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La propagando por nia movado nuntempe ofte okazas sub
devizo: «Esperanto en la lernejon». Ni propagandas kaj parolas
pri ĉi tiu temo al aùtoritatuloj, sed antaù ĉio ni devos interesigi
la instruistaron kaj la gepatrojn de la lernejanoj, kiujn ni volas
atingi. En propagandaj kunvenoj oni ĉian montru plej multan materialon, rilate al la lingvo-uzado per la junularo: kursolibretoj,
legolibroj, gazetoj kaj korespondajoj. Sed por akiri en tiaj kunvenoj plej grandan nombron da aùskultantoj, oni devas apliki
ion treege allogan por la publiko. La estraro de T. A. G. E. (Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperantistaj) priparolis tion kaj
opinias, ke granda kvanto da infanclesegnaĵoj povos efiki kiel sufi& e grava allogaĵo en kunvenoj, kien oni petas personojn, kiuj
havas intereson por eciukado kaj instruado. Tiamaniere ni pli bone kunvenigos guste tiujn personojn, kiujn ni antaù eio bezonas
por enkonduko de Esperanto en la lernejojn.
Por tiuj celoj T. A. G. E. kolektos nun infandesegnaĵojn,
plej diverslandajn kaj ni petas al vi, karaj gekolegoj, vian afablan kunlaboron. Bonvolu sendi al la suba adreso, antaù la unua
de januari 1938-a, sufiee grandan kvanton da infandesegnaĵoj.
Indiku sur ĉiu folio, la agon de la lernanto, kiu gin desegnis. Se
vi opinias necese aldoni kelkajn rimarkojn, bonvolu tien fari sur
aparta papero.
El la ricevita materialo ni faros specialan ekspozicieton kiun
ni poste povos pruntedone sendi al ĉiu kolego kaj propagandisto,
kiu gin bezonos por «lerneja» kunveno. Sed pripensu, ke tia materialo nur povos esti valora, se gi estos plej varia, do nur se multaj kolegoj el multaj landoj helpos. Ni kalkulas je la kunlaboro
de ĉiuj gcinstruistoj-Esperantistoj. Materialon sendu al la administracio de T. A. G. E. Schoolstr. 13, Veendatn (Nederland).
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ARGENTINIE. — Het wekelijksch verschijnend wetenschappelijk tijdschrift « Par » te Buenos-Aires heeft een regelmatige
Esperanto-rubriek ingelascht.
BELGIE. — Buiten de regelmatige uitzendingen van RadioKortrijk en Wallonia, heeft nu ook Loxbergen (Limburg) een
Esperanta-kwartiertje op het programma geplaatst. De tntzending
gebeurt iederen Zaterdag van 16.15 u. tot 16.30 u. op golflengte
202 m. I-let programma wordt verzorgd door FUKE (Vlaamsche
Vereeniging van Katholieke Esperantisten). Flet programma der
bekende beiaard-concerten te Nijvel bevatte ook de muzick van
de Esperanto hymne «La Espero» (getoondicht door F. de Menil) en het poema «La Vojo» (getoondicht door F. Molenaar).
Over de slag aan de Yzer werd een brochure in Esperanto
uitgegeven. Gratis verkrijgbaar bij C. De Lantsheer, Maria Doolaeghestraat 35, Diksmuide.
ENGELAND. — Door het «International House», bekend instituut voor het onderwijs der moderne talen, werd het Esperanto
op het leerprogramma geplaatst.
ESTONIE. — Door de zorgen van het Esperantische Toeristische Kommissie werden in 1937, 733 vreemdelingen rondgeleid
en gehuisvest. Zij verbleven gedurende 4921 dagen in het land.
Door het gebruik van Esperanto in het hotel
FRANKRIJK.
«Eole» te Malo-les-Bains, werd dit hotel in den zomer i1. zoowat
de verzamelplaats van buitenlanders-esperantisten.
HONIGARIJE. — Een geïllustreerd folder met esperanto-tekst
werd uitgegeven door het komiteit van het 34ste Eucharistisch
Kongres te Budapest. Te bekomen bij «Hungarlanda Katolika Esperanto-Societo» Petŭfi. Sandor ucca 9.1.3 Budapest IV.
ITALIE. — Talrijke Esperantisten bevinden zich onder de politie-agenten der stad Genua. Gedurende de dicnsturen dragen zij
op de linkerarm een goed zichtbare groene ster op witten gro•id.
MANCHUKWO. — Ook in het verre Oosten wordt het Esperanto als propagandamiddel gebruikt. Zoo gceft de directie 'er
Zuid-Manchureesche spoorweg-naatschappij te Mukdcn, cen esperanto-brochure uit, getiteld «Ek al Maneukuo».
NEDERLAND. — In de spijszalen der spoorwegstations Amsterdam en Den Haag worden ten believe der vreemdelingen, de
spijskaarten gedrukt in Esperanto. De spoorweg-autoriteiten bestudeeren hot plan dit uit te breiden over al hare andere spijszalen.
TCH ECO-SLOWAKI JE. — Een eerste geïllustreerde prospectus handelend over de 1Ode Sokol-Olympiade van 1938 werd tutgegeven en is verkrijgbaar bij «Cekoslovaka Esperantista informejo, Praha XiX. Uralské 9.
—
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Na de uitzending in Esperanto van de opera «De Kus» in Oktober II. ontving het radio-station Brno 840 brieven van Bank uit
27 verschillende landen.
YUGO-SLAVIE. — Een prachtig album over «Slovenie, Paroi
van Yu?,o zag het licht. Verkrijgbaar bij de redactie van
«Niaj Vizagoj» tegen toezending van een antwoord-coupon aan
het adres Sr. Damjan Vahen Reslova 29, Ljubljana.
,

VERDA HORETO EN N. I. R.
La antaùa numero de nia revuo anoncis la radioludon «La
levigo de la verda stelo» dissendota la 15an. de Decembro de
N. I. R. Je la anoncita horo ni metis nin je la radio-aparato por
aùskulti, sed, ne nur la radioludon ni aùdis, je nia granda miro,
la tuta junularhoreto estis fervora propagando por Esperanto. Ni
devas konfesi, se N. 1. R. estus demandinta al ni, mem kompili tiun
programon, ni ne povus esti pripensinta ĝin pli tairga ol faris la
gvidanto de la junularhoreto, Sro. J. Contryn. La tuta redakcia
kunveno, en kiu la konata trio ĉiam agrable interdisputetas, estis
vera pledado por la lernigado de Esperanto. Finis tiun parton nallonga parolado de Sro. j. Contryn pri Esperanto, tradukita en
Esperanto de Fino. Van Clccmputte, kaj korekta kantado de la
Espero.
Post iom da tempo oni anoncis la radioludon: «La levigo
de la verda stelo» de nia ligano Sro. P. Van de Poel. La ludo
estas sinsekvo de trafaj bildoj el la vivo de Dro. Zamenhof.
Ni aùdis kiel Zamenhof de la lernejo venis hejmen post lingva disputo kun kamaradctoj kaj kiel jam en tiu tempo venis al
li la ideo de internacia lingvo. Ni travivis la studentan festeton,
kian estis celebrata la naskigo de la «Lingwe internacionale». Ni
aùdis la kontraù-staron de la patro kontraù «la freneza ideo» de
sia filo, kaj la kortuSajn vortojn de la patrino, kiu komunikis al
Zamenhof, post la studado en Moskvo, ke la patro forhrulig .. ĉiujn
manuskriptojn. Idilia parto estis en kiu Zamenhof eksciigis de
sia fianeino ke Sia patro bonvolas eldoni la unuan broSuron.
Plie ni aŭdis Zamenhof en la unua Kongreso en Bulonjo, kie
li en koncizaj vortoj parolas pri la interna ideo.
Ni travivis la alvenon en la Kolonja stacidomo de la vagonaro per kiu Zamenhof, en 1914, iris al la Pariza Kongreso. La
inalamika «Nach Paris» sonoris anstataù la pacema «al Parizo»
de miloj Esperantistoj.
Zamenhof ne plu vidis la finon de la granda katastrofo, sed,
se en 1917, en Polujo, nur malmultaj amikoj povis ĉeesti la enterigon, multaj Esperantistoj, ĉirkaŭ la tombo de la Majstro, aŭdis la kortuSajn vortojn de Dro. Odo Bujwid dum la jubilea kongreso en 1937.
La Espero resonis, la problemo de la internacia lingvo estas
solvita.
.
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NIA LIBRÔ-LOTÉRIO. — De nia libro - ioterio organizita okaze de la libro-tago restas proksimume 250 lotoj. Kiaj sekci-j zorgos por la disvendo detiuj lastaj biletoj? Necesas lasta for:ostrF.ĉo por ke la tirado povu okazi la 9-an de januaro en Gent dum
la ligkunveno.
APERIS bela broŝuro titolita «La Kvar Sezonoj en italujo»,
riĉe ilustrita kaj kun 4 reproduktaĵoj de pentrajoj, eldono de la
!tala Ministerio por Turismo. Nia Ligo ricevis certan kvanton da
ili kaj ni disdonos la broŝurojn dum la kunveno en Gent, al la reprezentitaj sekcioj.
Ni ankaŭ disponas pri kvanto la ilustrita; +>>rismaj broŝuroj
pri Aŭstrio, kiujn ni ankaŭ tie disdonos.

Egan dankon ni ŝuldas al nia amiko, Sno. Van de Poel, pro
la intima-bela poemo kiun li pri la vivo de Dro. Zamennof;
tiu ludo ĉiam atestas pri la granda admiro kaj amo por nia Majstro. Egan dankon ni ankaù ŝuldas al la gvidanto de la junularhoreto, Sro. J. Contryn, kiu tiel majstre regiis la ludon, pro lia
bela iniciato, ĉar estas li kiu ekhavis la ideon de ĉi tiu radioludo,
kaj ĝin realigis. Ni estas konvinkita ke multaj junuloj, kaj ankaù
ne-junuloj, ekinteresigis pri Esperanto sekve de tiu verda horeto.
Ni ne dubas ke multaj membroj niaj rekte esprimis siajn
danksentojn al N. I. R.
H. R.
eeer
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MIGRANTA EKSPOZICIO
Jam de longe, oni ne plu aŭdas ion pri la «Migranta Ekspozicio, Cu gi efektive ekzistas?
ĉu ĝi pliriCu gi prograsas" )
ĉiĝas? Jen, tri demandoj al kiuj mi penados doni al vi iom
da kontenteco.
Rilate la unuan demandon; jes, ĝi ekzistas kaj tial bona konsilo: Uzu ĝin!! — Por respondi al la dua demando, mi estas
iomete feliĉa ke mi povas komuniki al vi per jesa formo, kvankam,
la subskribanto de la artikolo ankoraŭ multe, ja, multege atendas.
Cu nun, gi fakte pliriĉiĝis? Absolute, mi devas konfesi ke la materialo multe pli ampleksiĝis depost kelka tempo, des pli, ke jam
de nun, inter la ekspoziciaĵoj ekzistas tre interesa materialo kaj
ĉio multe dependas de la uzontoj, ĉu li, ŝi aù ili posedas la guston ,nontrigi la materialon.
Eble vi estas scivolema, kion gi entute enhavas? Karaj gelegantoj, ne postulu troe, ĉar kvankam mi estas kapabla por doni
al vi sufiĉe detalan raporton pri gi, mi tirnas ke la kompostanto
respondus al mi «Amiko (?) D. B... tio estos por alia numero;
sed tamen, por plenumi vian deziron, mi mencios kelkajn diversajn rubrikojn.
Literaturo (nur 5), Turismo (75), Naciaj kaj intern. revuoj
(124), Bela kompleta kolekto de 33 naciaj ŝlosiloj; Pri la afi`aro (30); Filatelio (diversaj interesaĵoj); Religio (3).
Cu estas tute? Ha tiuj nekontentuloj... ne, ne estas tute, kontraùe, ni posedas amason da aliaĵoj, ĝi enhavas raportojn, libroj.i,
folietojn, pri ĉiuj diversaj movadoj, kiel paca n ovado, kontraùmilita, Zamenhofa kaj lingva movadoj. — Ni havas kantlibrojn (nur
4), vortarojn (3), muzikaĵojn (4), amason da foiraj kaj komercaj
faldfolioj. Diversaj instrulibroj estas tie. — Ankaù la jarlibroj ne
mankas.
Fine poŝtkartoj — kovriloj — glumarkoj k. t. p.
Por finfini, nur UNU bonan konsilon: Alsendu ĉion kion vi
nur opinias taùgan eksp. materialon. Ciu kunhelpu kaj pro tio, havigu al mi belajn fotografaĵojn, malgrandajn libretojn pri kio ajn,
k. t. p.
,

LiGKUNVENO. — nenerala ligkunveno okazos dimanĉon la
9-an de januaro je la 10-a matene en la ejo «Elckerlijk», Korte
Kruisstr., Gent.
Tagordo :
Raporto pri la antaùa ĝenerala kunveno de F. L. E.
Diversaj komunikoj.
3. — Modifoj al la statuto de F. L. E.
4. — Tirado de la lihro-loterio de F. E. I.
Konsiderante la eksterordinaran gravecon de punkto 3 de la
tagordo, ni insistas por ke ĉiu sekcio sin reprezentigu per delegito.
La ligo eventuale ankaCi kunsidos posttagmeze.
ESTRARKUNVENO. — La 4-an de decembro la estraro de
F. L. E. kunvenis en Brussel. ni trafis decidon rilate la premisistemon de la rubriko «La angulo de la serĉcmuloj» en F. E.; gi
decidis plialtigi de 200 ekz. la eldonkvanton de F. E.; krome ĝi
modifis la statuton.
La 15-an de decembro ĉiu sekcio kaj ankaù niaj reprezentantoj ricevis ekzempleron de la modifita statuto. En ĉiu sekcio oni
ekzamenu tiun proponon kaj dum la ligkunveno la delcgitoj konigu la opinion de siaj sekcioj.
Nia Instituto ĵus eldonis plaĉas
NIA POSVORTARETO.
pektan, 80-pagan «Zakwoordenboekje». Kompilita de s-ano G. Debrouwere ĝi enhavas, krom la tabeloj de la afiksoj kaj de la korelativaj vortoj, diversajn interesajn ind;kojn tre utilaj por komencantoj kaj la tradukon de 5.000 vortoj. Tiu tre utila libreto vere
forigis mankon kaj trovos varman akcepton flanke de niaj kursanoj. Vendoprezo: Fr. 2.50, rabato 20 % al niaj sekcioj je mendo
de min;.munie 10 ekzempleroj. Pro la multloke finigantaj kursoj,
la nuna monato estas spc ciale konvena por la disvendo de nia
poSvortareto. Ciu sekcio tuj mendu la necesan kvanton.
1.

2.

—

—

—
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En proksima raporto, mi petos la gesamideanojn demandi,
peti kaj almozpeti kion ni allkaraù plej urge bezonas.
G. DE BOES, Ronsc.

GEEN VREEMDE TALEN

NANALAL SINDHWAD
La 7-an de Novembro 1937, Nanalal redonis sian animon al
Dio. Li estis dumviva esperantisto kaj li estis tutkora esperantisto.
Ciam la Bojo estis granda kiam ekstcrlandanaj sarnideanoj vizitis
nin aù trapasis Brusclon. Inter siaj gekorespondantoj en Usono kaj
Nov-Zelando li propagandis nian lingvon. Dum la kongresoj li
partoprenis kun sia tuta animo al ĉiuj arangoj, li sekvis la flagon,
babilis, kantis, ridis, dancis. Li multe interesis sin al la por Esperanto-laboro de Sinjoro Buenting en Bruselo. La spirito estis ĉiam
aktiva, sed la korpo ne estis forta. Li estis kvazaù kandelo kiu
fordonas belan, helan lumon sed camtempe brulis sin mem. La
cindroj de lia korpo ripozas en 1-Iolando meze de la bela naturo
kiun li tiel arde amis; li mem ĉiam vivas en niaj koroj. Sinjoro Van
dendooren, la ekspreziclanto de la Flandra Esperanto-Grupo NELE salutis Nanalal dum la adiaù-ceremonio en la nomo de la tute Esperantistaro. Pere de mi, la patrino, Nanahal last-salutas
ĉiujn de li konatajn esperantistojn.
Erna SINDHWAD.

rà

De Iraansche regeering heeft een besluit uitgegeven, waarhij aile industrieele en commercieele ondernemingen in Iran, met inbegrip van de
filialen van buitenlandsche firma's, gedwongei worden voortaan uitsluitend de Iraansche taal te gebruiken, zoowel voor de boekhouding als voor
correspondentie. Handeishuizen, die zulks tot dusverre nog niet hebben
gedaan. moeten dit niterlijk met ingang val 1 Januari a.s. doen.
Hetzelfde decreet bepaalt. dat de visitekaartjes van Iraansche burgers niet langer in twee talen doch slechts in de Iraansche taal gedrukt
mogen zijn. Door mcdici uitgeschrevcn recepten moeten in het vervolg
eveneens uitsluitend in het Iraansch worden gesteld. Ecn uitzondering
wordt cchter gemaakt in het geval van technische uitdrukkingen, waarvoor in het Iraansch geen equivalent bestaat, seint Transocean dd. 20
Sept. uit Teheran,
(Bat. Nwsbld., 22-9-1937).

Wij, Nederlandcrs, zijn jammer genoeg nog niet zoo beschaafd in dit opzicht, als men in Iran blijkt te zijn.
Wij achten het vanzelfsprekend, dat wij, ons in een vreemd
land vestigend, de taal van dat land leeren, en ons in den omgang
met de bewoners van dat land ook bedienen van die taal, hua taal.
De consequentie van dat standpunt echter aanvaarden we
niet. In ons eigen land verloochenen we tegenover clen vreemdeling ons Nederlandschap: wij verlangen van hem niet, dat hij zoo
beleefd is, zich in ons huis in den omgang met ons, van onze `aal
te bedienen, neen erger, we beschouwen ons zeif als op bezoïck
bij den vreemdeling, en trachten zijn taal te spreken, als hij in
Ci jn eigen huis ware...
Van waar dit vreemde verschijnsel? Is het een gevolg vin
een afwijking in de hersenen, of moet de oorzaak lager gezocht
worden? Wijst het misschien op een zckere slapte in den rug, 'lie
ons deze gebogen liouding doet aannemen?
hebben het voiste recht, oui van den vreeindeling, die
zich in ans huis komt vestigen, te verlangen, dat hij zich in den
omgang met otk; bedient van onze taal, het Nederlandsch.
Kort en goed beteekent het besluit van de lraansche regeering: Voor het binnenlandsch verkecr de nationale taal.
Volkomen accoord, maar daarnaast voor het internationale
contact de neutrale internationale taal: Esperanto.

LIBRO-AMIKOJ, ATENTE LEGU
KAJ RELEGU LA TRIAN KOVERTPAGON H!

— 108 --

DIVERSA)OJ

r

ALVOKO AL CIUJ ESPERANTISTOJ.
Ni petas la atenton de ĉiuj por grava afero, kiu tuŝas la intereson de la tutmonda samideanaro. Je la 27-a de aprilo '37 okazis en sekcio Beverdijk de la Federacio de Lab. E-istoj, propaganda kunveno en kiu la vizit'inloj kantis i. a. «La Espero», muziko
de F. de Ménil. Post kelkaj tagoj la sekcio ricevis leteron de la
«Nederlanda oficejo por protektado de muzik- kaj aùtorrajtoj»
(B. U. M. A.) per kiu gi postulis la sumon de 3 guldenoj kiel pagon por aûtoraj rajtoj. Car ni nenion sciis pri la ekzisto de tiuj
rajtoj por la kanto «La Espero», same ne B. E. A. (Brita Esp.
Asocio) kiu eldonis la kanton, ni turnis nin al la oficejo por pluaj
informoj. Al tio la oficejo respondis, ke F. de Ménil estis membro
de S. A. C. E. M. (franca organizo por protektado de aùtorrajtoj)
kaj sekve de tio «La Espero» estas t. n. protektata kanto en ĉiuj
landoj, laù la konvencio de Berno. Se por «La Espero» oni rajtas
postuli pagon por muzika aù kanta prezento, tiukaze simpla kantado en eĉ la plej simpla kunveno estas ;nalpermesata sen pago
de aùtorrajtoj.
Publike, per la gazetaro ni petas do informojn: 1. — ĉu efektive ekzistas kontrakto kun S. A. C. E. M.; 2. — Cu en aliaj landoj
oni jam spertis malfacilaĵojn pro tio; 3. — ĉu ev. la heredintoj de
F.. de Ménil povos nuligi tian kontrakton; 4. — Cu estas alia rimedo liberigi nun de kontrakto, kiu malfaciligas la propagandon
por nia lingvo kaj sendube ne estas konforma al la ideo Zamenhofa.
— 109 —

Volonte ni ricevos informojn de ĉiu, kiu povas doni klarigojn
kaj kontribui al kontentiga solvo. Korespondaĵojn direktu al: Estram de Fed. de Lab. Esp.-istoj, Postbus W. 6, Amsterdam, W.
LINGVA KOMITATO KAJ AKAI)EMIO.
S-ro Isbrucker estas elektita Prezidanto de la L. K. kaj Akademio je loko de s-ro Rollet de l'Isle, kiu rezignis reelekton. Vicprezidantoj estas s-roj Baghy kay Grau Casas. S-ro Bailey okupas nun la postenon de Direktoro -de la Sekcio «Komuna Vortaro», s-ro Cseh tiun de la Sekcio «Gramatiko» (provizore, gis s-ro
Lippmann povos repreni sian lokon). Direktoro de Sekcio «Teknikaj Vortaroj» estas s-ro Helleboid, de la Sekcio «Kontrolo» s-ro
Rollet de l'Isle. Neniu nova kandidato por la L. K. estas prezentita, pro decido de la L. K., ke gia nombro ne superu 100 (nun
estas 107) .
Kongres-afio por la 30-a Universala Kongreso de Esperanto.
Formato 30 x 76. Montras bela vidajo de la urbo Londono. Havebla de Internacia Esperanto-Ligo, Heronsgate, Rickmansworth,
(Herts.), Anglujo. Prezo: unu internacia respondkupono.
VERMLANDO.
Eldonis: Esperanto Turista Komisiono. Tegelbacken, Stokholm. Forrnato 20 x 14., 32 paĝoj. Prezo: 1 respondkupono.
E. T. K. eldonis turistbroŝuron pri la sveda provinco Vermland.
La broŝuro samtempe estas jarlibro de E. T. K. La enhavo donas
resumon pri la plej interesaj lokoj de tiu ĉarma provinco, kiu gel
famigis, ĉar la sveda verkistino Selnia Lagerliif al tiuj regionoj
lokigis la aventuroj, kiuj trovigas en ŝia lib ro «La fabelo pri
Gôsta Berling».
VERDA STACIO. Programo por la monato januaro:
4-a januaro (18.00
18.10 MET) Moravska — Ostrava:
Dro A. Simek, profesoro de la Masarijk-Universitato:
«Ncderlandaj studentoj pri ni, kaj ni pri ili ».
6-a januaro (22.20 — 23.20 MET) Brno, Praha I, 'Morovska —
Ostrava:
«Silvio Pellico». Radioludo de Rajmund Habrina.
11-a januaro (18.00 — 18.10 MET) Moravska — Ostrava:
Dro Johano Cihulka: «Cehoslovako sur la monto Kilimagaro».
18-a januaro (18.00 — 18.10 MET) Moravska — Ostrava:
Dro Vladimir Moravek, profesoro de la Masarijk-Universitato:
«Cu artefaritaj vivaj estaĵoj?»
25-a januaro (18.00 -- 18.10 MET) Moravska — Ostrava:
Recenzoj kaj legado el noveldonitaj E«Pri novaj libroj.
verkoj».
—

—

1 9 3 8 VI BONE KOMENCU ! !
Mendante viajn loteribiletojn ĉe Flandra Esperanto Instituto.
— 110

—

SENPAG E
Duni 4 monatoj ni liveros al ĉiu nova abonanto la plej interesan,
amuzan kaj instruan gazeton en tutmondo
"VERDA REVUO"
se li pagos tutjaran abonprezon. Do, li pagos dekdu numerajn kaj
ricevos
16 NUMEROJN
La gazeto estas riĉe ilustrita, simple 'skribita kaj aperas regule
ĉiurnonate. Tutjara abonprezo estas 4.20 aùstr. ŝil. (7 respondkuponoj) air egalvaloron en aliaj valutoj. Ahoncr komencehla
nate. Petu senkostan provnumeron de la adininistrejo, Wien, VII.,
Herrnanng. 31 /26, Aùstrujo.

POR NIA FLAGO:
Sparo de unu tagmango
M. De Bruyn, Zomergem

elle%

15.00 fr.
5.00 fr.

r&
.iü

VIVO DE ZAMENHOF, de Edmond Privat. Dua eldono. Ilustrita kaj bindita. 133 pagoj. Prezo: 29 frankoj. Eldonis: The
Esperanto Publishing Company, Ltd., Anglujo. Jam la 15-an volumo el la serio de Populara Esperanto-Biblioteko, kies laùdon ni
certe ne plu devas fari. Kun la malperrneso de Esperanto-propagando en Germanujo, ankaù ĉesis la aktiveco de la «Esperantofakoj» en la librejoj, tiel ke tiu verko, unue eldonita en Leipzig,
jam de unu jaro ne plu estis havebla. Nun gi reaperis, multe pli
bele eldonita, kaj kun 12 bildoj. Sub la majstra plumo de E. Privat, la priskribo de la vivo de D-ro Zamenhof farigas senkompare
interesa legaĵo, kiun oni kun guo legas kaj relegas.
MUUSSES ESPERANTO BIBLIOTEKO. — Eliris la 3 unuaj volumetoj de la dua serio nome:
no 11, Paroladoj de la ora Jubilea Kongreso. 31 pagoj.
no 12, Prof. Joël Thérard, Nordnordaj rakontoj. 32 pagoj. 5 desegnajoj.
no 13, I. Sirjaev, En la Vagono kaj aliaj rakontoj. 29 pagoj.
Prezo por serio de 10 volumetoj: 41.— fr. Por unuopa numero:
5.80 fr.
MURDO EN LA ORIENTA EKSPRESO, de Agatha Christie. 192 pagoj, 18 x 11,5 cm:. Eldonis: The Esperanto Publishing
Co., Ltd. Anglujo.
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Per ĉi tiu libro estas inaùgurata la enpenetro en la esperaritista literaturo de la tipe popola kriminalromano. Analizon de la
rakonto oni jam trovas sur la unuaj pagoj, leganto la tabelon de
enhavo: Ekkrio en la nokto; La krimo;\Virino?; La kadavro; La
atestaro, kaj similaĵoj. Por la amatoroj de distra legaĵo, rekomendinda libro; stilo simpla, sen «novaj» vortoj, verko por ĉiuj.
Estas la unua volurno el la serio de «Epoko» libro-klubo, kisi
celas havigi al siaj membroj bonajn librojn je malalta prezo. . a
libroj aperos po unu ĉiun duan monaton. Ĉiu membro konsentas
akcepti la librojn dum mnimu:nc 6 monatoj (tio estas 3 libroj.)
Tiel oni jovas ricevi la librojn je la favora prezo de po 9 frankoj;
la ordinara prezo estas la duoblo. Oni pagas nur post apero de la
libro. Estas la plej malmultekosta romano nun havebla. (Petu aligilon ĉe Flandra Esperanto-Instituto).
ELLERNU, de Dru. F. Szilagyi. Progresa kurso de Esperanto. Eldonis Literatura Mondo, Budapest. Formato 23 x 16, 120
pagoj. Prezo 18 frankoj. ûi estas ne nur la daùrigo de la komeicanta kurso, aperinta en ses lingvoj el la plumo de la sama aùtoro, sed la unua sistema progresa kurso, kun divido en lecionoj.
Ci tiu libro certe ne konos malpli grandan sukceson ol la
«Adamson»-libro. Se la desegnaĵoj estas ne tiom lerte faritaj, la
teksto estas perfekte kunmetita. La enkonduko metas la fingron
sur ĝenerala manko en niaj rangoj, nome ke la Esperantistoj ne
sufiĉe konas Esperanton... La libro ne nur edukas laù gramatika
flanko sed ankaù instruas pri historio kaj literaturo; grup-ludoj
kaj krucvortenignioj alportas la necesan distraĵon. Estas unuaklasa studrnaterialo, por kiu la kursgvidantoj estos dankemaj al
la aùtoro.
«LA NOVA TAGIGO» nomigas la hektografita monata organo, 12 paga de la samnoma lovena grupo. — Abono 9 frankoj.
Post kelkmonata interronipo denove aperis tiu bulteno sub
nova vesto. Kvankam destinita precipe por la klubanoj gi enhavas
legindajn artikolojn literaturajn kaj propagandain ankaŭ por esperantistoj. Estos tamen utile en la sekvontaj numeroj pli atenti la
preserarojn.
Interesuloj turnu sin al sro Cnops, Broekstraat, 21, IlèverL e.
WELKOM VREEMDELING! — BONVENU FREMDULO!
Prospekto 8 paga dulingva kaj ilustrita pri pitoreska Volendam
(Nederlando). Eldonita de V. V. V. — Volendam (Vereeniging
voor Vreenidelingenverkeer). Senpage ricevebla ĉe E-klubo «Volendam Viva» Noordeinde 75, Volendam, Nederland.
NE 50, SED 100 PREMOJ ! ! !
estas en la Libro -Loterio de Flandra Esperanto Institut°.
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AARSCHOT. «LA PROGRESO».
Niaj du vintraj kursoj bone progresas kaj regule ilin sekvas niultnonibra lernantaro. Pasintan vendredon ni enskribis nian
59-an. kaj 60-an membron. Estas pli ol granda sukceso por urbo
kiel Aarschot. Dimanĉon, la 12-an. de Decembro ni vizitis la 3amideanojn el Rillaar. Okazis tie teatra vespero kaj la Rillaaraj
Esperantistoj havis la ĉefrolojn. Dudektriopc ni aplaùdis ilin gis
post meznokto. Ekskursoj, vizitoj, ankaù vintraj promenadoj estas
bonegaj por kunligi la grupanojn, por porti interfratigon en la
grupo, por fariĝi unu granda rondo familia.
La 18an. de Decembro la Dana instruistino Fino. Anna Nedergaard parolis al ni pri Danujo kaj la Esperanto movado tie.
La 26an. de Decembro ni multnombre vizitis la Lovenajn amikojn dum la Kristnaskfcsto.
Pace, interese, agrable kaj gaje ni progresas!
ANTWERPEN. FLANDREMA GRUPO ESPERANTISTA.
La lasta monato de l' jaro — denove! — estas preskaù for...
Tamen, tial gi ne estis pli malriĉa je okazaĵoj ol la antaùaj. La 24an de novembro ni havis la grandan plezuron akcepti en nia rondeto Sron Loodema kiu rakontis pri sia «Unua Marvojago»; laù
vigla, agrabla maniero li konigis diversajn spertaĵojn el sia marista vivo kaj sekve klarigis, sprite kaj maltede, kelkajn specife maristajn esprimojn. Brua aplaùdo sciigis lin pri lia sukceso kaj, pli
efike ol multaj vortoj, nianifestis nian sinceran dankon.
Car la Komitato rie la IX-a Kongreso jam naskigis ni deziras
al gi fruktodonan laboron kaj salutas gin laùdece: la Grupo cetere mendis 1000 glumarkojn kaj niaj 42 nunaj avoj pagis jam
sian kotizon.
Pro la interesa realigo de F. E. I. rilate Libro-loterion ni kore
gratulas kaj mendas 100 lotojn.
La 15-an de decembro ni organizis, por celebri la datrevenon
de la naskigo de nia granda Majstro, pli solenan kunsidon. Tiu
Zamenhof-Vespero estis kuragiga okazaĵo, ĉar vere Esperanta:
kvazaù la spirito de la Majstro igis subite pli proksima al ni...
Antaù multaj ĉeestantoj nia Prezidanto subsfrekis la signifon
de la tago kaj praktike montris la valoron de la Zamenhofa lingvo: ankaù la Flandroj, popolo kun longa jaw kaj granda historio, komprenu tion kaj konsciigu pri la rolo ludenda en Esperanto-lando... Li donis sekve, post kelkaj enkondukaj vortoj, la parolvicon al sro Boffejon: tiu sa mideano — li parolas la esperan-
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tan same taùge kiel la flandran — konkerus nin... kaj efektive
liaj vortoj penetris gis niaj koroj. Li faris sian konsciencekzamenon kaj la nian: «Hodiaù ni pretendas festi Zamenhof, sed ĉu ni
komprenas Lin? En Esperantujo estas tro da kutimoj supraĵaj,
sencelaj: kie estas la ardaj tradicioj regantaj tuj post la naskigo
de la lingvo kaj kiuj donis al ni Grahowski kaj Belmont... Nun
ni bedaùrinde vidas tiom da homoj kiujn interesas nenio krom
nur iliaj propraj persono kaj brilo sur la monclscenejo... Kaj kial
festi la Majstron se ni ne sekvas Lin... Kaj ĉu ni povas ankoraii
progresi, ni, dormanta popolo kun senenhavaj kutimoj: Esperanton ni ja recluktis al lingva skeleto kiu ne povas konvinki... Car
ni neglektis la Internan Ideon.., Tamen estas ja !a Esperantismo
kiun ni devas proklami, al gi ni devas varbi la publikon: tio tiaskos eble interkomprenon kies signifo estas PACO! Kaj tiun publikon, la vastan neesperantistan publikon, ni devas trafi por ke gi
postulu al la indiferentaj rcgistaroj la enkondukon de E. por siaj
infanoj... Kaj ni ne forgesu: nia vojo kondukas tra la korojn: tie
sole povas vivi la amo por homaro kaj trovigi la fundamento de
sana Internaciismo t. e. la konservemo en popolaj tradicioj kaj
progresemo en homa solidareco... Kaj por realigi ĉion ĉi ekzistas
nur unu rimedo: koni Zamenhof, akcepti liajn direktivojn en niaj
koroj... Ni promesu al ia memoro de la Majstro, al la Movado alte teni la fajron de la Anio por la Idealo: Paco inter la homoj per
reiro al la ESPERANTISMO, al la INTERNA IDEO! Post en'tuziasma aplaŭdo kaj dankvorto de la Prezidanto, Sro Loodema
deklamis kun granda sukceso, «La blanka Vualo», simplan kaj
kortuŝan Poemon. Kaj tian! Sro Jacobs parolis ho! kia sensen,ca vorto estas: parolis! — li anekdotis pri sia renkonto kun la
Majstro, ĉar li havis tiun' enviindan feliĉon : li uzis vortojn
kiuj estis pecoj de la plej pura, la plej ideala Esperanta animo.
Li diris la entuziasmon de la Mondkongresistoj de 1911 kiuj maljungis la kaleŝon de la Majstro kaj rncm 'trenis gin gis la Skeldobordo... la teatraîon kiun la tiama Antverpena Grupo prezentis
en Bern antaù la Majstro... la niodestecon de la Majstro... pri
la Vidvino, la ĉiama kaj fidela kunulino de la Majstro... La Majstro! Ernociiĝanta li elparolis tiun vorton, la simbolon ne de seka
lingvaĵo sed de la vivanta IDEO, de la ESPERANTISMO... Kaj
ni komprenis la sencon de tiu mesaĝo... Kaj tion cliris ankaù lia
Prezidanto, gratulante Sron Jacobs: ke ĉiuj ni, la «junaj», posedi,
en la koro, la junecon de tiu veterano.
Tia estis nia Zamenhof-Vespero... Ni alcionu ke kelkaj malnovaj, realaj Esperantistoj tiun vesperon anigis, ke multaj el la
lernantoj de Samideano F. Mortelmans sendube kaj baldaùe sin
anoncos...
-

BRUGGE. — PACO KAJ JUSTECO.
Mardon, la 1 8-an. de Januaro, nia grupo okazigos paroladon. Komenco: je la duono post la sepa. Ejo: junulgastejo St.
Jansplaats 1. Paroladisto: Dr. Wilhelm Solzbacker. Tento: Kiel

Esperantisto tra la mondo. Travivaĵoj el 25 landoj. Dr. Wilhelm
Solzbacker estas tre bone konata en la Esperanta mondo. Li estis
gvidanto de internacia katolika junularmovado kaj redaktis la tre
belan revuon: «La juna batalanto». Nun li vivas en Luksernburgo.
Per tiu-ĉi sciigo ni invitas ĉiujn gesamideanojn precipe tiujn el
la regiono, kiuj per la lasta vagonaro povas reveturi hejmen.
BRUSSEL. — N. E. L. E.
Ĉiuj niaj kursanoj akurate ĉeestas nian kurson kiun gvidas
Ce-metoda instruisto F. Buenting. En januaro okazos kursfina
festo. Dum agrablaj kant- kaj muzikvcsperoj niaj membroj interfratigis kun la kursanoj kiujn scncscepte ni esperas varbi por nia
sekcio.
Jaùdon la 6-an de januarŭ nia sekcio priparolos la proponon
de la ligestraro pri modifoj al la liga statut° kaj elektos delegiton por la ligkunveno okazonta en Gent la 9-an de januaro. Ciu
ĉeestu !
La 15-an de decembro ni jam disvendis 60 lotojn de la libroloterio de Flandra Esperanto Instituto. Bona komenco!
KORTRIJK. — Dimanĉe, 12-an de Decembro, la grupo festis
sian l0-jaran jubileon. Ceestis multe da esperantisto] el la regiono. Al la prezidanto kaj al S-ino Debrouwere estis oferitaj bela
donaco kaj floroj.
Samdate estis projektita regiona kunveno, malgraŭ ripetita
invito oni ne venis, sed je la horo fiksita por la bato, subite la salono estis krakplena Ke la «samideanoj» mem konkludu kaj
ke ili ne plu plendu ke oni ne sin okupas pri la novaj sekcioj !
LEUVEN. — La Nova Tagie.
Nuntempe la plej granda parto de la grupa agado estas dediĉata al la kursoj. Se antaù unu jaro okazis nur unu kurso aranĝita de nia grupo, nun estas kvin. Kaj post ĉi-tiu unua serio, sékvos
duan! Estas rimarkinda fakto, ke maigrair la bonega propagando
en Loveno mem, oni tamen ne sukcesis arigi tiom da kursanoj ol en
,malgrandaj vilaĝoj de la ĉirkaùaĵo: ŝajnas ke la estonto de Esperanto trovigas en la kamparo.
La nuna sekretario eksigis por dediĉi sin nur al la propagando
kaj arangado de kursoj. Oni nun klopodas trovi novajn vojojn por
la propagando. Kiel nova sekretario estis elcktata S-ano Bert Boving. Oni do depost nun interrilatu kun li pri ĝeneralaj aferoj, krori
la kursoj kaj la propagando. Lia adreso estas: Kapucienen Voer,
104.
RONSE. — La Paca Stelo.
Nia Cseh-kurso donata per Sro Sole, nia tre simpatia profesoro, daùrigas. Car neniu forrestas, nia grupo esperas baldaù varbi novan kontingenton, pligrandigante nian esperantistan medion.
Ni jam de nun avertas ĉiujn niajn novajn kaj malnovajn membrojn nor ĉeesti la ĝeneralan devigan kunvenon, okazonta ne mer-
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kredon, sed tutescepte: MARDON, la 11-an de januaro. Neniu
forgesu tiun daton kaj ĉeestu ! !
Ni petas ankaù niajn novulojn por sin aboni al Flandra Esperantisto por duona jaro, nia plej ;nalmultckosta, plej interesa kaj
plej ampleksa de niaj naciaj revuoj. La prezo estos nur 10 fr.
por duona jaro.
Ankaù tiun vesperon ni elmontros kelkajn librojn por mendi,
ĉar ni ne forgesu nian «Libro tagon» kiu iĝis ĉe ni, tradicia mcmorindaĵo.
Per tiu nova jaro, al ĉiuj niaj «Pacaj-Oe-stelanoj», la estraro deziras ĉion bonan, perfektan sanon por 1938 Do, ĝis
la 11-an!
VICHTE. — LA FRATECO.
Jen ni uzas la okazon por prezenti al vi foton de unu el niaj
viglaj sekcioj, nome «La Frateco» el Vichte, kia ;i estis dum la
okazinta Ĉe-kurso gvidita de instruisto Karlo Sole (sidas meze).
Kvankam; Vichte estas unu el la plej malgrandaj komunumoj de
la Kortrijk-a regiono, tamen dank' al la modela laboro de la sekcia estraro sub prezido de nia fervora samideano, ĉef-instruisto
Faveere, ĝi farigis unu el la plej viglaj kluboj de F. L. E.
Post la sukcesa kurso de instruisto Sole, estis s-ano Favicere
kiu plene sin dediĉis al la poresperanta laboro organizante i. a.
infankurson. Lastatempo tamen okazis kelkaj ŝanĝoj en la sekcia estraro, kaj je ĝenerala bedaùro cksiĝis s-ano Faveere. Kia ajn
estu la kaŭzo de lia eksigo, ni esperas kaj estas konvinkitaj ke li
tamen ree forgesos siajn devojn kiel kunbatalanto por nia kara
idealo. Al sekcio «La Frateco» ĉion bonan!
K. S.
-

SOLVO DE PROBLEMO 38. — HORIZONTALE.
Tamarind. — operdomo. -- anim. — deisman. -- efik. -- raket.
— svelt. — akile.
aroganta.
crinacet. — zebu. — net. —
dogo. — ta.
muko.
cedr. — ig. — ebla. — orkideo. — aere.
— leono. --- datar. -- amper. — rn. — neis. — melk. — od. —
pagod.
nerab.
suker. — acer.
lateret. — vane.
ni. —
elir. — leku. — te. — klab. — pie. — kolb. — ale. — trie.
spor. — oke. — lilio. — trote. — spark. — omar. — erudito.
atut. — narkotik. — sikom.oro.
VERTIKALE.
Tarantel. — pantalon. — anar. — aberaci.
lima.
mikoz. —
longe. — kelar. — amegeman. — orel.
irk. — tabu. — ond.
— lato. — id. — nuko. — libr. — et. — nest. — ordinar. ---- itri.
— divan. — kaset. — peruk. — se. — evit. — remi. — od.
ornlet. — damar. — estis. — part. — cerebel. — peti. — en. —
ideo. — teko. -- ok. — anod. — aks. — kors. --a dekagram.
uvul. — pain. — ofico. — epoka. — boato. — miie. — iredent.
krur. — oketager. — reelekto.
SOLVO DE PROBLEMO 39.
e.
te. — ret. — lert. — later. — rilate. — brileta. — bilardet.
— barilet. — bateri. — biret. — trie. — ter. — re. — r.
Premioj. Por problemo 38 gajnis premion: Fino Van de Ven.
Por problemo 39 gajnis premion: Sro Van Gindertaelen.
NOVAJ PROBLEMOJ.
ATENTU! Novaj reguloj. — Por problemo 42 ni forloturos
premion je valoro de 10 fr. Por problemo 43 premion de 5 fr.
8/10 oj de la poentoj donas partoprenrajton al la lotumado. Ensendu la solvojn sur aparta folio kaj ne forgesu, alglui la konkurskuponon kaj metu vian nomon kaj adreson sur ĉiu solvo. La definoj kun (R) estas radikvortoj. La solvoj estu sendataj antaù la
5-a de Februaro 1938, rekte al Sro F. Volders, Bredastraat, 94.
Antiverpen.
PROBLEMO 42. KRUCVORTO.
Horizontale. — 1) Floro. (R) — frukto. (R)
2) flugbesto. (R)
ad.eptaro de ia cloktrino. (R)
3) rnonavida. — versis grasan fluidaĵon sur ion.
4) speco de najlo. (R) — floro. (R) — mallonga memoriga skriba resunru. (R)
5) periodo. (R) — metalo. (R) — ne multe.
6) numeralo.
kolekto. (R)
7) alkohola trinkaĵo. (R)
'8) metalo. (R) — kanto. (R)
9) maniero skribi. (R) — mangaĵo. (R) —muzika teatraĵo. (R)
10) enuigi. (R) — floro.
vojo ombrita per arboj. (R)
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GRANDA LIBRO - LOTERIO

■

4

DE FLANDRA ESPERANTO

-

INSTITUTO

5
6

En ĉi tiu loterio, organizita okaze de la libro-tago, estas 1.000
lotoj kaj 100 tre havindaj premioj en valoro de entute 1.000 fran-
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koj.

8

La prezo de unu loto estas nur 1 franko!
Inter la 100 premioj estas multaj grandaj, belaj, rnultekostaj
libroj, veraj fieraĵoj de nia juna, sed rapide kreskanta Esperantoliteraturo. Multaj Esperantistoj ne povas aĉeti la gravajn verkojn,
pro monmanko. Ciuj nun havas la okazon gajni valoran vortaron,
studlibron aù ntondfaman literaturan verkon por eta sumo.
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LISTO de la PREMIOJ :

11) fi:Ŝo. — medikamento. (R)
12) kunigo. — senkolora.
13) floro. (R) — floro. (R)
Vertihale. — 1) Insekto. (R) — reliefa marko. (R)
2) punilo. — Planedo. (R)
3) Estro de monahejo — manefarita Dio.
parto de floro. (R) — brusto. (R)
4) muzikilo. (R)
afabla. (R) — peni alteni, tenti.
5) nluzo. (R)
respekta al dio. (R)
6) persono. (R)
7) birdo. (R)
pron. pers.
8) infano. (R)
9) Kol. nombro. (R) — parenco. — lakteblanka ĵuvelŝtono. (R)
10) aktora ludparto. (R) — floro, diino. — objekto.
buŝparto. (R)
11) pinta ilo.
nuksokrusto.
12) ne multa.
denove ne plu teni. (R)
13) vere.
PROBLEMO 43. — BIRDSERCADO.
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Serĉu el la ĉi-subaj frazoj, la kaŝitajn birdnom{ojn.

Mia kara onklino arde ordonas, ke la naso estu metita en la
riveron. La laùdo kaj la gloro ofte okazigas malĝustaĵojn. La
kolegaro longe kaj varme volis aplairdi lin. Li vane logis la knabinon per kuko. Longe gi skribis, ofte ploranta pro ĉagreno. E'1
la sanatorio loĝas du soldatoj el la garnizono de Zeleniko. Komencu plenumi do vian taskon. Mil vojoj kondukas al Komo. Ne
donu tion al via amiko. Libro troviĝis sur la ŝranko. Turno ĉ'►rkaù la akso daùras 2 rrtinutojn. Birdo sidas sur la turo. Gal° ne
troviĝas en la kapo. Nornado estas migranto. Li trotis oftfoje al
la urbo. Si flaris la aromon de la oleandro. Majo estas la kvina
monato de la jaro.
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La 42a

LA 43a

KONKURSO

KONKURSO

I Plena Vortaro de Esperanto. 51 1 paĝoj. Bindita
2. Groot Woorûuul,c;ek 1 an Straaten. 688 paĝoj. Bindita
3. Beknopt Woordenboek Van Straaten. 715 paĝoj. Bindita
4. Tra la Labirinto de la E-Gramatiko. F. Faulhaber. 334 paĝoj. Bindita
5. Rembrandt, la Magiisto. Kun 100 bildoj. Lukse bindita.
6. Jane Eyre. M.ondiama romano de Charlotte Bronte. 500 paĝoj. Bindita
7. Fundamenta Krestomatio. L. Zamenhof. 472 paĝoj. Bindita
8. Gbsta Berling. Mondfama verko de S. Lagerl6f. Bele bindita
9. La Leono de Flandrujo. Historia romano de H. Conscience. gindita
O. Quo Vadis. Mundkonata verko de H. Sienkiewicz. 2 Volumoj. Bindita
1. Si. Romano de H. Rider Haggard. Bindita
2. La Ora 5tuparo. Romano de E. Phillips Oppenheim. Bindita
3. Riĉa kaj sen Mono. Romano de E. Phillips Oppenheim. Bindita
4. Gyshreght van Aemstel. Joost van den Vondel.
5. Maria kaj la Grupo. Originale Romano de Eniha.
6. Hura! J. Baghy. 240 pagoj. Originala romano.
7. Viktimoj. J. Baghy. 240 pagoj. Originala romano,
8. Verdaj Don Kihotoj. J. Baghy. Originala romano.
9. Rohins.ono Kruso. Bindita. 3-a eldono ilustrita.
20. Trans la Fabeloceano. Szilagyi. Originala verko.
21. Anni kaj Montmartre. R. Schwartz. Ait La Mono de s-ro Arne.
S. Lagerlüf.
22. Stranga Butiko. R. Schwartz. au Kudlago, la Eskimo.
23. Konsilanto de la Gramatiko. Degenkan;p.
24. Lingvo, Stilo, Formo. Kalocsay.
25. Inter la Flandroj. S. Stuit.
26, 27, 28, 29, 30, Ciutaga Vivo (Konversacioj).
31, 32, 33, 34, 35, Esperanto-Leerbcek. F. Szilagyi. 200 illustraties.
36, 37, 38, 39, 40, La Du Amatinoj. Romano de A. de Musset.
41, 42, 43, 44, 45, Elektitaj Noveloj. L. Baekelmans.
46, 47, 48, 49, 50, Granda bildo de D-ro Zamenhof. Arta eldono 36 x 28
cm. sur dika, glata papero.
KROME 50 KONSOLPREMIOJ :
51 — 100: du poŝtka.1toj kun Zamenlef-bit io.
-

Aĉetu viajn lotojn tuj, por ke la tirado povu okazi la 9-an de januaro 1938, en la liga kunvenejo: Elckerlijck, Korte Kruisstraat, Gent.
Mendu viajn lotojn al F. E. I. Magdalenastraat 29, Kortrijk, antaùpagante pere de poŝtéekkonto no. '268.51.
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akvo, varma kaj malvarma. Centra
jo kaj kelo bonreputaciaj.

Aùtomata Presejo

H. BRAEKEVELT
Statiedreef, 177, Roeselare.
Posedas vastan klieataron en la flandraj provincoj.
Presejo konata pro sia belgusta kaj
moderna preso.
Liveras al la diversaj esp. grupoj
kaj ligoj. Sendevige petu prezoferton kaj modelojn.

Tel.: 1080.
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MODERAJ PREZOJ

DRUKKERIJ
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hejtado. Lifto. Aùtomobilejo. Kuire-

rekomendojn kaj persone direktadas,

Januaro 1938
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Kerkstraat, 32

S-ano Snykers havas la plej bonajn

-

ANONCOJN !
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FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotstraat, 70 — Antwerpen
Plej bonaj trinkaĵoj.
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Café Nieuwe Carnot

Salonoj por societoj

IL XIV IDRA►

oROxop

EN HAVO:

Malvarmaj

1. ESPERANTO KAJ INSTRUADO. — 2. ESPERANTO IN DE

mangajoj - Bonega servado.

PRAKTIJK — 3. VERDA HORETO EN N. I. R.
Ejo de Flandrema Grupo.

NIKOJ DE LA ESTRARO.
{

St. MARIABURG
10 KM. DE ANTVERPENO

Grand Hotel de la Chapelle

—

—

4. KOMU-

5. MIGRANTA EKSPOZICIO. —

6. GEEN VREEMDE TALEN. — 7. NANALAL SINDHWAD.
8. DIVERSA)OJ. — 9. BIBLIOGRAFIO. — 10. INTER NI.
11. ANGULO DE LA SERĈEMULO.

lokita en arbarĉirkaùaĵo

ĉiakora ortio — aùtomobilejo
laûnteniso — lnfanludejo
teraso
Restoracio — Familia pensiono •
N. B. Elektita loko por ekskursaj celoj Kuirejo kaj kelo bonreputaciaj.
Wwe VAN HAVER-DE BOES
—
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Proksime de la nagejo (200 m.).

Presejo "HOOGER OP" Lavrijsen, Arendonk. Tel. 52.

Orgaan van den
VLAA '4SCHEN ESPERANTISTENBOND

°
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(Bijvoegsel aan "Flandra Esperantisto")

KARAJ GEAMIKOJ.
En bruado senpacienca, Grizulo 1937 forlasas la scenejon...
La kurtenoj falas por momento... kaj en la brilego de la planka
iam paro kaj meze de Movaj dekoracioj aperas el la kulisoj... tiel
eta ankoraù kaj senforta,... Bubeto 1938... Ûoje ni salutas gin:
Vivu, vivu! la nova jaro! Ke ĉiu Folieto de la promesriĉa kalendaro
rnalkovru ĉifron de bonfarto, de feliĉ por ĉio, ĉiu... kaj ankail
por nia «Angulo de la Serĉemulo»!
Sed eble vi miros iomete: Cu afero tiel sensignifa, ĉu tiu infanaĵo indas tiajn zorgojn? Nu, amikoj, aiùskultu foje!
Revuo estas legata diverscele: por sciigi pri la stato de la
movado, porr eventuale kritiki artikolojn, por pasigi la tempon,
k. t. p. Sed ankaù kaj precipe por lerni... Jes, lerni, perfektigi
sian lingvon, por lertigi en la nuanca uzado de la vortaro... kaj
Cu vi ne kredas ke la solvado de la enigmoj kontrihuas multe al
tiu intenco? Cu vi ne kredas, ke «Murfasado», «Krucvorto» Kaj
aliaj problemoj instruas tiel bone kiel la teoria leciono de kia ajn
profesoro? Kaj eble estas of te pli amuza?
Kaj se tio estas aserto vera, tiam mi ne komprenas, kial estas tiom da legantoj kiuj neniam ensendas solvon, ke tiom klopodis nur unu, du- aù trifoje, kaj ne plu daùrigis... Se kiel ni, vi
estas konvinkitaj pri la utileco de tiu solvado, kial la grupoj mem
ne metas sur siajn tagordojn, la solvadon de la enigmoj: Cu ne
estas kutimo fari` dum la kunvenoj ekzercon pri esperanto, kaj
ĉu la problemoj de la serĉemula angulo ne prezentas taùgan materialon tiucele?
Sed eble la problemoj estis tro malfacilaj, aù la premioj ne
sufiĉe ailogaj? Eble amikoj, kaj tial ni angas iomete la sistemon.
1) La enigmoj mem: [)e nun ni publikigos ĉiumonate du problemojn: unu facilan kaj unu malfacilan. Tiamaniere ĉiu leganto
trovos la okazon mezuri siajn fortojn kaj meriti premion...
2) La premioj: Ne estus juste se por ambaù solvoj ni konsentus saman premion. Inter la solvinto de la malfacila problemo
ni forlotumos monbileton de 10 franka valoro; por la alia de 5 fr.
Tiuj biletoj rajtigos aĉeti ĉe «Flandra Esperanto-Instituto», libron
laù elekto.
Ni esperas, karaj amikoj, ke la enkonduko de tiu nova metodo estos incito por vi, regule ensendi la solvojn, kaj provi vian
ŝancon. Estas ankaù pro tio ke ni jam de nun reaiigas novaĵon...
kaj ne forgesu ke ni donos premion plian, se la solvantaro sufiĉe kreskas.
Priparolinte la novan jaron, ni devas ja ankoraù diri ion pri
la malnoval La gajninto de la jarbatalo 1937 estas Sro K. Poile!
el Aartryke. Ni gratulas lin elkore kaj sendas al li la promesitan
vortaron. Ke vcnontjare )i havu san 'n sukceson!... Tamen estos
iomete pli malfacile ĉar lasttempe, la nombro da ensendantoj plimultigis, kaj inter ili estas lauŝajne kelkaj spertuloj kiuj ankaù
deziros akiri vortaron, la Premion de la jarbatalo 1938...
Jen, karaj amikoj, la nova tasko kiu atendas vin. Ĉiujn ni
invitas partopreni al la paca konkurso... Ke la plej bona estu
la venkanto! !
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