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Poŝtĉeko : 2321.50 de Flandra Ligo Esperantista, Kortrijk.

Oostende la sorbe áe Niar-a

VIRINOJ ELEKTANTAJ LA MITULOJN

ĉu vi jam aliĝis? La kotizo estas 12,00 fr.
Pagu per poŝtĉeko n" 4071.03 de s-ano Marcel Troch, Plakker-

straat, 37, Oostende.
Multaj jam faris ĝin. ĉu vi atendigos la organizan komitaton

ĝis la lasta momento?
Certe ne! Do, ne morgaŭ, sed jam hodiaŭ vi aligos!
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F^anara Ligo Es'eranrisra
ADMINISTRACIAJ INFORMOJ AL LA LEGANTOJ

Daŭre okazas eraroj — kaj sekve kelkfoje miskomprenoj kaj
r,empopeiuoj — pro malatento rilate poŝtĉeknumero kaj admi-
nistraj adresoj, maigraŭ ke la diversaj servoj estas menciataj sur
la koverto cie F. E. Renovigo de abonkotizo estis eĉ pagata al la
poŝtkonto de la kongreso.

ŝajnas al ni utile prezenti ĉi sube grupan tabelon cie niaj ser-
voj kaj poŝtĉeknumeroj .
2321.50 Fiandra Ligo Esperantista, Kortrijk.
3268.51 Fiandra Ësperanto-Instituto, Kortrijk.
4074.48 H. Van Durme, Mortsel por la rubriko «Petoj kaj pro-

ponoj (5 fr.)
4071.03 Marcel Troch, Oostende, por la 5-a Flandra Kongreso.

Necesas arikorau noti ke sumoj pagitaj al la konto de F. L. E.
alvenas ce la kasisto S-ro Bassleer; oni sendu do ankaü la kon-
cernajn koresponaalojn al S-ro Bassleer kaj ne al la sekretario
S-ro Debrouwere.

Let.;rojn pri la servi de la bulteno, adresŝanĝoj, mankantaj
numero,. oni sendu al la sekretario S-ro Debrouwere, Kortrijk.

La i;ekstoj por «Flandra Esperantisto» devas alveni ĉe la re-
dakcia sekretario S-ro Van Durme, Mortsel, plej malfrue la 10-an
de la monato.

Ni pe.ta; la legantoj priatenti la suprajn komunikojn por eviti
senutilajn skribalojn kaj afrankelspezojn.

PRI LA KONGRESO EN OOSTENDE

— Kiel por la antaŭaj Flandraj kongresoj, la fervoja adminis-
tracio konsentis 35 % da rabato por la vojaĝo al Oostende.

Por la unua fojo estas ankaŭ konsentita rabato de 30 % por la
sipveturado Oostende-Dover; ni esperas ke tio instigos multajn
Anglajn samideanojri al partopreno.

— La kongreskomitato petas precipe la grupajn estrarojn ke
ili kolektu kiel eble plej frue la aliĝiloj n por la loĝado; kiel men-
elite sur la aliĝilo, ne plu estas eble garantii loĝadon post la fino
de aprilo, je la fiksita prezo. Konsiderante ke la prezo de 20 fr.
entenas 2 fr. da takso por restado, matenmanĝo kaj servmono,
oni devas konsenti ke neniu antaŭa kongreso donis tiom malkaran
loĝadon. Aliflanke, okaze de Pentekosto la Oostendaj hoteloj estas
krakplenaj je turistoj tiel ke la malfruiĝintoj riskas dormi sur la
strato aŭ pagi grandajn sumojn.

-- En la provizora kongresprogramo kiu aperis en la februara
numero, estas preseraro. Por la tagmanĝo oni legu 12 fr. anstataŭ
10 fr.

Se vi deziras korespondanton, vidu nian rubrikon «Petoj kaj
proponoj».

tiIeIo Je fia 1rireziJaiimIo
--. Kvankam niaj ligo kaj organo estas neŭtralaj laŭ religia

kaj politika vidpunkto, ni tamen rajtas kelkfoje rigardi trans la
muron kaj profiti de la spertoj de tiaj  organizaĵoj : estas tial ke
mi mencias kiel gojigan exzernpion ke la katolikaj flandraj espe-
r antistoj Tondis memstaran zlanciran sexcion «Flandra Unuiĝo cie
Katolixaj Esperantistoj», kiel sexcion de I.K.U.E., interkonsente
kun la estraro de I.K.U.E. Tio mirigos onin, speciale kiam oni pri-
penŝas ke la neŭtraia movado gis nun nepre rifuzis rekoni nin kiel
nacio, kiel popolo diferenca ae ia politika nacio Belgujo. Sed kape
de 1KUE trovigas Pastro Font Grralt, kiu kiel katalano komprenas
la situacion pli bone ol laZululanciano nomita Schoofs  kiu nur
havas simpation kaj ŝaton por la belga (belga  = kvinfranka
monero) lingvo. Nu, la vero tosa,, sian sulkon!

— Niaj amikoj restos ĉiam uankaj ai admirinda  V.T.B. (Flandra
Turista Ligo), kiu disvastigis la konon de Esperanto inter siajn
120.000 anojn kaj nuntempe ankoraŭ, pere de sia trimonata espe-
ranto-rubriko daŭrigas tiun simpatian influon. ĉiuj anoj, kiuj tro-
vas kie ajn interesajn novaĵojn pri Turismo kaj Esperanto  bonvolu
sendi tion al mi por meti en tiun rubrikon, se eble kun kliŝoj aŭ
bildoj.

— La maimultekostaj legolibroj interesis kelkajn anojn, kaj
mi nun povas aldoni ke mi intertempe legis la lastaperintan libron
de tiu serio (eldonita de «Die Poorte», Blijde Inkomststraat, 77,
Leuven) nome «OMMEGANG» (Rondirado) de Lode Baekelmans.
Estas kolekto de noveloj kaj la unua — kiun ni esperantistoj jam
konas dank'al eldono de Elektitaj Noveloj — estas la kortuŝa ra-
konto pri Boecksteyns, kiu tuj pensigas nin al la «Imperiestro de
Portugalujo» de Selma Lagerlöf (N° 2 de la sama serio), ĉar en
ambaü la temo pritraktita estas la analizo de patra amo. La flan-
draj esperantistoj, kiuj posedas Eliktitaj Noveloj — kaj ĉiu devus
posedi ĝin — povos kompari la tekstojn de kelkaj noveloj kiuj en
ambaü libroj trovigas. La prezo estas 8 frankoj po libro, sed oni
devas mendi 4 el la 7 jam aperintaj libroj.

— Belegaj glumarkoj pri nia Va Kongreso eldoniĝis : du mo-
deloj estis elektitaj : la unuan faris desegnisto por interna arki-
tekturo, Sro J. Deneef, la sekretario de la grupo el Lede; la duan
pentris juna talenta pentristo, Sro Van Mulders, la frato de la
konata Etulino.

— Mi ĝis nun ricevis nepran proponon de kiu ajn loka grupo
por aranĝi nian kongreson dum 1935. La kandidatoj bonvolu ko-
nigi sin al mi, por ke la ligkunveno povu ekzameni la proponojn
^. aj elekti. 	 L. Calloens, Aalst.

La viro kiu havis luotajn ĉambrajn : «Jes, mi havas 2 cam-
brojn luotajn, sed mi avertas vin ke mi ŝatas nek hundojn, nek
katojn, nek gramofonojn, nek infanojn, nek...»

«Sed, Sinjoro, ĉu miaj ŝuoj povus kraki iomete.»
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Villirri• de la IIruz.
de Pol Varens

Kun la manoj meze de la haroj, Petro Palo sidis antaŭ sia
skribotablo en la loĝĉambro. Li sidis sendecide antaŭ cent kvar -

dektri portretoj de pli aŭ malpli belaj knabinoj, antaŭ cent kvar -

dektri amleteroj!
Ja sendecida li estis kaj li pensis samtempe pri la cent kvar -

dektri leterkovriloj, kiujn li aĉetis tiun ĉi tagon, kaj kiuj ankaŭ
kuŝis antaŭ li sur la angulo de la tablo. Li pensis ankoraŭ pri la
143 x 0,75 fr. - 107,25 fr. por poŝtmarkoj, kiujn ankaŭ la aventuro
kostis al li, ĉar hodiaŭ li devis decidi, eĉ Se alvenus meznokto.

Ke ni travivas krizon, tion li sciis... ankaŭ krizo por la amo.
krizo por fianĉernuloj ... Tamen, ke lia anonco en nacia gazeto al-
tirus cent kvardektri respondojn, tion li neniam estis revanta...
Ankaŭ ne, ke li estus devigota elspezi tiom da mono por la re-
sendo. Li vere estis viktimo de la krizo. Ĉar almenaŭ li devis re-
sendi la, portretojn al la ne elektitaj posedantinoj; lia anónco
estis la jena :

«Vi'.plena junulo, 28-jara, senfainilia, bona situacio, deziras
interkonatiĝi kun ĉarma, intelekta fraŭlino, inter 20-kaj 26-jara,
por edzino. Skribi sub literoj P. P. — Oficejo de la gazeto — Kun -

sendu fotogra.faĵon — Resendo je honorparolo.»
Preskaü malespere Petro Palo promenigas la rigardojn sur la

tablo... Sed ju pli longtempe li rigardas al ĉiuj tiuj blondaj, bru-
naj aŭ frizitaj kapetoj, ju pli li klopodas legi la sincerecon en tiuj
portretokuloj, des pli ĉio turnas antaŭ liaj okuloj.

Kaj la leteroj?
Estis superfluo da ĉarmaj, elokventaj paroletoj. La kandida-

tinoj ĉiuj estis certaj pri sia sukceso. Ili laŭdis siajn multajn kva-
litojn, priskribis la puran, belan vizaĝon, siajn konojn pri danco,
muziko, kantado... Kelkaj pentris estontan bildon pri la ĉiela
hejmo, kiun ili formus kun sinjoro P. P.

Kia pena laborego por nia heroo, esti la sola j uĝanto en tiu
beleca konkurso! Kaj plie legi la leterojn, ekzameni la fotogra-
faĵojn, dividi ilin en kategoriojn. Iam dum pliaj tagoj li laboris.
Tie kuŝas tiuj ses, kiuj estas 26-j araj; flanke dekunu portretoj de
la dudekkvinj arulinoj ; dekdu, kiuj estis 24-jaraj ; dekok 23-jaraj ;
deknaŭ 22-jaraj; tridekkvin 21-jaraj, kaj fine kvardekdu fraŭli-
naj bildoj de dudek-jarulinoj!

Tio pruvas, ke la plej junaj ankaŭ plej deziras esti vendotaj,
aŭ eble ankaŭ, ke ili estas la plej timemaj por kaptigi sin per tiaj
anoncetoj.

Se estus ŝerco, la sukceso estis plena... Tamen ne estis ridin-
daio kaj Petro konfuze sin frapis per la mano sur la frunton.

Nun li rigardis ĉi tiun, prenis tiun portreton en la mano, ek-
zamenis tiun buŝon, tiujn okulojn... Tamen hodiaŭ centkvardekdu
el la centkvardektri fotografaĵoj devas esti resendataj ... kaj la
elektata karulino ricevos leteron.

Jam unu portreton kaj unu leteron li metis flanken. Ili apar-
tenis al la serio de la dudekunujarulinoj... La letero almenaü es-
tis tre originala, sed verŝajne el la centkvardektri tiu knabino
estis la malplej bela, la plej simpla, la plej maleleganta... Akrajn,
tamen ĉarmajn okuletoj n ŝi havis. ŝi nomiĝis Klara Maro kaj lo-
ĝis en la sama urbo kiel Petro, kvankam li ne sciis ĉu li jam ren-
kontis ŝin.

« Mi mem ne bone komprenas,» ŝi skribis al li, «ke mi estas ka-
» pabla esti tiel idiota respondi al edziĝanonco en gazeto, tamen
» io diras al mi, ke ĉi tiun fojon ĝi estas serioza.

» ĉu mi esperas esti elektata, kara sinjoro? Mi tre dubas pri
» tio... «Ĉarman kaj intelektan knabinon» vi-c'eziras. Mi ne scias Cu
» mi estas ĉarma: tio estas afero de gusto; kaj intelekta... Nu, tio
» estas elastaĵo... Se vi volas diri ke la kandidatoj montru kiujn ajn
» diplomoj n, tiam la afero estas en ordo. Tamen mi opinias, ke
» ĝuste vi estas tiel intelekta, estimata sinjoro, ne mezuri per tiaj
» mezuriloj.

a Se ĉarma signifas... tre bela... Nu, metu min tuj flanken,
» sen embaraso, ĉar dum beleca-konkurso mi certe estus la lasta
» en la vico!

_	Tamen, se ĉarma signif as... ke via kandidato, kun hejmaj
» kapabloj, ankaŭ povus paroli pri la grandaj problemoj de la
» tempo kaj de la vivo... tiam mi prezentas min.

» Mi tamen ne volas seniluziigi vin. Mi ne estas bigotulino.
» ankaŭ ne modapupo. Precize kiel vi, mi estas sola; mi ĉiam ŝa-
» tis solecon, sed certe mi interkonsentos kun solecemulo de la
» alia, sekso.

« Mi ĉi kune sendas mian portreton, por ke vi almenaŭ kom-
» prenu, ke mi ankaŭ ne estas fantomo, kiu forkurigas ĉiujn.

» Sinjoro P. P., mi salutas Vin tutkore,
« Klara Maro »

Tia estis la letero, kiun Petro Pale metis flanken. tamen kiam
li rigardis la fotografaĵon, kaj li vidis la centkvardekdu aliajn
fotografaĵojn, tiam li devis rekoni, ke inter tiuj lastaj estis pli
ĉarmaj vizaĝoj...

Tamen ne estis ridindaĵo! Ne estis beleca konkurso... Li volis
elekti la akompanontinon de sia vivo, kvankam li faris tion per
tre originala maniero. ĉu ne?

Bela vizaĝo... aŭ bela koro?
Petro Palo denove prenis la leteron de Klara en la manoj,

legis ĉi tie kaj tie frazon... Li denove rigardis ŝian portreton. Vi-
deble en li okazis duelo. Per la kubutoj li nun apogis sur la tablo,
metis la manojn antaŭ la okulojn kaj ekmeditis.

Kiel longatempe?
Tio li mem ne povus diri... Sed kiam li fine ree forigis la

manojn de sia vizabo, li ŝajnis esti decidinta.
Kvazaŭ ili nun estis tento de l' diablo mem, en kelkaj mo-

mentoj li turnis ĉiujn fotografaĵojn dorsflanken, tiamaniere ke
li povis legi la nomojn, kiuj estis skribitaj sur ili; kaj ankaù kun
pli da nervoza rapideco, li metis la portretojn en la aĉetitajn
ieterkovriloj n, kaj skribis la adresojn sur ili. Lia gorĝo estis seka,
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li soifis; tamen li restis laboranta. Kiam centkvardekdu el la
centkvardektri portretoj estis malaperintaj, li , ĉiam kun sama
fervoro, gluis la poŝtmarkojn sur la leterkovriloj.

Tiam li pli kvietiĝis, dolĉe rigardis la portreton de la neele-
ganta Klara Maro, kaj siaj lipoj flustris :

«Klara, mi amas vin!»
Li prenis paperfolion kaj skribis en la sama, vigla stilo, kiu

ankaŭ estis la lia :
« Kara Klara... Si vi estas kiel vi mem montras vin en via le-

» tero, tiam iĝu mia... Vi estas la idealo, kiun mi de longtempe
» formis en mia kapa : vivoplena, gaja knabino !

» Notu mian adreson. Preĝejostrato, 11... Kaj skribu al mi,
kie mi povas renkonti vin... por kapti veran rigardon de viaj sin-
» ceraj okuloj.

« Via Petro Palo.»
Tuj li metis la leteron en leterkovrilon, skribis la adreson.

metis sian ĉapelon, prenis ĉiujn lete_ 'kovrilojn kaj malsuprenku-
ris la ŝtuparon. eksteren flugis por porti al la poŝtoficejo la cent -

kvardekdu «malfeliĉajn» kaj unu feliĉan novaĵojn.
Meznokto sonis sur la najbara preĝejturo kiam li ree alvenis

en sia ĉambro.
Tamen tiun ĉi nokton li ne povis dormi pro la gaja espero...
Kaj li ne bedaŭris la proksimume cent frankojn, kiujn kostis

al li la krizo de l'amo...
ĉu li ne estis feliĉa viktimo... de tiu krizo?

ImI.rm.%ij Iomqr..oj
Antaŭkongreso en Oslo la 2-an kaj la 3-an de Augŭsto 1934.

Fremdlandano —ĉu vi iam vizitis Norvegujon? Multajn
nomojn ĝi havas : «La ideala turistlando de Eŭropo» «La feria lan-
do de la mondo» «La lando de la meznokta suno» k. t. p. Ĝi meri-
tas ilin ĉiujn. Kaj ĝi meritas ke vi vizitu ĝin! Venu dumvintre,
kui:port.0 viajn skiojn kaj glitilojn. Norvegujo estas la hejmlando
de la vintrosporto! Aŭ venu dumsomere! Se vi volas loĝi en kam-
para kaj netuŝita ĉirkaŭaĵo — por tio estas bonaj okazoj en la
longaj. profundaj valoj naturbelaj, kie troviĝas bonaj hoteloj kaj
pensionoj. Se vi volas loĝi pli monte kaj fari montajn ekskursojn
kaj alpinismon, vi povas elekti inter altmontaraj hoteloj. turist —
stacioj kaj pensionoj. Ili estas facile atingeblaj per fervojo kaj
aŭtobuso. Ekzistas ankaŭ okazo por trut-kaptado en la muĝantaj
inontriveroj kaj la kristale klaraj montlagetoj . Se vi volas esti
proksime al la maro , vi povas ekloĝi ĉe la fjordoj sude, okcidente
kaj norde. En la okcidenta Norvegujo la fjordoj penetras inter
potencajn montegojn kun eterna surpinta neĝo, dum ĉe la piedo
kuŝas belaj bienetoj kun freŝa vegetacio.

Sude kaj sud-oriente la naturo ne estas tiom impona kiom en
la okcidenta regiono, sed ĝi estas ĉarma. idila kaj virga. La klima-

to estas seka kaj varma. La bana vivo sin disvolvas en marakvo
same freŝa kaj modertemperatura kiom kie ajn ĉe la nord-eüropaj
kontinentaj marbordoj.

Fremdlandano -- ĉu vi vizitis Oslo, la ĉefurbon de Norvegujo?
Se jes. vi certe deziras reveni. Se ne, vi nun havas la okazon :

Ni invitas vin al la antaŭkongreso en Oslo.
La vagonaro kondukas vin en la centron de la urbo. Ne tra

grandaj vaste j oj aü fulgoplenaj industrilokoj vi vojaĝas, laŭ la
belega Oslo-fjordo.

Aŭ vi alvenas per ŝipo — sur la fjordo. Mi petas vin : Ne dór-
mu ! Vi nepre devas vidi la fjordon ; belega ĝi estas, blua , freŝa.
kun aro da ĉiaspecaj boatoj. Vi devas vidi insulojn kaj .la ban-
vivon — jen Hovedoya, belega insulo kun ruinoj de malnova mo-
nahejo — jen Bygdoy kie troviĝas ekzemple la somera restadejo
de la reĝparo. la folkiora muzeb kaj la viking-ŝipoj — la solaj
siaspecaj en la mondo — — jen la multaj aliaj insuletoj kun aro
da malgrandaj domoj, someraj loĝejoj de la urbanoj. Jen vi vidas
la modernan havenon kun la ŝiparo kaj la karakterizan silueton
de Ankershus — mezepoka kastelo. Kaj jen vi devas la urbon mem
— belege ĝi situas inter siaj montetoj. Jen la monteto de Ekeberg
kun la impona marista lernejo, videbla de ĉie en la urba ĉirkaüaĵo;
tie troviĝas interesa peco de montmuro, kie niaj pro-av ..ij antaŭ
4000 jaroj enhakis designaĵojn. Jen la monteto de Grefsen, jen
Holmenkollen, Vettakollen, Voksenasen, Frognerseterasen, jen ok-
cidente S 1 augumsasen kaj Kolas. Sur la montetoj troviĝas bonaj
restoracioj, de kiuj oni havas vastan elrigardon al la fjordo kaj al
la najbaraj pejzaĝoj. ĉe Holmenkollen estas la mondkonata
skisaltejo Holmenkollbakken, kie ĉiuj are okazas la plej famaj in-
ternaciaj skikonkursoj de la tuta mondo. Ĉe Frognerseteren estas
la same konata skimuzeo -- unika en la mondo.

Do, vi alvenis — kaj nun vi estas en  Oslo, la bela kaj pura
ĉefurbo de Norvegujo kun preskaŭ 300.000 loĝantoj. Antaŭ 900
jaroj la urbo estis fondata — sed jam antaŭ kelkaj jarmiloj homoj
logis en la loko.

Nur dum du tagoj vi ĉi-foje restos en Oslo. Certe vi deziras
promeni en la urbo — ne nur sur la ĉefstrato. la belega «Karl-
Johan» kie troviĝas la parlamentejo, la nacia teatro, la univer-
sitato kaj plej supre la blanka reĝa palaco — sed en la tuta urbo,
por rigardi la monumentoj, statuoin kaj vidindajn konstruaĵojn;
certe vi deziras sidi en la parkoj, por ĝui la belan naturon; certe
vi deziras ekscii kiel loĝas la Oslo-ano, kiel li laboras, kiel li spor-
tas kaj amuzas sin. La muzeojn por arto k. t. p. vi deziras viziti;
vi ankaŭ ŝatus migri en vasta Nordmarka, la ekskursejo de la
Oslo-anoj, ŝipe ekskursi sur la fjordo kaj aŭtomobile al belegaj lo-
koj en la ĉirkaŭaĵo de la urbo. En Aŭgusto ni kondukos vin al kel-
kaj el ili. Sed multaj aliaj vidindaj lokoj atendas vin!

Do : Koran bonvenon en aŭgusto! Kaj bonan revenon post la
Universala en Stockholm!

Por detalaj informoj oni povas turni sin al :
Norvega Esperantista Ligo. Boks 388. Oslo.

el «Esperantobladet».
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S-ro F. Ellersiek organizas nemultekostan karavanon al la
kongreso de Stockholm, kun Kolonjo kiel elirpunkto.

Ankaŭ organizos karavanon S-ro Telling el Rotterdam.
Ambaŭ karavanoj estas favoraj por la Flandraj samideanoj

kiuj intencas ĉeesti la internacian kongreson.

POSTKONGRESO EN TALLINN
Estonio estas ne nur malgranda, sed ankaŭ nova ŝtato kaj tial

ankoraŭ malmulte konata. En Estonio ne ekzistas tiaj allogaĵoj,
pri kiuj povas fieri la malnovaj kulturlandoj, ĉar nia popolo
liberiĝis nur en la 1918-a jaro de la 700-jara jugo de aliaj popoloj.
Tamen la estonoj per sia laborema kaj persista karaktero estas
dum tiu ĉi mallonga tempo jam multon atingintaj : en ĉiuj bran-
ĉoj de la kulturvivo rimarkiĝas vigla konstrulaboro. Laŭ sia situo
Estonio estas lando, kie interbatalas la orienta kaj okcidenta kul-
turoj, — ankaŭ tio estas kaŭzo por fari interese la konatiĝon kun
la estona popolo kaj ĝiaj kulturceladoj.

Kio rilatas la turistojn, ili povas trovi en nia lando multajn
historiajn vidindaĵojn, je kiuj estas riĉaj precipe la mezepokaj
urboj Tallinn, Narva, Tartu. Ne mankas ankaŭ naturbelaĵoj : alta
marbordo, akvofaloj. insuloj, lagoj, arbaroj kaj, kio estas tre
grava : Estonio povas fieri pri siaj bonaj kaj belaj marbordaj
banlokoj kiel Prnu. Narva-Joesuu, Haapsalu Kuressaare. La
lastaj estas famaj pro siaj radioaktivaj ŝlimbanoj . Antaŭ la sen-
dependiĝo de Estonio eĉ la rusa cara familio kaj miloj da rusaj
aristokratoj uzis tiujn ĉi sanigajn banojn.

ĉar la multnombraj diverslandaj amikoj-korespondantoj de
niaj estonaj esperantistoj estas plurfoje esprimintaj la deziron
ekkoni persone nian landon, tiom riĉan precipe je unikaj historiaj
vidindaĵoj. sed ankaŭ je diversspecaj naturbelaĵoj kaj je bonegaj
baneblecoj sur vasta sabla marbordo; ĉar ili volus surloke konvin-
kiĝi pri la konstrua kaj kultura laboro de la estona popolo; ĉar
krome ili dezirus konatiĝi kun nia Esperanto-movado, progresan-
ta firmpaŝe : Esperanto-Asocio de Estonio decidis profiti je tio,
ke Estonio situas proksime al Stockholm, la urbo de la 26-a Uni-
versala Kongreso de Esperanto. kaj aranĝi de la 12.— 14.VIII. 1934
posi,kongreson de Tallinn (Reval), la ĉerfurbon de Estonio. En la
lasta kongrestago, sabate. la 11.VIII, la kongresanoj povos forlasi
vaporŝipe Stokholmon kaj esti dimanĉe, la 12.VIII. en Tallinn. Jam
la unuan tagon, la 12.VIII, estos eble viziti parton de la vidindaĵoj
kaj fini ĉi tiun dimanĉon per Interkonatiĝa Vespero — hejmeca
kunestado ĉe teotabloj, aŭskultado de diverseca programo kaj
laïtvole dancado. Lunde, la 13.VIII, antaŭtagmeze sekvos daŭrigo
de promeno tra nia. interesa Postkongresa Soleno en unu el la
historiaj salonoj de nia urbo kun salutparoloj unuflanke de la
urbestro kaj aliaj gvidantaj personoj kaj aliflanke de diverslandaj
postkongresanoj en sia nacia lingvo kaj Esperanto. Nian estonan
kulturon konatigos la samtaga Estona Vespero kun prezentaĵoj,
deklamoj, popoldancoj kaj kantoj de solistoj kaj nia 100-persona
esperantista kanthoro. Marde, la 14.VIII, oni kune vizitos la prok-
siman banlokon Pirita, kaj posttagmeze forveturos la ges-anoj,
ne povantaj resti pli longe en Tallinn — unuj al ekskursoj tra
Estonio, ekz. al la mezepoka Narva, de kie estas vizitebla la limo
de USSR, aŭ al Petseri kun la interesa grekortodoksa monahejo,
aliaj al niaj plej famaj banlokoj, la ceteraj daŭrigos sian hejm-
voj aĝon tra la universitaturbo Tartu.

Karaj gesamideanoj ĉiulandaj plej kore ni invitas vin al nia
postkongreso!

En la malvarma nordo, en la malgranda Estonio. atendas vin
varmkoraj gesamideanoj — novaj kaj malnovaj, junaj kaj mal-
junaj, kiuj promesas fari ĉion por agrabligi al vi  la restadon en
Tallinn kaj aliaj lokoj en Estonio. dum vi per via multnombra
diversnacia ĉeesto efike povos kunhelpi al la plua progreso de nia
movado en Estonio.

La kongreskotizo estas nur 3 svisaj frankoj aŭ egalvaloro'.
Aliĝu tuj! -Al frualiĝintoj estas rezervotaj favoraĵoj rilate al loĝe-
blecoj k. a. La vivo en Estonio estas malmultekosta por alilan-
danoj : prezoj de hotelĉambro 1-persona de 2 kr.' (komunaj dor-
mejoj ankoraŭ pli malmultekostaj), tagmanĝoj de 0,50 kr. ĉiajn
ĉirilatajn informojn donas Esperanto-Asocio de Estonio, Tallinn,
postkast 6. Estonio. Por respondo bv. aldoni respondkuponon.

Po. tkongresa komitato.

' Por anoj de EAE 2 kr.
1 est. kr . — 1 sv. kr.

Kie vi estos duns Pentekosto -1934?

Of icialaj glumarkoj de la

kongreso estas eldonitaj.

Prezo por 20 markoj Sved kr.

0,50 aŭ 2 respondkuponoj

Haveblaj ĉe

Loka Kongresa Komitato.

Fredsgatan, 4. Stockholm.
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Mililo 	 lai Mihio
La usona mar-floto estas la plej •forta de la monde. Laŭ sciigo

el Washington deklaris la ŝtatsekretario, senatoro Swanson en Los
Angeles, ke la bazo de lia politiko estas, fari el la marfloto de
Usono la plej fortan en la mondo.

La rimedoj por atingi tiun ĉi celon estas :
1. Konstruado de novaj militŝipoj por 238 milionoj da dolaroj.
2. Plifortigo de la militŝipoj per pligrandaj havenoj kaj per

plejforta kirasigo por ŝirmi ilin tute kontraŭ aer-atakoj.
3. Konstruado de 1000 hidroplanoj por nura dispono de la

milit-floto.
4. Konstruado de novaj floto-bazoj en la Pacifik-teritorio.
LA JAPANOJ sendas la horlooj n en Svisujon (!) po-kilo-

gramme!
el «UŜe-Eho.

Cu estus nur en Eŭropo ke oni luktas por mondpaco kaj senar-
migado? Granduloj tamen devas doni la ekzemplon al la mal-
grandaj nacioj.

Illetti"ever IlEneeramte
In het weekblad «De Vlaamsche Oud Strijder» van 10 Decem-

ber 1933, verscheen onder cle titel «IETS OVER ESPERANTO» eene
bijdrage dewelke wij om haar luimig karakter, en tot genoegen
onzer lezers, hieronder afdrukken :

Toen de menschen nog allemaal dezelfde taal spraken, ver-
stonden ze mekaar opperbest en ze werden alleen maar nu. en dan
wat last aangedaan door hun Heer en Schepper, om ze niet te doen
vergeten dat vader Adam in den appel had gebeten. Volgens cle
eerste en primitiefste huishuurwet waren ze door den huisbaas
buiten gesmeten en konden ze verder langs de baan hun kost gaan
zoeken.

Nu waren ze jaar op jaar geteisterd geweest. De plaag kwam
in dc patatten. De koeien kregen muilplaag. Er kwam een krizis
over den aardbol. De menschen moesten gaan doppen en tot over-
maat van ramp had het op St Medardus zoo hard geregend dat
het in 40 dagen niet meer uitscheiden wilde. Het regende met em-
mers water tegelijk, genoeg om de furie van oologsmaniakken in
eens te blusschen. Maar die bestonden er toen nog niet, want de
menschen spraken allemaan een enkele taal en verstonden me-
kaar goed. Noë had zijn ark gebouwd en als die klaar was, begon-
nen de stroomen en rivieren zoo te zwellen dat de dijken er van
barstten. En de menschen zeiden tot elkaar «Ja, 't is de zond-
vloed-e. Aan de plage leerden de sjieke madammen met de gauwte
zwemmen, de eene met een autoband, d'ander op een gummi-
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zwaan. Maar niets kon hun helpen. Zelf de voorzaten van Miss
Ederlee moesten er aan gelooven en zelfs geen enkele kanaal-
zwemmer kon zich redden. Als er water genoeg was, geraakte 't
bootje van Noë vlot en varen was de boodschap.

40 dagen heeft dat spel geduurd. Chronometers bestonden er
toen nog niet. Spijtig genoeg, want. vele rekords werden er geklopt
die immer voor onze sportmannen verloren zijn gegaan. De ark
van Noe geraakte koers kwijt en strandde ergens op een berg tegen
Sinay daar aan de Hollandsche grens.

Al wat ik hier nu vertel, hebben de lezers wel geleerd toen ze
als broekventjes nog aan moeder moesten vragen om hunnen neus
af te kuischen en ook dat de nazaten van Noë-zaliger een toren
van babel gebouwd hebben. De eigenaar van die toren was een
zeer geleerde bol en om het werk praktisch nut te doen opleveren...
Maar 't is waar ook, onze Lieven Heer dacht er anders over en op
een zekere morgend spraken al de werkmenschen en de bazen
verschillende talen. Degene die 't zwaarste werk moesten doen,
spraken Vlaamsch en degene die er mochten op staan kijken spra-
ken Fransch. Er waren bruinhemden, zwarthemden. blauwhem-
den, chenoeters, sj amfoeters en al dat gedoe sprak een ander taal.
Als er steenen moesten zijn, brachten ze peperkoek en als er eene
telefoneerde om nen taxi kwam er een beirkarre voor de deur.
Dat was om uit zijn vel te springen van koleire, en dat deden ze
dan ook. De plaag werd zoodanig groot dat er plakbrieven moesten
uitgehangen worden om aan de goede bevolking kenbaar te ma-
ken dat al wie nog zonder vel dierf loopen, direkt op sterk water
zou gezet worden. Later zijn veel .van die Toetankamens terugge-
vonden, alleen tot staving van wat ik schrijf. Er moest raad in ge-
schaft worden en men stichtte een Volkenbond. Niet om de uit-
hun-vetspringers te keer te gaan, maar om mekaar beter te be-
grijpen.

En al de wijzen kwamen er naartoe. Alleen de stommelingen
als Balthazar en Melchior en tutti quanti liepen met hunnen neus
in de lucht en telden de sterren. En de wijste der wijzen die zei
in den volkenbond : «Maar, Mijnheeren, dat is toch klaar als
pompwater. om mekaar te verstaan moet er gevochten worden».
Wat zegt hij? vroegen nu de eene wijzen aan de anderen, want ze
kenden de taal niet die hij sprak. Maar daar niet een der wij zerk
aan zijn gebuur wou laten merken hoe dom hij was, gaven ze den
spreker met algemeene stemmen gelijk en de raad werd ontbon-
den. Men trok naar huis en men begon te vechten. De eene schoot
met poer, de andere met stinkbommen, niespoer kwam in de mo-
de en als ze moe gevochten waren leerden ze «de dooden begra-
ven». Daarin verstonden ze malkander. Volkeren stuurden weer
afgevaardigden die malkander niet begrepen en dooden vielen na
dooden die malkander in eeuwige rust wel begrepen. Wijzen preek-
ten en preken thans nog in het licht eener ster... in de woestijn.

Eene taal, bestaande uit slechts 2000 woorden, met 16 spraak -

kunstregeltjes, zonder één enkele uitzondering stelt het geheele
menschdom in de mogelijkheid om in 10 eenvoudige lessen mal-
kander te begrijpen. De taal van den vrede : «Esperanto».
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fr. 400.---
fr. 250.--
fr. 150.—
fr. 80.—

210.—
140.—
80.—
50.—

120.—
80.—
55.—
40.—

75.-
50.-
30.-
20.—

Ik heb Kongressen bijgewoond waar 14 verscheiden rassen
vertegenwoordigd waren en één drang bezielde slechts allen : me-
kaar beter leeren zien, beter leeren verstaan, leeren - begrijpen, als
broeders en zusters in eenzelfde schepping. Indien iedereen ; hier
en elders, Esperanto Ieerde, zfrcí gemakkelijk, záó eenvoudig, dan
begrijpt de heele wereld binnen 14 dagen zijn evenaaste, welken
hij nu niet kan liefhebben omdat hij hem niet verstaat.

De eerste briefjes van nieuwbakken esperantoleerlingen, jong
en oud, hoe gebrekkig hun schrijven in den beginne -ook is ge-
tuigen van een zich losser en vrijer voelen op de wereld.. Zij schrij-
ven een taal «Esperanto» van uit Japan, China, Indië, Zuid, of
Noord -Amerika, van uit alle landen van Europa met het besef
dat zij ginder waar hun brief aankomt, begrepen zullen worden.
Zij belijden eenzelfde geloof : dit der broederschap; zij zoeken
naar menschen die als zij gelooven aan het verderfelijke van den
haat, aan het noodlottige van niet-begrijpen en zijn heerlijk .ver-
fast te lezen dat hun briefwisselaar aan den anderen k ant van de
wereld er juist dezelfde begrippen op nahoudt.

Lezers en lezeressen, leert Esperanto, dezen winter nog, vraagt
bij Flandra Esperantisto nadere inlichtingen omtrent Esperanto
en weest na goede en overtuigde vlaming. een flink wereldburger
door Esperanto. ETULO.-

Iz1uT1emoj
Okazos ekzamenoj en Lede kaj Aalst la 25-an de Marto. Ma-

tene en Lede je la 9-a Posttagmeze en Aalst je la 3-a. Partopre-
nontoj pagu 10 frn. al Flandra Esperanto Instituto..Poŝtĉeko
3268.51.

Petoj iaj r9omoj
Sur indiko de nia liga prezidanto ni enkondukas novan ru-

brikon. Ni esperas ke niaj geamikoj multefoje uzos ĝin kaj tiama-
niere akiros kion ili deziras kaj samtempe helpos nin. Bonvolu
do sendi rekte al la redakcia sekretariejo, la tekston (ne pli •01 3
linioj) kaj pagu 5 frankojn per la poŝtĉeko n" 407448. de H. Van
Durme - Mortsel. Zorgu ke ĉio alvenas antaŭ la 10-a de la mona-
to, se almenaŭ vi deziras aperigon en la revuo de la sekvonta
monato.

--- 45 jara samideanino diziras interŝanĝi leteroj kaj leterkar-
tojn kun Belga samideanino. Skribu al A. Kamermans. p/a. A. De
Munck. Steenhuisstr. 27, Vlissingen.

— Mi deziras vendi la tutan kolekton de «Hooger Leven» ĝis
fino 1932, enhavas la debaton pri Esperanto. Skribi proponojn al
L. C. Erembodegemstr. 29, Aalst.

Diversaj sciigoj
— La estraro - de la urbeto Bjalistok eldonis belan broŝuron :

«Gvidilo tra Bjalistok» Se vi deziras scii ion pri la naskiĝurbo
de D-ro- Zamenhof, demandu ĝin al : Ivlagistrato, Kulturkleriga
Fako, Bjalistok, Polujo. ôi estas havebla senpage.

«Monata Ilcroldo de Esperanto» kiu enhavos nur elekton
el la materialo; kiun enhavas ankaŭ la demajna eldono. Sekve,
por abonantoj de la semajna eldono, la monata alportos nenion
novan: • La monata eldono estu kvazaŭ prepara ŝtupo por la  se-
majna. La abonprezo de ia monata Heroldo estas por la tuta jaro
1934 nur 2 gerrnanaj markoj aü 2,50 svisaj frankoj, aŭ egaivalo-
ro en alia valuto. ciu numero de la monata Heroldo ainpleksos
8-10 grandformatajn paĝojn.

ĉiu abonanto de Heroldo monata, kiu varbas 4 novajn abo-
nantojn, ricevas sian propran abonon senpage aŭ raj tas elekti
libripremiojn el speciala listo je valoro de proksimume 25 % el la
abonkotizoj de .1a varbitoj. Grupoj. kiuj deziras unuope vendi la
monatan Heroldon al siaj membroj, (antaŭ)pagu por ĉiu ekzem-
plero egalvaloron de geren. mark. 0.16. Minimuma kvanto liverata
por tiu celo : 10 ekzempleroj de ĉiu numero. Poŝtĉeko «Heroldo de
Esperanto» Brussel n" 204.404.

— Urĝa alvoko al la grupoj. — Flandra Esperanto Instituto
ree organizos ekzamenojn ĉe la grupoj kiuj tion deziras. Jam es-
tas rezervitaj datoj! Do tiuj, kiuj intencas ekzamenigi la  geler-
nantojn, tuj interrilatu kun la prezidantino f-ino J. Terrijn.
Raapstraat, 82, Gent. La lasta dato por ekzameno estas la 15-a de
Aprilo.

TARIFO POR LA ANONCOJ EN FLANDRA ESPERANTISTO
Anoncoj 	 12 numeroj 6 numeroj 3 numeroj
1 paĝo :

1/2 paĝo :
1/4 paĝo :
1/8 paĝo:

Petoj kaj Proponoj : 3 linioj po 5 frn.
— «ESPERO KATOLIKA» komencas en sia januara numero

la publikigon de tre interesa verko «La Sanktejoj de Italujo». La
represo okazas kun permeso de la Itala entrepreno nacia por in-
dustrioj turismaj, kaj estas farita en formo de folietono, poste
bindebla en vólumo.

--- La Bankfirmo S. Bleichriider el Berlino kaj la Bankfirmo
Arnold el Dresdeno, aldonis Esperantan tekston sur siaj kreditle-
terri T.' Hungara Kreditbanko Budapest eldonis efikan varb-
prospekton en Esperanto.

Gratuloj
La 10-an de Januaro geedziĝis samideano Geenens Marius,

fidela kaj laborema ano de la grupo «La Paca Stelo» kun fraŭlino
Mariette Verhellen el Ronse.

Plej koregajn bondeziro j n.

1. numero
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Imier Mi
ANTWERPEN. -- Flandrema Grupo Esperantista. — Duin

pasinta monato ni reorganizis nian kantrondeton. Nia kara kant-
gvidanto lernis al ni novan kaj gajan kanteton kaj kondukas nin
tiam pli kaj pli en la sekretojn de la muziknotado. Ni faras var-
man aivokon al niaj membroj kaj membrinoj ĉeesti regule niajn
utilajn kaj agrablajn kunvenoj n.

BRUGGE. — Katolika Junulara Esperanto Grupo. — Ni vere
povas esti fieraj pri malgranda sed vigla kaj ĝojema esperanto
grupeto. Kiel -la lingvon «Esperanto> kaj kiel la tutan movadon
ni jam havas nian historion, kiu restos konservata per la tre re-
gulaj kvankam objektivaj sed tamen bonstilaj raportoj de niaj
membroj. Ni ankaŭ jam spertis la forfalon de kelkaj membroj,
forte malhelpataj per aliaj pli urĝaj aferoj. Sabaton, le 23-an de
Decembro, ni recevis la novajon pri la grava malsano de nia gvi-
danto, kiu devis esti operaciata. Ni sendis poŝtkarton, espriman-
te niajn sincerajn dezirojn de baldaŭa resaniĝo. Niaj bondeziroj
estis rapide aŭskultataj de Dio, ĉar nia gvidanto — forta kaj
vigla junulo — jam ree estis inter ni la sekvantan sabaton. Ĝis
nun ni regule ĉiusemaj ne kunvenis gis la fino de la 10 lecionoj.
ĉiuj membroj montriĝis vere aktivaj sed specialan laŭdon meri-
tas kamarado Honore Dhooghe kiu ne nur liveris rektatempe ĉiujn
siajn taskojn sed kiu ankaü jam multe okupigis pri laboro por nia
grupo. La 27-an de Januaro okazis nia lasta leciono. La nelacige-
bla varbanto Bert Brijs alkondukis novan membron. Tiu ĉi labo-
ranto «de la dek unua horo» (!) montrigis ankaŭ jam vere fer-
vora. Multege li laboris, tiel ke nun li  jam preskaŭ atingis la scion
de siaj kamaradoj. Kompreneble, pro tiu agrabla okaziĝo, la kun -
veno ege ĝojis. Per altegaj vocoj ni kantis la «Fiŝkaptistoj (n) ».
Sendube tiu vespero lasis fortan impreson al nia nova kamerado.
La 4-an de februaro, la kursgvidanto lasis ripozi la lernantoj kiuj
dum dek semajnoj estis ŝarĝitaj. Ili certe meritis ripozon kaj estis
samtempe okazo por repeti ĉion. La kursgvidanto-konsilanto pa-
olis tiam pri la diversaj sistemoj de mondlingvo kiuj jam aperis

depost la fino de la mezaĝo. Tiu granda, akra lukto de junaj kle-
ruloj, tiuj penplenaj projektoj formas apologiadon por la Cefverko
de nia genia mastro. La 11-an okazis ĝenerala ripetado, kiu tre
kontentigis la profesoron. Poste la novaj kantoj estis instruataj :
«Flandrolando» kaj «La Fluanta Tajdo». En la statutoj troviĝas
ke la kunvenoj ne povis daŭr.i pli ol unu horo. Sed ni konfesu ke
kontraŭvole ni disiris post la kunveno. Nia membraro konsistas
plejparte el studentoj. Kiel vi scias, iliaj monujoj troviĝas oftege
en tre malbona stato. Pro tio ni aranĝis ŝparkason. Ĉiusemaj ne la
membroj donas almenaŭ kvindek centimoj. Ni ŝparas por ?a kon-
greso kaj poste ni ŝparos por abonoj al «Flandra Esperantisto»
Kompreneble, ni miksas la agrablan kaj la seriozan. Dum la pa-
sintaj libertempoj de Novjaro, ni piedpilkis. Ekzistas nun en
Brugge grupeto da junaj fervoraj esperantistoj. Nia grupo vivas
sane, do kreskas. Ni ĉiuj estas ligitaj unu al la alia per vera ami-
keco kaj amo forĝitaii en nia komuna idealo.

BRUSSEL. -- N.E.L.E. — Kiel pasintjare nia grupo ricevis
subvencion de la Provinco. ĉi tiun fojon ni povas eiezti por 219 fr.
da libroj en la «Office de Publicité» en Brussel.' Ni kaptos tiun
okazon por pliiiĉigi nian bibliotekon, kiu, jam konsistante el zor-
ge elektitaj verkoj, igos pli kaj pli interesa.

EDEGEM. — NIA IDEALO. — Kiu jam konas la novfonditan
grupon «Nia Idealo» el Edegem? Neniun ni pensas! Tiam estas
tempo ke ĉiu aŭdu ion pri ĝi. Starigita en Julio pasintjare, ni
akiris la subtenon de nia vilaĝestïo, kaj antaŭ kelkaj semajnoj ni
festis nian 25an kunvenon, kiu, malatendite, iĝis vera sukceso.
Inter la ĉeestintoj ni havis la honoron saluti la faman poeton
kaj verkiston, Sinjoron H. Vermuyten, kiu, per spritaj vortoj, ski-
zis la vivon de la grupo. Ankaŭ la delegitoj de U.E.A. el Edegem kaj
Oude-God, kaj Sinjoro Rik Van Durme, êeestis tiun festkunvenon.

Eĉ samideano el Aarschot, ano de «La Progreso» ĉeestis. Ra-
konti la tutan programon daŭrus tro longe, ni nur diros ke ni
pagis glason da biero por malsekigi la sekigitajn gorĝojn.

Refoje ni dankas la ĉeestintojn kaj esperas festi baldaŭ nian
unuan jarfeston.

KORTRIJK. La 21-an de januaro okazis sukcesplena festo en
la ejo de la grupo. Partoprenis samideanoj el Harelbeke, Roeselare.
Lichtervelde, Meenen kaj Halluin.

La gejunuloj formis la plejmulton de la ĉeestantaro kaj kom-
preneble tial la prefero estis por la dancmuziko.

Servema fraŭlino monkolektis je profito de «Flandra Esperan-
tisto», bedaŭrinde S-ro Bassleer, kiu posedas la ŝlosilon de la
monskatolo, ĝis nun ne venis al la grupejo, tiel ke la enhavo ne
jam estas konata.

La 7-an de februaro okazis la ĝenerala kunveno dum kiu la
grupestraro estis reelektata.

La kunveno ankaŭ decidis regulligi sian situacion rilate Flan-
dra Ligo, kaj skribe petos sian aligon.

La venonta kunveno okazos merkrede, 7-an de marto, je la 8-a
vespere. En la ejo okazos perfektiga kurso, ĉiu merkrede, je la 8-a
akurate.

Karnavalekskurso al Roubaix estas projektita por la 11-an de
marto; pliaj informoj dum la grupaj vesperoj.

OUDENAARDE. — AL PACO. — La estraro decidis kunveni en
la sidejo dufoje ĉiun monaton. Ankaŭ en nia malgranda mezo, ni
forsendos listeton de kelkaj gepartoprenontoj al la jubilea kon-
greso. La ŝparkaso bone funkcias.

RONSE. — LA PACA STELO. -- La Ian de marto : la kutima
«Kantvespero» — la 14-an : Daŭr iga traduko de «De filosoof van
Haagem» la 21-an : Konkurso de xKrucvortoj.»

El la lasta duonjaro, ni akiris mezciferon de 13,4 personoj po
semajno, kaj dum tiu tempo, ni organizis 18 kunvenojn. Jen, bona
resultato. Nun, antaŭen, gesamideanoj. Rilate al la Flandra kon-
greso, ni jam forsendis unuan listeton.                            

SUBTENU VIAN REVUON        
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LA KONSILANTO pri la esperanta gramatiko.
door Degenkamp, G. J.

4.. Een vraagbaak en naslagwerk voor ieder espe-
rantist. Ruim 70 artiekeltjes over taalkundige
Dnderwerpen. 120 bladzijden. Prijs : 13.— fr.

I franco.

IR ai i Lai ..rimIe
Radio-informoj el Aŭstrio

7 marto : Gustav Weber : r Metioj kaj alia akcelado en
Aütrio» (Verkita de eks-ministro Eduard Heinl, prez. de Radio -

Wien).
14 marto : Reg. konsil. Hugo Steiner : «Kastelo Schönbrunn»

(Disponigita de ministerio por komerco)  .

21 marto : Erwin Gerhard Bernfeld; ĉefdel. de U. E. A. : «Prin-
tempa vekigo en Karintio» (Dispon. de Trafikoficejo de lando
Karintio).

28 marto : Ing. Hugo Steiner, juna : «Moderna konstruado en
Aüstrio» .

La paroladoj okazos ĉiam je la 22-a h. Je la fino de ĉiu
disaŭdigo oni informos pri la preciza horo de la venonta parolado
kaj ankaŭ pri la plej novaj informoj koncerne Internacia-Kon-
ferencon. Skribu pri bona akcepto al : • Esperanto -Radio-Servo.
Internacia Esperanto-Muzeo, Wien 1, Neue Burg, Heldenplatz.

— Komence de la 24an de januaro ĉiumerkrede je la 18,15 h.
kaj dum 20 semajnoj, la Finlandaj radio-stacioj disaŭdigas kurson
de Esperanto.

Tio okazas sekve de la enketo dum la pasinta vintro, kiam oni
demandis al la aŭskultantoj kion ili deziras aŭdi en la radio.
Voêdonis 4000 personoj por la lingvo angla, la sekvantan pozicion
navis Esperanto kun ĉirkaŭ 2000 voĉoj. Poste sekvis la lingvoj ger-
mana, franca, ktp.

La samideanaro bonvolu informi al SUOMEN YLEISRADIO
pri sia aŭskultado.

Por ni estas plej bone afideblaj la stacioj Lahti kaj Helsinki;
la aliaj estas malfortaj.

SUBTENO POR LA REVUO.

Por forigi la deficiton, G. D. 10.— fr.
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