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NE PERDU LA KURAĜON
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Ke Esperanto ne tuj estas akceptita tutmonde, ofte mirigas
nin kaj eble ankaŭ la aŭtoron de '1 lingvo. Sed nur iornete -eksciante pri la komenca stadio de aliaj teknikaj kaj sciencaj eltrovajoj, ni ne miras plu : tion pruvu jenaj ekzemploj
Cirkail la jam 1579 la komunuma konsilantaro de Dancigo
kondamnis la eltrovinton de teksma§ino al strangoligo pro lia
eltrovaĵo, kiu devigis multajn laboristojn farigi almozuloj.
En 1828 Erikson clemonstris la taŭgecon kaj uzeblon de sia
pervapora fajrestingilo en Londono ; sed la urba estraro kontraiiis, ne simpatiis, sekve oni estingadis ankoraŭ 32 jarojn per manestingilo.
La personoj, kiuj pruntis monon al Roberto Fulton por lia
unua vapor§ipo donis gin kun la nepra kondieo, ke ilia nomo restu absolute kagita, ear ili timegis ridindigi sin pro helpo al tia
« frenezajo ».
Prezidanto Van der Bilt maldungis Westinghouse pro lia invento : aerprembremsilo por trajnoj, tia, kian oni ankoraŭ nuntempe uzas. Li diris : « Mi ne volas dediei mian tempon al idiotoj ».
Tre konata Usonano (la nomon mi ne citas) rifuzis inviton
al veturado en unu el la unuaj aŭtomobiloj, pro la fakto, ke ne
konformas al liaj dignoj kaj respekto sidi en tia objekto.
de Depju sciigis, ke li avertis sian nevon ne subvencii per 5.000
dolaroj la Ford-entreprenon, ear « nenio kapablos venki la eevaIon ».
Jen, amikoj pesimistoj, kelkaj faktoj ! La nuntempaj homoj
ridas pro la malprogresemo de niaj antairuloj sed forgesas ke
—
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post kelka tempo la homoj ridos ilin, ear ili ne tuj agnoskis Esperanton, anstatatie restantaj surdmutuloj antai-i siaj ktinuloi. Kaj
la tiamaj ridantoj siavice estos primokataj pro siaj neglektoj, kaj
tio daiTiros gis ne plu aperos novaj inventoj at'l gis la socion formos homoj, kiuj respektos la novajn ideojn de aliaj.
El «Sennaciulo ».
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BRAZILIE. — Alweer werd in dit land, ditmaal in de stad
Porto-Alegre, door het stadsbestuur, aan een nieuwe straat de
naam gegeven van Rua Zamenhof.
Ter gelegenheid van de eerste internationale postzegeltentoonstelling te Rio de Janeiro in Oktober e.k. za) een geïllustreerd
bulletijn uitgegeven worden niet betrekking tot deze tentoonstelling. Dit bulletijn zal uitgegeven worden in de voornaamste talen
alsook in Esperanto.
FRANKRIJK. — Door het Ministerie van P. T. T. werd toelating verleend tot het aanbrengen van bordjes niet de melding
« Men spreekt Esperanto » aan de winketten in de voornaamste
fransche postkantoren waar een bediende-esperantist werkzaam is.
NEDERLAND. — Sedert enkele maanden geven de Nederlandsche organen voor politie-bedienden, De Politiegids en Tijdschrift voor de Politie, de beknopte inhoud hunner artikelen in
Esperanto.
POSTSTEMPEL. — Volgens een statistiek, onlangs verschenen in het weekblad « Heroldo de Esperanto » werden reeds 41
officieele poststempels gebruikt in 16 landen, met teksten in of
over Esperanto. In 1937 alleen gebruikte men 7 zulke stempels.
TOERISME. — Verschillende -toeristische gidsjes zagen de
laatste weken het licht. In Denemarken kwam een prachtig geïllustreerde gids van de stad RY en omgeving van de pers. Bevat
vele zichten- en een aardrijkskundige kaart. Kosteloos verkrijgbaar bij Sro. Harold Gr6nborg, Rosenvej 8, Risskov, Danujo. In
Japan was het de stad Osaka, waar het stadsbestuur een gids
dezer stad uitgaf. Gratis verkrijgbaar bij Osaka Sijakuŝo Kankookakeri, Osaka, Japan.
In Hongarije. Het bureel voor vreemdelingenverkeer der stad
Pees gaf een geïllustreerde gids der stad uit met geschiedenis
en bezienswaardigheden der stad. Gratis verkrijgbaar bij Idege.iformalgi Hivatel Varoshaza II cm 74, Pees, Hongarije.
Budapest, de koningin van den Donaii, een der schoonste
hoofdsteden der wereld, -zoo verkondigt ten minste een nieuw 12
blz. prospektus. Prachtig geïllustreerd, met nuttige inlichtingen,
adressen van Esperanto-organisaties. Gratis bij Dcak Ferene u 2,
Budapest V. Hungarujo.
— 18 —
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LAATSTE WAARSCHUWING. — Voor de laatste maal wijze we onze afdeelingen, welke dienaangaande in gebreke bleven,
op hun plicht, om het lidmaatschap voor Fl. L. E. (12.50 fr. voor
leden-abonnenten, 2.50 fr. voor eenvoudige leden) bij hun leden
te innen. Deze waarschuwing geldt natuurlijk niet voor onze nieuwe afdeelingen welke in orde zijn tot einde '38.
Op Zaterdag 2 Juli vergaBESTUURSVERGADERING.
derde het hoofdbestuur van Fl. L. E. te Brussel om verschillende
zaken af te handelen.
FI. L. E. GROEIT. — Met genoegen heeten we volgende
nieuwe afdeelingen welkom : Beersse (Leviganta Stelo), Eremliodegem (La Lupolflorop, Meulebeke (Nova Vivo), Ninove (Eureka), Tielt (Esperanto Grupo), Tervuren (Obstine Antailen), \Vingene (Esperanto Grupo).
SERVO DE PRELEGISTOJ.
Sajnas ke niaj anoj ne sufiee legas la « Komunikojn de la
Estraro », almenaCt, ne agas la la donitaj indikoj. En la pasinta
numero ni faris la jenan alvokon : « Liganoj kiuj kapablas kaj
pretas prelegi a paroladi duin la venonta vintro en niaj sekcioj
kontrail nura repago de la vojagkostoj, sin anoncu... » Sekve de
tiu alvoko neniu sin anoncis. Bedaiirinda konstato !
Ni jam havas liston de prelegistoj, secl gi ne sufieas ; en é iu
regiono ni devas disponi almenail pri 2-3 personoj kiuj pretas
helpi en tiu servo. Precipe je la malnovaj sekcioj ni kalkulas.
Bonvolu relegi la paragrafon « Nova Servo » de la antaila
numero, kaj e iuj kiuj povas tuj sin anoncu.
—
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Persstemmen over ons Kongres te Brugge

4111
Nagenoeg al de dagbladen publiceerden een min of meer uitgebreid verslag over ons welgeslaagd kongres. De verslagen welke in de Vlaamsche bladen verschenen, waren zonder uitzondering
in gunstigen zin opgesteld en gewaagden met lof over onze organisatie. Met genoegen merken we de belangstelling welke de
Vlaamsche pers in onze beweging stelt.
Volgende dagbladen lieten een uitvoerig en geïllustreerd verslag verschijnen : De Standaard (7-6), De Courant (7-6), De
Morgenpost (8-6), De Gazet van Antwerpen (9-6), Het Getrouwe Maldegem (19-6), De Gazet van Mechelen (9-6), De .Dag
(19-6), Volk en Staat (9-6).
Interessante en uitvoerige verslagen verschenen nog in Het
Handelsblad (8-6), Sportwereld (9-6), Het Nieuws van den Dag
(6-6). Een meer beknopt relaas verscheen in Het Volk (8-6), De
Gentenaar (7-6), en Het Belang van Limburg (6-6) welk echter
—
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bij vergissing van een « Katholiek Esperanto-congres» gewaagt.
De plaatselijke weekbladen Brugsch Handelsblad (11-6)' en
Burgerwelzijn publiceerden een verslag en lieten ter illustratie een
groote foto verschijnen. Het Woensdagblad (8-6) publiceerde een
beknopte mededeeling, ook De Duinengabn (17-6).
Citeeren we uit Volk en Staat
« De Esperantisten wenschen geenszins aan de nationale talen af« breuk te doen, maar ijveren voor de invoering van het Esperan« to als tweede taal, voorbehouden voor de internationale betrek« kingen. Deze beweging welke in alle landen der wereld aanhan« hangers telt, mag in Vlaanderen op een levenskrachtige orga« nisatie bogen : « Flandra Ligo Esperantista » of Vlaamsche Es« perantistenbond welke reeds een 65-tal bloeiende afdeelingen
« telt ».
De Gazet van Antwerpen :
« De verslagen wezen op een buitengewonen vooruitgang der be« weging. Esperanto-kursussen werden verleden Winter in 96
« plaatsen georganiseerd voor ruim 1650 deelnemers. In nagenoeg
« al deze plaatsen stelden de gemeentebesturen schoollokalen of
« ander openbare gebouwen ten (flenste van het Vlaamsch Espe« ranto-Verbond. Het ledental der vereeniging verdubbelde ; in
« 26 plaatsen werden nieuwe afdeelingen gesticht ».
De Gazet van Mechelen :
« Het kongres was een gebeurtenis welke te Brugge niet onopge« merkt is voorbijgegaan. Voor de zooveelste maal werd bewezen,
« voornamelijk door het glad verloop der kongresbesprekingen,
« dat de internationale ta-al Esperanto wel degelijk geschikt is
« als geestelijk verbindingsmiddel tusschen personen van verschil« lende nationaliteiten ».
Vermelden we om le sluiten, de ironische bedenkingen, welke
het Journal de Bruges (9-6) en La Flandre Liberale (10-6) hebben noodig geacht te laten verschijnen
« En cette jburnée de PentecÖte, les Espérantistes... Flamands
« (décidément, on aura tout vu !) ont tenu leur congres annuel
« Bruges. Ils ont parcouru la ville en cortège. On a beaucoup re« marqué le grand calicot qui ouvrait le defilé et qui clamait sous
« le ciel unilingue Flamand de notre chère cité : « Leert Esperan« to ! ». A la bonne heure, et que voilà des Flamands bien inspi« rés, qui n'entendent point s'isoler dans la science (rune langue
« regionale sans rayonnement. lis apprennent l'Espéranto et re« commandent qu'on l'apprenne. Tres bien !
« Mais ces manifestants auraient-ils été autorisés à défiler dans
« la cité si d'aventure ijs avaient voulu promener dans nos rues
« des calicots portant, par exemple : « Leert Fransch ! » ?
« On a le droit de poser la question. 11 est d'ailleurs probable
« que notre administration communale aurait considéré des ca« licots de ce goilt-lá comme dangereux pour la tranquillité publi« que. « Leert Fransch ! » ça sonne comme un juron, un appel à
« la débauche et á l'émeute. Et Bruges n'est pas mie ville de mau-
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« vais conseil
Dergelijke gedachtengang is slechts mogelijk bij deze uitstervende Mohikanen.
La Vivo estas danco
gr:
Eble estas idiota komparo, aü almenall gajnas forta paradokso. Sed se mi diras ke tilt, kiu faris tiun komparon estis poeto...
Kaj poetoj ofte havas la manion skui la publikan opinion ; almenaŭ tiu parto cie la publika opinio, la eta parto nur, kin povas,
aft kiu kuragas sin interesi pri iu tiel altsfera afero kiel Ia poezio„ tiam, eble, vi ne tiel miros.
Se nia poeto inn tagon konstatis ke la vivo estas danco, kompreneble nur unu povas inspiri tiel strangan fantaziaĵon ; vi jam
supozas ke estas Amoro, la dio de l'arno, la Wo de ĉiuj ardaj nutzoj...
Estis dum balo ke nia Dante renkontis sian Beatricon... Jes,
jes, dum balo... Car efektive de temp' al tempo li gatis malsupreniri el la alta turo de la lirika atmosfero, por emociigi per malalta romantismo de clancado.
La -malalta romantismo ?
Vi, kiu eble, kiel senemocia proza homo trinkas vian glason
dum la dancado, kiu dancas kiel atItomato, vi certe ne kompie.nas la poezian revadon de romantikulo, kiam lai stranga tamtanta
ritino li tango-dancas.
Vidu, kiel delikate Ii ĉirkaiiprenas la belan korpon de lia
dancistino... Malrapide ili pagas per elegantaj, egalaj movetoj. .
La bluaj, rugaj, orangkoloraj hunetoj kreas en la salonego sorean spiriton... Estas kvazail li nur dancas sole kun la belknabina.
La magiaj radietoj flagras en la profundaj okuloj de la dancantino ; kaj gajnas al li ke gi kondukas lin al iu neesprimata, sed
kin devas esti dolĉa kaj milda. La MLIZO tuj aperas tra la korpo
de la belulino, lin insfigante, lin alkuragigante.
Kaj la Muzo vergas amon en la poeta koro...
La tango finigas. Sed gajnas al la poeto ke g-i dal-tras. Depost
tiu momento la vivo igis tango por Kion ajn li faris, kie ajn
li estis, la éiutaga vivo iĝis revo. Kaj duin tiu revo li dailre tangociancis kun la profundokula fraftlino.
Ho, kia bela tiu tango de la vivo...
Nun finfine li konis la amon, la veran... Antaile ja li nur
pensis ami unu all alian knabinon, sed tuj konstatis ke nur estis
kaprico, forfluganta kaprico... Nun, la amo estis vera, estis konstanta, gi igis realeco. Sed por li tiu realeco samtempe estis la
plej emocia romantismo, la erotika feliĉo kiun antafie li vane setCis. Ververe Amoro mem inspiris lin, kaj la poemoj pluvis en la
manojn de la ĉiam gaja, éiam riclanta knabino.
La printempo venis en la lando, kaj ekstaze la geamantoj
pasis nun tra la vesperaj murmuroj de la magia naturo, super kilt
goja luno okulumis gerce.
Cu ne, kartilino, li flustris Ce la orelo de la doletilino,
— 21 —
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ei-tie ni dancas la tangon de la vivo, la tango de la aMo... Kaj
kun sama majesta movo li klinis la kapon kaj kisis la rugelan
bugon de la amdiino.
La somero pasis... kaj la moneroj forpasis el la tamen plena
monujo de la ekstazplena poeto, ĉ.ar la tango de la vivo, kun
multaj kaj oftaj amuzaĵoj, malfeliee kostas multe da proza mono !
Nova aŭtuno, nova vintro venis. Sed iun vesperon, kiam li
esprimis la deziron ne iri al kino, ear laŭ lia opinio la film estis
tro stulta, la profundaj okuloj, fajraj amosteloj subite malaperis
el la poezia eielo. La sekvontan tagon la fra(ilino ne plu alvenis
por la rendevuo.
Kaj tiam malgoje la poeto pensis Finigis la Tango de la
amo.
Tamen ĵus unu jaro post la unua halo, la poeto denove eniris dancpalacon. Denove la orkestro ludis la erotikan tangon. Kaj
sub la bluaj, rtq.),aj, orangkoloraj lumetoj elegante pasis kaj
gis Ia earma profonclokula knabino... inter la brakoj de alia junulo... Mi ne scias ĉu estis poeto ! Kaj kiel vi vidas, karaj gelcgantoj, ne estas tiel paradoksa diri ke la vivo estas danco... Cu
ne estas kutima ke, kiam unu danco finigas, la dancantoj disiras
kaj poste, nova danco kunigas aliajn ciancemulojn... Kaj la halo
ĉiam claŭras, daŭras. Nur restas la espero ke la danco de i' vivo
ne tro frue ĉesu
Pol Van der Poel.

Esperanto Biblioteko. Prezo 11,60 fr. (Per abono : 8.25 fr.)
Estas tre interesa broguro, kirt science pritraktas la generalan lingvo-problernon ; gi utilos precipe al la propaganclistoj,
pro la valoraj argumentoj kiujn gi prezentas favore al Esperanto.
Kiel e iuj antaŭaj e:donaĵoj de tin serio, la verketo estas bone prizorgita ; tarnen Ia sufiee alta prezo de la Muusses-serioj,
rnalhelpas ilian granclskalan disvastigon.

:

(Duope ricevitajn verkojn ni reeenzas, ttnuope rieevitajn ni nur mendas. Verkoj, sendita] al aliaj adresoj ol redakein, administraeity aft Flandra
Esperanto-InsIttutó(, est)es ignetrataj).

JUBILEA JARLIBRO DE LA ESPERANTO-MOVADO 1937
eldonis Universala Esperanto-Asocio Genève Svislando. 240 pagoj — formato 11 x 15 cm. ora kartona kovrilo. Redaktis Hans
Jacob — presita en Bialystok.
Sekve de la eksterordinaraj cirkonstancoj en la Esperanto
movado la « jubilea » havas iom alian aspekton ol la kutimaj
UEA jarlibroj.
Pro tio, Ia jarlibro traktas precipe pri historiaj okazintaĵoj
en Esperantujo. Kvankam mankas en gi la adresaron de Ia delegitoj, gi enhavas abundan materialon el kiu ni citas i.a. : notindaj datoj ei la historio de Esperanto, Resuma historio de la Esperanto-movado, Internacia organizo de la Esperanto-movado, Esperantista Panteono, Nia literaturo 1887 - 1937, Universala glosilaro, Organizo de UEA, giaj servoj, listoj de eefdelegitoj kaj perantoj, de honora kaj dumviva membraro kaj multaj aliaj informoj.
LA PROBLEMO DE LINGVO INTERN.ACIA. — Serio cie
radio-prelegoj de S-ro BOrn Collinder, profesoro de Finno-Ugraj
lingvoj en la universitato de Upsala. No. 14 — 15 de Muusses
.
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LA TURO PRI HONORO AL LA FLANDRAJ HEROOJ EN
DIKSMUIDE. Eldonis « Werk der jaarlijksche Bedevaart naar de
Graven van den Ijzer », sekretariejo : Maria Doolaeghestraat 39,
Diksmuide (Belgujo) kie la verketo senpage estas ricevebla. Zorge eldonita broguro 16 paga, abunde ilustrita,. fOrniato 13,5 x 21
cm. — La turo starigita je honoro de la flandraj militviktimoj
en la Izer-ebenajo, senkonteste estas unika monumento tiaspeca.
Apude de la tragikmemora Izerrivero la 50 M. alta konstruaĵo IevieTas kvazaŭ giganta pugno. Daŭre gi atestas pri la korpa kaj spirita suferado de la Flandroj. Duin la mondmilito la belga armeo
konsistis el 63 % da Flandroj, la frontarrneo el 82 % ! Sub komando de .francerna oficiraro kiu ne parolis aŭ ignoris Ja nede-landan lingvon, la flandraj soldatoj suferis plej humiligajn maljustaĵojn. En 1914, je la alvoko de la belga rego Albert : « Flanmemoru Ia batalon de la oraj spronoj ! » (fama liberigbatalo de la Flandroj en 1302), miloj da Flandroj ekiris oferprete al
Ja batalkampo en la firma konvinko, ke per tilt, sangofero ili rekompence havigos al propra popolo Ia rajton plej elementan, kiun
Belgujo, duin preskaŭ jarcenta subprernado, rifuzis. Kompleta
estis la seniltiziigo ! Pli ol iam antaŭe Ia Flandroj devis klini la
nukon, obee submetigi antaŭ la francema potencularo. La flandrajn idealistojn kiuj kuragis peti rajtan pritrakton oni ekzilis al
Ja pun-malliberejoj de Fresnes, Cézembre, Avours kie ili plejofte
„&istombe suferis persekutojn. Humilaj tombotonoj kun la surskribo : « Cio por Flandrujo, Flandrujo por Kristo » estis starigataj
sur Ia tomboj de la unuaj flandraj militinortintoj. La vorto « Flandrujo » sur ili, estis dorno en la okulo de la belga registaro kin
frakasigis la humilajn gtonetojn kaj uzigis la rubaĵon por... konstruigi makadam-vojon en Adinkerke ! La flandra mistiko, embrie
ekzistanta en la koro de la flandra intelektularo igis kreskanta. Minace sonis la krio : « Jen nia sango ! Kiam nian rajton ? »... Post
la kvarjara horribueado oni konstruis, laŭ la modelo de la profanitaj tombogtonetoj, gigantan rtionumenton kiu kvarlingve portas
la surskribon : « Neniam plu milito ! » Kaj eitijare la Flandroj pilgrimas al la monumento en kies maiizoleo nun kugas la ()star() de
ok flandraj idealistoj. Unue kelkaj centoj, poste miloj, baldaŭ dekmiloj da Flandroj eiujare kolektigis piecle de tiu monument° de
flandre nacia rekonsciigo. La lastajn jarojn, dun] difinita aŭgusta
dimaneo, tien pilgrimas 150.000 — 200.000 Flandroj. Unika estas la momento kiam tie 200.000 brakoj levigas por ĵuri fidele- 23 --

con al Flandrujo, al Ia idealo de la flandraj militviktimoj. Pro la
Esperantlingva eldono de tin brauro, kiti ekzistas ankaŭ en nederlanda, angla, franca kaj gerrnana lingvoj ni elkore gratulas la
komitaton de la Izerpilgrimado kaj tutspeciale g ian prezidanton,
la faman scienculon prof. d-ro Frans Daels kiu estas fidela
bro de Flandra Ligo Esperantista. Aldone ni menciu, ke interne
de la monumento, kin samtempe estas vizitinda muzeo, Ciuj indikoj
estas ankaŭ en Esperanto kaj ke la turgardisto kaj la liftservisto
parolas Ia internacian lingvon. Ni instigas Ciujn flandrajn Esperantistojn amase peti la plaCaspektan bratiron por gin sendi al
koresponclantoj en la tuta mondo.
E. C.

Bildo el la brokiro pri Ia Turo honore al la Flatutraj Herooj.
La Preg'ejo de Nieuwpoort.
— 24 —

La Tempo-nzagino kaj ta Lando de la Blinduloj. — de H. G.
Wells, du roinanoj en unu volumo, tradulitaj el la angla lingvo
de E. W. Amos. N-ro 4 de la « Epoko » Libro-Klubo. 192 pagoj.
Prezo por membroj de la Libro-Klubo estas unu angla ilingo
plus afranko ; por ne-membroj : du iiingoj plus afranko.
Oni povas aligi Ce Flandra Esperanto-Instituto.
Eldonita de :The Esperanto Publishing Company, Ltd., AnLa 4a libro de « Epoko » alportas al ni du interesajn rakontojn: Pro la streCaj okazaĵoj ili agrable
En la unua rakonto ni konatigas kun la tempo-vojaganto,
homo, kin inventas maginon per kin li venkas la tempon. La tempo-vojaganto rakontas al ni pri sia vizito Ce la homoj de nia mondo post kelkaj centmiloj da jaroj. Li vidigas al ni la' liaman staton de la homaro kiu :ajne ne plibonigis post tiom da jaroj, Ce
male. Per ial ova pao en la tempo-spaco ni trovigas kelkaj milionoj
da jaroj pluen en la tera vivo. Strangaj bildoj montrigas.
gas la aspektoj de Cielo kaj tero. Tiam li revenas. — Ce dua vojago, ĉi-foje por malkovri la germojn de la vivo sur la tero,
li ne■ revenas kaj do ni ankoraŭ restos tiel nesciaj kiel antaŭe.
La dua rakonto kondukas nin en Suda-Ameriko. Trans la
montoj, en valo, nekonata de la cetera mondo, de pluraj generacioj, vivas tuta komunumo de blinduloj. Homo vidanta hazarde enfalas en tin mezo. Li konatigas kun tiuj blindaj estaĵoj, tamen Citij
klopodoj, klarigi al tiuj homoj la rolon cle la okuloj, restas vanaj.
Ili kredas lin malsano al tiu parto de la vizago. Li amindumas
blindan knabinon, volas edzigi kun gi. Tamen la blindaj Cefoj nur
konsentas, kondiee ke li lasas forpreni la (Ykulojn, kiujn ili opinias
inn svelajon, do malsanon. Car li ne volas alpreni tiun decidon,
estas devigata fugi.
LA JARLIBRO DE I. E. L. — 1938. — Neaeetebla, sed ricevebla nur de individuaj membroj de I. E. L. Bazaj kotizoj
Membro kun farlibro : 4 angl. gil. ; MA : 10 0. ; MAH : 19
MS : 25 gil.
En kelkaj landoj specialaj kotizoj en la landa valuto. Aligiloj haveblaj ĉe Internacia Esperanto-Ligo, Heronsgate, Riekmansworth, Anglujo, aŭ ĉe Landaj Cefdelegitoj kaj Perantoj.
Kun granda intereso ni trafoliumis la nunan jarlibron de IEL.
Vere mirige
dum Ia mallonga tempo de sia ekzistado, lEL
povas prezenti tian ampleksan jarlibron. El la enhavo de la 350
paga libro ni citas nur la statutojn kaj regularon de IEL, raportoj pri la antaŭa jaro de la aligintaj landaj asocioj, detala
to pri la jubilea kongreso en Varsovio, ampleksa kaj rirnarkinda artikolo de Sr. Steiner « ûisnunaj sukcesoj en la Esperanto
movado tutmonda » statistiktabeloj pri Esperanto en la lernejoj,
pri radio disaŭdigoj, la Esperanto gazetaro, Ia fakaj asocioj kunlaborantaj, la firmoj kaj entreprenoj kiuj uzas esperanton kaj multal aliaj informoj. Kompreneble, le Cefan parton de la jarlibro okupas la adresaro de la delegitoj kaj grupoj. Entute la jarlibro de- 25 —

tale informas nin pri ĉiuj okazaĵoj en nia movado kaj tial gs), i
Ie utilos al ĉiu laboreina esperantisto.
Universala Kongreso, Bern, 1939.
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Sub la titolo « Svisa Esperanto-Tago » (Biel, 3 aprilo, 1938)
aperis en la N-ro 461 de « Esperanto » (U. E. A., Genève, 15
aprilo, 1938, p. 4) artikolo, kiu povas naski konfuzon pri la organizo de l' 31-a Universala Kongreso en Bern 1939. « La kunvenintaro, » — diras la artikolo — « akceptis unuanime proponon,
ebligantan garantian por la kunigo de ĉiuj fortoj, kaj postulantan
ke la Korlg'reso de Bern estu organizata de ambaŭ internaciaj
Asocioj : de I. E. L. kaj de U. E. A. samrange, kaj ke la ineinj
broj de U. E. A. 'gun la samajn rajtojn kiel tiuj de 1. E. L. » Ni
legis kun s_urprizo tiun aserton, kiu nepre ajnas al ni esti eraro.
Ni kaj aliaj partoprenintoj, kiujn ni demandis, ne memoras pri
tia decido. En la oficiala protakolo, garantiita per la du subskriboj : de S-ro H. G. Rotach, antaŭa prezidanto de S. E. S., prekaj de F-ino L. Meixler, antaŭ sekretzidinto de tin kunveno,
trovigas pri
ariino cle S. E. S., protokolintino de tin kunveno,
tia decido absolute neniu mencio.
Fakte, la Estraro de 1. E. L. akceptis la inviton, okazigi la
Universalan Kongreson en Bern, kun substreko de l' frazo troviganta en la oficiala invit-skribo : « akcepti, ke la kongreso estos
gvidata ekskluzive de I. E. L. kaj obei la kongres-regularon
I. E. L. »
Profunde komprenante la necesecon de unueco, klareco kaj
disciplino en la esperantista movado, ni subskribintoj pleite ahgas al tiu kondieo. Oni rimarku, cetere, ke ne estas necese esti
1. E. L.-ano por partopreni Universalan Kongreson, kaj ke
ĉiuj kongresanoj estas samrajtaj. Sed estu unu organizo kaj unu
regularo Unueco estas forto.
La honestecon de l'aŭtoro de l'artikolo « Svisa EsperantoTago » ni neniel priclubas. Sed la situacio estu klara !
0. Walder,
W. Perrenoud,
(Vic-prezidanto de S. E. S.)
(Prezidanto de S. E. S.)
F. Schinid,
(Antatla Vic-prez. de S. E. S.)
—

—

Diest sin preparas por grandaj festoj_

Antaŭ kvindek jaroj, Sta johano Berchmans estis kanonizita.
Lastatempe la tuta gaietaro skribis ofte pri ei-tiu grava datreveno. Oni Cie festos S-tan johanon Berchmans, kaj nature lia naskig-,urbo ne volas resti malantaŭe en la vico de la festarangoj.
La 14an, la 15an 'kaj la 21an de Aŭgusto nekalkuleblaj utristoj kunvenos en Diest por vidi la feste ornamitajn kaj lumigitajn domojn, stratojn kaj monumentojn, kaj por eeesti la grandiozan belecon de la sekventaroj, kantatoj kaj honorigadoj.
Kun nelacigebla laboremo laboras la Arangkomitato por ha- 26

vigi al tiuj tagoj la tutan eblan grandiozon, duin la tuta
gantaro, entuziastne eklaboris por ornami la urbon je maniero inda de Ia miloj da fremduloj kaj de la aro da eminentuloj kiuj tiam
trovigos en la urbo.
Diest scias kiel gi devas festi sian sanktulon : jam plurfoje
gi pruvis tion kaj gi nepre volas superi ei-tiun jaron ĉiujn antailajn arangojn.

e

1' I

ANTWERPEN. — Flandrema grupo Esperantista. — Kvankam la teorie bela vetero kaj la libertempo jam efikas iom anrabe, la ekskursa vivo estis tre vigla ni partoprenis en la Esperanto-Tago en Bergen-op-Zoom kaj organizas standon en FancyFair okazanta en Pulderbosch la 16, 17, 21, 23, 24-an de julio.
Ankaŭ en la kunvenoj ni certe ne rajtas plendi, ĉar la 29-an
de junio ni havis kiel gaston Sron Vermuyten kin parolis pri nia
granda Gezelle kaj deklarnis kelkajn tradukitajn, -inajstre de
tradukitajn
poemojn clonante tiel anticipe ideon pri la libreto
baldaŭ aperos kaj sendube akiros multe da favoro.
Plie la 6-an de julio, la Grupo oficiale akceptis ĵusajn lernintojn kiuj kredeble igos fervoraj membroj de F. G. Ë. kaj pruvis tiun inklinan, organizante dum tin vespero finkursan fe-steton
pro kiu ili meritis nur laŭdon.
Fine, la 13-au de julio okazis ege grava kunsiclo : oni devis
nome elekti la LKK de la X-a de nia Liga : 5 membroj (provizore
sen specialaj titoloj) estis indikendaj ; estis elektitaj : Sanoj Verheyden, Van Gindertaelen, Van As, Volders ; post rebaloto
ĉar neniu kandidato akiris la postulatan voenombron — estis
elektita, Fino Van der Mast... Estos do sendube la Komitato de
l' 5 Voj
Sekve okazis la laŭstatuta elektado de parto cle la Estraro
estis elektitaj : Sro Pittoors kiel vicprezidanto, Sro de Ridder kiel
sekretario kaj reelektita kiel kasisto, Sro Van As.
Finfine, dar Sro Verheyden pro personaj kialoj eksigis kiel
prezidanto, Ia 'kunveno elektis Sron Van Gindertaelen kiel an3tataŭantan Prezidanton.
Post kelkaj dankaj vortoj, la nova Prezidanto agis unuafoje
en tiu kvalito fermante la kunsiclon.
Oni notu ke de nun la koresponclaĵoj estas sendenclaj
F. G. E., Draakstraat 22, Antwerpen.
Ni invitas
La Verda Kampina Stelo.
ARENDONK.
Ciujn gesamideanojn, precipe tiujn el la ĉirkaŭgo, partopreni en
nia « promen-ekskurso » kin okazos Dimaneon la 14-an de Aŭgusto. Kunveno en nia klubejo « Malakof » posttagmeze je la
1 V2a. Kunportu provizajojn por la liberaer-mango ; trinkaĵoj ha:

—

—

!

—

—

—
—
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Veblaj surloke. Tre agrabla programo : ludoj, kantoj, muziko, pikniko.
BRUSSEL. — Nia Estas la Estonto. — La 30-an de junio
nia sekcio jarkunvenis. La gemembroj aŭdis. la raportojn de la sekretario, de la kasisto kaj pri la vendo-servo. Tiuj raportoj atestis pri la aktiveco de nia sekcio dum la pasinta jaro. Laŭstatute
la estraro eksiĝis kaj okazis novelekto• La nova estraro konsistas el G. Broodcoorens prez., E. Cortvriendt sekr., A. Ackaert
kas., L. Mottoulle raportisto, R. Hessens bibliotekisto kaj fraŭlino A. De Turck kiu prizorgos la vendo-servon. La agemo kaj
akurateco de la estraranoj antaŭvidigas belan estonton al nia sekcio.
La 3-au de julio ni partoprenis la Flandran Nacian Kantfeston en Gent kaj la 11-an de julio ni eeestis la grandan artvesperon en la urba., teatro okaze de la Flanclra Nacia Festo.
Duin aŭgusto, la « feri-monato », nia sekcio nur kunvenos
du fojojn : la 11 an kaj la 25an. Ekde jaüdon la lan de septembro
ni denove regule kunvenos ĉiusemajne.
Antaŭ kelkaj tagoj ni ricevis nian kutiman jaran subvencion
de la provincestraro. Tin subvencio ebligis al ni, pliriĉigi Man
kason per 130 fr. kaj nian bibliotekon per libroj en valoro de
230 fr.
DENDERLEEUW. — La Leonidoj. — Kun abela diligenteco ni komencis nian agadon. Ni volas antaŭen kaj deziras montri
al nia instruistino Nedergaard, ke ŝi ne vane laboris. Fraŭlino De
Cock gvidas dafirigan kurson. Ciudusemajne ni kunvenas marde
je la 7.30-a en nia ejo « Verbroedering ». La estraranoj de nia
sekcio kunvenas la aliajn mardojn en la domo de la prezidantino.
Gratuloj La 16-an de julio geedzigis niaj membroj f-ino
Van Mieghem kaj s-ro Leays. Al la nova paro niajn koregajn
gratulojn !
Duin monato junio ni ĉiu
OUDENAARDE. — Al Paco.
semajne regule kunvenis, bedaárincle la gemembroj ne plu tiel
mi,itnonibre Ceestis, tamen ni ne perdas kuragon, estas somero
nun, sed ni scias, kiam venos la vintro, ili denove C:hij revenos kaj
ĉeestos kun gojo la ktinvenojn.
Dum junio ni kelkfoje ekskursis bicikle kaj ĉiarn bonege
amuzis nin. La ekskurso al Detirle la 26an. estis vere amuza, kuniris kun ni la gesainideanoj el Ronse kaj en Deurle :nem, ni renkontigis kun la gesamideanoj el Gento. La 3an. de julio kelkaj
niaj gemernbroj ĉeestis la kantfeston en Gento. La 21 au de julio
nia granda ĉitijara ekskurso al Belloeil. Ni esperas ke ĉiuj niaj
gemembroj partoprenos, ni foriros materie kaj revenos nur vespere. Ni sendos ankoraŭ specialan invitkarton, pliajn klarigojn ni
donos dum la antaŭaj kunvenoj.
Dum monato aŭgusto Ia kunvenoj okazos kiel ĉiam, Ciu
jaŭdo, do la 4an, 11 an, 18an kaj 25an. Tre verŝajm.' la 14an. de
aŭgusto ni ekskursos al Kortrijk, tion ni ankoraŭ priparolos duin
Ja kunvenoj.
— 28
—

—

OUD-TURNHOUT. — « Rekten al la Celo ». — La kurso
de K. Solĉ finita, nia nova klubo daŭrigas kurage en la lernado
de Esperanto. Ni kunvenas ĉiusemajne kaj dum la konversacio ni
klopodas paroli kiel eble plej multe Esperanton pri malgrandaj
legopecoj.
Gearnikoj, ĉiuj ĉiam sur sia posteno ĉar vi scias, ni iras, eĉ
kuras rekten al la celo. Serioza studado, kantado kaj ankaŭ ridado, alternas vice kaj far4,Y'as la ktinvenoj agrablaj !
TU RNHOUT. — La Turnhouta Espero.
Duin Pentekosto, 15 el niaj membroj partoprenis la kongreson en Brugge. Ciu bonege amuzigis. La membroj de ilia teatra
sekcio arte kaj talente prezentis la komedion « Kia Miksajo », kin
fariĝis vera sukceso.
Ek clenun ili studas la eblecojn por prezenti novan kornedion
duin la jubilea kongreso de 1939 en Antverpeno. Tiucele ili jam
kontaktigis kun la kongreskomitato. V. D.
Dimanĉon, la 12an de junio, la teatra sekcio de nia grupo
prezentis « Kia Miksaĵo » en la sanatorio « joosten » en Brecht
(pr. Antverpeno). Kelkaj membroj akompanis la ludantojn. Malgraŭ ke la ĉeestantoj (proksimume 250) ne komprenis Esperanton, ili bone povis ĉion kompreni. Ne sole la malsanuloj bonege
amuzigis, sed ili tiel unuafoje kontaktigis kun la Esperanto movado : do bonega propagantio. Tio-ĉi estis la kvina prezentado
de « Kia Miksajo. » dum la kvar lastaj monatoj. V'. D.
Kunvenraporto
La 1-an de junio okazis nia
natkunveno. Proksimume 20 membroj ĉeestis. Ni havis la plezuron gastigi inter ni Sron E. Heidler, kiu trapasis Turnhout antaŭ
ol reveturi hejmen al Celio-Slovaktijo. Li esprimis sian kontentecon pri la progresado de Esp. en nia grupo, kaj esperis ke ni
persistos. Poste, la prezidanto parolis pri la kursfina festo de pasinta dimanĉo, kaj dankis ĉiujn helpintojn por la sukceso de tin
festeto. Li komunikis ke la sekcio Turnhout estis indikita kiel gvida grupo por la esperanta vivo de la eirkaŭajo, kun la kunlaborado de la sekcio Arendonk. Tin decido de Fl. L. E. alportos multe da laboro al nia grupo, kaj tial la prezidanto petis la
komplezan helpon de ĉiuj. Poste oni diskutis ankoraŭ kelkajn
estrarajn aferojn : pri la biblioteko, pri la teatra sekcio, kaj pri
diversaj aliaj punktoj. Tiu interesa kunveno finigis per ko:nunaj
gajaj kantadoj.
V. M.
Raporto pri la esperanta regiona kunveno en Turnhout.
La 1 an de junio okazis estrara kunveno de la novaj sekcioj
de Fl. L. E., laŭ decido en la kunveno de la 26a de Majo.
.1■■■•••••
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Por nia Liga Flago

gra::

Sumo de la antaŭaj listoj
Sekcio Mechelen (La Estonto)
— 29

1.362,20 fr.
25,00 fr.
—

Sro. Baumers, prezidanto de la Turnhouta Espero, honvenigis la eeestantoin ; li traktis pri grupstatutoj, kaj pri la dividado
de la diversaj Postenoj en nova grupo. Sro Van Dooren donis la
necesajn konsilojn al la instruistoj de dafirigaj kursoj. La lingva parto de la kunveno estis prizorgata de Sro Wouters : li instruis la unuan lecionon el Witteryck Tiu leciono certe fruktodonos. Estis la vico al Sro De Troeyer, prezidanto de la grupo
Arendonk, kat parolis pri la esperanta movado, eefe pri la historio de lingvo internacia. Nun sekvis diskutado kaj klarigdemandoj de la partoprenantoj kaj preparado de program° por la kunveno de Dimaneo, la 31an de julio.

SOLVO DE PROBLEMO 52.
A.
Ar. — Mar.
Mard.
Mader.
Premad. — Repomad.
Pardonem.
Demonaper.
Promenad. — Moderna. — Denaro. — Redon, —
Dron. — Rod.
Od.
D.
—

SOLVO DE PROBLEMO 53.
Horizontale. Ebria. — Etapo.
rid. — alo.
imagoj.
esorim. — mes.
lutro.
teo.
imit. — tro. — dane. — kal.
kol.
volfram.
fok. — bas. — atol.
oka.
riéa. — nur. — krono.
dan.
kripla.
orgeno.
gri. — gaj.
liano. — pilot.
Veettlake. Limit. — danki.
mem. — tur.
brasik.
forki.nig.
tavol.
pra.
idol. — lok,
klin. — jut.
ora.
trafiko.
ero.
ano.taso.
kab.
orgi.
arb.
domar. — gal.
portal.
— sidejo.
ien. — éan.
entoci. — kanot.
PREMIOJ.
—

NORDKAMPINAJ NOVAJOJ.
Kursfina festo de la Cmh-kursoj de Sro Solc.

Dimaneon, la 29-au de Majo, okazis la kursfina festo de h
Nordaj Kampinoj en la ejo « Scala » de la Turnhouto Espero.
« La Espero » malfermis la programon. Sro. Baumers, prezidanto de la Turnhouta Espero, prezentis la instruiston, Kano
Solc, kin tenis festparoladon. La program° estis prizorgata de
Sro. J. Crols, kantisto; Sro Venmans, violist° de la Konservatio
de Antverpeno, akompaniitaj de Sro. Bosmans de la Lemmens Instituto. La Turnhouta teatra sekcio ludis « Li kiel gi », de Kalocsay, kaj « Kia Miksajo » de F. V. Dorno. La nederlandaj dancoj, sub gvidado de Fino Macs, duvoea kanto de fraŭli-noj el
Oud-Turnhout la deklamaclo de Fino el Arendonk, kaj la kanto
de la lernantoj de Weelde estis certe numeroj por kontentigi la
eeestantojn. Unitvorte, la festo estis sukcesplena, danke al la estraro de Turnhout, kaj al la kunlahorado de la nornitaj artistoj kaj
gesamideanoj. Agrabla kaj amuziga halo fermis tiun-ei esperanJ. K.
tan
tagon.
LA UNUA JUNULARSEMAJNO EN NEDERLAND°.
La Federacio de Laboristaj Esperantistoj en la regiono de la
nederlanda lingvo arangos kampsemajnon por infanoj de 12 ĝis
18 jaroj, kiuj kontentige kapablas uzi Esperanton.
koLa tendaro estos konstruata sur la — en Nederlando
nata kamptereno Doorn-Aŭsterlitz-Maarn, Nederland°.
Sporto, ludoj, prornenadoj sur la vasta erikejo kaj arbaroj,
kantoj, k.t.p. fortnas la programon.
La beleco de la ĉirkailajo de nia kamptereno speciale allogos partoprenadon en la sendube interesa kaj guiga kampado.
Nederlandaj infanoj pagas fl. 8. — inkluzive la vojagkossen vojagkostoj ; do tre rnalalta sumo.
tojn ; alilandanoj fl. 3.
vin
baldaŭ
al
: k-dino A. C. Obbes, Boezernlaan 24b
Anoncu
Rotterdam Noord, Nederland°.
—
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Fino Keoerijn gajnis la premion de 10 fr. por probl. 52.
Sro De Groote, gajnis la premion de 5 fr. por probl. 53.

NOVAJ PROBLEMOJ.
Por problemo 56 ni forlotos premion de 5 Fr; Por problemo 57 witt
de 10 Fr. Ensendu Ia solvojn sur aparta folio, metu sur ambait nomon
kaj adreson kaj ne forgesu glui la konkurskuponon. La difinoj kun (R)
estas radikvortoj. La solvoj estu sendatij antait la 5a de Septembro rekte
al Sro F. Vcilders, Bredastraat 94, Antwerpen.
DIABOLO ENIGMO (13 P.) N" 56.
Komencu per vorto de 7 literoj kaj forfaligu unu literon ée
éiu nova vorto gis numero 7. Tiam denove aldonu unu literon. Oni kompreneble povas miksi la literojn.

1

1.
Farunfabrikejo. (R)
2. —‹ Faru ekzemplon.
3.
Amtizema. (R)
4.
Pisti grenon. (R)
5.
Brili. (R)
6.
Persono. (R)
7. — Vokalo.
8. — Sovaga bovo. (R)
9. — Eitropano. (R)
10. — Fera oksido. (R)
11.
Grupigo da potencaj
komercistoj. (R)
12.
La plej granda birdo.
13. — Vojaganto por plezuro.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

—
—

—

—
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SPIRIALENIGMO. (60 P.) N" 57.
Parto de Francujo. (R) 2.
Korpparto.
FLANDRA ESPERANTO INSTITUTO
(R). 3. - kreskajo. (R). 4.
Longa fera stango. (R). 5. - Meti iun
Telefono
en akvon. (R). 6. - Plektita ujo. 7. - Sentegmenta spaco apud domo.
Poŝtkonto
»grist°. (R). 11. Vangharoj. (R). 9. -J Metalo. (R). 10.
(R). 8.
1654
Eldonado-Propagando-Librovendaclo
3268.51
Per seréado renkonti ion. (R). 13. - inventi. (R)
Song°. (R). 12.
Sidejo : Magclalenastraat 29, Kortrijk.
14. -■ Agi same kiel alia persono. (R). 15. - Oeno kaŭzita de materia
(R). 16. - Per studo akirita scio. (R). 17. - Substanco por
19. - Loka infekta
Aluminia oksido. (R).
fari pipojn. (R). 18.
Skizi. (10. 22. - Mangajo
maison°. (R) 20. •-■ Planedo. (R). 21.
jus aperis, en brogurformo, la teatrajo
Sama. (R). 24. - Lumigilo (R). 25. - membro.
de ovoj (R). 23.
(R). 26. -- Snurdancisto kaj gimnastikisto. (R). 27. - Alta monto. (R).
KIA MIKSAĵO !
28. - Sufokigi en akvo. (10.
Glata. 3. De ekstere al interne. 1. - Kompasdirekto. (10. 2.
Originala Komedio en unu Akto,
Fari truon. (10. 4. - pApogsego. (R). 5. - Prefikso. 6. - Esti apude. 7.
Astro. (R). 8. - Molviva. (R). 9. - Senrevene. 10. - Malkurage. 11.
verkita de F. V. Dorno.
'do de azeno. (R). 14.
Klopodi. 13.
- Supernatura estajo. (R). 12.
(R).
15b.
Gento.
(R).
16.
tapio.
de
- Kreskajo. (R). 15. - Speco
31 pagoj kaj fotografaĵo de la geaktoroj kiuj gin unue preze ttis.
Aziano. R). 17. - Fari ke io .estu ie. 18. - Surprize vidi. (10.
Prezo : 5 frankoj. Por 6 ekzempleroj : 25 frankoj. La aĉeto de
19. --k Krii. (R). 20. - Kripla. (R). 21. - Parto de frazo. (R).22.
ses ekzempleroj raitigas al prezentado.
26. Koloro 23. -1 Pagilo. (R). 24. - Vest*. (R). 25. - Steil. (R).
La esperantistoj kiuj ĉeestis la prezentadon duin la kongreso
Adverbo. 27. Serpento. 28. Juna homo. (R). 29. - Gracia. (R).
J. ---+ asonanco (R). 31. - Kunigitaj objektoj. (R). 32. - Adverbo.
en Brugge, povis konstati ke g;:i estas ludebla kun sukceso por
33. -1 Porto de teatra verko. (R).
ne-esperántista publiko kaj do havas grandan propagandan

De interne al ekstere. 1.

-

-

-

-

-

-

-

491

5

Pl

15L

15b

9Z

6

va-

loron.

Malmultekosta legajo por komencantoj
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1. - Libro, 110 paga, kin 2 verketoj de Alfred de Musset, traclukitaj de Jan Van Schoor. Rekomendita de « Esperantista
Literatura Asocio ».
« La Du Ainatinoj », novelo.
« La Kapricoj de Mariano », teatraio.
Prezo : 7.50 fr.
2. - Libro, 82 paga, kun bildo de la atoro.
« Elektitaj Noveloj », de Lode Baekelmans. Tradukis Jan Van
Schoor. - Prezo : 7.50 fr.
Je samtempa aĉeto de 5 ekz. de ĉiu verko (5 ekz. n' 1 -E- 5
ekz. n° 2) la prezo estas nur 5 fr. ; sekve, 10 ekzempleroj estas
haveblaj por nur 50 frankoj, inkluzive sendkostoj.

9

17

8

91.

11

Viktimoj.Romano Brogurita.
28.- Ir.
J. Baghy
Sur Sanga Tero. - Romano.
j. Baghy
43.50 fr.
La Verda Koro. Romano por komencantoj.
Baghy18.- fr.
Verdaj Donkihotoj.
romano.
26.- fr.
J. Baghy
Printempo en la Aŭtuno. - J. Baghy
12.50 fr.
Maria kaj la Grupo. - Romano. - Emba
24.- fr.
En Okcidento nenio nova. - Remarque
40.- fr.
La Vojo Returne. - Remarque
29.- ti.
Kudlago, la malgranda Eskimo. - Van Hichtum
7.- fr.
-

-

KUPONO

KUPONO

POR LA 56e

POR LA 57e

KONKURSO

KONKURSO

"BREUGEL"

OSTENDO

SPIJS_ en DRANKHUIS

HOTELO METROPOLE
Kerkstraat, 32
75 komfortaj éambroj kun fluanta

Em. jacqmainlaan, 37, Brussel
SIM
Lekkere Dranken
Fame konata pro siaj bongustaj kaj
maImultekostaj mangoj.
Ejo de N. E. L . E.
(Sekcio Brussel de Fl. L. E.)

akvo, varma kaj malvarma. Centra
bejtado. Lifto. Aittomobilejo. Kuire-

jo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ

Presejo
"HOOGER OP"
Vrijheid 101.

Arendonk

S-ano Sny kers hava la plej bonajn
rekomendojn kaj persone direktadas.

Zorgeme elfinita presado.
Favorprezoj por Esperantistoj.

Café Nieuwe Carllot

DRUKKERIJ
Air tomata Presejo

H. BRAEKEVELT
Statiedreef, 177, Roeselare.
Posedas vastan klientaron 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.

Plej bonaj trinkaĵoj.
Salonoj por societoj — Malvarmaj
mangajoj

Bonega servado.

Ejo de Flandrema Gupo Esperantista
(Sekcio Antwerpen de Fl. L. E.)
AANGENAAM LEERBOEK

t-t.So

E5PE R Pct1 11.5T

FRANS NEEFS-D'HELDT
Carnotstraat, 70 — Antwerpen

I

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

