VÉRSCHIJN1 MAANDELUXS

9a. Jaro Na 12 (1d8)

JUNIO 1938

FLA_DRA

[%1E12

T^sTo

ORGANA

^S

ENHAVOt

1. FLAND RAJ ES P ERANTISTOJ AL BRUGGE. - 2. ESPERANTO IN DE PRAKTIJK. - 3. LA 98 KONGRESO DE FLANDRA
LIGO ESPERANTISTA. -- 4. ESPERANTO EN DE NATIONALE
SIPEKSTALEN. -- 5. NE SIDU SUR LA BILARDO. --- 6.
KURSO AL VLISSINGEN, - 7. SOKOL OLIMPIADO. -- 8.
SOMERAJ FERIOJ. 9. KOMUNIKOJ DE LA ESTRARO. -10. DIVERSAJOJ. -- 11, INTER NI

12, LA PICEOJ, -- 13. LA

KREO DE LA MONDO. - 14. ANGULO DE LA SERCEMULOJ.

Orgaan van den

VLAAMSCHEN ESPERANTISTENBOND

.44

FLANDRA LIGO ESPERANTISTA.
(Vlaarnsche Esperantisten - Bond)

Voorzitter : H. kainson, Steenweg op 1 lombeek 54, Mechelen.
Ondervoorzitter : E. Cortvriendt, P. van Humbeekstraat 3, Brussel (West).
Sekretaris :
Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk. Tel. 1654.
Penningmeester: A. De Keijzer, P van Humbeekstraat 3, Brussel (West).
TentoonsteIngsmateriaal : G. De i3oes, Wijnstraat 81, Ronse.
Grnpkonsilanto : A. De Troeyer, rijlicid 98, Arendonk.
AFDEEL1NGEN:
Aalst: «Pioniro». Sekretariaat: Molenstraat,0.
Aati-schot: «La Progreso». Sekretariaat: Fabriekstraat, 28.
Alveiringem : «Stelo de Espero». Sekretariaat : Dorpplaats, 65.
Antwerpen: «Flandrema Grupo Esperantista». Sekr.: Stefaniestraat, 44.
Anzegem: «La Juna Espero». Sekretariaat: Statiestraat, 38.
Arendonk : «La Verda Kampina Stelo». Sekretariaat : Vrijheid, 101.
Sekretariaat : Leol.oldstraat, 5.
Avelgem : a Skeldanoj
Bedaar: Ni volas Antafren». Sekretariaat Doelstraat, 252.
Bertem : « Inter Ni ». Sekretariaat : Dorpstraat, 136.
Blankenberge: «Norda Stelo». Sekretariaat: Koninginnelaan, 18.
Breedene : « Solidareco »: Sekreatiaat : « La Brise », Legrandlaan
Brugge: «Paco kaj Justeco». Sekretariaat: Komvest, 70.
Brussel: «Nia estas la Estonteco» (N. E. L. E.) Sekr.: P. Van Humbeekst. 3.
Deinze : «Deinza Esperanto-Klubo» (D.E.K.) Sekr.: Kapellestr. 29e, Astene.
Sekt etai 4t : As,ricEaa n, 20.
Diest « Brilu Stelekr !
Diksmuide: «Grupo Zamenhof». Sekretariaat: Maria Doolaeghestraat, 36.
Gavere : «Excelsior». Sekretariaat : Baaigemstraat, 3-B.
Gent: «Roeland». Sekretariaat: Raapstraat, 82.
Harelbeke- : « N. E. le E. ». Sekretariaat : Onder de Boomen, 87 m.
Heist-op-den-Berg (Goor) :. «elan) pli Alten». Sekr.: Broekmanstr. 197,
Heist-top-den-Berg : « Paca Stelo », Sekretariaat : Bergstraat, 99.
Heeen.Liout « 1 n.pina ET,e;0». Sekretarinat : Bouwelsteenvieg, 10.
Koekelare : «Unu per Esperanto». Seknetariaat : Statiestraat, 37.
Kortemark: • «Eta semo povas kreski». Sekretariaat: Statiestraat, 23.
Kortrijk: «Esperamista Grupo». Sekretariaat: .Moeskroenstraat, 11.
Kuurne : « La Mondamikoj ». Sekretariaat : Haringstraat, 79.
Lebbeke: «Vasta Horizonto». Sekretariaat: Stationstraat, 87.
Leuven: «La Nova Tagigo» Sekretariaat: Kapucienenvoer, 104.
Lichtervelde: «La Tagigo». Sekrctariaat: Weststraat, 47.
Mechelen: «La Estonto». Seknetariaat: Vekestraat, 25.
Esperantista Grupo ». Sekretariaat : Bruggestraat, 70.
Meenen :
Midde,kerke : Mara Stelo». Sekretariaat : Steenweg op Nieuwpoort, 22.
Mol: «Esperantista Urupte,. Sekretariant: Corhiestraat, 28.
Nederbrakel: « La Suda Stelo ». Sekretariaat : Haeyershoekstraat, 860.
Oostende: «Ostenda Grupo Esp-tista». Sekretariaat: Torhoutsche stw. 150.
Oudenaarde: «Al Paco». Sekretariaat: Jozef Braetstraat, 69.
Poperinge: «De Keikoppen». Sekr. Groote Markt, 30.
Putte : « La Verda Lspere Sekreatiaat : A. 21.6
Eloeselare: «Ruselara Esperantista Grupo». Sekr.: Botermarkt, 16.
Staden: «Nia Grupeto» Sekretariaat: (M. Vandarnme). Vijfwegen
ndardo». Sekretariaat: Bruulstraat 147, Kumptich
Tienen: «Zamenhofa Sta
Torhout:• «La Verda Stelo». Sekretariaat: Boomgaardstraat, 4.
Veurne : «La Verda Paradizo». Sekretariaat : Nieuwstraat, 12.
Vichte: «La Frateco». Sekretariaat: Harelbekestraat 29-a.
Vilvoorde: «La Verda Stelo». Sekretariaat: Marius Duchéstraat, 45.
Waregem : «Per Esperanto al la Paco». Sekr.: Statiestraat 77.
Wervl: «Fratigo». Sekretariaat: Brugstraat, 9.
Wetteren: «Persisto». Sekretariaat: Eesvelde. 119, Kalken.
Wevelgem: «Per Esperan'o al Mondpaco», Sekretariaat: Pap,enstraat: 54.
Wcumen: «Veni, Vidi, Venki» (V. V. V.) Sekretariaat: (Rom. Vandepoele).
Sekretariaat : Kazernstraat, 1.
Zottegem : « Esperantista KWh()
Zwevegern: «Paco per Esperanto». Sek:etariaat: Ootegemstraat, 71.
VERTEGENWOORDIGERS :
De Ron Tenherg, 24. 1):.,er.1;1( : Fr. Benoit, KapelAsecte (B.,abant■
lestraat, 7 Hamme (0. Vi) : G. Lenaers, Willemsstr., 22. Mortsel: H. Van
Durme, Eggestr., 21. Munkzwalm : 0. .Dierickx, Ter Weeën. Ronse : G.
De Boes, Wijnstr., 81. Sint-Truiden: G. Mathijs, Stwg cp Hasselt, 55. Tielt:
R. Plettinck. Steenweg naar Marialoop.
.

9a-Jaro

-

No 1 2 (1 08)

4

^mi* 1,9 3 8.

"7"›,

FLANDRA
ESPERANTISTO
-°

(t'4

ORGANO DE FLANDRA LIGO ESPERANTISTA
REDA K C10: Ten Eeckhovelel 125

ADMINISTRACIO: P. van Numbeekstr.. 3

Deerne

Brussel

-

Noord

Antwerpen,

.1.1•WW,

Jura

abonpreto : Fr. 20

APERAS MONATE

W. P K 2321.50 de Fl. L. E
Por oksterlandanol Fr. 25

Flandraj Esperantistoj al Brugge
Je la apero de Ci tin numero de F. E. nur kelkaj tagoj baldaŭ nur kelkaj horoj - nin disigas de nia nunjara éefkunveno.
Lastan fojon ni do alvokas nian anaron al Brugge, la urbo kin
111111.COMM

d

duin la Pentekostaj tagoj estos la centro de intensa vivo esperantista.
Dum la kongresoj la esperantista vivo kulminas. La kunesto
de centoj da samideanoj, la entuziasmo pro la konstatebla plifortigo, la konvinko ke Esperanto antaŭeniras malgraŭ malfavora spirito§tato non reganta, éi Cio kreos la atmosferon kuragigan kin poste ebligos al ni fide kaj espere alfronti la estonton.
Niaj kongresoj ja estas por ni, Esperantistoj, la mezuriloj de la
vivo esperantista kaj samtempe ili estas la fontoj el kiuj ni éerpas la kuragon por nova lutjara penado.
Aperigante jenan alvokon ni ne celas niajn malnovajn fidelajn membrojn ; tiuj trovigos sur posteno ee sen alvoko. Niajn
instigajn vortojn ni direktas al la centoj da novuloj en niaj railgoj. Ili devas trovitli inter ni en Brugge. Tie ili konvinkigu ke
Esperanto ne estas ludilo, preteksto por amuzo, rimedo kontraŭ
enuo aŭ tempopasigilo kara al diletantoj, sed alta idealo inda je
niaj zorgoj, penoj kaj klopodoj. Tial nia dumkongresa jarkunveno havu Cies atenton, neniu forgesu ke gi estas la éefa kongresarang'o !
Nia 9-a devas esti inda unuo en la vico de la kongresoj de
Fl. L. E. Antwerpen, Aalst, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Brussel, Gent, Leuven : jen niaj estintaj kongresurboj. Ciuj havis apaltan earmon kaj donis specialan guon kaj gojon. Brugge superu
C:hijgt antailajn !ai-mond-ne de partoprenantoj ! Tion ni rajte esperas ear neniam Fl. L. E. kreskas kaj floras kiel non. Ni fidas
niajn novajn sainideanojn samkiel ni fidas nian fidelan membraron, kaj tial esperplene alvokas por la lasta fojo : Al Brugge la
tempo urgas.! E. C.
-
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La 9a Kongreso de Flandra Ligo Esperantista

BRUGGE, la 4-an, 5-an kaj 6-an de junio.
KVARA KOMUNIKO.

ENGELAND. — De Esperanto-cursussen ingericht voor het
personeel der grootwarenhuizen ter gelegenheid van het internationaal kongres van Esperanto te Londen, werden uitgebreid tot
het dienstpersoneel der groote spijshuizen. De spijskaarten der
,meeste restaurants zullen benevens de nationale taal een Esperanto tekst bevatten.
Aan liet Internaionaal Kongres sloten zich reeds 1250 personen aan uit 30 verschillende landen.
FRANKRIJK. — Door de afdeeling liagena i-Wissemburg
(Bas Rhin) van het verbond van oud-strijders en oorlogsslachtoffers werd het voorstel aangenomen strekkende tot invoering van
het verplichte onderwijs van Esperanto in de scholen.
Op het onlangs gehouden regionaal kongres te Metz werd
het voorstel der afdeeling Hagenaŭ voorgebracht en eenparig aangenomen door de 65.000 leden tellende groepeering. Deze regioaafe groepeering zal nu het voorstel voorbrengen op het nationaal
kongres slat met Pinksteren gehouden wordt te Nice en dat meer
dan 1 millioen leden telt.
Door het stadsbestuur der stad Hagenaŭ - Wissemburg werd
aan een hoofdstraat in het nieuwe stadsgedeelte de naam gegeven
van « Rue Dr. Zamenhof 1859-1917 créateur de l'Esperanto » —
« Dr. Zamenhofstrasse ». Dit is reeds de tweede Esperanto straat
in deze stad.
HONGARIJE. — Door de zorgen van het beheer van P. T.
T. werd ter gelegenheid van liet Eucharistisch Kongres te Budapest een inlichtingsbulletijn uitgegeven in zes talen, waaronder
Esperanto. Buitendien werd ook een telefonische inlichtingsdienst
ingericht waar alle inlichtingen, tijd en plaats der plechtigheden,
bezoekuren der muzen, dienstregeling der trams enz. verstrekt
werden in Esperanto. Men behoefde enkel het telefoonnummer van
de Esperanto inlichtingsdienst te vormen.
ITALIE. --- Blijkens een mededeeling van Radio-Ronia waren meer dan de helft der deelnemers aan de 4de wedstrijd van
Radio-Roina, Esperantisten.
JUGO-SLAVIE. — Door het groote dagblad « Politika »
werd een rondvraag onder de lezers gedaan tot liet geven van
cursussen in vreemde talen. Onder de 31 talen kwam liet Esperanto op de 5de plaats.
NEDERLAND.
De filmmaatschappij « Maro Film » te
Deventer, die populair-wetenschappelijke filmen produceert over
landbouw en veeteelt, gaf in haar laatste film « Ora et Labora »
benevens het nederlandsch ook een esperanto tekst.
Gedurende het verloopen jaar
TCHECO-SLOWAKIJE.
1937 ontving het radio - station Brno 3085 brieven uit 29 verschillende landen met betrekking tot Esperanto.
—

Nur kelkaj tagoj nin disigas de Pentekosto kaj sekve de nia
9-a kongreso. Lastan alvokon iii direktas al la clubemuloj kiuj
konvinkigu ke nepartopreno estus neriparebla negiekto. Aligebleco
ankoraŭ ekzistas sed tio devas okazi senprokraste. Logadon ni tamen ne plu garantias.
Samideaninoj M. Kernas kaj D. Helsens el Gent deklamos kaj
kantos dum la dimanĉa festvespero. Al ili nian dankon ! La kun laboro kiun diversaj sekcioj promesis, ebligos nin prezenti riĉan
kaj varian programon. Aldone ni inenciu ke fine de la festvespero
estos ebleco por danci.
La demonstracio tra la urbo devas propagande efiki. Tial ni
insistas por ke la kongresanoj senescepte portu la kongresinsignon kaj marŝu bonorde. La sekcioj kiuj posedas flago(j) n nepre
kunportu ilin ! Ni dankas la sekciojn kiuj prulite sendis al ni fasadflagojn kaj propagandajn tukojn, ni ĉion utiligos por indiki
la diversajn ejojn aŭ ornami la salonojn. Danke ni akceptos pinajii sendajojn.
Fine cle ĉi tiu komuniko ni publikigas Ia trian liston de aligintoj (gis 15-5-'38). La kvaran kaj lastan liston ni aperigos en
la venonta numero. Ûis 15-5-'38 aligis 18 eksterlandanoj : 7 Nederlandauoj, 4 Angloj, 3 Francoj, 2 Danoj, 1 Germano kaj 1 Svedo. Tiujn eksterlandajn samideanojn, kiuj donos internacian karakteron al nia kongreso, ni speciale bonveiisalutas.
Piedpilkludo estos la ĉefaĵo de la landaj sportaranĝoj. Tiu
rilate ni sciigas ke sekcio Kortrijk sendos kompletan dekunuon,
samideanoj de diversaj sekcioj formos la alian dekunuon.
Fotoj de la kongresanaro kaj de la propaganda denionstricio estos haveblaj dum la dinlanĉa festvespero.
Kelkaj propagandlnarkoj (dua eldono) ankoraŭ estas haveblaj, ili kostas 7 fr. por cent. Kongreskotizoj : 12 fr. por anoj de
Fl. L.E., 15 fr. por gastoj. La kongresa poŝtkonto n° 4407.30
funkcias je nomo cle M. Vincke kongresa kasistino. Adreso de la
kongresa oficejo : Komvest 70, Brugge.
-

Grava atentigo : La kongresanoj tuj post alveno en Brugge
sin anoncu en la akceptejo : « Hotel St. George » Borgplaats, kie

ili ricevos ĉluj,i kongresdokulnentojn (program'on, kongresinsi;non kaj eventuale kartojn por la manĥo j, logado, ekskurso, k. t.
p.) La kongresanoj ne forgesu prezenti la kongreskarton al la
deĵoranlaj kongreskornitatwioj. La akceptejo funkcios sabate de
1a 16-a iris la 20-a kaj dinlanĉntatene de la 8-a ĝis la 10-a.

—
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Partoprenu al nia Kongreso ! ! ! !
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TRIA LISTO DE ALlóINTOJ :
93. Noreille L., Deerlijk; 94. Decavele D., Harelbeke; 95. Vandenbroeck
J., Eindhoven (Nederland()) ; 96. Van de Ven M., Eindhoven (Nederlando) ; 97. Bernard E., Leiden (Nederland()) ; 98, Schepers M., Dusseldorf
(Gei-martujo) ; 99. Fan D., Waltirantstow (Anglujo) ; 100. Stonnont W.,
Walthamstow (Anglujo) • 101, Stortnont Frank, Wattharnstow (Anglujo);
102, Stormont Francis, Walthamstow (Anglujo) ; 103, Jacobsen A. (Danujo); 104 Nedergaard A. (.1)anujo); 105. C.:alloens 1.., Aalst; 106. Schewms
B., \Vetteren; 107. Janssens 1., Kalken ; 108. Mortelmans D., Wilrijk;
HM. Mortelmans C., Wilrijk ; 110. Couttenier M., Poperinge ; 111. Derijcke L., Poperinge ; 112. Durant J. Poperinge 4Ampen J., PoperinIn' • 114. 1.ietaert Ant., Roeselare •' 115. Lietaert Mb., Roeselare ; 116.
'Cioédhart A., Bergen-op-Zoom (Nederlandio); 117. Thissen E., Bergen-opZoom (Nedei-lanclo); 118. Oerlernans J., Bergen-op-Zoom (Nederland())
119. Braekevelt ; 120. Heuts J. Schaesberg (Nederiando)
121. Van Hecke M , Middelkerke ; 122. Aerts J Ronse; 123. Aerts S-ino
J., Ronse; 124, De Boes G., Ronse; 125. De Boes S-ino G., Ronse;
126. De Ruyver F., Ronse; 127. De Ruyver S-ino F., Ronse; 128. Geenens
M., Ronse; 129. Leseune M., Ronse; 130. Rousseau M., Ronse; 131. Spijkers J., Oostende; 12. Dyserinck D., Oostende; 133* Van den Poel P.,
Mechelen; 134. Van Eecke W., Poperinge; 135. De Vlieger, Aalst; 136.
Renneboog Aalst; 137. Neirinckx E., Aalst; 138. De Cock P.' Aalst; 139.
De Vuyst P., Aalst; 140. Geeroms E., Aalst; 141. Vereecke F., Aalst;
142. Liecossois R., Kortrijk; 143. Coutijzer J., Kortrijk; 144. Desmet Daan,
Harelbeke; 145. Six M. J.' Kortrijk; 146. Vanhoenacker N., Marke,• 147.
Delohel R. ' Kortrijk; 148. Ackaert A. Brussel; 149. Boon H., Sint Agata
Berchem; 150, Devroe W., Wervik; 151. Raernakers H., Leuven.
,

La kongreskomitato.

geenszins de bestaande talen wil verdringen of everheersChen,
maar op internationaal gebied het verbindingsmiddel wil zijn tusschen personen van verschillend taalgebied. Om dit te bereiken
volstaat het dat ieder, benevens zijn moedertaal, zich het Esperanto eigen maakt.
Soms wordt opgeworpen dat het Esperanto een gevaar voor
de bestaande talen beteekent daar !let, spijts de geruststellende
verzekeringen der Esperantisten, toch vroeg of laat onze talen
zou verdringen.
Deze oppervlakkige kritici geven blijk van bitter weinig doorzicht, ze vinden immers goed dat we als hulptalen Fransch, Duitsch
of Engelsch gebruiken, maar blijven halsstarrig gekant tegen de
rationeele oplossing door een algemeene en neutrale hulptaal.
Nochtans bestaat gevaar voor opslorping in veel grooter mate voor
de « kleine » talen door de eenzijdige beïnvloeding welke van de
groote natuurtalen uitgaat, dan dit het geval kan zijn met een
algemeene hulptaal welker invloed zich eerder immuniseerend voor
de nationale talen zou laten gelden.
Wij, Vlamingen, hebben onze taal lief en laten ze noch door
andere natuurtalen, noch door Esperanto verdringen. Als ieder
volk komen we echter noodgedwongen in betrekking met het buitenland en hoeven daartoe één of meer vreemde talen te kennen.
1 Iet stijgend gebruik der internationale taal laat voorzien dat in
een nabije toekomst Esperanto zal volstaan om niet met één, maar
met alle volken in betrekking te kunnen treden.
Een niet te onderschatten factor welke pleit voor het aanvaarden eener neutrale hulptaal, is juist de heropleving van het
nationaal gevoel hetwelk ons het gebruik van vreemde talen bezwaarlijk doet vinden.
De nationale taal voor gebruik in elger; taalgebied en het
neutrale Esperanto voor de internationale betrekkingen : ziedaar
de .oplossing van het internationale talenvraagstuk.
(Uit onze propaganda-brochuur : Waarom Esperanto?)
Ne sidu sur la Bilardo

Zamenhof gaf zijn eerste werken in het licht onder het pseudoniem « Dr. Esperanto » (de hopende dokter). Van zijn taal
sprekend noemde hij haar « lingvo internacia » (internationale
taal). De eerste aanhangers gaven haar doorgaans de benaming
« taal van Dr. Esperanto" » wat later verkort Esperanto werd en
waarvan het woord Esperantist werd afgeleid om een beoefenaar
der nieuwe taal aan te duiden.
Esperanto is een wereldhulptaal, ni. a. w. een taal welke

En mia libera tempo kaj se mi sukcesas akapari la hejman
glosilon mi estas ega fervorulo de la bilardoludo.
Nia kvartalo posedas tre viglan bilardklubon kaj la kafejeto
apud la stratangulo estas la kampo kie dekseso da kavaliroj Oe
Ja bilardbastono ekzercas la devizon « Per pacienco kaj kreto
(mallotige PoPoKoKo).
Kiel konscia civitano mi komprenas mian devon kaj pagas regule eiun monaton miajn du frankojn da 1«ytizo ; krome , se la du
suprenomitai konWoj, nome tiuj pri la tempo kaj la .,;'Iosilo sin
plenumas, Mi tre volonte dedicl'as min al tin nobla sporto.
lun vendredon, antail kelkaj semajnoj, mi trovis miajn samkretanojn kun konsternitaj vizagoj eirkail la verda drapo, en kies
Inez°, kiel sen fara kudristo, kviete sed kun obstina mieno, sidis
nia amiko Fuglalud, la bastonon ripoze sur la:..';ultro.
« Kaj tamen mi restas » rebate eligis Fulalud, kaj okulis
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Esperanto en de nationale talen

miaflanken kvazaŭ li konjektis en l n ĵusveninto minacon por la
akirita pozicio.
Kio do okazis ?
Kun vortoj kaj frazoj oni finfine sukcesis kontprenigi al nu
la signifon de la stranga sintenado de nia kunklubano. — Fuŝlalud, kiu eiutage, clum la aiaternnanĝo, legas « La Lanterno »-n,
eltrovis ke la ruga koloro estas kontraŭa je lia konvinko kiel fidela leganto de la antaŭe citita gazeto, kaj, asertante ke, laŭ ia
statuto, la klubo PoPoKoKo estas tute ncŭtrala rilate politiko kaj
religio, kaj sekve ne povas ofendi la politikan aŭ religian konvinkon de siaj membroj, li ne nur rifuzis ludi kun la ruga pilko sed
celkonscie enpoŝigis la eburan lulilon kaj sidiĝis sur la bilardotablon kiel signo de protesto.
Jen stranga dilemo ! Kion fari ? La statuto klare precizigas
ke estas ludanto, ĉiu membro kiu tenas bilardbastonon, kaj oni
do ne rajtas malpermesi Fuŝlalud okupi la hilardon. Tute laí
statuta sendube ne estas la ago de Fuŝlalud, sed kie kugas lia
kontraŭstatuta kulpo ?
Tie ni staris senkonsilaj kaj konfuzitaj ! Cu ŝan i la regu laron de la ludo kaj ludi nur kun du pilkoj ? Sed tio ne plti
estus bilardoluda ! Cu eksigi la riheleman klubanon ? Sed Fuglalud estas fidela membro, ĉiam regule pagis la kotizaĵon, eĉ
honorige defendis la famon de nia kara PoPoKoKo okaze de inter-urba konkurso pasintan someron, kaj cetere ia statuto !
Kaj tial estas ke, pro respekto al la reguloj de la nobla bilardoludo, ni ne ludis tiun vesperon... Speciala komisiitaro estas
elektita kaj ricevis la malfacilan taskon solvi la delikatan problemon.
Post kelkaj kunsidoj, ĉar la afero postulis tempon kaj pripensadon, la komisiitaro jam decidis ke intertempe la klubanoj
provizore tute ne plu ludos bilardon, Cu kun du, Cu kun tri pilkoj.
Proksiman kunsidon oni pristudos la proponon de iu membro
kiu konsilas projekti novan regularon por nova ludo kun tute
nova nomo. — La adeptoj de Fuŝlalud, ĉar li jam varbis partianojn en la kurbo, suhtenos la proponon. Kar-am-bol-o.
-
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Sipekskurso ai Vlissingen
Eira
Dimanĉon, la 3-an. de julio okazos gipekskurso al Vlissingen. Povas partopreni eiuj Esperantistoj el Antwerpen kaj ĉirkaiiaĵoj kun siaj familianoj kaj geamikoj. La ŝipo foriros de la
flosponto Suikerrui je la 8a matene kaj nevenos inter la 20a. kaj
21a. Oni povas jam min enskribigi sin dum la grupktulvenoj au
rekte ĉe :
A. Lodema, F1t>uwerstraat 22, Antwerpen.
Sokol - Olimpiado

•■■■•■■•■•■

AMOR
ŝstípiB

en Praha duin junio kaj julio 1938.
Cehoslovaka SOKOL estas amu el la plej malnovaj korpedukaj organizacioj de la mondo . Oi estis fondita en jaro 1862 de
filozofo kaj literaturisto Dro Miroslav Tyrŝ kiel ilo por morala
—
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kaj fizika perfektigo de la tuta nacio sen diferenco de l'ago, klaso kaj sekso. Korpa braveco kaj morala perfekteco estis elektitaj
kiel sola certa ilo por reatingi politikan memstarecon de la aacro.
Hodiaŭ estas la Cehoslovaka SOKOL unu el plej grandaj gimnastaj organizacioj de 1' mondo. Al ĝi apartenas jam 800.000
membroj.
Sokoiaj olimpiadoj (kongresoj) okazas laŭ ekzemplo greka
ĉiun sesan jaron en Praha, tiutempe jam la dekan fojon depost la
jaro 1881 kaj ili estas la plej grandiozaj gimnastaj festoj de 1a
mondo. En la jaro 1932 ekzercis sur la stadiono de Praha pli ol
30.000 viroj, 30.000 virinoj kaj 80.000 knaboj kaj knabinoj. 6.000
gimnastoj konkuris en dudekses diversaj artoj. 17.000 viroj, 17.000
virinoj poste po 14.000 knaboj kaj knabinoj plenigis la stadionon dum la ekzercado de la ritmika gimnastiko : unuaranga gimnasta prezentado kaj ankaŭ estetika spektaklo 1 Tiuj 140.000 gimnastoj alveturis el la tuta Cehoslovakio per propraj rimedoj, por
kolektive montri la rezultojn de la sokola edukado. Cehoslovaka
nacio invitas goje al tiu nacia festival° de Sokoloj ĉiujn, kiuj volas vidi bonan sporton, kiuj scias prijugi paciencan laboron, moralan disciplinon kaj mirindan solidarecon de tiom grandaj amasoj, invitas ĉiujn, kiuj volas vere ekkoni kulturan valoron de la
Cehoslovaka popoio. Cehoslovaka SOKOLO ne estas nur sporta
organizacio, ĝi estas samtempe granda frataro de eiuj, sen diferenco de Paĝo, klaso kaj eduko. C i estas popola asocio de liberaj viroj kaj virinoj, kunigitaj pere de sokola spirito, morala disciplino kaj absoluta sindonemo al sia nacio kaj lando.
Sokoia olimpiado en jaro 1938 estos nova manifestacio de
demokrataj, konstruktivaj kaj alte disciplinigitaj fortoj de ĉehoslovaka nacio. Vi ekkonos eehoslovakan nacion, se Vi venos ekvidi tiun sokolan festivalon ! Vi ekkonos belegan urbon Praha
kaj vidos nacian feston, al kiu similan nenie Vi trovos. Vi estos
bonvenigata kun Bojo de la tuta Cehoslovaka popolo.
El: Cehoslovaka Radiobulteno.
Someraj Ferioj
LA INTERNACIAJ FERIAJ ESP-KURSOJ en HelsinOir,
Danlando. 16 - 24. de julio kaj 15. - 25. de aŭgusto 1938.
Denove en la venonta somero okazos la internaciaj feriaj kursoj
en la internacia altlernejo en Helsinglir. Ke la Esperantistaro tree
ŝatas tiujn internaciajn kursojn kun ĝiaj eminentaj prelegantoj kaj
geinstruistoj, kaj ke oni tre ŝatas ferian restadon inter 'tre multaj
áiverslandaj sainideanoj en tre sincere amika atmosfero kaj en la
tre alloga regiono, montras la fakto, ke la internaciaj feriaj kursoj
duin 7 jaroj konstante kreskadis laŭ nombro de la partoprenantoj. En la pasinta somero partoprenis 210 personoj el 14 landoj.
De la 16. - 24. de julio okazos la internacia kursserio, kiu
ainpleksas elementan (laŭ Cseh-metodo), daŭrigan (laŭ konversacia metodo), perfektigan kaj ;senzinarian kursojn.
De la 15. — 25. de aŭgusto okazos ia 10-taga internacia ferio Esperantista kun 1 - 2 prelegoj eiutagc de plej eminentaj
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Esp.-prelegistoj. Dum la sama -tempo estos ripetata la seminaria
kurso.
Jenaj personoj prelegos en ambai arangoj MI en nur unu el
ili : F-ino M. Saxl, Bedilt ; f-ino M. Noll, Kopenhago ; s-ro de
Waard, Rotterdam ; rektoro s-ro Sam Jansson, Stockholm ; s-ro
Teo Jung, redaktoro de Heroldo ; s-ro P. Neergaard, LK'ano, Kopenhago, kaj s-ro L. Friis, Aabyhoj.
Posttagmeze estos arangataj diversaj ekskursoj al vidindaj
lokoj (ekz. al sveda insulo Hveen kaj al sveda urbo Helsingborg).
Vespere estos arangataj amtizajoj, teatraĵoj, diskutoj, kantado,
k.t.p.
La kostoj por partopreni la unuan kurssemajnon (logo, mango kaj kotizo) estos 48,-- d. kr. La kostoj por partopreni Ia 10tagan ferion Esperantistan estos 55.— d. kr. (1,— d. kr. egalvaloras proks. 6.30 belg. fr .) Pro la malalta dana monkurzo la
partopreno en unu el la -feriaj arangoj estos eksterordinare
mahnultekosta. La mangcrj estas bonegaj kaj la Cambroj belaj.
Ni varme rekomendas al eiuj gesamideanoj partopreni, ear
neforgesebla estos tia ferio eh pure Esp-a ahnosfero inter multege
da diversnaciaj gesamide.anoj.
Prospekto senpage havebla e S-ro L. Frils, Thyrasvej 15,
Aabyhoj, Danlando.
INTERNACIA SEMAJNO, en Franclando, ée la Maro
Libertempo kaj 4a PERFEKTIGA KURSO de S. E. P. E.
Same kiel duin 1935 6 - 7, la Societo Franca por la Propagando de Esperanto komisiis al la Grupo de Dunkerque (170
aktivaj anoj) la organizon de Perfektiga Konversacia Kurso en
Ja kadro de Internacia Libertempa Semajno.
Ambái okazos en la belega marbanurbo MALO-les-BAINS
ée Dunkerque, en esperantista pensiono-liotelo « EOLE » mirinde situanta kontrai) la maro kaj la promen-digo.
Ilin gvidos, de Ia 3a gis la 10a de Julio sveda Ce-instruisto
PERSSON.
Jam sabate 2an vespere kaj -nokte.. Granda Esperantista
Festo en la salonego de la Urbodomo de Malo.
Dimanee 3an matene : Oficiala lnaiiguro de Zamenhofa Strato kaj solena akcepto en la Urbdomego de Rosendael.
Jaiíde 7an, posttagmeze : interesplena vizitado de la haveno
de Dunkerque kaj de giaj modernaj instalajoj kun detalaj sed facile kompreneblaj klarigoj de samideano"._tata ingeniero de la
haveno.
Ciumatene de la 10a gis 12a : revizia kaj perfektiga kurso.
Posttagmeze : promenadoj, ĉiuspecaj ludoj kaj distroj de la inaro,
dunoj kaj strandt) t. e., ebena marbordo el subtila kaj varmeta
sablo.
Notinde, male al multaj banlokoj, oni rajtas banadi kiam 07
sen ia elspezo, sen takso, sen kajuto pro aptaleco de la hotelo. la
prezo : 270 franeaj frankbj por plena semajno ai 38 fr. .fk.
tage, inkluzivas plenan pensionon, trinkaĵojn, servmonon, taksojn
neniu kroma pago estos postulata por la kurso.
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Kompare al la valoro de la hotelo tiu prei() estas ege iavórá
Sed nepre rezervata nur al la esperantistoj.
INTERNACIA JUNULARKUNVENO en GROET (Nederlando).
Ûis nun anoncis sin por la kunveno jam pli ol 100 infanoj ei
Francujo, Anglujo, Kimt-HO, Polujo, Belgujo.
La kunveno daiíros unu semajnon (10 - 17 aiígusto). La kostoj estas : Por nederlandanoj : 7.50 guld, por eksterlandanoj
3.50 guld (enkalkulite la ekskursoj). Nur infanoj, kiuj sufiĉe bone parolas esperanton rajtas partopreni.
Provizora program° :
Merkredon : Je la 17a h. : komuna mango ; 18a h. : malgranda promenado al la maro. 20a h. : malfermo kaj salutparoloj en
Ja konstruaio de la « Katolika Unuigo ».
jalidon : Promenado en la dunoj.
Vendredon : Per tramo al Alkmaar. Vizito al la fromag-foiro. Promeno tra la interesa urbo. Poste per tramo al Bergen. Vizito al la ludgardeno tie. Piede de Bergen al Groet.
Sabaton : Antaiítagmeze kaj posttagmeze al ia dunoj kaj la
maro. Vespere : Festo en la granda salono de la kafejo « La Ora
Leono » en Schoort. Malfermo je la I9a horo.
Verlgajne infanoj el aliaj landoj ankorail kunlaboros en la
program.
Dimanéon : Akceptado de vizitantoj. Komuna iro al la dunoj
kaj la maro. En la dunoj trancaj infanoj prezentos la teatrajeton : « Pa:4isto de porkoj », de Andersen. Komuna kantado. Vespere : lumbildoj pri Volendam kaj la sekio-''o de la Suda Maro.
Lundon : Ekskurso per ai7itobusoj .alVolendam kaj laiílonge
de Ysellago ; vizito al la malnovaj urbetoj Hoorn kaj Enklutizen.
Pluen al la fama Suda Maro-digo en Wieringen.
Mardon : Ekskurso al la maro. Ludoj kaj popoldancoj sur
Ia marbordo (atentu la lastajn numerojn de « La Juna Vivo ».)
vespero.
Merkredon : Foriro.
Staras sur la generala programo ankorail diversaj teatraĵetoj, garador, dancoj, lumbildoj pri la vojago al Svisio kaj Parizo
en '37, kiujn ni prezentos en intima rondo.

RENOVIGQ DE LA KOT1ZOJ. --- Ni atentigas niajn sekciojn kaj individuajn membrojn je la renovigo de la kotizoj.
la nova statuto de Fl. L. E. Clia membreco éesos la 31-au de decembro. Sekve niaj membroj escepte pagu duotijorkotizojn (membro-abonantoj : 12,50 fr. ; smmplaf membroj : 2,50 fr.). Membroj
de sekcioj pagu per la sekcioj, individuaj membroj : rekte al .1a
liga kaso. Ni estas konvinkitaj ke la sekciaj estraroj sen plua insisto plenumos la taskon kin tiurilate al ili estas rezervita.
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NOVA SEKCIO.
Nova sekcio fondigis en Poperinge. Kore ni bonvensalutas Hun grupon kaj esperas ke Ri iu forta ero
de nia Ligo.
TAdORDO DE LA DUMKONGRESA JARKUNVENO DE
FL. L. E.:
I. Malferina parolado de la prezidanto.
2. Oenerala raporto de la sekretario.
3. Financaj raportoj cle la kasisto:
4. Eventualaj rimarkoj rilate la raportojn.
5. Salutparoladetoj de la eksterlandaj samideanoj.
6. Nia 10-a kongreso en Antwerpen.
7. Fermo.
La sekciaj delegitoj je la komenco de Ia jarkunveno ricevos
ekzempleron de la raportoj.
—

D IVERSAĴOJ

dif!
BELGA KONDUTO. — En la aldono al la belga Statgazeto
de 30-4-'38 aperis, sub N. 939, sciigo pri translokigo de !a sidejo de Re& Helga Ligo Esperantista kaj Ia listo de ties administrantaro. Tiu organizo, kilt pretendas reprezenti la Esperanto-movadon en Beigujo, tiuokaze kaj laŭkutime ignoris la nederlandan lingvon — esprimilo de la 3/5 de la belga logantaro -aperiginte tiujn komunikojn nur en franca lingvo. La kelkaj flandroj
ne pseŭdo-flandroj ! — kiuj ankoraŭ tnembrigis al R.
B. L. E. plian fojon spertis kiakondiee ili estas tolerataj en tiu reia asocio !
KOLEKTANTA RONDO. -- La klubo de la seriozaj esperantistaj kolektantoj, kin eldonas dumonatan bultenon kun tre
interesaj rubrikoj pri tiu fako. Je peto ni sendas senpagan specimenon. Abonantoj rajtas aperigi senpagan ancycon rilate inter'Sangon. Interesigantoj skribu al la prez. : R. Melo, 30 Chemin Vert,
Drang), Francujo.
pOSTLERNEJA j ESPERANTO-KURSOJ. — En c.leko da
lernejoj en Amsterdam, el kiuj unu aŭ du nepublikaj, unu konmnuma mastrumado-lernejo kaj cetere elementaj iernejoj publikaj,
okazas en Ia nun kuranta instrujaro Esperanto-kursoj post la ordinaraj lernejaj horoj. Partoprenas entute 360 gelernantoj. Gvidas ia kursojn parte profesiaj geinstruistoj, parte nefakuloj. Iniciatis la kursojn plejofte la koncerna instanco aft gepatra lerneja
komisiono. Por la korespondadresoj de éi tiuj kursoj interesatoj
sin turnu al : S-ro K. Fl. Sportel, sekr. de T. A. G. E., Nieuw
Scheenulam, Nederland°.
La
OFICEJO « ESPERANTO CE LA INSTRUADO ».
nova adreso de tin oficejo estas : Corn. Krusemanstr. 43-3, Amsterdam-Zuid, Nederland°.
—

situacio ne influis iamaniere ankaŭ la situacion de nia plej grarida eldonejo Literatura Mondo en Budapest.
Post koncerna informigo ni povas kun gojo sciigi niajn legantojn, ke Literatura Mondo laboras senmalhelpe gis nun kaj
.giaj gvidantoj trovas absolute neebla tian :arigon en Hungarujo,
kiu farus malhelpon al ilia laboro. Sed ankaŭ tion ni povas goie
Literatura
Mondo estis malgraŭ Ciaj:iaj
aj
sciigi, ke la
eld
esperoj tiom singarda ke gi jam antaŭ jaroj kreis situacion, kin
ebligas daŭrigi la laboron en kin ajn .tato de Eŭropo sen in ajn
prokrasto en ia ajn neatendita sittiacio. La presejoj de Literatura Mondo laboras tiun en kvin landoj kaj fus farita nova kontrakto kun presejo en Hongkong ebligos eldoni jare 6000 pagoin
libroj laŭ la ekstremorientaj prezkondiCoj.
La esperantistaro do ne devas timi la sorton de nia plej aktiva
eldonejo. Literatura Mondo povas resti en ĉiu politika turnigo
aktiva kaj laborkapabla kaj Hun aktivecon povas paralizi nur Ho,
se la esperantistoj, la klientoj de la eldonejo ne sendus la lbonojn al la gazetoj de Literatura Mondo kaj ne aCetus la nove
aperintajn interesajn librojn de gi. Sed la esperantistaro jam delonge konas la valorojn kiujn Literatura Mondo kreis por la movado kaj tial ni povas trankvile diri al niaj legantoj : nia « literatura centro » ne estas en dangero kaj travivos Ciufn uraganujn.
Grupaj Funciuloj

aŭ izolite agantoj, kiuj laboras seninterrompe almenaŭ dii jarojn
por nia movado, devus nepre trovi lokon en la Enciklopedio de
Esperanto, por ke ilin la historio ne forgesu. Tio estas la vidpunkto de la redakcio de Enciklopedio kaj pro tio gi alvokas
Ciujn, kiuj faris la almenaŭ dujaran laboron, postuli la necesan
formularon por la biografiaj indikoj. Tiuj .formularoj estas haveblaj de Ciuj esperantistaj societoj, lokaj delegitoj, kaj libristA,
sed en la okazoj, kiam tiuj ne povas doni, volonte liveras gin
Literatura Mondo, Budapest IX. Hungarujo, Soroksari-ut 38. En
Nederland° postulu nur de N. E. C. Rotterdam W. Schiedamscheweg 20(,,-1/b kaj en- Svedujo nur de SLEA Stokhohn, Barnhusgatan 8. en CSR prefere ĉe la asocia librejo.
iffP

politika Cesigis la aperon de du interesaj gazetoj. Ili estas la
vsE-Eno en Rumanujo kaj la Verda Revuo en Vieno. Nia unua
penso kompreneble estis post la at-ido de tiuj aferoj, Cu tiu Ci

Duni la generala kunveno, la 27an.
Pioniro.
AALST.
de Aprilo, okazis elektadon de novaj estraranoj Prezidantin° P.
De Cock, Sekretariin° E. Geerorns, Kasistino Fl. Vereecken, Estraranoj E. Neirinckx, J. Renneboog, P. Hoffelinck, R. Eeckhout.
La 28an. de Majo okazis festeto okaze de la fino de (:ekursoj en Aalst kaj Cirkailaĵo, kursoj kiuj estis gviclataj de la Dana Ceprofesorino Fino A. Nedergaard.
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La Mezeuropa Situacio.

—

—

:

ANTWERPEN.
Flandrema Grupo Esperantista. — La
27-an de aprilo okazis nia Parolata ĵurnalo : unue la prezidanto
kaj laŭvice pli ol dek anoj parolis pri antaŭfiksita temo
Esperantlingve kompreneble -- kaj sen papero, sen notoj (nur la vicprezidantino « kuraĝe » legis sian artikolon). Estis vere interesa vespero kaj tiom pli ĝojiga ke Sro Schroeyers, kiu jam de
kelka tempo ne povis ecesti niajn kunsidojn, reaperis kaj prezentis al ni siajn « kovitaĵojn » nome 5 novajn geajnojn Csiu
Esperantisto estu tia kovrilo !
La 4-an de majo, la programo anoncis, kiel plej gravan
punkton paroladon de Sro Pittoors pri « Telefonio ». La aktiva
redaktoro de F. E. unue skizis la historion dc la telefonio t aj
poste pritraktis pli detale la plej lastan etapon de ;ia evoluo p0me la aŭtomatan sistemon : tute maltede li indikis gian devenon,
ĝian konsiston, ;ian funkciadon. La aplaŭdo, kiu sekvis, montt is,
eble pli elokvente ŭl la vortoj de la Prezidanto la dankemon kaj
la interesiĝon de la membroj.
La 11-an de majo ni havis la plezuron akcepti la francan
cseh-instruistinon, S-inon M. 1 Iatidebine kaj alian sainideaninon.
Ni ludis kelkajn lernigajn ludojn kaj diskutis pri aferoj rilatalitaj la Brugan Kongreson.
Ni noto kro;ne ke niaj membroj gajnis 17 premiojn de la Libro-Loterio ; ke la ekskursoj ditnaneaj rekomencis, ke la 29-an de
majo ni veturos do al Turnhout, ke dum Pentekosto okazos la
Kongreso
AVELGEM. — Skeldanoj.
Cia komenco estas malfacila,
tamen nia grupo prosperas. Dum niaj ĉiudtisemajnaj kunvenoj ni
povas renkonti preskaŭ ĉiam 11-13 da membroj el la 16 aliĝinraj
geklubanoj. Dum la kunvenoj ni tradukas mallongajn esperantain
artikolojn, kiujn ni poste klarigas. Ankaŭ la lecionojn de Sro. Ŝolc
foje estas ripetataj. Ciufoje ni finas per esperanta ludo. Niaj sekvontaj kunvenoj okazos la 2an. kaj 16an. de junio. La estrarkunveno estas fiksita je la 9a. de Junio en nia ejo « [)e lustige Roe' »
Doornikstraat 103, de la 7a. ĝis la 9a vespere.
BERTEM. - Inter Ni. — Nia sekcio fondita la tridek unuan
de januaro 1938, jam havas 24 membrojn. Ni ofte havis kunvenon en nia ejo. Dum eitij kunvenoj ni faris paroladon pri niaj
antaŭaj lecionoj, pri nia korespondado kun eksterlandaj gesamideanoj kaj pri aliaj celoj.
Nun kiam alvenas !a bona vetero ni organizos kelkajn ekskursojn al aliaj ^ekcioj por ke regu kontakto inter la grupoj (ie
la tuta regiono.
Ni bone progresas kaj deziras kunlabori al la triumfigo de
la Esperanta ideo en Flandrujo.
Nia Estas La Estonta. -- Sabaton la 14-an de
BRUSSEL.
majo « Brusela Esperanto-Kanthoro » donis sian unuan Esperan;to-koncerton en la granda salono dc « Atrium ». Sub gvido de
A. Isaya, fondanto de la kanthoro, la geĥoristoj aŭdigis kun orkestra akompano, ĥoraĵojn de Schubert, Verdi, Straus k.a. La
ĉefaĵo de tiu guplena vespero estis « Ce la bela blua Danubo ».
—
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Pro tiu arta regalo « Brusela Esperanto-Kanthoro » meritas la
dankon dc la brusela Esperantisfaro.
Duin la ktmveno de la 28-an de aprilo nia sekcio eksigis
gesinjorojn Druant pro kalunlnia agado. Tiuj gesinjoroj ĵus estis
eksigataj el FI. L. E. pro sama motivo. S-ino E. Sindhwad ankaŭ klopodis per kalumniaj diroj malfidindigi la prezidanton, la
sekretarion kaj diversajn el niaj anoj. Si tamen evitis la eksigon
eksigante je oportuna momento. La forigo de la nomitaj personoj
serenigas la atmosferon de nia sekcio, kiu dum la lastaj monato,
estis fetorigata per ncpriskriheblaj inirigoj. La evidenta celo de
la intrigantoj estis : per ĉiaj rimedoj malutili nian sekcion kaj la
tlartdran Esperanto movadon. Tiun celon ili tamen plene maltrafis
Duin la kunsido de la 12-an de majo ni parte renovigis la
estraron. Kandidatoj ne mankis, kaj tio montras ke nia sekcio,
post doloriga travivaĵo kaj puriga antputo, entuziasme kaj plenfide daŭrigos sian vojon.
-

KORTRiJK. — Esp. Grupo « Konhordo ».
La 4-an de
majo okazis ĝenerala kutiveno, duin kiu la eeestantoj aprobis la
titolon « Konkordo » kiel nomo por la societo. Samtempe estis
reelektitaj la funkciantaj estraranoj, escepte Mullie Victor kiun
anstataŭa lia frato Mullie Michiel, gvidanto de la teatra sekcio.
La kunveno decidis akiri « oran » libron kaj komisiis s-anon
Decaluwe l )ristudi la aferon.
La invitilo por la kunveno inenciis ke fotografaĵo de la ĉeestantoj estus farita, tio havis liilrindan efikon ĉar ni revidis samideanojn kiuj jam de 3 jaroj ne plu venis al la klubvesperoj
Jen valora sperto por la sekcioj kiuj plendas ke iliaj membroj ne
venas al ia kunvenoj : menciu sur la tagordo fotografadon, kaj
ĉiuj venos
—

OUDENAARDE. — Al Paco. — Post nia bicilda ekskurso
al Ansegem kaj Tiegem, kie ni bonege amuzis nin kun la samideanoj el Ansegem, ni kun nova forto kaj ĝojo daŭrigas la laboron. La grupa vivu ĉiam pli buniĝas, la samaj gesamideanoj je
nombro de 20 ĉeestas regule ĉiun kunvenon. Ni klopodas fari la
kttnvenojn tiel interesaj kiel amuzaj. Ni ankaŭ aeetis librojn en
la lnstituto por permesi al la geinernbroj pliperfektigi sin en Ia
lingvo. La venontaj kunvenoj okazos la 2an., 9an., kaj 23an. de
la monato Jrtio. La 19ait. biciklan ekskurson al Deurle, pliaj klarigoj pri tio estos donataj en la kunvenoj.
NOVA SOKOLA INFORMILO. Luksan prospekton, broŝureton 12-paĝan 19 x 21 cm., hele ilustritan pri la Sokola Giinnasta Kongreso en Praha 1938 ĵus eldonis la Ministerio de Komerco. — Niaj leganto] petu gian senpagan alsenclon ĉe la Cehoslovaka Esperantista lnformejo Praha XIX, Uralské 9.

—
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La Piceoj
de Charles Keeler.
Noktigas ; la picearbar' silentas
Ce montorand' lunlumas ; voeoj gnome
Susuras ; plafidas riveret' fantome
Falanoptil' vok-voke jen lamentas.
Nun siajn kandeletojn priatentas
La foraj steloj. Blovas dole-arome
Kaj kantas hore zefirar'. Ciome,
Ho nokto, vian benon mi korsentas.
Car mi konstruis tie ei altanon,
Branearon songinvitan de parfumo
lncensa ; pinoj girmas la divanon
Flustrantaj ; brilas gi sub lunolumo.
Naturo estos gast' fatniliara.
Sub Dia gard' mi dormos, nokto kara
Esperantigis Fred L. Wharff.
Falanoptilo : nokta birdo de okcidenta Usono (Phalaenoptilus nuttalli) ; i sintilas al kaprimulgo. Angle : « poor-will. »
La Kreo de Ia Mondo
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HINDA FABELO.
En la komenco de la tempoj, Mahadevo,. la eiopova Sinjoro,
kreis la mondon. Li faris de gi inirindan majstroverkon. Dtnntage varma suno plenlumigis Ia teron, dumnokte, pala luno kaj
pintaj
5steloj duonlumigis gin por ebligi dolean dormon al eiu
kreota vivanta ajo. Poste Ii kreis la unuan virinon. Kompreneble.
6
gi sentis sin tre sola kaj baldaü i iris al Mahadevo por plendi.
Mahadevo estis Inc afabla kaj kompatema Dio. Li kreis por
gia amuzo la bestojn : Serpenton por eirkafipreni gin, hundon por
ami gin, leonon por defendi gin, birdojn por gajigi gin. Tamen la
virino ankorail ne estis feliea. Si ja estis bela kaj tre kaprica. Post
kelka tempo la bestoj tedis gin kaj dum malbonhumoraj horoj, gi
batis ilin. Sekve, urm post la alia iii forkuris, kaj forrestis.
Denove gi restis sola kaj reiris al Mahadevo, dirante : « Granda Sinjoro », mi estas bela, mi estas tre bela tamen malfeliea. La
bestoj amas min, sed kiam mi batas ilin lafikaprice, ili foriras. Faru por mi beston, mi petas, kin restos, se mi gin batos.
Mahadevo estis kompatema Dio. Li afable ridetis kaj li kreis
por gi la... edzon ! !
Rakontita de Achiel De Groote.
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SOLVO DE PROBLEMO 48.
Horizontale Aven — paka — velen — pakte — et — pedel
mi -- leg — vol — gad
ran — far — bal — hen — fak -an — lating —
limak — kopek — anim — lota.
Vertikale : avel — bala veteranin — el — gal — mi -nep — lan — nev — hak — domen — p`el — nuk — Dal -gul — al — gaf — po — kamaradet — acid — kaka.
SOLVO DE PROBLEMO 49.
1. — CION VENKAS LA AMO
2. — ESPERO NE SATIOAS.
PREMIOJ
Sro Vincke gajnis la premion de 10 Fr. por probl. 48.
Sro De Troeyer gajnis la premion de 5 Fr. por probl. 49.
NOVAJ PROBLEMOJ.
Por problemo 52.ni forlotos premion de 5 Fr. Por problemo
53 unu de 10 Fr. Ensendu la solvojn sur aparta folio, metu sur
ambail nomon kaj adreson kaj ne forgesu glui la konkurskuponojn. La difinoj kun (R) estas radikvortoj. La solvoj estu sendataj antati la 5a de Julio rekte al Sro F. Volders, Bredastr. 94,
Antwerpen.
PROBLEMO 52 MURFASADO (17 poentoj).
Komencu per unu litero, kaj aldontt mui gis nro 9. Tiam denove forprenu tutu literon. Kompreneble oni povas miksi la literojn.
1. — Vokalo.
I I
2. — Kolekto. (R) 2
3. — Akvo. (R)
3I
4. — Tago. (R)4
5. — Vino. (R)
III1 I
6. — longdafire pliproksitnigi
n"--T7T-1
la erojn de ia korpo. (R)
7I. 111111
7. — d enove apliki
kosmetikon. (R)81-1 1-1 I I II
8. — Senkulpigetna. (R)9I
9. — Subita montrigoto
de diablo. (R)
10. — Iradi por plezuro. (R)
1211111 1.-1 I
11. — Hodiafia.
12. — Antikva Ronia monero. 13
I I
13. — Rehavigi. (R)
14
II I
14. — Perei (;11 akvo. (R)
15
15. — Mordeti. (R)
16
I I
16. — Kanto. (R)
17
I
I
17. — Konsonanto.
:
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PROBLEMO 53 KRUCVORTO. (58 Poentoj).
Horizontale : 1.
Sub influo de alkoholo.
stadio.
2. - Montri gajecon. (R) - vegetaĵo. (R)
3. - Spiritaj vidoj. - konigi siajn pensojn. (R)
raba besteto. - trinkajO.
4. - Diservo. (R)
ritme movi. (P)
5. - Agi kiel in alia. (R) - pli ol devas.
Malmoliginta haŭto. (R) - korpparto. (R)
7. - Metalo. (R)
voCo. (R)
8. - Mara amfibia marbesto. (R)
orda numeralo. - posedanta mul9. - Roka insulo. (R)
tajn havaĵojn.
Eŭropeano. (R)
Adverbo. - Kapkovrilo.
Muzikinstrumento.
11. - Lama.
goja. (R)
12. - Pistitaj grajnoj. (R)
13. Tropika vegetaĵo. - gipgvidisto. (R)
Vertikale : 1. - Antail-fiksitan prezon. (R) - esprimi gatecon.
Konstruaĵo. (R)
2. - Adverbo.
Malaperigi.
vegetaĵo. (R)
etenditaĵo da in substanco sur io alia.
4. - gnurgarni. (R)
prefikso.
(R)
parto de spaco. (R) - fleksi
5. - Manefarita Dio. (R)
malsupren. (R)
metala.
6. - Hinda teksebla planto. (R)
Komerca survoja interkomunikado.
membro.
8. - tempkalkulo.
cliboí.'a festeno. (R)
promontoro. (R)
9. - Trinkilo.
10. - Montego. (R) - kolekto da logejoj. (R) vertflava sekrecio de la hepato. (R)
loko por kunveni.
11. Enirejo. (R)
pafilparto. (R)
Al certa loko.
13. Kortugo. (R) - speco de boato. (R)
-
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Poŝtkonto
Eldonado-Propaganclo-Librovendado 3268.51
Sidejo : Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Rekomenditaj Libroj:

Esperantaj libroj. Prezo po 29 fr. por bele binclita libro.
En tiu serio jam aperis la jenaj libroj
1. La Viro el Francujolvans.
2. Quo Vadis ? Vol. 1H. Sienkiewicz.
3. Quo Vadis ? Vol. 2
H. Sienkiewicz.
4. SiRicler Haggari.
5. Fanny
.Edna
Ferber.
4.6. Riea kaj Sen Mono E.
P. Oppenheim.
7. La Ora StuparoE.
P.
Oppenheim.
8. Luno de Izrael
Rider Haggard.
9. Pinokjo
C. Collocli.
10. La Donnanto Veldgas
.
H. G. Wells.
11. Petrolo. Vol. 1
Upton Sinclair.
12. Petrolo. Vol. 2
Upton Sinclair.
13. La Aventuroj de Marteno Drake G. Norw.av.
14. La Naiveco de Pastro Brown
G. K. Chesterto.n.
15. Vivo de Zamenhof
E. Privat.
16. La Vojo Returne E.
M. Remarque.
Ciu sekeia biblioteko devus enhavi sekvantajn librojn, elstaraj eefverkoj de la flandra literaturo
La Leono de Flandrujo, de H. Conscience, 312 pagoj ; hele binclita. Prezo 32 fr.
Pallieter, de F. Timmermans, 192 pagoj bele bindita. Prezo
28 fr.
Elektitaj noveloj, de L. Baekelinans, 82 pagoj brogurita. Prezo
7.50 fr.
:

;

-

;

Lernolibroj

:

Leerboek in 10 lessen - Witteryck
Fr. 5.La Verbo en Esperanto - Glück & Willems Fr. 10.50
Ponto al la Praktiko - Defong & Feetritra
Fr. 9.Konsilanto pri la Gramatiko
Degenkamp
Fr. 14.-jus aperis : Pri mia unua vojago per biciklo al nabij°, de K.
Sok ; 32 pagoj, kun ilustrita kovrilo kaj portret° de la aŭtoro.
Prezo 6 fr.
Ciuj iamaj lernantoj de la simpatia Cseh-instruisto Solc certe
gatos posedi tiun broguron.
En la serio « Muttsses Esperanto Bibliotel.o 5, aperis volumeto no 16, Rozinjo, tradukita el la Hungara originalo de K. Kalocsay.
Abono por serio de 10 libretoj kostas 41 fr. afrankite. Unuopa numero kostas 5,80 fr. Petu prospektojn al F. E. I.
La insignoj n' 1 (granda verda stelo) kaj n° 2 (verda stelo
sur blanka fono) estas nun haveblaj kun butono, broŝo aŭ pinglo. N' 1 ekzistas ankaŭ kun ringeto por pendi al kolCeno.
prezoj estas, por n" 1 : 4.50 fr., por n° 2 : 3 fr.
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INSTITUTO

Populara Esperanto-Biblioteko, estas la plej bona serio de
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KUPONO

KUPCNO

POR IA 52a

POR LA 53a

KONKURSO

KONKURSO

OSTENDO

"BREUGEL"
SPIJS- en DRANKHUIS

HOTELO METROPOLE
Kerkstraat, 32
75 komfortaj ĉambroj kun fluanta

Em. Jacqmainlaan, 37, Brussel
Lekkere Dranken
Fame konata pro siaj bongustaj kaj
malmultekostaj manĝoj.
Ejo de N. E. L. E.
(Sekcio Brussel de Fl. L. E.)

akvo, varma kaj malvarma. Centra

hejtado. Lifto. Aiitornobilejo. Kuirejo kaj kelo bonreputaciaj. 4

Presejo

"HOOGER OP"

MOOERAJ PREZOJ I VrijheidiOl.

Arendonk

S-ano Snykers havas la plej bonajn

rekomendojn kaj persone direktadas. Zorgeme elfiaita presado.

Favorprezoj por Esperantistoj.

DRUKKERIJ
Atitomata Presejo

H. BRAEKE VELT
Statiedreef, 177, Roeselare.
Posedas vastan klie:rtaron 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.

i°r D

MS0 h
E3?ER /r1Ti.T

Café Nieuwe Carnot
FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotstraat, 70 — Antwerpen
Plej bonaj trinkajoj.

Salonoj por societoj
rnangajoj

—

—

Malvarmaj

Bonega servado.

Ejo de Flandrema Grupo Esperantista
(Sekcio Antwerpen de Fl. L. E.)

AANGENAAM LEERBOEK
VOLGENS RECHTSTREEKSCHEMETHODE
Overvloedig geïllustreerd

Uiterst geschikt voor zelfstudie.
0

Bestellen

bij F.E.I.

Kortrijk

12 fr. portvrij.
Korting aan onze afdeelingen.

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

