri
la Provizoran kongreskarton, kaj tiam vi senĝene povos trapasi
la landlimon. Kompreneble vi tamen samtempe devos montri
vian pasporton!

Fervoja rabato en Svedlando.
Eksterlandanoj ricevos 25 % rabaton sur la svedaj fervojoj

dum la tempo 25 julio - 25 aŭg. por vojaĝoj al Stockholm kaj de
tie al sveda landlimo.

La kongresa honora komitato.
Antaŭ kelka tempo ni informis vin, ke la internacie konata

sveda princo Carl akceptis inviton okupi la unuan lokon de la
honora komitato. Nun ni povas informi, ke jam pli ol 20 konataj
kaj influriĉaj svedoj troviĝas en la honora komitato. Inter ili es-
tas la sveda ĉefministro P. Albin Hansson kaj eksĉefministro Fe-
lix Hamrin.

Unike interesaj postkongresaj vojaĝoj.
Ĉar Svedlando troviĝas tiel norde en Eŭropo. alilandaj espe-

rantistoj ne ofte havas eblecoj n viziti tiun landon. Sed tiun éi
jaron la universala kongreso allogos multajn. Kaj kompreneble
ĉiuj tiam volas eluzi la eblecon viziti ne nur Stokholmon sed an-
kaŭ aliajn lokojn kaj regionojn de Svedlando. LKK transdonis al
Esperanta Turista Komisiono prepari la postkongresajn turist-
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vojaĝojn. Kaj ĝuste nun la turist -prospektoj de ETK estas dissen -
ditaj al la ĝisnunaj kongresanoj.

Malof te oni proponis tiom da interesaj kaj samtempe treege
malmultekostaj vojaĝoj al la esperantistoj. Tio estis ebla dank al
bona kunlaboro inter E.T.K. kaj Sveda fervoja direkcio (en kies
turistoficejo estas 3 Esperanto-parolantaj oficistoj !)

La turistprospektoj estas kompreneble senpage haveblaj pere
dc Universala Kongreso de .Esperanto. Fredsgaten 4, Stockholm.

Aliĝu tuj al la kongreso!
La programo de la Stokholma kongreso nun estas preskaü

detale planita. Sed unu afero estas plej malfacila : temas pri la
salonoj dum la festaj aranĝoj. Ni devas havigi salonojn, kie la
kongresanoj havos bonan lokon. Ni jam luis la pompan koncer-
tan domon. Sed se venus al la kongreso neordinare multaj per-
sonoj, ni devos fari specialajn aranĝojn. Kaj tio estas malfacila
en la lasta minuto antaŭ la kongreso. Pro tio la kongresa komi-
tato insiste petas vin, ke vi tuj aliĝu al la kongreso, por ke ni povu
bontempe zorgi ankaŭ pri la lasta malfacilaĵo de la kongresaran-
ĝo. Do : nun aliĝu !

La kostoj duin la kongreso.
Senpagaj araneoj dum la kongreso estos i.a. la solena malfer-

mo, oficiala akcepto de la urbo, «Skansen»-festo, teatraĵo, lite-
ratura vespero. internacia balo.

Esperanto en la praktiko.
La kongresa komitato de la Stokholma kongreso speciale

atentis tion, ke Esperanto estos vere uzebla de la kongresanoj dum
la kongresaj tagoj. Pro tio oni per diplomataj kaj diversflankaj
atakoj provis aranĝi Esperanto-kursojn en hoteloj, restoracioj ktp.
Kaj la plenadoj grandparte sukcesis. Jam antaŭ kelka tempo ni
informis. ke kursoj okazis en la du plej grandaj Stokholmaj ma-
gazenoj kaj en Granda hotelo. Nun ni povas raporti pri novaj
kursoj.

Kursoj por policistoj kaj poStistoj.
La prezidanto de la LKK dum preskaŭ du jaroj dediĉis tem-

pon, kaj energion por enigi Esperanton inter la policistoj kaj
poŝtistoj. Kaj tia laboro kompreneble iam devas doni rezultojn!
Nun alvenis. Inter la poŝtistoj aranĝiĝis pluraj kursoj, tiel ke nun
verŝajne ê 50 el tiu oficistaro povas paroli esperanton. Kaj inter -

konsento jam estas farita, ke en la kongresejo (la parlamenta do-
mo) estos speciala poŝtkontoro, kie dcĵoros Esperanto-parolantaj
poŝtistoj .

La policistaro estis pli malfacile persvadebla. En la pasinta
jaro troviĝis en Stockholm nur tre malmultaj Esperantoj policis-
toj. Set! nun komenciĝis kurso por dudeko da policistoj. Kaj LKK
intertraktis kun la policista direktoro. ke  la Esperanto-parolantaj
policistoj deĵoros dum la kongreso en la centro de la urbo. Tiel la
eksterlandaj esperantistoj havos veran helpon de ili.

Kursoj por geaktoroj kaj hotelistoj.
Dum tiu ĉi printempo, grupo de svedaj geaktoroj tre serioze

studis Esperanton por havi eblecon kiel veraj esperantistoj pre-
zenti dum la kongreso la elektitan teatraĵon de Aŭg. Strindberg.
Kaj kiam ili la lastan semajnon de majo vizitis la Stokholmart

Esperanto-klubon, ilia instruisto d-ro F. Szilagyi povis estis vere
kontenta pri la rezulto de la kurso, ĉar la geaktoroj povis bone
interparoli Esperante.

LKK jam interkonsentis pri. kursoj en kelkaj el la hoteloj, kie
logos la kongresanoj. Tiel la gastoj povos ĝui vere agrabalan hej-
man atmosferon dum la restado en Stockholm.

Unika kurso en Stockholm.
La ĝenerala sekretario de la kongreso loĝas en kooperativa

dcmo en Stockholm. En januaro li faris prelegon pri Esperanto
antaü la loĝantoj de la domo. La rezulto .estis. ke 12 personoj en
tiu domo sin anoncis al kurso, kiun gvidis kun bona rezulto s-ino
Malmgren. Certe estas unikaĵo, ke ordinara kurso povis okazi kun
partoprenantoj e1 unu sola domo.

Internaciaj somer -kursoj en Stockholm.
Laŭ permeso de LKK d-ro F. Szilagyi planas internaciajn

Esperanto-kursojn antaŭ la kongreso 23 julio - 2 aŭg. Lia t.n.
lumbildmetodo estos instruata en du kursoj : unu por komencan-
to] kaj alia por progresantoj. Kurskotizo 10 kr. Detalajn informojn
donas : Someraj Esperantokursoj, box 698, Stockholm.

iy•r•Ii ssiigoj.
La «Germana Esperanto Librejo» en Leipzig C 1. festis en

Januaro 1934 la 25-j aran datrevenon. Lokita en la metropolo de
la Libro-komerco kaj en la granda foir-urbo, ĝi sukcesis per sia
rapida, akurata kaj faksperta servado kontentigi multajn litera-
tur-aĉetantojn el la tuta mondo. Ankaŭ nun kaj estonte ĝi klopo-
das tenadi ĉi tiun bonan reputacion.

Gi plej rapide liveras ĉiujn librojn kaj broŝurojn, ĉu esperan-
tajn aŭ alilingvaj n. Bonvolu citi aŭtoron, titolon kaj, se eble, an-
kaŭ la eldonejon.

La Germana Esperanto Librejo petas ĉiujn gazetojn, revuojn
k.t.p., muzikaĵoj ĉiuspecajn kaj en ĉiuj lingvo. Postulu special-
prospektoj n !

LINGVO -LIBRO estas senpaga supiemento al Literatura
Mondo kaj senpaga gazeto por anoj de A.E.L.A. Ni tre rekomendas
tiun gazeton al ĉiuj, kiuj deziras legi recenson pri libroj, antaŭ ci
aĉeti. Ĝi estas havebla ĉe nia amiko. S-ro Rainson. Hombeeksche
steenweg, 54, Mechelen, kaj kostas po 60 ctm.

 o 
NIA GAZETO. Monata eldono de «l'Eclaireur de Nice et du

Sud Est» ĉefredaktoro : S. Grenkamp. Korfeld. Redakcio kaj Ad-
ministracio : Avenue de la Victoire, 29 Nice (Francujo). Jarabo-
no : Francujo. fr . 10 (vs. fr . 2) ; landoj aliĝintaj al la konvencio
de Stockholm, ffr. 12 (sv. fr. 2,4); aliaj landoj, f fr. 15 (vr. fr . 3).

Varbu anoncojn.
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La Praktiko.
MELODIO

«Zie het duifje eens vliegen»
«Kommt ein Vogel geflogen.»

Ni of tege parolas
Ho, pri amo kaj ver',

Kaj volonte ni volas
La ĉielon sur ter'.

Sed paroli kaj agi
Tio estas ja «du»

Ni ne devas imagi
Progesadon per bru'.

Do kun ĝoj' a1 laboro
Por la bon' de l'hotnar',

Ke la amo en koro
Elmontriĝu per far'.

Cath. J. Roskes-Dirksen.

Internacia pedagogia revuo
La oficiala organo de la tutmonda asocio de geinstriustoj es-

perantistaj (TAGE) mencias ke la sveda federacio de esperantistaj
instruistoj federacie aliĝis al TAGE.

La enhavo de IPR ĉiam estas interesa ; jen la artikoloj de
la lasta numero : Respondo al informoj de K-o Bobuo (kiu, antaŭ
nelonge fondis komunistan instruistan organizon). Pri la korpa
eduko. La tasko de la gimnastikpedagogo, de Prof. R. Casimir
(Nederlando). Iom pri la instruado en Grenlando. La tri rozoj,
tre freŝa florlegendo de M. Vernet. Studo-konferenco pri la milito.
El Estonio : Esperanto en popollernejoj ! de A. Seppel. Evito de
herede malsana posteularo, de Dr. Fr. Francke. Enketo pri uzado
de Esperanto en libertempaj tendaroj. Sciigoj de la laborkomitato.
(viena konferenco dumo Pentekosto.) Kongreso por morala eduko.
Internacia konferenco por la instruado de historio. Kelkaj mal-
grandaj artikoletoj kaj sciigoj.

La agento de TAGE kaj IPR por nia lando estas Sro H. Rain-
son. Volonte li havigos al vi pliajn klarigojn.

Repagu vian Abonon.
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Al la Geintruistoj, Esperan-
tistoj.

Kolegoj,
Kun ĝojo ni konstatas, ke nia amata esperantomovado krekas

kaj krekas. En ĉiuj rondoj de la diversaj popoloj pligrandiĝas la
intereso pri esperanto : ĉie oni fondas novajn grupojn kaj kursojn.
Kaj en diversaj landoj krekas la forta deziro enkonduki esperanton
en la lernejojn. Kaj efektive- tiu ĉi idealo devas ĉiam stari antaü
niaj okuloj. La juna generacio ricevu instruon pri esperanto, por ke
ĝi eniru en mondkomunumon.

Iom ni jam nun povos fari. Ni povas krei junulargazeton. kiu la
— bedaŭrinde malgrandan nombron — da gejunuloj, kiu jam sekvis
simplan kurson, daŭre povas ligi al la esperantmovado. Ĝis nun
multaj infanoj, kiuj jam lernis iom de esperanto, perdiĝis por nia
bela afero, ĉar ili ne trovis legaĵon, taŭga por ilia aĝo. Tion ni volas
ŝanĝi per eldonado de j unulagazeto.

Jen la postuloj por junulargazetoj, kiujn laŭ nia opinio ni devas
fari kaj kiujn ni esperas plenumi.

1.La gazeto estu treege Simpla, tia, ke la infanoj sen tro granda
streĉo povas ĝin tuj legi kaj kompreni.

2.La gazeto estu neŭtrala. Pro ĉielo  ! ni ne enmiksu la infanojn
en la akrajn diskutojn de la plenaĝuloj  . La gazeto estu en la gran-
dega luktado de nia tempo rifuĝejo, kiu garantias al ili sendanĝe-
recon.

3.La gazeto estu interesa. Tiu ĉi postulo estas memkomprencbla
La proverbo por ni, instruistoj, ja estas : «Ĉiu metodo estas bona,
escepte la teda. »

4. La gazeto estu tre malmultekosta. Tion ĉi ni povas atingi, se
ĉiu laboro de redakcio kaj kunlaborantoj senpage estu farata.

Se la abonantoj pagos nur la paperon, la preslaboron kaj la
afrankon, tiam estos eble liveri dusemajnan gazeton por 0,75 gul-
deno jare. Por infanoj ekster nederlando estos la prezo proksimume
po 1,00 guldeno jare.

Kaj nun, geinstruistoj, ni petas vian helpon.
Ni petas vin varbi multajn abonantojn.
Helpu nin per sendo de bona kopiaĵo. Tre taŭgan legaĵon formas

la simple tradukitaj rakontoj el la lernejaj legolibroj, kiuj aperas
en la diversaj landoj. Ni ankaŭ bezonas popolkantojn, kun muzik-
notoj, leteretojn, krucvortenigmojn, korespondadresojn, rektan me-
todon por infanoj, k. t. p.

Subtenu nin, kaj ni faros valorplenan laboron.

Kore salutante,
E. VAN VEENENDAEL- BOUWES

Pliajn sciigojn, demandu al Sro H. Rainson, vicprezidanto de
FLE.



Nekrologo.
llMertis en Steenbru;ge, la 3an de Julio, S-ro Antoon Witte-

ryck. aĝa 69 jarojn.
S-ro Witteryck estis unu el la plej aktivaj pacaj batalantoj el

la pionira periodo de la Esperanto-movadr kiun ni povas prezenti
kiel modelon al la nuntempa junularo. Pro sia aĝo S-ro Witte-
ryck ĉeqs la aktivan laboron antaŭ kelkaj jaroj ; okaze de vizito
de freŝdataj samideanoj li ŝatis rakonti pri la heroaj tempoj, kiam
necesis iom pli da kuraĝo por dissemi la bonajn ideojn ; la konatan
broŝuron enhavantan la veron pri la Ido-aferon li verkis kaj presis
post anonco de Ido -parolando de Komandanto Lemaire en Ant-
verpeno ; necesis labori tage kaj nckte, sed la broŝuro estis finpreta
por disdono antaû la pordo de la paroladejo...

S-ro Witteryck estis ĉie konata en niaj rondoj per sia lernoli-
bro de kiu antaŭ nelonge aperis reviziita eldono. Li ankaŭ multe
propagandis nian lingvon en la ilustrita revuo « De Lusthof » al
kiu kunlaboris lia bona amiko Amatus (Van der  . Biest) .

Samideano Witteryck eniris al regnon de la eterna paco ; liaj
c'isciploj pie gardos sian karan memoron.

Adamo kaj la Iterubo ¢I Ia
Paradizo.

Kiam kuŝis Abelo tere en sia sango, kaj Adamo staris ĉe la
mortigita junulo kaj ploris, la kerubo el la paradizo venis ĝis la
malĝoja patro de la homaro, kaj staris silente ĉe lia flanko. Pro-
funda graveco estis sur la vizaĝo de l'angelo.

Kaj Adamo turnis siajn plenlarmajn okulojn al li : «Ĉu
h-tio» li diris «estas figuro de la generacio, kiu devas naskiĝi el
mi? Kaj ĉu estos ankoraŭ iam verŝata fratsango per fratmanoj?»

Ekĝeminte la kerubo respondis : «Ho, jes! Vi diras veron!»
«Ho! kaj per kia nomo ni bruistampos ĉi tiun honintan agon?p
La rmoj perlis en la okuloj de la ĉielsendito : « MILITO  » li

respondis.
Tradukis : De Brouwer Jozef.

Bibliografio.
(Ducpe ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope ricevitajn ni

nur mencias) .

DE OVERWINNING VAN HET GEWELD. door B. de Ligt. Eldo-

nis Uitgeverij «Bevrijding », Keizerstraat, 5, Utrecht, 78 p.  ;

13,5 x 19,5 cm. Prezo fl. 0.20.
Op diepgaande, doch algemeen begrijpelijke manier wordt de

rol geteekend van geweld en oorlog in de geschiedenis der mensch-
heid en de betrekkelijke zin ervan, in het bijzonder voor de op-
komst van de burgerlijke beschaving, erkend. Deze blijkt zelfs zon-
der « vertikaal » en « horizontaal » geweld geen oogenblik bestaan-
baar. Vandaar de onhoudbaarheid van alle, ook het best bedoelde
burgerlijke pacifisme, dat het moderne imperialisme veeleer ca-
moufleert, dan opheft. Evenzeer echter als geweld en oorlog met
kapitalisme en imperialisme harmonieeren, zijn zij met de prole-
tarische revolutie wezenlijk in strijd. Is het echter mogelijk, den
strijd voor maatschappelijke zelf- en wereldbevrijding boven alle
geweld en oorlog uit te voeren ? Het wordt door tallooze revolutio-
nairen indien niet ronduit erkent, dan toch steeds sterker betwij-
feld. De schrijver bewijst echter o.a. in verband met de gebeurte-
nissen in Sowjet-Rusland, uit een overvloed van even belangwek-
kende als over het algemeenkende als over het algemeen onbeken-
de historische feiten, dat zulk een nieuwe, bovengewelddadige
strategie niet slechts moreel noodzakelijk, maar praktisch zelfs
de eenige doeltreffende is.

Dit geschrift le`t den grondslag voor een nieuwe revolutionaire
taktiek, waarin vooral ook rekening wordt gehouden met den zelf-
bevrijdingsstrijd der koloniale en half-koloniale volken. Het is
even principieel als aktueel. Het eindigt, met aan te geven hoe de
tegenstanders van geweld en oorlog zich hebben gedragen ten
opzichte van nationaal -socialisme en fascisme, en tegenover een
eventueelen aanval van Duitschland op Nederland, en van Japan
op Oost-Indië.

LA TRAVIVAJOJ DE LA BRAVA SOLDATO SVEJK DUM LA
MONDMILITO de Jaroslavc. Haŝek. La dek unuaj ĉapitroj tradu-
kitaj el la êeha lingvo de Jozefo ŝtadler. Eldonis : Sennacieca
Asocio Tutmonda, 23, rue Boyer, Paris (20e) kaj Asocio por dis-
vastigo de Laborist-Tendenca Esperanto- Literaturo 152 p. ; 12.5 x
18.5 cm. Prezo : fr. fr. 12.50 -1- 10 % afranko.

La verko de Haŝek estas mondfama : traduko ankaŭ ekzistas
en Flandra lingvo. En la socialista ĵurnalo « De Volksgazet » ĝi
aperis kiel felietono.

ŝvejh, simplanima Ĉeho, estis arestata en Aŭgusto 1914 pro
tiel nomita kontraŭŝtata agado ; li poste estas deklarata freneza
sed baldaŭ forpelata el la frenezulejo. ŝvej k iras tamen en la mili-
ton kaj iĝas soldatservisto ĉe militpastro. Ĉi ĉio estas rakontita en
suka, bonhumora stilo.

La esperanta traduko estas bonega : nur pri la esperantigo de
propraj nomoj -S. A. T.-kutimo-ni ne konsentas.

Kun ĉi tiu trafa, sprita satiro pri la milito niaj legantoj inter -

konatiĝu.
LA PROFETO. Paĝoj el la Hungara Laborist-tendenca Belli-

teraturo. Eldonis : SAT, 23, rue Boyer, Paris e, 32 p. ; 11,5 x 15 cm.
Prezo : fr. fr. 2.— + 10 ĵ , afranko.

Krom « La profeto » de Antono Farkaŝ, la zorge eldonita bro-
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ŝuro enhavas kelkajn malgrandajn prozaĵojn kaj poemojn, kiuj
ebligas al la leganto ekrigardon en la Hungaran laborist-tenden-
can belliteraturon.

La prozaĵojn tradukis ĉiujn nia ŝatata kunlaboranto Ladislao
Spierer ; la poemojn i. a. Julio Baghy. ĉi tiuj nomoj atesta pri
zorga traduko kaj pura stilo.

AL AŭSTRIO. — Ĉi tiu bele ilustrita gvidfolio kun Esperanta
teksto estas senpage havebla de Federancia Ministerio por Ko-
merco kaj Trafiko, Varboficejo por fremdultrafiko, Wien I.

DE PANNE. — Pri ĉi tiu alloga banurbo ni ricevis Flandre re-
daktitan gvidfolion. Ĝi estas havebla ĉe la Ambtelijken Dienst der
Ruchtbaarheid (sic.), De Panne. Kiam esperanta gvidfolio ?

JAĉJO HOLM KAJ LIAJ AMIKOJ de W. G. van de Hulst. Tra-
dukita de H. C. van Leeuwen. Ilustris Isings. Eldonis : G. F. Callen-
bach, Nijkerk (Nederlando) . 235 p. ; 115,5 x 20,5 cm. Prezo : 2.50 gd.

Jen denove belega libro, kiun ĉiu esperantisto fiere povos mon-
tri al ne-esperantisto por konvinki lin pri la seriozeco de Esperan-
taj eldonoj. La libre estas vera juvelo por libro-amanto : oni ŝatas
trafolii ĝin pro la klareco de la presado kaj la freŝeco de la ilus-
traĵoj de Isings.

De la originale eldono jam estas venditaj pli ol 80.000 ekzem-
plerojn. Konsid.erante la malgrandecon de la Nederlanda lingva
teritorio, oni sendube povas nomi tiun nombron brilanta pruvo pri
la eminenteco de la enhavo.

Kvankam ŝajne la libro estas verkita por geknaboj, ankaŭ
plenaĝuloj legos gin kun granda intereso. Ĝi pritraktas la vivon de
malriĉa knabo, Jaĉjo Holm, kaj liaj kamaradoj en Nederlanda vi-
laĝo. Kun streĉa atento ni sekvas tiun vivon, plena je aventuroj
plezuroj kaj zorgoj.

La traduko estas tre flua kaj korekta : ĝi estas legebla kiel
originalaĵo.

Pri la bela aspekto de la libro ni jam parolis : krom la tradu-
kisto, la eldoninto povas fieri pri sia verko.

Konkludo : libro, al kiu ĉiu esperanta libro amanto havigos
bone videblan lokon en sia libroŝranko.

SLOVENIO. Tiun belan prospekton eldonis oficiale la plej gra-
va fremdultrafika societo en Ljubljana « Putnik » en 4000 ekzem-
pleroj. Ricevebla ĝi estas senpage ĉe « Putnik » vojaĝoficejo-Ljubl-
j ara, Tyrŝeva c. 1, Jugoslavio. La Societo, vidinte la sukceson de la
antaŭa prospekto, konvinkiĝis pri la pratika valoro de esperanto
por fremdultrafiko. Ĝi lasis ellerni nian lingvon al oficistino pro
la korespondado.

Uitgave Die Poorte. 8 fr. per deel, met minimum 4 te bestel-
len. DE KRONIEK VAN GRIESHUUS, door Th. Storm.

De schrijver, een der beste Duitsche romantiekers, laat ons
een kijk nemen in het sombere verleden van een verlaten burcht
en de geschiedenis die tragisch en mysterieus is, van een geslacht
meeleven. Echte romantiek naar het hart der Vlamingen, die er
den brui van geven immer de Fransche « liefde »(?)-drama's  te
lezen. Gezonde, stoere lectuur, die ontspant, alhoewel met be-
langstelling het verloop van het verhaal gevolgd wordt, hoe de

Jonker terug naar zijn landgoed komt, nadat hij, onterfd door
zijn vader omwille van zijn huwelijk met een meisje van geringen
stand, zijn broeder verslagen heeft, en zijn leven offert voor het
behoud van zijn geslacht. Deze boeken staan hooger als de Plon-
boeken omdat ze keuriger uitgegeven zijn, en ons een keuze laten
in de wereldletterkunde. Vraag specimen van de lijst der reeds
verschenen werken aan L. Calloens, Aalst.

Petoj kaj proponoj.
Kiu samidean (in) o, abonanto al la semajna Heroldo, kaj ne

kolektanta la n-ojn, povas havigi n-ojn 42 kaj 52 el la pasinta jaro
(1933) . Sendu ilin kaj petu rekompencon al J. Terrijn, Raapstraat
82, Gent.

Inter ni.
AALST « PIONIRO ». — Ni ĉeestis 15ope la 5an kongreson en

Oostende, ke nia grupo prezentis la teatraĵon « Leno el la ĉiel -

regno » de Gaston Martens.
Ni ĉiuj bone amuzis nin kaj interamikiĝis kun la eksterurbaj

kaj eksterlandaj gesamideanoj.
Ĉiuj niaj anoj regule kunvenas precipe ĉar ni nun anstataŭas

la semajnajn kunvenojn per eksterkursoj en la ĉirkaŭaĵo de Aalst.
Nia samideano Edmond Neirinckx faris vojaĝon (bicikle) en

Svisujo kaj Italujo. Ni esperas ke li nin regalos per agrabla paro-
lado pri ĝi.

La 27an de Junio ni havis, ĝeneralan kunvenon. Tri estrara-
noj devis esti elektataj.

Post kelkaj diskutoj, Fino De Cock. kiu eksiĝis kiel sekreta -

riino, denove akceptis tiun postenon, sed kun Fino Vereecken, Fl.
kiel helpsekretariinon.

Do la estraro konsistas el : Sro Calloens, presidanto, Fo
Geeroms Elza kasistino, Fo De Cock, sekretariino, Sro De Bondt,
bibliotekisto, Fo Vereecken, helpsekretariino, Finoj De Vuyst P.,
De Cremer L.. kaj Sroj Neirinckx Ed., Eeckhout Remy, estraranoj.

Poste Sro De Kegel, parolis pri ĉe kurso kiun li intencas doni
en Aalst.

AARSCHOT. — LA PROGRESO. — Dimanĉon, la 24an de Junio
ni havis same kun Flandra Turista Ligo nian interfratiĝtagon en la
Hageland. Estis bela sukceso. Pli ol 30 geesperantistoj ĉeestis. La
gvidanto de VTB, branĉo Aarschot, kiu ankaŭ estas fervora espe-
rantisto, elokvente alparolis la multnombrajn aŭskultantojn flan-
dralingve kaj Esperantlingve.

Ni kore dankas la geesperantistojn, kiuj biciklis kun ni al la
Hageland, kaj precipe la amikojn el Antverpeno kaj Loveno.

Ni faras varman alvokon al la anoj de la « Progreso » por ke ili
renovigu la abonon al « Flandra Esperantisto ». Ni esperas ke la
nova jaro estos laborplena kaj fruktodona por la Esperantomovado
en Aarschot.

ANTWERPEN. — LA REKTA VOJO. — Jaŭdon, la 12-an de
Julio deko de Gerektvojanoj sidis kune en la domo de la prezidanto.
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Oui tuj eksentis ke tro longe interrompita esperantista vivo tie re-
komencis kaj post tiel long° silento oni havis multajn rakontotajn
novaĵojn. Cetere oni antaŭvidis la eblecon rehavi pli malpli regulajn
kunvenojn en la prezidanta hejmo.

Ei la sama kunsido oni sendas :
1. — plej bonajn dezirojn por baldaŭa resaniĝo al nia malnova

membro Karlo Praet doganisto en Antverpeno, kiu akcidente al si
rompis la kruron kaj nun estas en Stuyvenberghospitalo.

2.— gratulojn al nia membro Fred. Libot, kiu post 35-j ara servo
en la urba, fajrestingistaro ĝuos merititan pension (ni esperu dum
multaj jaroj) .

3. — gratulojn al Fino. J. Meire, filino de nia honora membro
P. Meire kaj fratino de nia sekretario. kiu edziniĝos la nunan mo-
naton.

4. — gratulojn al Ges. Lodema-Arijs, pro naskiĝo de filino.
5. — gratulojn al Ges. Lodema Sr. ĉar ili geaviĝis la kvaran

fojon!
(N. d. 1. R. — Flandra Esperantisto tutkore sin unuigas kun la

bondeziroj kaj gratuloj de L. R. V.)
ANTWERPEN : FLANDREMA GRUPO ESPBRANTISTA. — La

24an de Junio ni dekope biciklis al Aarschot por ĉeesti la interfra-
tiĝtagcn de V. T. B. anoj kaj esperantistoj. Ni vere pasiis agrablan
tagon tie, kaj estas dankemaj al la amikoj el Aarschot pro la afabla
invito.

La ekskurso tra la bela Hagelancl plaĉis al ĉiuj. Eĉ pluvo kaj
fulmotondro ne mankis, kiuj tamen ne povis, malgrandigi la ĉarmon
de la pejzaĝo.

Premioj (skatolo da karameloj) estis disdonataj al la grupoj.
venantaj el la plej malproksimaj regionoj : Pro manko de gcografia
scioj, flanke de V. T. D. delegito, nia grupo ricevis nenion. Neniun
proteston ni aŭdigis Estis nur karameloj. Pro karameloj ni ne dis-
putas. Ni multe pli ŝatas glaciaĵon. La reveno okazis en brilaj cir-
konstancoj. Ni biciklis je 26 Kilometroj en unu horo.

— La lan de Julio nia grupo partoprenis al la 2a Flandra nacia
kantfesto en la Sportpalaco de Antverpeno. Estis grandioza okazin-
taĵo. Pli ol 13000 Flandroj ĉeesti. De sur la balkono ni rekonis
inter la amaso multajn. Fl. Liganon. Plej facile rekonebla por ni,
estis s?.mideano De Boes, el Ronse.

ROESELARE. -- RUSELARA ESPERANTISTA GRUPO. ---
R.E.G. daŭrigas la lundajn grupkunvenojn ankaŭ dum la varma
sezcno, kaj bonege prosperas, ĉar la membraro tre kontentige se-
majne ĉirkaŭas la longan kunventablon. Ni komprenas la neceson
je la bono de la grupo aranĝi nur pur-esperanto programojn.

Komence de Julio estis aranĝita agrabla renkonto kun bruĝa
esperantista grupo ; kune ni vizitis la labirinton de Lophem kaj la
arboriĉan regionon.

Lundon, la 9an R. E. G. ne kunvenis pro la partopreno al la
liberaera flandra vesperfesto. aranĝita de Davidsfonds. En posta .

salona kunveno la ĉeestantaj geesperantistoj uzis siajn talentojn.
ai digante parton de la esperanta repertuaro.
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