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Flandra Ligo Esperantista!

Waarom Esperanto

441

?

De drang naar gezonde en nuttige_ ontspanning, het invoeren van het verlof met loon en de buitengewone ontwikkeling
der verkeersmiddelen brachten trek lust en toerisme tot ongezi2nen bloei. Jeugdherbergbeweging, kampeervereenigingen en toeristenbonden hebben reislust gewekt bij jong en oud. Niet alleen
eigen land wordt doorkruist, men wil ook naar het buitenland,
want voor « verre reizen » gaat immers voor ieder toerist een bijzondere bekoring uit.
Reizen in liet buitenland worden ondernomen niet alleen om
nieuwe horizonten te aanschouwen, maar
naar het heet —
om den blik te verruimen, om andere volken te leeren kennen.
Hier rijzen echter weer de taalmoeilijkheden als onoverkomelijke
hinderpalen op. De « kennismaking niet andere volken » beperkt
zich gewoonlijk tot een zakelijk praatje in een reisbureau, het
vervelend gebabbel met welwillende hotelportiers of gedienstige
kellners en de eentonige uitleggingen van officieele gidsen. D2ze kosmopolistische lui,- welke alle talen... radbraken, kunnen ons
uitstekende diensten bewijzen maar leeren ons geen volk kennen.
Nogmaals denken wij, Esperantisten, aan onze prachtige Esperantowereldbonden welke in duizenden steden en dorpen over
de geheele aarde afgevaardigden tellen. Waar wij ons ook heenbegeven, overal staan ons Esperantisten ten dienste ; dank zij de
verspreiding der internationale taal kunnen wij rechtstreeks met
alle volkeren in voeling treden.
Steeds intensiever worden de internationale .betrekkingen
steeds nauwer zijn de landen op elkaar toegewezen. Vroeger werd
een internationale taal wenschelijk geacht, nu is deze wenschelijkheld een voorwaarde geworden voor verderen vooruitgang. Of ficieele en private instellingen komen steeds meer in betrekking niet
—
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het buitenland. Dit alles gebeurt nog mits veeltalige briefwisseling,
vertalingen en tolken. Onpractische, tijdroovende en kostelijke
practijken waarvoor dan ook naar andere middelen dient uitgezien : het vraagstuk der internationale taal dringt zich 01).
E. C.
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BRAZILIE. — Het Instituut voor Statistiek heeft in algemeene vergadering het volgende voorstel aangenomen : de voornaamste statistische bekendmakingen uitgegeven door deze vereeniging
alsook door de onderscheidene .taten van liet land zullen voortaan
de noodige aanduidingen hebben in Esperanto.
Voorts werd den wensch uitgedrukt dat de departementen
voor Statistiek het Esperanto gebruiken. hij hunne huitenlandsche
korrespondentie.
ENGELAND : Gedurende het internationaal Esperanto kongres van IEL dit jaar te Londen werd voor de eerste maal een
telefoongesprek gehouden. in Esperanto tusschen Londen en Melbourne in Australië.
Van off'cieele zijde werd liet kongres ook daadwerkelijk
gesteund. Zo gaf o.m. het postheheer een hoekje uit met alle aanduidingen over de Britsche postdienst, tarieven, enz.
Voor de eerste maal in Engeland gaf ook de Britsche radioomroep korte inlichtingen over het Esperanto kongres.
Ook de pers liet zich niet onbetuigd. Meer dan 600 aankondigingen en artikelen o..er Esperanto en het kongres verschenen
in verschillende bladen.
FINLAND. — Door de Finsche Esperanto vereeniging worden reeds nu voorstellen gedaan aan het komiteit der Olympiade,
die in 1940 in Helsinski geheuden worden, tot het geliikstel!en
van Esperanto met andere talen.
FRANKRIJK. — Tot einde Juli, dus in een tijdsverloop van
9 maanden werden door cle Parijsche radio-stations 32 wekelijksche Esperanto programma's uitgezonden. Daaronder 21 opvoeringen vertaald uit het Fransch, 7 uit het Engelsch, eene Opvoering onderscheidelijk uit het Finsch, Spaansch, Katalaansch, kussisĉh en Japaansch.
Tot hiertoe telt de Espei autistische parlementaire groep reeds
121 leden uit verschillende politieke partijen.
Verschillende toeristische gidsjes en prosTOERISME.
pektussen in Esperanto verschenen alweer de laatste maanden, zoo
o.a. over Southend-on-Sea, Sunderland en Weston in Engeland,
Leuven in België, Karlsbad, Belohrad, Olomouc in Tcheco-Slowakye, Ry en Helsingfor in Denemarken, Panti in Estonie en in
vele andere plaatsen.
—

—
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Flandra Ligo Esperantista
CiENERALA KUNVENO EN ANTWERPEN, la 18-9-1938.
Ceestas la sekcioj el Aalst, Antwerpen, Arendonk, Bornem,
Leuven, Mechelen, Oostende, Ronse, Turnhout, Willebroek kaj Ia
reprezentanto el Mortsel.
S-ro Rainson, prezidanto, malfermas la kunvenon je la 10-a
horo, kaj bonvenigas eitijn, sed precipe la delegitojn de la novfonditaj sekcioj. Li ankaïl kun plezuro notas la eeeston de s-ro
advokato Muys el Bornem, prezidinto de la 1-a Flandra Kongreso
kaj unua prezidanto de Fl. L. E., kin min denove eniris la aktivan
movadon.
Stil) gvido de la sekretario la kunsido pritraktis la jarraporton.
Post rimarko de F-ino Terryn, estas decidite ke la liga flago surhavos nur unu daton : 1930, jaro de la oficiala fondo de la
ligo ; por la nova flago, inaŭgurota duin nia 10-a kongreso en
Antwerpen, 2.000 frankoj estos disponeblaj.
Al demando de s-ro De Troeyer, la sekretario respondas ke
estos eldonata ciklostilita katalogo de la libroj en stoko (IC F. E.
1. ; oni notu tamen ke eitij verkoj estas havehlaj.
S-ro Cortvriendt fiksas la atenton de la eeestantoj pri la « kriza » situacio, koncerne la manko cle helpopretaj personoj kiuj bonvolas plenumi estraran funkcion. En 2 jaroj la membronombro altigis de 265 gis 1.500 sed la estraro restas samnombra ; ni vane
alvokis ke kapablaj esperantistoj sin anoncu por kunlaboro, en
la sekcioj estas tamen kompetentuloj.
S-ro Roose prezentas la financan bilancon de la kongreso in
Brugge, kin fermas kun profita saldo de proksimume 1.200' frankoj.
S-ro Vangintertaelen, prezidanto cle sekcio Antwerpen donas
Ia unuajn informojn pri la jubilea kongreso en Antwerpen, kiu estos urm ei la plej belaj naciaj kongresoj iam okazintaj jam de
nun Unu Nederlanda urbo certigis la partoprenon de 200 esperantistoj •
Por tiu kongreso la kotizo restos fiksita je 15 frankoj ; membrol cie Fl. L. E. pagos uur 12 fr. ; tiuj kotizoi validos gis unu
semajno antai:1 la kongreso, tiam ili farigos respektive 20 kaj 15
frankoj.
Por permesi inde arangi la juhilean kongreson, estas decidite ke escepte la kongreskOmitatO ne devos pagi al la liga kass)
la kutiman licencpagon de 2 fr po kongresano.
La prezidanto pritraktas la agadon por la venonta vintro kaj
deklaras ke grandtrajte la laboro okazos samsence kiel pasintjare.
La kursa centro komencis Ia preparon de Cseh- metodoj kur6oj en
proksimume 80 lokoj, grandparte en regionoj kie ne jam okazis
kursoj. Ekzamenante la landkarton, oni konstatas ankora(i dezer;
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tajn lokojn kie ne ekzistas Esperantista vivo. Tiun sitttacion ni
volas forigi.
Ek de novembro kursserio komencos en la regiono Oudenaarde .Ronse, sub gvido de s-ano Sok.
F-ino Nedergaard gvidos serion en la regiono Geeraardsbergen
Aalst, en lokoj kie ne jam ekzistas sekcioj.
S-ro Boersma jam revenis en la landon kaj nunmomente
das dakigajn kursojn en la regiono Tielt kaj samtempe herpas
prepari komenckursojn.
Nova nederlanda instruisto estas dungita, nome s-ano Geenen el Hom -apud -Roermond.
En St. Niklaas, Antwerpen kaj Lier okazos 16 kursoj, tiel ke
Cirkail Antwerpen estigos densa reto da novaj sekcioj, kio samtempe liveros al la jubilea kongreso aron da partoprenantoj.
Dum la pasinta agado ni spertis ke Cseh-kurso dum- 2 sinsekvaj jaroj en sama loko, generale fiaskas la duan fojon ; tial
ni evitos tion kaj la novaj sekcioj devos sin dediéi al pliperfektigado kaj al la organizo de la grupvesperoj.
Sekcioj kiuj deziras kurson povas tion demandi al la kursa
centro, sed certigo pri efektivigo ne estas ebla.
La plua elverko de la ekzistantaj servoj dakigos kaj novaj
estos starigataj. Nun plej urgas finorganizi la servon de prelegistoj, por kiu necesas havi gvidanton. Sin jam anoncis 11 prelegistoj, kies listo estos sendata al la sekcioj. En éiu regiono ni
devas dispoui pri kelkaj personoj pretaj paroli en Esperanto
propagandce::: en nacia lingvo.
S-ano Muys klarigas la labormetodon en la regiono Borm:m
kaj komunikas i. a. ke regule aperas esperantlingva kroniko
flandra gazeto kaj ke li min agas por propagandi ée Davidsfonds.
La prezidanto klarigas ke pro manko de redaktoro, la anoncita bulten° « Flandra Studanto » gis nun ne povis aperi. Nun sin
anoncis por tio s-ano Coppée, pre-z. de la sekcio Gent, kiu, kun
helpo de s-ano Simoens el Brussel kaj ankaii de alitiloj, gvidos
Ia entreprenon. La bulteno estos 4-paga kaj aperos vc:rajne ek
de januaro 1939, kiel senpaga aldono al « Handra Esperantisto ».
Jarlibreto kun sciindaioj pri la ligo, aperos duin la monato
marto kaj estos senpage sendata al é iuj liganoj. Sekcioj kiuj intertempe bezonas adresojn -de sekcioj, povas ilin demandi al la
administranto, s-ano De Keyzer.
Restas ankoraft neorga-nizitaj, pro manko de gvidantoj, la
servoj por la gazetaro, turismo kaj aliaj.
S-ano Rainson, gvidanto de la kursa centro, konmnikas la
financajn rezultatojn pri la Cseh-kursoj okazintaj pasintan vintron.
La elspezoj sutnig-is je 60.659.95 frankoj kaj la enspezoj je
57.325,50 frankoj ; estas deficito de 3.334,45 fr., kin rezultas precipe el 20 provlecionoj post kiuj, pro diversaj cirkonstancoj, ne
povis okazi kursoj.
S-ano Van Gindertaelen demandas informojn pri la U. E. A.-

teklamo aperinta en « Flandra Esperantisto » ; la administranto
respondas ke estas pagita reklamo.
Post diversaj klarigoj kaj respondoj al demandoj, la prezi-;
danto fermis la kunsidon je la 1-a horo.

1

La sekretario.

—
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NOVA SEKCIO. — Ni elkore bonvensalutas La Paca Stelo,

Ja aktivan Esperanto-grupon el Ronse, kin trovis la vojon al nia

Ligo. Sekcio Ronse daiirigu sian dzemplan laboron profite al
nia landa organizo !
NIA LIGA FLAGO. — Fl. L. E. organizas konkurson por
projekto de flago. Gis 1-12-38 é iu senesce'pte rajtas ensendi skizo(j)ti al la liga sekretariejo : Magdalenastraat 29, Kortrijk. La
kolorigitaj skizOj estit de dimensioj 26 x 26 cm. La konkursantoj
nottt, ke la flago devas porti la mencion « FlamIra Ligo Esperantista » kaj la indi'kon « 1930 ». Estas gajneblaj tri :nonpretniojn
75 — 50 — 25 fr.
LIBRO-LOTERIO F. E. I. — Pro diversaj kailzoj ni devas
prokrasti la publikigon de la listo de premioj de nia granda loterio. Tin listo nepre aperos en la venonta numero. Niaj sekcioj
tamen ne atendu gis la apero de la premilisto por mendi biletojn
kaj komenci la disvendon. La loteribiletoj kostas po 1 fr. kaj estas
mendeblaj e F. E. 1. Kortrijk.

ORA PAĜO el mia libertempo

%I

M.M.La

ádi

Kune kun tri membrinoj el nia Esperantogrupo « La Verda
Paralizo » mi partoprenis belegan vojagon tra la orienta kaj suda
partoj de Svislando. La Handra grupo « Davidsfonds » vere bonege organizis gin.
La''31an. de jtilio, mi forlasis mian kvietan flandran urbeton
kaj tranoktis en la britega Bruselo, kie Ir stratoj neniam estas
trankvilaj. Mi opinias ke iaj personoj jam ellitigas kiam la aliaj
nur pensas iri en la liton !...
La lan.de afigusto, frue en la mateno, mi eniris en Ia agonaron voje. cie Bazel. Rigardinte tra la fenestro mi e'kvidis la
karakterizajn clometojn de niaj karaj « Ardennen », konstruitajn
el regicnaj tonoj. Post Metz, maldekstre, etendigas ebena pejzago, kin iom memorigas la flandrajn kamparojn, kaj dekstre mi
vidis la unuajn montojn, la « Vogezen ».
F.n Bazel, tnittafoje mi metis la piedojn sur svisan teritorion,
kaj vespere, mi promenis tra la pentrinda Zfirich. Pro la nacia festo svisa, la urbo kaj precipe la lago havis fabelan aspekton. En
kelkaj stratoj, oni estingis Ia stratrumigilojn kaj lid l mi pli hotte
—
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povis achniri la belegajn, ilurninitajn pregejojn kaj aliajn eefajn
urbkonstritaĵojn. Carmetaj estis la etaj barketoj, kiuj tute senbrue
glitis sur la akvo kaj kiujn lumigetis multkoloraj lampionoj.
La postan tagon mi ekskursis aŭtobuse al Schaffhaŭsen, fama pro la Rejno-akvo-faloj. Mi neniam fogesos nek la belegan
spektaklon, kiun mi havis antaŭ la okuloj tie, nek la Ciaman bruegon de la falanta,*blankgaŭrnanta akvo.
Einsiedeln posedas luksan pregejon. Enirinte en girl, mi unue
opiniis ke la ornamaĵoj sur la muroj kaj precipe sur la volbo estis
ekscesaj, sed, kiam mi observis parton post parto, tiam mi devis
konfesi ke ‘-"7,i estas vera artjuvelo.
En Rapperswil mi vizitis la malnovan kastelon, iaman rezidencon de la « Habsburgers ». Tie, sur deklivo, mi vidis gecervojn kaj cervidojn kiuj petis inangajon al la vizitantoj.
Sajnas 'ke Lenzerheide estas bela urbo svisa, sed mi ne sukcesis viziti gul, ear, kvankam la vetero estis varma kaj hela kiam mi
forveturis el la urbo Chur, tamen, alveninte proksime al Lenzerheide, kie mi eliris el la aŭtobuso, la pluvo surprizis min. Ho ! la pluvo
ïgis plttvego ! Kaj la pinarboj servis kiel pluvombreloj ! Mi tute ne
bedaŭras tiun Ci malbongancon kun la vetero, Car min mi scias kio
estas montpluvego.
La aŭtobusa veturado de Chur al Locarno estis unu el la nlej
bela partoj el mia vojago. Mi admiris la lertecon de la goforo,
kiu veturigis la aŭtobuson e iam pli alten. Longtempe mi vidis !a
t-: aman panoramon, kiu daáre malgrandigis. Ce Thusis, en la « Via
Malo », mi eiiris el la komforta aŭtobuso kaj malsupreniris la gtuparon, kiu kondukas al akvofalo en abismo. Pro la bruego de la
Cien-gutgprucanta akvo, ni preskaŭ ne povis kompreni unu la alian.
De tempo al tempo, sur la montpintoj, mi ekvidis 'blankan negon,
kiu brilis en la sunradioj. La lignaj montilometoj gajnas grandaj
fungoj, kiujn iu semis sur la montileklivojn. Tie kaj tie -ei mi rimarkis brutaron da svisaj bovinoj, C iuj sainkoloraj. La sonoriloj,
kiujn C iuj portas, faras strangan, senCesan inuzikon. Nun mi trovigis meze en belega regiono, nomita « Grafibunclen » kun sovagaj montegoj. Vere, tiumomente mi opiniis ke dit okuloj ne stifiCas por bonege vidi kaj enregistri en la memoron eitin ei naturbelecon. Mi estis dankema al Dio, Kin kreis tiel bela la karal
Svislandeton !
Sur la San-Bernardino-pinto mi atingis 2063 metrojn da alteco. Mi lavis miajn manojn en la malprofunda Moësa-rivero, kaj
elektis beletajn gtonetojn trovigantajn Cu en la fluejo, en laŭlonge
de la riverbordoj.
Locarno kaj Lugano estas du grandaj svisaj-italaj urboj. Tie,
vespere, mi povis plene gui la fabelan belecon de la luithimo sur
la lago kaj admiris la altan, malhelan silueton de la majestaj
montoj transe de la akvo.
Vaporgipe mi veturis al la insulo « lsola Bella » kaj al Ia urbo Stresa en ltalujo. La lago havis neniun sulketon kaj la blanka
poato flosis kiel cigno sur la blukolora akvo. « lsola Bella » po- 54 —
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sedas luksan 'kastelon, kin estas vera muzeo, 'aft itala slib. Kiam
mi veturis reen al Locarno, ventego regis sur la lago kaj fulmotondro okazis en la apudaj montoj. Neforgesebla spektaklo !
Per elektra vagonaro mi veturis tra la longa St. Gothard-tunelo. Poste, mi vidis multajn akvo-faletojn. 11i -estis Cu kiel blankaj rubandoj, eti kiel tulaj vualoj, sed mi pensas ke en la puintempo ili estas pli ampleksaj pro la negfandigo.
De Luzern mi veturis aŭtobuse al Kiissnacht. Kompreneble
estis impresa ekskurso por Ciuj gevojagintoj. La Regino-Astrid-kapeleto- estas beleta pro la simpleco ; multaj florkronoj kaj bukedoj trovigas Cirkat gi. Tie, meze de la libera naturo, Ciuj•geekskursintoj diris mallongan sed fervoran pregon por la animripozo
de nia Canna, bonega kaj tro frue mortinta Regino Astrid.
Mi trovigis ankaŭ sur Rigi-Kulm (1800 ai.) Mi ne faris tiun
Ci grimpadon piede, kvankam gi estas ebla, sed mi ne havis suHee da tempo. Mi atingis tiun altan montpinton per vagonareto,
kin gaje grimpis laŭlofige de la rnontdeklivo. Mi veturis tra ia
nuboj kaj sur Rigi-Kulm, do super la nuboj, la suno brilegis.
Grandaj hoteloj trovigas sur tiu monto, de sur kiu oni havas nepriskribeblan supervidon. Pleite Ci-foje, mi promenis malsupren al
Rigi-Kaltbad.
Mi vizitis ankoraŭ la urbon Sachseln kaj iris al la « Hotte
Brŭcke » — alta ponto — (97 in.) Rigardinte en la profundegaion, mi vidis la verdkoloran akvon, kin Ciam sereas sian vojon
inter la rokgtonegoj.
Bedafire, la tempo tro rapide forpasis kaj post dek unu tagoj,
kiujn mi plej agrable pasigis en Svisujo, mi devis rein i hejmen.
Duin mia tuta vivo mi memoros pri tin ei belega vojago.
Ho ! vi Ciuj, kiuj havas la okazon fari eksterlandan vojagori,
iru al tiu rava surtera paradizo. kin nomigas : Svislando !
M. J. Top.
Dankvorto de Bulgara Samideanoij
Karaj flandraj gesanádeanoj !

Veninte el la fora Islando en Flandrujon la 29-au de julio,
mi devis atendi tie-Ci la ipon kin reveturigos min al mia patrujo
Bulgarujo. Dum mia deviga libertempo mi havis Ia honoron esti
invitita de multaj sekcioj cle via landa organizo por prelegi
Bulgarujo, la lando de la rozoj kaj centjaruloj aft pri Islando, la
lando de glacio kaj akvofaloj. Kun granda plezuro mi propagandis en Antwerpen, Brussel, Brugge, Oostende, Diksmuide, Denderleeuw, Aalst, Turnhout, Ronse, Kortrijk, Waregem.
Mi guis la gastamecon Ce Carmaj flanclraj satnideanoj kaj ekkomprenis la luktadon de la Flandroj por propra lingvo kaj goji3
pro ilia fideleco al la Esperanto-movado.
Al eiuj, kiuj faciligis kaj agrabligis mian restadon mi
esprimas per la oficiala organo de Flandra Ligo Esperantista
miajn profundajn kordankojn !
Vivu Esperanto, la interpopola frateco kaj la tuttnonda paco !
Ivan H. Krestanov L. K. Publicist° en SOFIA. Bulgarujo.
— 55 —

Het lied van den zwerver

..1••■••■•.e

K. Kalocsay.
Het stof op mijne zolen
Ziedaar mijn land, mijn molen.
Mijn vaste bed is ieders grond,
Mijn zachte deken de avondstond.
De vogels om mij henen,
Verheugen mij het hart,
De wolken om mij weenen,
Als mij besluipt de smart.
lie, heisa, wat een groot genot
Op weg en steg, het zwerverslot !
Zoo doelloos door de dagen
Dwaal ik... Geen juk te dragen !
Nooit binde mij de- vriendentrouw,
Geen enkle vezel aan een vrouw !
Die vezel zou maar bijten,
Diep wortelend in de aard,
Die tot een wond zou splijten,
En 't is de pijn niet waard...
Ho, heisa, wat een groot genot,
Het eenzaam-dwalend zwerverslot !
In 't verre, blauwe vrije,
Kan zich mijn ziel vermeien,
Wijl tusschen muffe kamermuren
De hartesappen dra verzuren.
Filister, lamme kerel,
Zoo stik dan op je kruk !
Ik fluit gelijk een merel
En roep op mijn geluk,
Als mij weer lokt, o groot genot,
Tot nieuwen tocht, het zwerverslot !
Al zwervend kan ik fluiten,
Geen onspoed kan mij stuiten...
Als honger soms den aanval blaast
En op mijn maag begeerig aast,
Die vol verwijt gaat grommen,
Hoor, hoe 'k dat basgeluid
Dan weerom doe verstommen,
Wen ik .een prime fluit !
He, heisa, wat een groot genot,
De honger zelfs, voor 't zwerverslot !
En zijn vervuld mijn droomen,
Dan mag de maaier komen...
Geen vrouw zal weenen om ni ij n dood,
Geen kind, verweesd en zonder brood.
Adieu mijn schoone zwerven !
De sneemvacht dooft mijn val,
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Oebeden voor het sterveii
De kraaie krassen zal.
Een lijk op 't land... Geblaf... Het slot
Van 't vije, heerlijk zwerverslot !
Naar het Esperanto : Hector Verinnigen.

gin

La m ortanta soldato

La pluvo malrapide falis.
Vesperaj ombroj ekvualis
En grizon tristan kaj senventan
La teron nudan kaj silentan.
En koto kvazaá en ripozo
Li ktids en groteska pozo
Kaj gut' post guto sur la vango
De cl la
la vivosango
Fluetis daáre glutluide
Kaj tre, treege; malrapide,
Dum fajfis en doloraj fulmoj
La spit' tra dispafitaj pulmoj,
L'okuloj fikse sed ne vide
Rigardis supren kaj rigide
La fingroj skrapis en la tero
En febra agonisufero.
Sin sangaj lipoj treme movis,
Sed oni ne kompreni povis.
Similis gi al -pr4.3;ogemo,
Ai eble estis nur blasfemo.

F. V. Dorno.
DIVERSAĴOJ
ATENTU ! 10 NOVA!
En la monato Oktobro aperos « La granda Familio », monata
gazeto por la tutmonda Esperantistaro. ai estos ok-paga, sur koopera bazo, formato kiel ordinara tagĵurnalo.
La nura legado de la unua-numero certe instigos al tuja abono. Petu senpagan specimenon C:e la Redaktoro
CARL FRANZMANN, Groesbeek apud Nijmegen (Nederland())

ij

INTERNACIAJ E- KONGRESOJ. — La 30-a Universala EKongreso okazis duin ailgusto en Londono. Pli ol 1.600 Esperantistoj Ceestis tiun brile sukcesintan kongreson. La 'kongresanaro
reprezentis 28 diversajn landojn. La 31-a Universala E-Kongreso
okazos en Bern (Svislando). L-a 18-a Kongreso de S. A. T. (Sennacieca Asocio Tutmonda) okazis duin aágusto en Bruselo. La
kongreso farigis granda sukceso : pli ol 650 Esperantistoj el 16
landoj gin partoprenis. La 19-a S. A. T.-Kongreso okazos en Kopenhago. La 20-a Kongreso de 1. K. (1. E. (Internacia Katolika
Uni() Esperantista) okazis duin ailgusto en Ljubljana. Ûin parto- 57
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prenis 200 Esperantistoj el 10 diversaj landoj. La venonta
U. E.-Kongreso okazos en Antverpeno duin al:igusto 1939.
NOVA/ E-GAZET0j. — 13aldaft aperos nova E-gazeto Malento en Is1;indo. Ĝi estos monata periodajo kaj aperos tute
en E.

Interesigantoj petu senpagan provekzempleron (ie Mateno pokkesto 116, kaf jordo, Islando. La Nova Pro Lingva Gazeto ekaperis en julio pasinta..Reciakcia adreso : Romazzano, Perugia-I talujo (jarabono, 12 it. lin) Lyon Esperanto estas la titolo c:ie nova
propaganda franclingva periodajo kies unua n-o aperis en julio
pasinta. Redakcia adreso : 106 cours Henri, Lyon. (jara abonprezo 5 frfr. por Francujo).
T. A. 0. E. (la Tutmonda Asocio cie (leinstruistoj Esperantistaj) fine sukcesis realigi la planon, pri klit g-i jam kelkajn jarojn
pensis, nome la eldonadon de serio da valoraj, malmuiltekostaj
verketoj sur Ia tereno de eduko kaj instruado. Kunlabore kun la'
nederlanda firmo Muusses en Purmerend, T. A. G. E. nun arangas bibliotekon, kiu estos valora por geinstruistoj, gepatroj kaj
eitij aliaj, kiuj interesigas pri « Esperanto en la lernejon tutmondan ».
La unua libreto en tin serio estas de la konata peciagogo Dro
Ad. Ferriere kaj titolos : « eduki niajn infanojn ».
La laboro sur ei tin kampo estos mal facila. Oni bezonos la
knitlaboron de ĉiuj seriozaj esperantistoj kaj unualoke de ĉiuj geinstruistoj. Ne nur por aĉeti kaj legi la lib'retojn, sed ankai por
propagandi per ili inter la ankoraii ne interesigintaj gekolegoi kaj
ailtoritatuloj por konvinki tiujn personojn pri la granda valoro de
nia internacia lingvo por la lerneja laboro.
T. A. G. E. petas la helpon de kapablaj personoj, kiuj povos havigi interesajn inanuskriptojn, Cu originalajn, Cu traclukitajn.
Plue en Citi nacia lingvo ekzistas libroj, kiuj interesos internacian
publikon. Tiuj traclui<otaj libroj devos pritrakti « literature » at".t
popularscience temojn pri lernejo kaj edukado. La verketoj ne ampleksu pli ol 25.000 vortojn.
Oni skribu pri ei tiuj aferoj al la administranto de T. A. 0.
E. : Sro P. Korte, Schoolstraat 13, Veendam (Nederland).
Esperantista Interhelpo

La Esperantista interhelpo, servo kreita de UEA, celas konsili al samideanoj suferantaj pro reganta maltoleremo, kaj helpi
al ili laŭpove, starigi novan situacion en aliaj landoj.
La interhelpo laboras en kontakto kun oficialaj kaj cluonoficialaj institucioj okupigantaj pri la satna celo. Je miloj kalkuligas
JI viktitnoj de rasa kaj religia persekuto. Apud la senlaborecn,
iganta .kvazail konstanta kuntilo de l'socia ekonomio, starigas nova
minaco : La perforta ekziligo de eiaspecaj « neciezirinduloj ».
Ne estas la tasko de nia movado plendi, plori kaj protesti pro
maljusteco reganta. Ne estas eble ee ke ni helpu. Sed la tuit-Uitatmom kiun ni (levas fari estas pensi al tiuj malfelieuloj kun kiuj
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nin ligas la samaj ideo kaj lingvo.
Al ili ni helpu !
La Esperantista Interhelpo okupigas nur pui personoj politike
« puraj ». Pri samicleanoj arestitaj kaj sub observo de la sekreta
polico, ;.^Y,i povas okupigi nur post liberigo.
Ni nin turnas al bonvolaj samideanoj petantaj ekzameni la
helpopetojn specialajn kiujn ni publikigas tie ei. La nomojn ni ko.nigos al helpopretaj personoj. Diskreteco estas absolute necesa
por ne malutili al la petantoj.
Esperantista Interhelpo (Universala Esperanto-Asocio)
Palais Wilson. Genève.
I.
Peto
Eks-astriano, 46-jara, aktive laborinta por la movaclo, serCas rifugon en transmara lanclo, AüstraJio, Novzelando, Ameriko.
Perdis oficon pro rasa kailzo ; ricevas regulajn paperojn, ear
politike ne suspektita. Konstru-ingeniero. Laboris en gravaj firmoj plej diversaj, disponas je brilaj atestoj. Dum 9 jaroj g tata
oficisto ; studis juron ; bona organizanto kaj energia. Akceptas
kion ajn, estas sana, energia, senfamilia. Bona ,karaktero.
Peto 2.
I lungara gtatanino kun knabo parolanta krom E-on la gertnanan, sperta mastrumantino sereas rifugon en lando ne rifuzanta
viktimojn de nuna maltoleretno. luna, sana, laborema kaj modesta. Posedas regulajn dokurnento'jn de origino, pasporton k. t. p.
Politike ne-gargita kaj ne-suspektita.
Peto 3.
Sainideano en Vieno, devigata forlasi la landon kaj posecianta
eion necesan (permeson instaligi en transrnara lando, pasporton
k.t.p.) devas deponi kiel garantion la sumon cle 720 Dolarojn. La
duonon li jam .kolektis. Mankas do 320 dolaroj. Li petas, ke oni
pruntu al li tiun ei sumon, pageblan en Nederlando de kie li forveturos pergipe. Repago poparte kun rentumo. — Informoj (Jonas
la Helpservo de UEA, al kin la petinto estas bone konata.
Peto 4.
Vienanino, 33 jarag-a, tailorino tre sperta, laborinta por ~arangaj modmagazenoj en Vfeno, kuit bonegaj atestoj perdis oficon pro rasa kaizo. Sereas rifugon en alia lando scias krom sian
metion la mastrumadon, escepte pezajn laborojn. Satas infanojn.
Parolas fitte Esperanto-n kaj scias iom la francan. Posedas regnlajn paperojn kaj ricevas pasporton.

Cu oni povas efike propagandi Esperanton per kin*?
La respondo al tia demando ne estas duba : nepre jes. Sed
ne sufieas ke propaganda filmo estu efika. Gravas ankail ke gi
estu praktike kaj ofte uzebla. Tio okazas se
- gi estas malmultekosta,
— se gia tekniko estas tia, ke oni povu uzi gin Cie kaj sen aparatoj eksteroulinaraj.
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Pri la efikeco, tiu filmo devas
— esti sen titoloj kaj sen paroloj, sed komprenebla per la agado
mem, per ‘.,r iaj bildoj, kiuj estas fakte la plej internacia lingvo.
montri la esperantan temon je diversaj aspektoj : praktika,
lingva, gastema, pacisma.
— Fine, gi devas ne tedi la rigardanton, sed distri, ee annizi lin,
kaj lin konduki iom post iom al pli seriozaj demonstracioj.
Povas esti interese konstati kiel oni zorgis pri tiuj "precizaj
konsideroj en provo jam konata, tin filmo « Antaáen », kiuri faris
francaj Esperantistoj okaze cle Ia 50a jarfesto de Esperant..
Novaj detaloj venas hodiail kaj klarigas kiel la aiítoroj atentis
pri la ei-supraj punktoj.
La financan kaj teknikan punktojn solvis senpene la elekto de
la filma formato 16 milinietra. E fektive, unu horo da projekcio 16
milimetra kostas de ses gis dekloble malplimulte ol samlonga
projekcio el granda format-o. Plie, la 16inima filmo estas tutmonde
uzebla ee en la plej malgrandaj vilagoj, C.' ar g iaj projekciaparatoj
estas ĉie aeeteblaj ai) lueblaj je malalta prezo. Ankafi ia eta prezo
gravas, por la facilo de la sendoj aI de la portadoj. Aliflanke, « ANTAUEN » estas realigita la stillinio de lo
moderna kino, el ritmo, el situacioj, el vivo kaj movo, tiel ke idarigaj titoloj aspektus tute superfluaj. Cetere, ili estis nepre evitotaj pro e iuj tradukaj malfacilaĵoj kiujn ili kreus.
La eefa karaktero de « ANTACJEN » estas gia komenca aspekto ne severa kiu venigas la publikon, ŝtupon post ŝtupo, al la
esperanta temo. Duni dudek minutoj, g; rakontas la(' komika kaj
plej movema maniero la malfelieojn de in .fremdulo kiu venas en
Paris, kaj povas paroli kun neniu. Pli kaj pli gravaj iniskomprenoj
okazas al li, aventuroj (en fame konataj kvartaloj de Paris)
kiam nia kompatindulo perdas eion : vestojn, pakaĵojn, ee... esperon. Tiam, li renkontas Esperantiston. Tin ei komprenas lian situacion ; li ekinstruas al li Esperanton, per rekta metodo, berde
de la rivero Seine. Tie, lokig,'/as perekrana lingva demonstracio, kaj
poste la filmo pliseriozigas. La du kuntiloj renkontas aliajn samil
deanojn ; ankafi tiuj akompanas la eksterlandanon, kaj tiam akazas rapida vizito de la esperantistaj Paris-aj medioj. De loko al
loko, Ia amikaro pligrancligas gis okazigi esperantistan manifestndon el pluraj centoj da personoj meze de kiuj oni vidas multajn
francajn fainulojn.
Kaj venas la pacisina parto, verkita lail simbola stilo. Kiain
la manifestantoj kantas hore « La Espero »-n, aperas bildoj, komence konfuzaj, kaj iom post iom pli netaj, kiuj montras militistajn clemonstraciojn. Virino aplafidas ; sed ŝia vizago estas kaŝala
de okulŝtopilo el ŝtofo. Tiam aperas Esperanto, simbole reprezentata per brako kun verd-stela ringo. öi eltiras la okulA'tofon
por ke la virino vidu, malantafi Ia brilaj soldatoj, nazajn, tenuegajn militajn scenojn. Poste, Esperanto kondukas ŝin, poezie promeni en la alia flanko de la vivo, sur la kamparo paca, fruktodona,
prizorgata de homoj kiuj laboras, kiuj « konstruas », kiuj ame
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dafirigas la vivon, e iujn vivojn... La lastaj bildoj estas resumo
la monda haoso, kaj aludo al la neceso de tiu ordiga kaj amiga
solvo, kiu estas nia lingvo.
Tiu filmo estis, por niaj francaj samideanoj, ega peno, eefe
financa. Tial ili meritas ke ilia provo, ne eefe estu laüdata, sed ke
gi UT1LU.
Tiucele, por eiaj aliaj klarigoj, MI por eventuala uzo de la
filmo « ANTACIEN », sin turni al « SOCIETO FRANCA DE
PROPAGANDO POR ESPERANTO » 34, rue de Chabrol, PARIS
10.
(J. 1. M.)

Pioniro. — Nia grupo bonege progresas. DudeAALST.
ko da anoj regule eeestas niajn semajnajn kunvenojn. La 17an.
de septembro, ni havis paroladon de samideano Krestanoff el Bulgarujo, pri sia lando kaj pri sia restado en Islando.
La 7an. de septembro, li denove eeestis nian kunvenon kaj
lernis al niaj grupanoj, amuzigan ludon. Le 27an. de septembro,
nia prezidantino parolis pri Ia Londona kongreso.
ANTWERPEN. — Flandrema Grupo Esperantista. — Post
la elektado de parto de la estraro, oni kompreneble intencis eklaboni, ce eklaboregi... ear, Vi ja scias, « Novaj balailoj bone balaas ! » Sed, bedaiírinde, estis ĵus malfeliea labortempo, ear ankail por niaj geklubanoj pagita libertempo ekzistas ! Do, ni kune
libertempis... kaj okazis nenio. Ai'', se Vi volas, ni, t.e. la estraro,
pricerbutnis kaj priparoladis la programon de nia septembra festo
kaj de Ia ligkunveno.
Ni vizitis tendaron Esperantistan je la Skeldbordo, aü, pli
bone, ni intencis viziti gin ; sed, ear gi ne organizita estis pro iu
kafizo ajn, ni pasigis la vesperwi en nia... ludklubejo.
Plie ni ricevis kelkajn gevizitantojn el diversaj lokoj, nome
—
Sron. Van Dooren — kin a.ligis kiel Flandremano nova !
Sron. De Ketelaere ; Srinon. De Cock kaj Sron. De Wit, preziclantinon kaj sekretarion de la nova grupo el Kontich.
Poste, eiti geklubano streeis, lafí povo, forvendi kiel eble plej
multe da kartoj por ke nia festo sukcesegu ; ankaii forsenditaj estis
ducent cirkuleroj tra Flandrujo kaj al Nederland° !
Tiam, merkredon la 14-an de septembro, ni havis la honoron bonvenigi en nia rondo du samideanojn Cehajn, Sron. Jindric
Vogelfang kun lia ainiko, venintajn el Praha. Sro. Vogelfang rakontis interesaĵojn kelkajn pri la Esperanta kaj la Sokola movado
en Cehoslovakujo. 1.1 meritis aplaildon
Nun kun la alproksimigo
OUDENAARDE. — Al Paco.
—

—

—

—
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de la vintra sezono, nia grupa vivo plivigligos, la kunvenoj okazos
denove regule eiun semajnon kaj ni esperas ke Ciuj niaj gemembroj Ceestos tiel multnombraj kiel antaŭe. Ni ankaŭ organizas por
la monato dktobro novan kursserion en Oudenaarde kaj la Cirkaŭaĵo. Baldaŭ ni komencos la propagandon, ni esperas ke la sukceso estos tiel kontentiga kiel g,ri estis pasinta jaro, ee pli, .ar
estas la devo de Ciu membro fari propagandon ĉe amikoj kaj
konatuloj, Ciu membro devus varbi minimume 3 aŭ 4 novajn lernantojn, por ke nia gatata profesoro Sinjoro Kano Solc havu denove grandegan sukceson, do, gesamideanoj el nia regiono, vizitu
viajn gekonatulojn, varbu novajn element*, pruvu ke vi komprenas kaj alte taksas la honoron, havi denove Esperantajn kursojn en via regiono. La kursoj tre vergajne okazos meze de oktobro. Pliajn klarigojn vi havos dum la kunvenoj venontai.
BRUSSEL. — N. E. L. E. — La regionan renkontigon en
Arendonk Ceestis 'kelkaj el niaj anoj kiuj ne hezitis bicikli tiucele
pli ol 200 Kin.
Ek de septembro nia sekcio denove kunvenas eiusemajne. En
Ja komenco de Ciu kunveno nia prezidanto pritraktas duin duona
horo, gramatikajn punktojn. Tiuj ekzercoj estas profitigaj al Ciuj.
Kvankam niaj kunvenoj estas generale Ceestataj en kontentig:a
maniero, ni tamen alvokas Ciujn niajn anojn akurate Ceesti niajn
kunvenojn, Car baldaŭ ni pritraktos niajn planojn por la venonta
kurssezono !

La Leoliidoj. — S-ano Krestanov el
DENDERLEEUW.
Bulgarujo duin sia vojago tra Eŭropo haltis en nia urbo kaj honoris nian sekcion per vizito. Interese li parolis pri Islando-, kie li
estis dum 8 monatoj, kaj pri Bulgarujo. Li tiagrade vekis nian
intereson por Bulgarujo, ke niaj sekcianoj sopiris foje vidi la belan patrujon de S-ano Krestanoff. Niaj anoj .kiuj neglektis tiun
interesan kunvenon maltrafis agrablan vesperon ! Ni ikore dankas
nian eksterlandan gaston !
—

KORTRIJK. Konkordo. — Pro eksigo de s-ano Cognie,
kui translogigos al Hardbeke, estis elektata por la sekretaria
funkcio, f-ino Germaine Decaluwe, Overleiestraat 40.
La 1-10-1938 edzigos Fino Simonne Cognie, inembrino de
nia sekcio, kun korespondanto sia, s-ano Pierre Claperon el Oullins-apud-Lyon. Al la juna paro, kin farigos nova Cenero en la
vico de la internaciaj edzigoj, ni prezentas niajn plej sincerajn
bondezirojn por feliCo, sano kaj prospero.
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SOLVO DE PROBLEMO 56.
Mueldom, modelu, ludem, natel, Juni,
u, ur, rus, rust; trust,
struto, turisto.
SOLVO DE PROBLEMO 57.
De interrée ek.qeren.
Loren. — kap. — mirt.
rel. —ban.
— korbo. — kort.
barb. — or.
nomad. — rev.
trov.
malkovre. — imit. — embaras. — art. — ambr. — alumin. —
— ter. — pentr.
ontlet. — simil. — lamp. — au.
akrobat.
alp.
(Iron.
De ekstere internen.
Nord.
plata.
bon. — ,kanap.
mal. — iirni. — stel.
mort. — nepre. — time. — di.
peni.
— -mul arb. — mat. — ras. — arib. — meti.
inir. — vok.
— lam. — vort.
verda.
mon.
rob. — ,ah.
tro.
kobro.
knab.
lert.
rim. — pak.
ne.
rol.
PREMIOJ.
Fino V. d. Ven gajnis la prennon de 5 fr. por problemo 56.
Sro V. Gindertaeletz gajnis la premion de 10 fr. por problemo 57.
NOVAJ PROBLEMOJ.
Por problemo 60 ni forlotos premion de 5 fr. Por problemo
61 nou de 10 fr. Ensendu la solvojn sur aparta folio', metu sur
ambaŭ nomon kaj adreson kaj ne forgesu glui la konkurskuponojn
La difinoj kun (B) estas radikvortoj. La solvoj estu ensendatij
ambaŭ nomon kaj adreson kaj ne forgesu glui la konkurskuponojn.
94, Antwerpen.
MAG1A KVADRATO. No 60. (5 p.)
Forum horizontale kaj vertikale la samajn vortojn, de la sekvonta difino.
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) Okokula insekto, (R)
Bone trakti hm per trinkajo.

(R)
3) Skui, inciti,
4) Tutajo de Cio kiu ekzistas.
(R).
5) Koricloro.
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verbo (de loko).
Regula arango de aferoj. ( R) — parto de jaro. (R) —

10.

—

ne kontrailstari, klinigi. (R)
11. — Malgranda parto de Mto. (R)
speco de hailta malsano. (R)
19.
Definita kvanto da mono. (R) — facile knedebla. (R)
13.
Parto de jaro. (R)
Vertikak.
1.
Parto de jaro.
9. — Rondo, mezo. '(R)
eesi havi. (R)
3. — Pagilo. (R) — KarWoloro. (R) — adverbo.
4. — Prefikso,
Diaĵo de sovaguloj. (R)
areto da kunekreskantaj ajoj. (R)
5. — Detala tabelo. (R)
herbaeo. (R) — simile, egale.
6. — Teksajo.
antikva greka monero. (R)
7. — MemIbro. (R)
pron. pers. — adoreti. (R) — mar:d. (R)
8. — amata. — parto de kapo. (R)
Birddomo. (R) — sera (R)
sonanca.
Metale. — Kristanigi. — interna korpparto. (R)
Pron. pers. — Pon. montr.
intenco, deziro. (R).
Rektangulo. — kampara terposedajo. (R)
13. — Parto de semajno. (R)
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Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto.
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Horizontale
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1. Parto de jam.
2: Kil, ,,tarigi. (R)
tempkalkulo, epoko.
.......,,...
Ill
( R)
I
3.
Parto de jaro. (R)
_' — nernia element°,
simbolo Ce.
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Plifaciligi la ĉiuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter
la homoj sen diferenco pri ras°, nacieco, religio ai lingvo.

Krei internaciajn servojn uzeblajn de C-hij homoj, kies intelektaj ail materiaj interesoj estas trans la limoj de ilia, genta
ait lingva teritorio.
-

Kreskigi inter siaj membroj forti' an ligilon de solidareco kaj
disvolvigi ee ili la komprenon por fremdaj popoloj.
La Asocio estas natrala rilate al religio, nacieco ail politiko.

donas :
Al la Membroj Membrokarton kaj 250-300 paan jarlibron
kun la adresoj de Ia Delegitoj, esperantistaj grupoj, gazetoj,
organizoj, kun sciigoj pri nia movado, internaciaj rilatoj ktp.
:

Al la Membro-Abonantoj : Krom tio la gazeton « Esperanto »,
internacia eeforgano de la esperantistoj, kun artikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj informoj pri la inovado, dufoje monate.
Al la Subtenantoj : Krom eittj dokumentoj, kiujn ricevos Membro-Abonanto, premion konsistantan el libroj el la Esperanto-literaturo.
AL CIU NOVA AN() dum tuta jaro, libropremion 1a propra
elekto.
KAJ CIO KONTRACJ MODESTA KOTIZO ! de 16 Fr. por
Meniln-o, de 40 Fr. por Membro-Abonanto kaj de 175 Fr.
por Membro-Subtenanto (Belga valoro).
Pagebla al Universala Esperanto-Asocio, Genève.
PoWek-konto belga : 1842.00, Brussel.
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Universala Esperanto - Asocio
SVISLANDO

GENÈVE

Palais Wilson

- 64 —
KUPONO

KUPONO

POR LA 60.

POR LA 61.

KONKURSO

KONKURSO

OSTENDO

"BREUGEL"
SPIJS- en DRANKHUIS

HOTELO METROPOLE
Kerkstraat, 32
75 komfortaj éambroj kun fluanta

Em. Jacqinainlaan, 37, Brussel
•13
Lekkere Dranken
Fame konata pro siaj bongustaj kaj
malmultekostaj mangoj.
Ejo de N. E. L. E.
(Sekcio Brussel de Fl. L. E.)

akvo, varma kaj malvarma. Centra
hejtado. Lifto. Aittomobilejo. Kuirejo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ

Presejo
"HOOGER OP"
Vrijheid 101.

Arendonk

S-ano Sny kers hava:, kt plej bonajn
rekomendojn kaj persone direktadas.

Zorgeme elfinita presadO.
Favorprezoj por Esperantistoj.

D RUKKERIJ
Afttornata Pret;ejo

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.

Café Nieuwe Carnot
FRANS NEEFS-D'HELDT
Carnotstraat, 70

—

Antwerpen

Plej bonaj trinkaĵoj.
Salonoj por societoj — Malvarmaj
rnangajoj

—

Bonega servado.

Ejo de Flandrema Grupo Esperantista
(Sekeio Antwerpen de Fl. L. E.)
AANGENAAM LEERBOEK
VOLGENS RECHTSTREEKSCHEMETHODE
Overvloedig geïllustreerd

Uiterst geschikt voor zelfstudie.
Bestellen bij F.E.I. Kortrijk

12 fr. portvrij.
Korting aan onze afdeelingen.
~Mw.,

Presejo"1-100GER OP- Lavrijsen, Arendonk. Tel 52

