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X-a Jubilea Kongreso de Flandra Ligo Esperantista
Antwerpen, 27-28-29 Majo 1939.

UNUA KOMUNIKO!
En unua konainiko estas iel la kutimo esprimi sian ĝojon

ear oni estas vokita al honoro kia organizadi Kongreson ; kio igas
postulo ankoraŭ pli urga klant temas pri jubilea Kongreso !

Nu, Flandrema Grupo Esperantista plene konscias tion kaj
vere fieras, sed gi ne forgesis ke la dorsa flanko de honoro estas
ŝargo : ankaŭ tion ĝi ne neglektas kaj gi nenian penon ŝparos
por, ne mankante al siaj devoj, porti tiel pezan prirespondon.

Post tiu deklaro, kin eble ŝajnos superflua, ĉar tute natura,
ni donu al Vi la unuajn informojn kaj faru la unuajn instigojn.
Estu tamen anta(idirite ke, pro klareco, ni opiniis dezirinda enŝo-
vi tiujn sciigojn en rubriketojn  : konsiderinte la utilecon de la pro-
cedon, vi pardonu gian rigidecon !

I. — Elekto de Loka Kongresa Komitato : post mallongaj do-
loroj ,legu balotoj !) F. G. E. prezentis al la popolo  feliĉa sian
naskkvinon, nome E. Verheyden, T. Van Gindertaelen, J. Van As,
F. Volders kaj Maria Van der Mast. Post interkonsiliĝo, oni de-
cidis ke tiuj LKK-anoj postenos respektive kiel prezidanto, sekre-
tario, kasisto, festdirektoro kaj asistantino ; ili plie rajtos mem
elekti laŭbezone personajn kuniaborantojn. Tiu LKK, kiu intencas
cetere esti tiel laborema kiel la antaŭaj, estis tuj nomita : « Komi-
tato de l' kvin Vo-j » kredeble ĉar ĉiuj nomoj komencigas per vo,
vo kiel venko...

2. — Pro gramo : estas kompreneble iom tro frue por komple-
te disvolvi gin sed til jam povas anonci ke, krom la kutimaj punk-
toj okazos sabatvespere, antaŭ la balo, la unua prezenialo de
« Levu la manojn », originala komedio el la  plumo de la bone ko-
nata afitoro de « Kia Miksaĵo », sano F. V. Dorno ; la aktoraro
estos la teatra sekcio de Turnhout kies meritoj kaj talent() ne
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plu estas substrekendaj. La dimanĉa vespero estos plenigata per
granda Balo kun specialaj unuaklasaj atrakcioj. Rilate Lundon,
Ja klasikan ekskurstagon, kelkaj proponoj estas jam cleponitaj kaj
ni atendas ankoraŭ aliajn. Ni plie memorigu al Vi ke la Liga Fla-
go estos solene « inaŭgurata » dimanĉrnatene..

3. — Aliĝoj : Dum la lasta Ligkunveno la kotizoj estis fik-
sataj jene : por anoj de Fl. L. E. 12.— fr. ; por aliaj samideanoj
15. — fr. Notu ke tiuj prezoj, kvankam ili rilatas partoprenon al
Jubilea Kongreso estas mem tute ne jubileaj : ili estas samaj kiel
en la antaŭaj kongresoj... Tarnen tio validos nur gis unu se-
majno antaá Pentekosto : poste ili igos respektive 15.— kaj 20.—
fr. Tial ne hezitu tuj aligi kiam vi ricevos la aligilon : cetere tio
ne estos malfacile al Vi, ĉar la aligilo mem estos tiel plaĉaspekta,
tiel alloga ke vi kvazaŭ aŭtomate plenigos la blankajn lokojn kaj
havigos la sumeton al la Kongresa Kasisto. Tiel cetere vi perine:
sos al ni publikigi, jam venantmonate, unuan liston de Kongresa-
noj.

4. — Glumarkof : Jam de kelka tempo niaj glumarkoj estas
eldonitaj : kelkaj sekcioj kaj samideanoj jam aĉetis ilin, tiel ke
la cluono de la kvanto estas for. Ni nun varrne incitas vin fari no-
van aŭ unuan mendon ĉe la Kongresa Kasisto. Ekster ke ili estas
tre belaj, ili ne kostas multe : 9 fr. po 100 ; 5 fr. po 50 ; 1 fr. po
10. Glumarko estas efika propaganda element°, ne forgesu :
letero vojagas, iras de mano al mano  Tial Rrofitu la okazon
konigi al multaj nian X-an !

5. — Informoj eiujn informojn, demandojn kaj viajn bonve-
najn sugestojn sendu al la Kongresa Sekretario : T. Van Ginder-
taten, Stefaniestraat, 44 Antwerpen.

6. — Pagoj : ĉiujn pagojn direktu al la Kongresa Kasisto
J. Van As, Dambruggestraat, 46, Antwerpen aŭ giru je lia P. C. K.
n" 422.784.

Jen, karaj gesamicleanoj, la unuaj informoj pri tin komuna
aventuro, kiun oni nornas Kongreso : de nun, ni ĉiumonate gis-
tagigos ilin kaj komunikos la lastajn novaĵojn kaj arangojn.

Kompreneble, multaj aferoj estas ankoraŭ pritrakto.taj por
atingi kion ni deziras, norne ke Vi gun indan jubilean Kongreson
kaj kunportu pri gi agrkblajn remernorojn  Ni dezirus ke tiu
Kongreso estu impona u g; ne estas la lasta de serio da ĉiu-
jaraj laboroj, dediĉo kaj progreso, kaj ĉu ne necesas tiam ke gi
estu supera, signifoplena en eiuj rilatoj ?

Jen unua kialo por esti multnombraj !
Sed restas alia argument° : g; estas pli praktika, sed sendu-

be konsiderinda ; Vi scias ke Antverpeno estas dece brila kadro
por Jubilea Kongreso, ke g; estas dece granda urbo, sed estas ora
kadro, kaj malkara urbo... Nu, ni povas garantii ke eio estos
akirebla je la ordinaraj prezoj se ni estas proksimume 400-ope...
Kaj tio eblas... Se vi nur volas — kaj vi volas --- sincere kunla-
boni, ĉiuj, propagandi kiam necesas, kaj helpi nin laŭpove, ek-
zemple ne prokrastante vian aligon, akirante glumarkojn, kaj in-
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stigante viajn gearnikojn kunvojagi al Antverpeno, nu, tiam, ni estu
certaj pri la sukceso de la X-a, sukceso kin estos tiu de nia sarni-
deana kunlaboro kaj sukceso por la Esperantisrno en Flandrujo !

T. Van Gindertaelen, Sekretario de LKK.

nENERALA LIGKUNVENO okazos en Brussel, dimanĉon,
Ja 11-an de decembro je la 10-a matene en « Vlaamsche Club »,
Em. jacqrnainlaan 121 .(proksime de Ia norda stacidomo) Pro la
graveco de la tagordo de tiu laŭstatuta generala ligkunveno, ni
esperas la ĉeeston de ĉiuj niaj sekciaj delegitoj kaj de niaj lokaj
reprez en ta n toi.

TAGORDO :
1) Raporto pri la antaŭa generala kunveno.
2) Nia X-a jubilea kongreso en Antwerpen.
3) Laŭstatuta reelekto de parto de la estraro.
4) Fiksado de la ligaj kotizoj por 1939.
5) Ekzamena komisiono.
6) Liga Flago.
7) Diversaj komunikoj kaj ronddernandoj.
Pere de « konunikoj N" 7 » ni sendis al la sekretariejoj de

niaj sekcioj la proponojn de la estraro koncerne tiun-ĉi tagordon.
Tiujn proponojn niaj sekcioj ekzamenu dum la grupkurivenoj
pri ili okazos voĉdonoj duin la generala ligkunveno.

LIBRO-LOTERIO F. E. 1. — Citij niaj sekcioj ne ankoraŭ
mendis kvanton da biletoj de nia loterio por disvendi duin la grup-
kunvenoj. Ili konsciu ke Cies kunlaboro estas necesa por ebligi bal-
daŭan tiralon. Ekzamenu la trian kovertpagon de tie-ĉi numero
kaj tuj mendu kvanton Ce nia Instituto !

Kion monero rakontis.. .
de Pol Van der Poel.

La nikelaj Dudekfranknioneroj ja estis tro pezaj en la poŝoj
kaj post mallonga vivo jam la mizeruloj estis kondamnitaj je morto.
Sonantaj argentaj moneroj anstataŭis ilin, kaj forgesitaj ili nun
kuŝis en grandaj sakoj en la monŝranko de la nacia banko.

— Kiel vi ankoraŭ brilas, diris unu monero al alia, kiu kuŝis
kontraŭ i , certe vi havis brilan vivon !

— 11m, respondis la radiant°, mi duin tiuj kvin jaroj restis
en infana ŝparpoto. Kia teda, malgoja vivo... Sed ĉu eble vi, kiu
ŝajnas vere maljuna, kies brilo estas for, ĉu vi eble havis iun aven-
tum ?

— Mia vivo estis tre agema...
— Ho, rakontu al ni tuj, kriis diversaj scivolemaj kunsortanoj.
— Estas tro longa...

— 83 —



Ne ! ne ! ni havas tempon, kaj plie, tio forpelas la enuon.
— Nu, reparolis la malbela disketo, se vi volas, mi klopodos

ĉion re:nemori...
Kaj tintetis nun eĉ ne tuut peco en la sako, kaj eittj aŭskultis,

auskŭltis.
Jam la unuajn tagojn post mia naskigo, ekrakontis la paro-

lanto, mi forlasis la bankon kun kelkaj centoj de miaj kamaradoj.
Aŭtomobile ni veturis al granda fabrikejo kaj jam la saman tagon
liii kuis en la monujo de laboristo.

Strange, kvankam li ricevis min kun aliaj fratoj, mi estis en-
karcerigita en aparta fako de la monujo, kaj tion farante la viro
diris rikanante : — Vi estas mia privata propraĵo !

La .saman vesperon, fanfaronante li ĵetis min sur la tablon en
kafejo. Sed en la tirkesto mi nur restis duonhoron, ear intergan-
gante cent-frankbileton, la kafejestro min jam translogigis en la
mano kaj poste en la pogo de alia viro. En la pantalono de ei
tin mi tranok.tis.

La sekvontan tagon mi reviclis la taghtmon en tabakmagaze-
no, kaj tie mi restis durn du aŭ tri tagoj... La ricevisto de !Mek-tra
servado min kunprenis en sia sako, kaj dum monato mi estis en-
karcerigita en la monkesto de l' kontoro.

Estis denove, okaze de salajra pagado ke mi forlasis tiun
tedan lokon. Oficisto min donis al sia edzino, dirante : « Rigardu,
tio estas la unua duclekfrankmonero kiun mi vidas... Sed -mi ja
preferas la biletojn, kiuj ne tiel pezas en la monujo. Evidente mi
tre koleris pro tiuj ofendaj vortoj, sed la homoj ja ne komprenis
mian lingvon kaj mia'protesto do estis vana.

Duin duona monato mi logis tie. Kaj estas unu el la plej stran-
gaj okazintaĵoj el mia vivo, kiun mi spertis ĉi-tie. En tiu hejmo la
kato havis kutimon, kiu ne tre plaeis al la mastrino, i iam for-
kuris... Tiam mi estis kvazaŭ vekilo, kvazart sireno !... Kiam do la
virino volis altiri gian mogton la katon, ŝi prenis min el la man-
skatolo, faligis min kontrail la g tonoj, kvin, dek fojojn, kaj la kato
alrapidis, intencante ludi per mi, sed tuj mi ree malaperis en la
skatolo... Nia kato estas vera « arivisto » diris la edzo, nur la su-
no de la mono altiras gin !

De tie mi forvojagis per la fervojo al la najbara granda urbo.
Dum kelkaj tagoj mi restis en la fera kasto de l' eefkasisto, kaj
poste alvenis en privata hanko. Mi jam timis novan monahan vi-
von en la malbelaj keloj, sed kia felieo, la eefkasisto, kin iun tagon
gajnis malsaneta, eble pro troa mangado kaj trinkado, ne klare vi-
dis el siaj okuloj, preskaŭ falis kontraŭ sego, sed klopodante teni
Ja ekvilibron, li faligis la lignan kesteton en kin mi kuis inter
aliaj kamaradoj, kaj surteren-mi tuj kuregis inter fendo de l' plan-
k°, guste sub la centra varmigilo. Li blasfemis kaj ekkolektis la
viktimojn de tiu katastrofo ; sed cluone kagita en la planko fendo,
en la ombro de la varmigaparato, li ne malkovris min, kaj tenue
grtimblante li hejmeniris tiun tagon. Preskaŭ duin tuta semajno mi
restis tie, guante de la plej bela libereco. Mi povis vidi ĉion, sen
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éSti vidata...
lun matenon purigistino per longa broso min vipis en la vi-

zago kaj kuntrenis min nekonscie en la lumo... Siaj okuloj brilis
kiam gi prenis min inter la fingroj ; gi gajnis heziti kaj tiam min
metis en la pogot' de sia antaŭtuko... Ciujn du minutojn min ka-
resis volupte g iaj fingroj ; gi ludis kun mi, sendube pro gojo por
mia posedo. Kiam la eefkasisto alvenis, de el alia kontoro gi ek-
gvitis pro emocio. Sed fine gi decide iris al la viro, kaj rakontis
lin kiel gi estis trovanta min. Mi malaperis en la monujo de la ofi-
cisto, sendube en la loko de kolego kin nurk estis monkest-monaho
anstataŭ mi.

Estis denove en kafejo ke mi eliris mian mallargan restade-
jon. Sed tiam mi travivis tiel viglajn horojn, ke ne estas ebla eion
rernemori. Dum du aŭ tri monatoj mi preskaŭ ĉiun tagon gangis
de posedanto : bakistoj, ŝufaristoj, legomvendistoj, kuracistoj, ei-
garkomercantoj, bierlaristoj, kaj tiel plu, kaj tiel plu... Nenio spe-
ciala okazis, sed la vivo estis plena je diversaĵoj kaj amuzaĵoj.

Tamen aventuroj, kiujn mi neniam forgesis, atendis min. Fin-
fine mi estis en la mano de forgisto.

Jam li interdisputis kun kunlaboristo pri vetittclo de piedpilk-
pronostiko, laŭ kin la unua devis pagi kvin frankojn al la dna ; sed
la unua rifuzis.

— Vi ne havas plu da mono, kriis la dua.
— Ne ! fanfaronis la unua.... Ne... Kaj Ii prenis min en siaj

nigraj fingroj... Ne !... Rigardu nur !... Kvarfoje kion vi postu-
las !... Sed vi inalpravas, kaj nenion ricevos...

— Vi perdis kaj vi pagos !
— Ha ! ha ! ha !
— Pagu, gtelisto, ekvokis la dua kolere.
— Kion vi diris ?
— Steilst° !
Ili interbatalis. Mi falis sttrtere. La dua ege batis la unuan,

tiam tuj levigis, prenis min, forkuris, kaj antaŭ ke mia posedinto
povis alveni, li batis min per granda martel o .

— Jen ! kriis la alia. Mi ne volas vian monon, kaj li forjetis
min al la kapo de mia mastro.

Tiu lasta rigardis la vundojn, kaŭzitajn per Ia martelo, sed
vere ne tre gravis, kaj fine, eble kontenta ke li ne devis pagi, li
denove metis min en sian monujon.

Tiuj vundetoj, kiuj verdire ne gravis por mia sano, tamen
kaŭzis ke la sekvontan dimanCon, oni kondamnis min je morto,
nur herezulo el Ia mezepoko meritis !

Tiun dimanĉon, nia forĝisto intencis viziti sian maljunan on-
klon, loĝanta en vilago ne malproksime de la mbo. En la staci-
domo li demandis vojagkarton kaj pagis per mi.

Kun okuloj de nova Serlok Holmes, la oficisto min prenis en
Ja mano, pristudis miajn vundojn kiel lerta kuracisto, faligis min
sur marmora tableto, kaj hezitis.

— Estas bona monero, laŭdis mia mastro.
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— Kaj mi diras ke estas malbona, sinjoro, respondis la mi-
cisto nun, kaj mi tuj clistranCos gin.

Li forlasis la gieeton, dume mia mastro kriis kvazaŭ estis
li mem kiu estis kondamnita.

Mia ekzekutisto kun grimaco sur la lipoj pagis al turmentegi-
lo, kiu similas al egafodo. Ho ! mi denove ek..gvitas kiam mi pri-
pensas titijn angorajn momentojn. Jam mi estis en duoncerklo, kiu
kvazaŭ estis fabrikata laŭ mia formo kaj mezuro, kaj guste Cir-
kaŭprenis min... Jam brilis la mortiga tranCilo !... kiam savanta
angelo, mia defenda advokato, haltigis la manon de rekzektitisto.

— Cu vi estas certa, diris tin kolego de la unua, sendube sub
la influo de mia protestanta mastro, kiu ernociigis la stacidoinon.
Jam dudek personoj alrigardis antaŭ la gieeto.

La savant() prenis min de la egafodo, ankaŭ rigardis min plej
atente, faligis min ree sur la marmorajo kaj deklaris

— Oni nur misformis gin per peza objekto, sed ne estas fal-
sa monero. 1-lo ! se tiam ankaŭ mi estis konanta la lingvon de
homoj, mi certe je sankta indigno estus protestanta... Mi, falsa
monero ! Mi, kiu clevenis el la rega monfarejo !... Sed mia g,rojo
estis tiel granda, C:ar tiam mi komprenis la grandan valoron de ia
vivo, ee se g,-; estas malriCa kaj gajnas teda.

Mia ekzekutisto ankoraŭ duin momento hezitis, kaj pripensis
eble la sekvojn de justeca eraro, kaj tiam li cedis pro la justa ple-
dado de mia advokato  La publiko vigle priparolis la proceson,
tiel laŭte ke gajnis malgranda ribelo, kaj la polico de la staciclo-
mo forlasigis la lokon.

La oficisto, kin fine akceptis min, tamen malfidis la aferon,
Car li ne gardis min en lia kaso, kaj tuj mi alvenis en la monsa-
keto de clancistino, kit' intergangis kvialekfrankbileton.

Kia kontrasto ! El la infero de nigra, malbonodora monujo, gra-
sa kiel lardo, mi flugis en la Cielon de vataj kusenetoj, kie flirtis
aromoj de rozoj, violoj, diantoj kaj jasmenoj. Mi tuj alkutimigis al
tiuj parizaj inoroj, kaj estis pudrita kaj pripentrita kiel mia nova
mastrino.

Sed, malfeliĉe, ne eterne daŭris tiu revo... Ce dancistino Cio
dancas, ankaŭ la mono, kaj tuj mi fordancis el la vata lito... de-
nove sur malmola fera fundo cie monkesto en modornagazeno.

Mi 
* *

Jus tiun momenton iu forprenis la monsakon el la .banka mon-
kestego. La moneroj ruligis haose en aliaj direktoj kaj se nia he-
roo, ne jam soifis pro la longa parolado, li povis rekomenci, C ar
aliaj nun Cirkaŭigis lin...

ILUZIOJ_ 
STOr- a=e-snr auwwwwwwwwa

Maljuna poeto, jam sola sur tero
En verkoj inalnovaj je iu vespero
Revidis poemojn el sia junec',
Relegis la kanton pri granda belec'

— 86 —

De lia unua kaj earrna knabino
Per kiom da fajro, obstina rutino
Li rimis la versojn, kaj sentis pri am'
Dekiu longtempe formortis la flam'.
Nur strangan ricleton sur lia vizago
Ekvekas Ci tiu junecinemoraĵo,
Car preskal ii ne rememoras pri gi 	
De l' granda pasi' restis nur iluzi ' !

Sed ankaŭ li vidis en sama libreto
Aliajn poemojn pri aina sekreto
El kit, naskigis nur rnelankoli
El kiu naskigis nur melankili'
Longtempe gi regis per ania magi'
En koro diskreta de la naivulo,
Vivante ekstazon de la somnabulo.
Li kantis pri rido, saluto, parol'
Kaj pri flekseblec' de malforta la vol'.
Eterne ja gajnis la fajra deziro
Kaj plendis li orile en akra satiro.
Duin jaroj li vane esperis ; sed gi
Denove por li estis nur iluzi...

Pri lia edzinli revidis la centon
Da verkoj, formanta ja amdokumenton
Priskrib' de l' vekigo de tin Ci am',
Prikanto de l' unua kiso ; roman'
Reala de longaj piedpromenadoj,
Pri balo kaj pri mezepok-serenadoj.
Admiris li kapon kaj bugon, okulojn
Brilantajn, kaj gaje ricevis gratulojn
Edzigo Ciela ! ii kantis ekstaze,
Eterna felle° ! Ii rimis emfaze...
Sed post la eclzigo subite ja i
Farigis denove de l'am'... iluzi' !

Pol van der Poel.

DIVERSAĴOJ 	
E-ELSENDO PERE DE N. 1. R. OKAZE DE LA ZAMEN-

HOF-TAGO. — La 14-au de decembro N. 1. R. (Nederlandling-
vaj elsenclop je la 19-a horo elsenclos dum 30 minutoj 'belan E-
programon. La arang,i-on prizorgos « Brusela Esperanto-Kanthoro  »
(horestro A. lsaya, teknika gvidanto F. Buenting). Nepre aŭskultu
kaj ne forgesu vian devon : danki N. 1. R. (Flageyplaats, Brus-
sel) citante vian organizon Fl. L. E. !

« 1-a E-KARAVANO AL ECIIPTU ». — Egipta E-oficejo
por turismo (strato Mokattam 10, Port Said) aran,Q:as rondvojagon,
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de la 21-a gis la 27-a de decembro, en la lando de la sfinkso kaj
piramidoj. Tuta kosto po partoprenanto : 7,5 anglaj funtoj. Intere-
sigantoj petu aligilojn kaj alclonajn informojn  al la citita adreso.

NEDERLANDA KONGRESO « ESPERANTO EN LA LER-
NEJO » okazis en Den Haag la 5-an de novembro en la granda
salono de la Zoologia Ûardeno. Oin Ceestis proksimume 1.200 in-
teresigantoj. Pluraj-eminentuloj paroladis pri E. senescepte en laŭ-
da senco. Kun granda entuziasmo oni akceptis sekvan mocion : La
kongreso, aŭdinte la enkondukojn de clelegitoj de gravaj religiaj
kaj politikaj popolgrupoj.

Konstantante la Ciam kreskantan, kaj ankaŭ en aliaj landpj
sentitan neceson pri monclhelplingvo por la internacia interkontak-
to, konvinkite ke tio eblas okazi sen altaj kostoj por la komunti-
mo, petas la landregistraron kaj popoldelegitaron

1) Akcepti E-on inter la fakultativaj fakoj, nomitaj en la art.
2 de la elementa instrulego.

2) Instruadi L-on en la porinstruistaj lernejoj.

AŬSKULTU LA REGULAJN DISSENDOJN :
Dimanĉe

8.45 - 9.00 Lille : Esperanto-kroniko.
9.10 - 9.25 Koitrijk 204 : Esp.-kroniko de G. Debrottwere.
18.00 - 18.30 Reykjavik 1442 : Esp.-kurso de Th. Thordarson.
21.30 - 21.45 PRC 7 Mineira : Momento de Esperanto.

Lunde :
17.20 - 17.35 Suisse Romande 443 : Esp.-kurso de P. Bouvier.
18.45 - 19.00 Montpellier - Languecloc 224 : Kroniko de A. Ca-

poulade.
19.00 - 20.00 JV 2 RL Caracas 51.72 : Parolalo.
19.30 - 19.45 PRA 8 Pernainbuco 720 : Kurso sub la patroneco

de la Departement° de Nacia Edukado.
20.50 - 21.05 Roma 2 RO 31.13 : Radio-jurnalo.
22.45 - 23.30 Paris 431 : Esp.-teatraĵo.

Marde :
20.20 - 20.35 Kaunas 1935 ; Klaipeda-Mernel 531 ; Lyiae 41:

« Nia anguleto ».
21.00 - 21.10 Tŭri 410 ; Tartu 579 ; Tallinn 229 : Esp.-kroniko.
21.25 - 21.40 PRF3 Sao Paulo 860: Informoj kaj kurso.
22.30 - 22.45 PRF5 31.58 ; PRF2 Rio-de-Janeiro 780 : Informoj

kaj kantoj dum « Horo de Brazilio ».
Merkrede :

1.45 - 2.45 XECR Mexico 50.17 : Informoj.
14.00 - 14.20 Paris 431 : Esp.-kurso de C. Rousseau.
20.00 - 20.30 LTI Rosario 384 : Esp.-kroniko.

Vendrede :
1.45 - 2.45 XECR Mexico 50.17 : E.-kroniko.

21.20 - 21.35 Brno 325, Praha 470 kaj aliaj es!. stacioj : Espe-
ranto-kroniko.
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Sabate
9.30 - 10.00 7 HO Flobart : Esp.-kroniko.

13.45 - 14.00 Lille 247 : Esp.-kroniko de f-ino André kaj R. Cur-
nelle.

16.15 - 16.30 Loksbergen-Limburg 202 : Esp.-kvaronhoro.
18.01 - 18.18 Roma 420 ; 2R0 31.13 : Turisma kroniko.
21.25 - 21.40 PRF 3 Sao Paulo 960 : Informoj, kantoj, kurso.
23.30 - 24.00 Barcelona 377 kaj 42 : Parolado.

Ciuloke oni festas la centjaran clatrevenon de la apero de la
majstroverko de Hendrik Conscience : » LA LEON() DE FLAN-
DRUJO ».

Tiun libron tradukis 1-1. J. Bulthuis, fingva komitatano kaj
gi estas rekomendita de la Esperantista Literatura Asocio.

01 estas havebla, en bela tolbindajo, e Flandra Esperanto-
Instituto en Kortrijk.

Por la mendoj kiuj atingos nin dum la monato decembro, ni
fiksis specialajn kondiCojn : la prezo estas 32 fr. inkluzive seld-
kostojn ; krome Ciu aCetanto ricevos donace belan silkan legosig-
non, kun enteksita portret° de D-ro Zamenhof.

Ciu Flandra Esperantisto devas profiti tiun okazon por akiri
valoran libron kaj belan premion.

Gimnazia Esperanto grupo, collége In unicipal de Chalons
sur Marne, Francujo deziras korespondi kun gekolegoj pri la vivo
kaj kutimoj de la gekoleganoj kaj inteiSangi pokmarkojn kaj post-
kartOjn.

Karaj gelerninloj ! Denove mi estas reveninta por instrui Es-
peranton en via lando. Kelkajn gekonatojn mi jam renkontis, sed
Ciujn ne, pro tio mi deziras pere de la ligorgano tutkore saluti
Ciujn iamajn gelernantojn ka; bonajn geamikojn. Kiam mi en Flan-
dra Esperantisto, legas pri viaj laboro kaj farad° en la grupo, mi
gojas, sed vi ne sufiCe ofte uzis Ia okazon per via revuo montri al
la cetera verda Flandrujo ke, ankaŭ vi, la novaj grupoj faras vian
eblon por efektivigi la ideon de nia Majstro, Dro Zamenhof.

Daŭrigu kurage kaj gis la revido.
Anna Nedergaard.

E=	 tiefgrclk
•

(I>trope ricevitain verkojn ni recenzas, unuope ricevitajn ni nur inen-
dia& Verkoj, senditaj al aliaj advesol ol rettakchN administracio aû Flandra
Esperanto-instettito, eatos ignoi-ataj).

I. N. Newell : BAKIS, 10 originalaj noveloj el la vivo de egip-
toj. 152 pagoj, fonnato 19 X 13. Prezo : 22 fr. bros., 28 fr. bind.
Eldonis Literatura Mondo, Budapest.

En la amaso da literaturajoj per kiuj oni inundis Esperantu-
jon, nur malofte trovigM verkoj kia estas la nuna. La tinua skizo
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LISTO DE DIFINOJ DE VORTELEMENTOJ.
(daŭrigo).

------- .1. respekti kaj honori kiel dion
2. arnegi.

= 1. preciza logloko de persono, difini-
ta per strato, tuilbo k.t.p.
2. surskribo sur koverto aŭ pak*,
montranta la nomon kaj Ia precizan
loglokon de la persono, al kin gi es-
tas sendata.

• havanta la econ kuntiri la histojn, kitijn
gi tugas.

, rompi la geedzan fidelecon.
= vorto, aldonata al nesubstantivo por

precizigi gian signifon lat) loko, tem-
po, kvanto, maniero k.t.p.

=. 1. jurist°, rajtigita por pledi en ju-
gejo por la interesoj de procesanto aŭ
cle akuzito
2. iu, kit' subtenas per vortoj aferon,
opinion, projekton k. s.

• 'niks* de gasoj, plejparte azoto kaj
oksigeno, kin eirkailas la teron.
aparato, pli peza ol la aero, sed ka
pabla levigi kaj movig,ri en gi.

----- 1. kondutanta amike, kun agrablaj vor-
toj kaj komplezo
2. esprimanta amikecon, géntilecon,
komplezon.

= ŝajnigi ion per nenaturaj manieroj.
= 1. éio, kio estas en la inondo, konkre-

ta aŭ abstrakta, montrata en nedifini-
ta maniero
2. io, kio estas objekto de pensado, la-
borado aŭ okupado.

• malgojigi, suferigi morale.
konciza, sencoriea principo aŭ arto.

• mondparto, trov4.1anta sude de Eŭropo,
inter la Atlantika kaj la Hincla meanoj.

41. aclor' (v tr)

42. adres' (s)

43. adstting' (a)

44. adult' (v ntr)
45. adverb' (s)

46. advokat' (s)

47. aer' (s)

48, aeroplan' (s)

49. afabl' (a)

50. afekt' (v tr)
51. afer' (s)

52. aflikt' (v ti)
53. aforisrn' (s)
54. Afrik' (s)

« Basis » donas la titolon al la libro kaj formas enkondu-
kan parolen. La dua novelo kondukas la leganton al Port Saki
kaj kontaktigas lin kun la kosinopolita Egiptujo. Kvankam la di-
versaj rakontoj estas sendepenclaj tint' de la alia, la aŭtoro tarnen
sukcesis prezenti tuton, kiu interesas gis la fino.

Tarnen rimarko : se la libro estas elstara laŭ literatura vid-
punkto, gi ne estas rekomendinda laŭ katolika tnoralo.

SILKA LEGOSIGNO, kun enteksita portret° de nia Majstro
D-ro Zamenhof. Bela, bone prizorgita portretigo de D-ro Zamen-
hof, kies vizago kaj subskribo aperas klare sur la blanka fono. Di-
mensioj 15 X 5 cm. Prezo : 5 fr.

INFANOJ KAJ PATRINOJ — de Dorothy Canfiekl Fisher.
Tradukita de T. J. Gueritte. 175 pagoj. Tole binciita 3 ŝilingoj 6
pencoj. A.e.eteOla C:e iu Esperantista Librovendisto aŭ e Internacia
Esperanto-Ligo, Heronsgate, Rickrnansworth, (Herts.)., Anglujo.
Eldonita de The Esperanto Publishing company, Ltd., Angliijo.

Oni povus indiki multajn kialojn por instigi al la legaclo
ei bonega libro, éar gi tuŝas problemon kiu interesas grandan
parton de la hornoj. La problemo mem estas ege grava kaj la
konsekvencoj de gia solvo sendube mulle influas la no' rmalan evo-
luon de la socio : kiel faciligi la rilatojn inter la malnova kaj ao-
va generacio, kiuj estas la devoj de la unua rilate la edukado de
la dua ?

La psikologoj, unue, trovus en la libro riéan materialon bazi-
tan sur zorgoplena observado de « vivantaj » infanoj, tibservado
kiu ne igas la animon de la infano nura cifertabelo.

Tiuj due, kiuj ofte kontaktigas kun infanoj — mi pensas
ekzemple pri infanjugistoj, instruistoj, advokatoj de junaj krimu-
loj ktp. — trovus en la verko de Dorothy Canfielcl Fisher neet-
Cerpeblan minon da informoj pri la delikata kaj impresebla psiko
junula.

Kaj restas fine tria kategorio da homoj — kaj eble gi am-
pleksas preskaŭ éluin — kiuj havas kiel urgan devon primediti la
instruojn de la dirita verko, nome la gepatroj, la estontaj gepatroj,
kiuj volas eduki siajn idojn « g,r*tistaclirekte » ; ili lernu en gi pen-
si memo gustadirekte kaj rigardi Ia filon aŭ filinon ne per la okul-
vitroj de pasintaj principoj at) antaŭjugoj sed kiel fakton.
Tiam sur tiu firma fundamento ili korektu aŭ favoru la primitivajn
tendencojn kaj prezentu al la societo realan viron aŭ virinon !

Estu plie dirite ke la libro estas facile legebla kaj katenas la
atenton kiel roman°, ke la esperanta tekst° estas taŭga, flua, ke
La gramatikaj legoj estas tre malofte « perfortitaj », ke preseraroj
malsvarmas.

Libro valora do kaj nepre legenda !
T. V. G.

SANKTA STEFAN°.
En la serio de esperantistaj popoledukaj kajeroj, kitijn reclak-

tas Jozefo de Mihalik, protesoro, afergvida prezidanto de Hun-
gara Esperanto-Federacio, aperis la tria, belege ilustrita kajero pri
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Sankta Stefano la unua rego de hungaroj. Ankaŭ tiu kajero, kune
kun la gis nun aperintaj kajeroj, servas por konatigi la hungaran
kulturon, historion kaj landon al eksterlandaj samideanoj.

La kajero estas menclebla Ce la reclaktoro J. Mihalik SASHA
LOM, Hungarujo. — La unua kajero estas skribita pri Franci3ko
Rákóczi la II-a, la dua kajero pri Hungaraj brodaĵoj. La prezode unu kajero estas 2 respondkuponoj ; kin inendas kune la 3 ka-
jerojn, ricevos ilin por 4 respoalkuponoj.
Esperanta Lingva Komitato Akademio
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55. ag' (v ntr)
	

I. uzi siajn fizikájn aŭ spiritajn for
tojn por produkti iun efikon
2. uzi rimedojn por atingi celon.

56. agac' (s)

	

	
malagrabla sento en la dentoj, kaŭzata
de fortaj acidoj.

57. agat' (s)
	

speco de kvarco kun diverskoloraj vej-
noj.

58. agit (v tr)
	

1. inalkvietigi, inciti homojn por poli-
tikaj celoj
2. naski en la animo sentojn, kinjn in
mal trankviligas.

59. agl' (s) 	 = rabobirdo el la familio 	

60. agoni' (s) 	 = dolora lasta batalo de mortanto kon-
tra il la morto.

61. agord' (v tr)	 --= 1. starigi gustan rilaton inter la di-
versaj sonoj de unu aŭ pluraj 'nu-
zikiloj.
2. inklinigi hm al iu agmanie.ro,
emigi itin al io.

62. agrabl' (a)	 --= kio plaĉas, plezurigas.
63. agronomi' (s)
	

= scienco, arto kulturi la teron.
64. ag' (s)
	 = tempo, duin kin vivis homo aii bes-

to aŭ dum kin ekzistis objekto.
65. agi' (s)

	

	
diferenco inter la nominala kaj la
efektiva valoroj de la mono.

66. ajl' (s)
	 = vegetaĵo el la familio de liliacoj,

uzata kiel spicajo	 sativuin).
67. ajn (n) = vorto, aldonata al pronomoj, ad-

verboj kaj konjunkcioj por insisti
pri la nedifiniteco.

•
Tik C YY 1■11.

ANTWERPEN. — Flandrema Grupo Esperantista. — Nia
sekretario, Sro. J. De Ridder, faris paroladegon pri la Biblio. La
vigla aplaŭdo montris, ke li sukcesis.

La sekvantan Dimanĉon, la 23-au de Oktobro, ni vizitis la
laboreman grupon Turnhoutan, kin ricevis la viziton de la mult-
nombra klubo el Eindhoven, Nederland°. Ni goje interkonatigis
kaj ege amuzis nin !

La 25-an de la sama monato nia grupo, en kunlaboro kun la
fama Popoluniversitato Herman Van den Reeck, same kiel pasint-
jaron, ekorganizis vesperkursojn en komunuma lernejo. Gvidas
tiujn kursojn nia prezidanto, Sro. Th. Van Gindertaelen.
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Plie, je la 9-a de Novembro, ni aŭdis paroladon pri « Maro-
ko » de Fraillino Weinsberg, samideanino pola el Krakovio, kiu
duin kelka tempo restadas en nia urbo. i akiris sukceson meritan.

Intertempe tuta la grupo ankoraŭ ĉiarn daŭrigas sian traduk
laboron ; laboro, kin Ciufoje ekestigas disputadoj fervoraj inter la
ĉeestantoj, gis kiam oni finfine sukcesas elformi el la donita parto
tradukon vere literaturan !

BRUSSEL — Nia Egtas la Estonto. — La 27-an de oktobro
paroladis nia anino A. De Turck pri la rava Svislando kie i liber-
tempis dum du semajnoj. Same faris nia ano A. Ackaert pri Italujo,
Ja lando de sennombraj artaj trezoroj kaj naturbelo. Dum tiuj pa-
roladoj ni unuafoje uzis niajn lumbildaparatojn pri kiuj ni nun dis-
ponas dank'al nia bibliotekisto A. Hessens. Ni elkore dankas la
cititajn samideanojn kiuj havigis al ni du guplenajn vesperojn.

Pro likvido de la societo « Breughel » ni devis forlasi nian
bone konatan ejon en kiu ni dum la sep jaroj de nia ekzistado hej-
mece kunvenadis. Duni generala kunven‘o ni decidis estonte kun-
veni en « Vlaainsche Club » kin situas sur la sama bulvardo (Em.
•acqmainlaan 121). Okaze de la generala ligkunveno, du okazos
Ja 11-an de decembro, ni havos la plezuron bonvenigi la liganojn
en nia nova moderna ejo.

GENT. — II. E. F. — len la unuai literoj de la ofte citita
clevizo « UNUEGO ESTAS FORTO ». La Gent'aj Esperantistoj
diversgrupaj sukcesis tion efektivigi. Por festi film unikaĵon, tri
el la diversaj ekzistantaj grupoj en Gent arangos grandioian fes-
ton okaze de la Zamenhoftago.

Grupo « Roeland » sekcio de Fl. L. E., Gent'aj Laboristoj
Esperantistaj kaj Amika Rondo Esperantista intencas regali vin
per tre amuziga vespero.

Program° interesplena estas pro la abundo da okazaĵoj : de-
klarnado, kantado, prezentado de Esperantaj kaj flandralingva tea-
traĵoj ; cigano kune kun dancistino plue ornamos la tuton kaj kiel
apoteozo la ĉiam atata dancado.

La festo okazos je sabato la 10-án. de decembro 1938. Ko-
mencigos je la 71/2a en la granda salono de kafejo « De Toren »,
Slypstraat 144, Gent.

Ciuj informoj riceveblaj estas ĉe la sekretariejo de U. E. F.
Scheepslosserstraat 21, Gent.

La anoj de « Roeland » speciale invitas vin ĉiujn kaj esperas
ke FL. L. E. amplekse estos reprezentata.

TIELT. — Ciam pli alta. — Post nia komenca kurso, donita
de Sro. T. B., nia klubo fondigis kaj ni havis semajnajn kunvenojn.
Dum tiuj kunvenoj ni ripetis la lecionojn de nia instruisto all tra
studis lecionon el esperantolibro kaj je la fino cie la kunveno, ni
havis eiam interesan konversacion pri niaj klubaj aferoj aŭ pri
alia subjekto. Sed post kelkaj semajnoj venis la monatoj aŭgusto
kaj septembro, dum kiuj kelkaj el niaj gesamideanoj ne povis Ce-
esii en niaj kunvenoj. Tial ni decidis, -duin tiuj monatoj ne plu
okazigi semajnajn, sed nur monatajn kunvenojn. Je la fino de sep-
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tembro tamen nia instruisto revenis por doni al ni dailrigan kur-
son, ne nur por doni tre facilajn lecionojn, sed por instrui nin pri
la gramatiko de Esperanto. Nun, je ĉiu lundo, ni havas kunvenon
-duin kin nia instruisto interese, klare kaj agrable klarigas la ,o-a-
inatikajii regulojn de Esperanto. Tiel ni tre rapide lernas kaj ni
esperas ke, je la fino de la kurso, ni povos bone paroli kaj ankaCi
senerare korespondi. Ci-tie nia instruisto donas ankail kurson por
kotnencantoj kaj je la fino de ĉi-tiu kurso nia klubo havos kelkajn
novajn merrffirojn. Ni esperas ke ruim ili tre bone lernas kaj ke bal-
dal ili estos fervoraj kunbatalantoj por la kreskado kaj florado
de nia klubo.

TURNHOUT. — La Turnhouta Espero. — En nia kunveno
de la 5a. de oktobro, ni havis la plezuron gastigi Sron. F. Heid-
ler el reho-Slovakujo kaj nian amikon Sro Van Doren el Antver-
peno. Sro. 1.Ieidler diris kelkajn vortojn pri sia sortbatita lando, kaj
diris ke ni esperantistoj havas tailgan rimedon por sanigi la mal-
sanan :nondon. Estas tre laildinde ke niaj pioniroj Sro. Heidler kaj
Sro Van Doren ne forgesas nin, kaj ni esperas, ke ni havos ilin
ankorail multfoje inter ni.

La 23an. de oktohro nia grupo aranis malgrandan feston,
okaze de la vizito de sesdeko da nederlandaj gesainideanoj. Antail
tagmezo ili vizitis la kastelon, kaj post la komuna tagmango ili
vizitis la muzeon. ie la kvina komencigis la festo en la salonego
« Scala ». Ni rimarkis gesatnideanojn el la ĉirka(iajoj, sed precipe
Ja Antverpenartoj Ceestis plej multnombre. La horo de la Eindho-
vena grupo « Suda Kruco » aildigis kelkajn belajn kantojn, kiuj
tre estis aplaklataj. Ankail la humoraĵoj de Sro Bergmans, kaj Ia
agrablaj rakontoj de Sro. Arts sukceson akiris. La violonludado de
Sro. Venmans plaCis al Citti, kaj la deklamadoj de kelkaj el niaj
klubanoj estis ankail tre ŝatátaj. La festo dailrigis per agrabla dan-
cado, kaj vera frateco kaj amikeco regis inter C:hij. Ni kore Aan-
kas la Eindhovenajn gesamideanojn por la sukcesa festo, kaj espe-
ras baldail reviziti ilin.

WAREGEM. — « Per Esperanto al la Paco ». — Dum la
pasinta monato ni goje akceptis en nia grupo Sron Krestanov, el
Bulgarlando, kiu donis paroladon pri sia lando. — Tin propagand-
vespero plaĉis tre al la membroj kiuj deziras ankorafi pli da tiaj
ekzercoj. — Por la monato de decembro organizos la grupo fes-
ton en la salono de « Vlaamsch Huis ». — Tiu okazos la 4an de
decembro, je la 4a posttagmeze, kun sekvonta program() : dekla-
maks, interkonatigo, tombolo (St. Nikolao-donita per la admini-
stracio de « Vlaamsch Huis » kaj poste clancado. — Ni atendas
ĉiujn esperantistojn de la Cirkailajo en nia esperantista mezo. —
Por la monato januaro ni ehle organizos Esperantan kurson kun
profesoro en kunlaboro kun la grupo de Kortrijk.

« El Waregem nin alvenis la sciigon pri la feliĉa naskigo
-Iiiino F-RIDA, en la familio de Doktoro Sabbe, la laborema Pre-
zidanto de la loka grupo kaj animo de la Esp. movado en la regio-
no. Korajn gratulojn al feliĉa familio ».
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SOLVO DE PROBLEMO 60.

Arane — Regal — Agiti — Natur — Eliro.

SOLVO DE PROBLEMO 61.
Horizontale : Semajno -- met, er — monat, kseno — jen, to-

mat, lnn — ad, lir, te — nikelo, amator — eto, opi — Aprilo,
Oktobr. — re, bar, ie — orci , somer, ced — dctal, liken — sum,
mol — Februar.

Vertikale. — januaro — medi, perdi — mon, ker, des. — sen,
fetiŝ, tuf — etat, lol, same — tolo, obol — an, mi, am, ir — kara,
orel — nest, mok, rirna — ore, bapti, kor — oni, tio, cel  —
hien 	  Merkred.

PREMIOJ.
Sro Danunan gajnis la premiojn de 5 fr. kaj 10 fr. por problemo 60
kaj 61.

JARBATALO.
1. — Sro Fr. Couwenberg (622 p.). 2. — Sro T. Van Gindertac-
len (605 p.). 3. -- Sro R. Iserentant (581 p.)

ATENTU !
PROBLEMO No 63. ERARO. En tiu-ĉi problemo enovigis

eraro de unu litero. Aldonu al Numero 16 : T igas L.
NOVAJ PROBLEMOJ.

Por problemo 64 ni forlotos premion de 5 fr. Por problemo 65
unu de 10 fr. Ensendu la solvojn sur aparta folio metu sur ambail
nomon kaj adreson kaj ne forgesu glui la konkurskuponojn. La di-
finoj kun (R) estas radikvortoj. La solvoj estu sendataj
la 5a de Januaro rekte al Sro F. Volders Twee Nethemtr.aat 46,
Antwerpen.

KLARIGA CEVALSALTO.
La ĉevalo(ĉ )troviganta enla meza kva-
drato, povas salti al unu el la ok blan-
kaj kvadratoj. ni do fakte saltas du
kvadratojn horizontale kaj unu kvadra-
ton vertikale, ail du kvadratojn verti-
kale kaj unu kvadraton horizontale.
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PROBLEMO No 64 MAGIA STUPARO.

1. - Portreto. (R)
2. - Parto de la maldika intesto.
3. - Sovaga besto. (R)
4. - Ofereto. (R)
5. - Regnestro en slavaj landoj.
6. - Trompigi. (R)
7. - Eksploda subakva aparato.
8. - La rakonta poezio. (R)
9. - Ripozi senkonscie. (R)

10. - flemia element°. (simb. Os.) (R)
Per la ĉi-kunaj difinoj serĉu, horizontale kaj vertikale, la samajn
vortojn.
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PROBLEMO. No 65.
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Pere de la eevalsalto el la ŝakludo, serĉu la kaŝitan alvokon
al la Esperantistaro, en  la ĉi-kuna figuro.
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de Flandra Esperanto - Instituto
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1. Originala Verkaro de D-ro Zamenhof, 605 pagoj. Lukse
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25. Sinjoro Longkrurulo. D. Uitterdijk.
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AANGENAAM LEERBOEK

VOLGENS RECHTSTREEKSCHEMETHODE

Overvloedig geïllustreerd

OSTENDO

HOTEL O METROPOLE
Kerkstraat, 32

75 komfortaj eambroj kun fluanta

akvo, varma kaj malvarma. Centra

bejtado. Lifto. AUtornobilejo. Kuire-

jo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ
S-ano Snykers havar, la plej bonajn

rekomendojn kaj persone ,direktadas.

DRUKKERIJ
Aittomata Presejo

H. BRAEKE VELT
Statiedreef, 177, Roeselare.

Posedas vastan klientaron en la flan-
draj provincoj.

Presejo konata pro sia belgusta kaj
moderna preso.

Liveras al la diversaj esp. grupoj
kaj ligoj. Sendevige petu prezofer-

ton kaj modelojn.
Tel.: 1080.

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

12 fr. portvrij.
Korting aan onze afdeelingen.

Presejo
"HOOGER OP"

Vrijheid 101.

Arendonk
Zorgeme elfinitgt presado.

Favorprezoj por Esperantistoj.

Café Nieuwe Carol
FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotsb-aat, 70 — Antwerpen

Plej bonaj trinkajoj.

Salonoj por societoj — Malvarmaj

mangajoj	 Bonega servado.

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

CU VI JAM LEGIS
la amuzan libron

La Aventuroj de L. R. M. Stultulof ia Xa.
dë F. V. DORNO

(La a(toro de « Kia illik!sajo ›>)
Kion skribis la graver esp-gazetaro ?
Heroldo de Esperanto : « Gi estas satiro, iuloke atinganta gis gro-
tesk° 	  Legado certe donos plezuron ».
Sennacialo : « La verketo entenas sufiee por aintizi dum kelkaj
horoj ».
Sur Posteno : « Oni legas eiarn kun agrable-hinnora sento, ofte
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PREZO: 5 ir.
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