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Immer voorwaarts schrijdt ons Vlaamsen Esperanto Verbond en verspreidt zich de heerlijke Esperanto-gedachte in Vlaanderen. Het streven der
Esperantisten vond in Vlaanderen een vruchtbaren bodem en met rechtmatige fierheid maken wij, leden van Flandra Ligo Esperantista, aanspraak
op het leeuwenaandeel van liet goede zaad zoo kwistig in ons land verspreid !
Met dit nummer beginnen we onze 11 de jaargang en bieden meteen
aan al onze lezers « Flandra Studanto », ons studleorgaan.
Wenscht U ons blad nog degelijker, nog bete; ingelicht, nog meer .uitgebreid ? Welnu, hernieuw zonder dralen uw iidgeld I
Eendrachtig en cnze plicht bewust, schrijden wij
-

IMMER VOORWAARTS !

Flandra Ligo Esperantista
Raporto pri la Ĝenerala Kunveno en Brussel
la 11 ian de decembro 1938.
-

Sin reprezentigis per delegito : sekcioj Aalst, Antwerpen, Arendonk, Brugge, Brussel, Denderleeuw, (jent, Harelbeke, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Merchtem, Oostende, Oudenaarde, Ronse, Tervuren kaj Turnhout. Ĉeestis la reprezentanto cl Mortsel.
La liga prez., s-ano H. Rainson, malfermis la kunsidon je
la 10.15 h. Specialan bonvenon li direktis al la delegitoj de la novaj sekcioj. La prez. atentigis, ke duns la ligkunvenoj la nederlanda kaj esperanta lingvoj povas esti uzataj laŭvole, por plifaciligi
—
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al eiuj la partoprenon en la priparoloj. Li proponas malgrandan
sangon en la tagordo : punktpn 3 (15iistatuta reelekto de parto
de la .estraro) estu pritraktata je la fino de la kunveno antaŭ ia
« Diversaĵoj ». Tiu propono akceptiĝis.
Raporto.
ĝenerala sekretario, s-ano G. Debrouwere, voelegis la taporton pri la antaŭa ligkunveno. Tiu raporto akceptiĝiŝ post rimarko ke gi ne menciis la eeeston de sekcioj Brugge, Brussel,
Denderleeuw, Gent kaj Kortrijk.
Nia X-a kaj jubilea kongreso en Antwerpen.
S-ano Volders, delegito de sekcio Antwerpen kaj ano de Ia
L. K. K., informas ke la Loka Kongres-Komitato jam vigle laboras. Propagand-ekskurso okazis al Eindhoven (Nederlando) : 200
nederlandaj gesamicleanoj jam promesis aliQon ! Krom la kongresaj glumarkoj estas jam haveblaj bele preŝitaj aliiloj Cittj sekcioj estas insiste petataj komenci la varbadon de aliĝantoj.Rilate la sabatan kongresieston, s-ano Vandooren, delegito
de sekcio Turnhout, in {onpas ke la Turnhout-a sekcio jam komencis la ripeticiojn por la teatraĵo.
La vicprezielanto, s-ano E. 'Cortvriendt, gratulis la kongreskornitaton pro la jam farita laboro. Li konstatigis ke sur la kongresclokumentoj oni alterne vidas « Flandra Esperanto-Kongreso »
kaj « Kongreso de Flandra Ligo Esperantista ». Li opinias la iastan esprimon plej konvena kaj gin proponas por la uzo én la estonto. Tiu propono akceptiĝis.
3. — FikSado de la ligaj kotizoj por la jaro 1939.
La vicprez. enkonduké resumis la kialojn de la ligestrara propono, kiu celas konservi senganĝe la kotizon de la rriembroj-abonantoj (M. A.) je 25 fr., sed proponas kotizon de 10 fr. anstataŭ
5 por la simplaj membroj (S. M.) La intenco de Ia ligestraro estas,
per pli ofererna pago de la S. M., ligi tiujn anojn pli firme al la
landa organizo kaj -per plia enspezo ebligi la eldonon de jarlibro,
speciale por ili verkita, kvankam ankaŭ sendota al la M. A. Per
tiu propono la estraro plie intencas forigi fisitttacion, kin ekzistas
en kelkaj sekcioj kie pli ol la duono de la membraro estas S. M.
Tiuj sekcioj, dank'al ilia granda membronombro, tamen sukcesas
pligrandskale influi la ligajn decidojn 01 la sekcioj bone organizitaj kun granda plimul'to da M. A.
Sekcio Antwerpen kon traŭis la ligestraran proponon, dirante
ke multaj membroj pro Ia kriza tempo ne kapablas elspezi pli,
krome la ligestraro en sufiĉe atentas ke la anoj devas alpagi apartan kotizon por la sekcioj. En la sekcio Antwerpen ekz. la simplaj anoj pagas 20 fr., de tiu surno la sekcia kaso pagas 5 fr. al
Ja Ligo, tio sufieu. Se la Ligo intencas eldoni jarlibron, tin libro
estu vendata.
Sekcioj Gent kaj Turnhout sin deklaris kontraŭ kotizplialtiĝo
de la S. M. kaj ankaŭ proponas la vendacion de la jarlibro.
Sekcioj Brussel kaj Merchtein subtenis la proponon de la ligestraro ; same Brugge .kiu, proponinte etan modifon, defendas la
ligestraran proponon aldonante, ke en la sekcioj kie kelkaj anoj
suferas pro financaj malfacilaĵoj la sekciaj kasoj intervenu : en
—
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niaj sekcioj la esperantista samideaneco ne estu senenhava vorto.
La vicprezidanto atentigis ke vendado de la jarlibro ne estus
senriska, krome per tio la eefintenco de la ligestrara propono, nome plifirtne ligi la S. M. al la landa organizo, estus grandparte
malebligata. Niaj membroj sin sentu unue anoj de la landa organizo nur due de ilia loka organizajo. Fl. L. E. iĝu forta organizo
laŭ organiza vidpunkto, tial necesas nepre forigi la tute pasivan
situacion de la S. M. kiuj dum tuta jaro ricevas nur membrokarton
kaj sekve iĝas membroj tute formalaj.
Car evidentiĝis ke plua cliskutado ne solvus la problemon, la
prez. okazigis la voedonaclon. La propono de la ligestraro (plialtig° de Ia kotizo por S. M. kaj jarlibro senpage al ĉiuj) rikoltis
192 voeojn. La propono de sekcioj Antwerpen, Turnhout kaj Gent
(kotizo senganĝe por S. M. kaj vendalo de la jarlibro) rikoltis
229 voĉojn.
La prez. atentigis, ke sekve al la rezulto de la voedonado, la
eldono de la jarlibro dependos de la antaŭmendaj. Minimume 500
ekzemplerojn niaj sekcioj devos antaŭmendi por ebligi la eldonadon
je prezo de 3 fr. Pere de « Komunikoj » ni speciale atentigos niajn
sekciojn tiurilate.
Okaze de la voedonado estiĝis malgranda incident° : kelkajn
tagojn antaŭ la ligkunveno iu sekcio enordigis 13 membrojn finance sed neglektis aldoni membroliston. La ligestraro opiniis, ke
nur por bonorde enskribitaj membroj la sekcioj rajtas voedonon.
Post ideinterŝanĝo tiurilate okazinta, la kunsido decidis tamen aljuĝi 13 pliajn voeojn al la koncerna sekcio. Por eviti similajn malfacilaĵojn la kunsiclo decidis ke okaze de voedonado, la sekcioj
estonte disponos pri tiom da voĉoj klom da membroj ili komplete
enordigis gis tutlaste 8 tagojn antaŭ la koncerna ligkunveno en kin
okazas la voedonado.
4. — Ekzamena komisiono.
La prezidanto klarigis, ke la intenco estas organizi publikajn
ekzamenojn se eble sub registara kontrolo kaj laŭ la nederlanda
ekzemplo en kunlaboro kun la ceteraj landaj E-organizoj laborante
Cu ekskluzive Cu parte en Flandrujo. La pritraktoj en tiu senco jam
komencis. La kunsido aprobas la klopoclojn en tiu senco.
Liga Flago.
La konkurso por projektoj por liga flago havis sufiean sukceson : en la salono estis ekspoziciataj Ia sep projektoj kiujn la
ligestraro ricevis. La prez. varme alvokis la sekciojn kolekti b or
nia flagkaso por ebligi la ellaboradon de unu el la belaj projektoj
en nia posedo.
Reelekto de parto de la estraro.
Laŭstatute prez. kaj ĝenerala sekretario estas eksiĝintaj. Car
ne sin prezentis novaj kandidatoj S-anoj Rainson kaj G. Debrouwere reekandidatiĝis kaj estis unuanime kaj aplaŭde reelektataj. La prezidanto dankis la ĉeestantojn, pro la fido kaj alvokas la
sekciojn al pli intenca kunlaborado kun la ligestraro.
7. — Diversaj komunikoj kaj ronddemandoj.
Jam 13 parolpretaj gesamideanoj sin prezentis por nia servo
de prelegistoj kiu jam funkcias.
5.

—

6.

—
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Ekde januaro aperos sur apartaj folioj en nia revuo « Flandra
Studanto » sub redakcio cle s-anoj Coppé kaj Symoens. Sekve al
peto de sekcio Leuven la estraro ekzamenos la eblecon de aparta
vendo.
La vicprezidanto atentigas, ke pro la jarfino la sekciaj estraranoj denove staras antaŭ grava tasko : enspezi en la sekcioj la ko'tizojn kaj ĉion enordigi rilate la ligan kason. Por plifaciligi la laboron de la liga kasisto, niaj sekcioj estonte ricevos la membrokarto: kiujn ili mem devos interplenigi.
ano A. Pittoors petas lin liberigi de la redaktora ofico.
Tempomanko malebligas al li plenurni- tiun taskon laŭdece. La
e'straro zorgos por nova redaktoro. Intertempe sekcio Antwerpen
prizorgos la reciaktadon.
La pezidanto informas ke Internacia Junulara Kunveno okazos en Flandrujo venontjare. Eventuale la helpo de kelkaj el niaj
sekcioj estos petata.
Laŭ peto de Ia reprezentanto el Mortsel la .estraro klarigis
ke la komunikoj de nia gazetservo ne estas sendataj rekte al la
ĵurnaloj. Provizore ĉiuj sekcioj ricevas ilin kaj estas petataj prizorgi la aperadon en la loka gazetaro.
S-ano De Boes, prizorgan'to de la ekspozicia materialo, komunikas ke speciale mankas E-insignoj, kongreskartoj kaj glumarkoj.
Danke li ricevus eiujn donacojn. Li insistas por ke la sekcioj kiuj
organizas E-ekspozicion zorgu por lertaj deĵorantoj kapablaj klarigi la mova.don al interesigantoj. Li ankaŭ insistas por ke oni
zorge manipuladu la materialon kaj ne forgesu ke gi devas daŭre
esti utiligata.
La Prez. fermis la kunsidon je la 13 h. La venonta ligkunveno
okazos en Gent en la komenco de marto.
La raportanto
G. B.

Q mi
iCat /tv/vair Q
LIDGELD FL. L. E. VOOR 1939. — Op de algemeene statutaire bondsvergadering van 11 December j.l. werd liet lidgeld voor
1939 voor leden-abonnenten op 25 fr. en voor gewone bondsleden
op 5 fr. vastgesteld. De verspreide leden betalen hun lidgeld rechtstreeks aan de bondskas en gebruiken hiertoe 't bulletijn van storting welke in dit nummer van ons blad te vinden is. De leden onzer afdeelingen betalen echter bij voorkeur in hun afdeeling. De
leden der afdeelingsbesturen hebben dus tot plicht het lidgeld voor
1939 in hun onderscheidelijke afdeelingen te innen en- aan de
bondskas over te maken. Tevens dienen de ledenlijsten met namen
en adressen der leden aan penningmeester A. De Keyzer, Vlaamsche Steenweg 70, Brussel, gestuurd. Wij rekenen op onze wakkere afdeelingsbestuursleden om deze taak terstond aan te vatten
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en met stiptheid te volbrengen. Zoo noodig legge men huisbezoeken af bij de afdeeling' sleden welke niet regelmatig op de vergaderingen verschijnen. Leden eener afdeeling welke nochtans rechtstreeks hun lidgeld aan de bondskas mochten overmaken, worden
slechts als dusdanig genoteerd indien ze meteen vermelden van
welke afdeeling ze deel uitmaken.
AANDACHT Wij ontvingen enkele overschrijvingen ten bedrage van .20 fr. niet de 'vermelding « voor abonnement F. E. ».
Wij vestigen hier de aandacht dat uitsluitend leden-abonnenten
25 fr. en gewone bondsleden â 5 fr. worden aanvaard.
ONS JAARBOEKJE. — Tot de uitgave van een jaarboekje
van Fl. L. E. werd besloten indien hiervoor voldoende belangstelling blijkt. Onze afdeelingen worden vriendelijk verzocht vooraf het
noodige aantal te bestellen bij penningmeester A. De Keyzer (vermoedelijke prijs : 3 fr.) Uiterlijk tot op 31sten dezer worden cie
,bestellingen ingewacht !
PRIJSKAMP VOOR ONTWERP ONZER BONDSVLAG. —
Zeven ontwerpen kwamen in aanmerking voor het toekennen der
premies. Bij beslissing van het hoofdbestuur werd de hoofdpremie
aan den heer A. De Martelaere uit Gent toegekend. De tweede en
derde premie vielen onderscheidelijk den heer G. Broodcoorens uit
Brussel en den heer A. De Troeyer uit Arendonk ten deel. Wij feliciteeren de winnaars en bedanken van harte al de. mededingers !
ONS VLAGGEFONDS.
Op ons jubileumkongres te Antwerpen wordt onze bondsvlag plechtig ingehuldigd. Wij verwachten van onze afdeelingen en trouwe leden een financieele inspanning welke ons in de mogelijkheid moet stellen het bekroonde ontwerp te laten uitvoeren.
ONZE LIBRO-LOTERIO. — Door Flandra Esperanto-Instituto werd een libro-loterio ingericht ter gelegenheid der week van
het Esperantoboek.. Hebben al onze leden hun plicht begrepen en
zich rond 14 December minstens één loterij-briefje aangeschaft ?
Wie in gebreke bleef make zijn verzuim :goed en bestelle aanstonds bij onze libro-servo !
—

X-a Jubilea Kongreso de Flandra Ligo Esperantista

Antwerpen, 27-28-29 Majo 1939.
Se pasintinonate ni promesis al Vi gistagigi la novaĵojn pri
la X-a, mi tamen konfesu ke la lastajn semajnojn ni estis devigataj iom bridi nian entuziasman laboremon, pro 'tio ke diversaj
festoj estis en preparo...
Tamen estas kelkaj sciigindaj aferoj kiujn ni komunikas
en la sekvantaj frazoj
Kongreslibro : okaze de la X-a ni eldonos belan )retgri
1.
enhavantan ĉiujn detalojn pri la Kongreo mem, planon de la Urbo, la historion de Esperanto en Flandrujo, kaj giaj diversaj sekcioj k.t.p.
Ni anoncas kun gojo ke Sro C. Schroeyers, bone konata pro
siaj kapableco kaj lingvoscio, akceptis esti la kompilanto kai la
—
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prizorganto de tiu libro : ni dankas lin elkore.
Ĉar ni dezirus ankaŭ inserti en ĝin mallongan resu.non pri
la naŭ antaŭaj Kongresŭj de F1. L. E., ni afable petas ties LKKanojn ke ili verku unupagan tekston pri la okazaĵo kiun ili organizis, kaj havigi ĝin al la Sekretariejo.
2. — Loĝadproblemo : ni jam vizitis multajn hotelojn kaj esperas solvi tiun malfacilan aferon proponante al Vi hotelojn, kiujn
ni garantias taŭgaj, je 20.—, 25,—, 30.— fr. po persono. Baldaŭ
cetere ni povos definitive decidi.
3. — Propaganda : Tiu grava parto de nia agado devis certe
esti prizorgata de kompetentulo. Ni konstatis en la organizado de
la unua festo de EKI, okazinta Ia 10-an de Decembro, ke Samideano F. Van Doren faris tion konscience kaj efike... Post nia propono akcepti tiun postenon, li senhezite deklaris sin preta servi
nian komunan celon : ankaŭ al li ni esprimu nian sinceran dankemon.
4. — Artikoloj pri Antverpeno : Laŭ la tradicio aperos ekde
la februara numero serio da artikoloj pri nia Havenurbo : ni ĝojas
sciigi ke estos nia ŝatata Prezidanto, Dro E. Verheyden kiu, en
sia tipa stilo, temos pri minorindaĵoj de la nunjara Kongresloko
kaj la moroj de ĝiaj enloĝantoj.
5. — Gaja Lundo : Ankaŭ ĉi afero estas tre konnplika kaj delikata. Sed ni danku Sron Lodema, junan « veteranon » kun ideoj
valoraj, kiu deponis aprobindan proponon pri tiu tago. 'Li plie volas sin dediĉi fari la necesajn clernarŝojn kaj porti la prirespondon
en tiuj aranĝoj. Post plia ekzameno de la propono kaj interkonsiligo ni konigos detale la planon al Vi.
6. — Program° : Ni jam povas, pri la vespero dimanĉa, noti
ke ni interrilatas kun fama kaj lertega ĵonglisto nederlanda : se
la dogano ne provokas tro da malhelpaĵoj tiu samicleano propagandos Esperanton, en via ĉeesto, laŭ tre originala maniero...
7. — Glumarkoj : Ni ankoraŭ instigu Vin havigi al Vi senprokraste niajn allogajn glumarkojn ; ili kostas fr. 9 po 100, 5 fr. po
50, 1.— fr. po 10. Ne subtaksu ilian propagandan valJron... Ni
povas sciigi kun ĝojo ke, dum partopreno en festo en Eindhoven,
la lokaj sarnideanoj aĉetis ĉirkaŭ 700 pecojn : imitu ilian ekzemplon kaj mendu tuj ĉe la Kasisto.
8. — Reklamo : Ĉiuj sekcioj de Fl. L. E. estos nun ricevintaj
aligilon kaj inviton. Nu, la aligilon ili plenigu kaj sendu al la Sekretariejo, indikante samtempe la plie deziritan kvanton. La invito kunsendita celas jenon : en nia Kongreslibro ni volus aperigi
reklamojn kiuj iom kontribuos kompensi la grandan elspezon. Ĉiaj,
grandaj firmaoj, magazenoj kaj butiketoj certe profitos la okazon por enrncti oportunan anoncon en libro kiu venos en tiom da
manoj kaj estos sendata por recenzo al la Esperantaj gazetoj. Sed
ni komprenas tute bone ke precipe la Esperantistoj mem deziros
kunlabori en tiu rilato al la sukcesigo de tiu eldono kaj samtempe
de la Kongreso mem. Por ankoraŭ plifaciligi kaj favori tion, !a
LKK decidis ke la Esperantistoj ĝuos rabaton de 25 % je la prezoj kiuj esti: fiksi' aj kiel sekvas : 1/1 pago fr. 100.1/4 pago fr. 50.—
-
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1/4 pago fr. 30.
1/8 pago fr. 20.Ni afable petas la sekciestrojn ke ili instigu siajn anojn komercistojn presigi tekston en nian Kongresli'bron. lli ankaŭ bonvole sciigu adresojn de vendejoj aŭ fabrikoj al la Sekretariejo. Ke
ĉiu faru sian eblon... Antaŭe ni dankas pro viaj klopodoj en tm
rilato !
9. — Aliĝiloj : Ni bedaŭras ke ni ne ankoraŭ en tiu numero
publikigas unuan liston de Kongresanoj : ĉar ni ne sukcesis ricevi
la adresaron de la Flandraliganoj ni ne povis rnetode dissendi la
presaĵon. Verŝajne ke por la venonta monata ĉio estos enordiĝinta
kaj ke tiam ni povos fieri pri unua nombro da fervoraj aligintoj.
Informoj : ĉiujn informojn, demandojn kaj viajn oonvenajn sugestojn direktu al la Kongresa Sekretario : T. Van Gindertaelcn, Stefaniestr. 44, Antwerpen. (Tel. 713.60).
11. -- Pagoj : ĉiujn pagojn sendu al la Kongresa Kasisto :
J. Van As, Dainbruggestr. 46, Antwerpen. Postĉekkonto : no :
422.784.
Finante, ni povas nur ripeti al Vi ke kiel eble plej rapide vi
aliĝu, por ke ni pruvu al la eksteruloj ke la rnovado vigle floras,
kaj ke sincera kunlaborac!o estas fruktodona kaj la plej certa minaco al la indiferenteco ankorafi tro ofta.
Ĝis la februaro numero,
10.

—

T. Van Gindertaelen
Sekretario de LKK.
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Longajn jarojn estis diversaj Espera 'tistaj Grupoj en Antverpeno. Vigle kaj gindone ili penis, energie kaj konstante. lli akiris
rezultatojn nediskuteblajn.
Sec! ili « fosis sian Bulkon » aparte, disc.
Iam ili konstatis ke vane ili klopodis, ke taskon jam elfinitan
ili plenumis, ke unuope ili iniciatis ion, ke tio fiaskis aŭ nur parte
sukcesis.
Tio daŭris jarojn : belaj proponoj neniam realigis, admirinclaj
gestoj restis senfrulktaj.
Kaj tio, jarojn
Ho, foje estis provate starigi organismotl kiu centralizus la
esperantistajn fartojn ! Gratulindaj estas tiuj « pioniroj », tamen,
kial ajn, oni ne akordigis...
Evidente, la grupoj estas individuoj kaj tion oni ne forviŝu !
Evidente, iliaj respektivaj membroj ne ĉiel samopinias !
Evidente, la interesoj povas iamaniere diferi !
Ĉio ĉi estas prave, tute prave...
Sed, Cu tiuj grupoj kaj 'tiuj homoj ne estas Esperantistoj ?
Cu ilia idealo ne estas tiu de Ia Bjelostoka okulisto ?
lmpregnita de tiu okultruda vero, Samideano F. Va r oren
kunvokis la diversajn grupojn. Li venis el Kampino, verdiginta en
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kelkaj monatoj. Li estis plena de espero, de optimismo. Sentirne
Ii suriris la vojon... Li estis sufiĉe kuraga por entrepreni kion lokaj
grupestroj ne riskis.
Li sukcesis. Al li, gratulojn elkorajn.
Verda Stelo (B. L. E.), Soliclareco, Flandrema Grupo (Fl.
L. E.) aligis al E(speranto K(omitato) I(ntergrupa), la iclo de
identa volo ; la aliaj grupoj promesis sian morálan subtenon.
La celo estis kune organizi indan feston por rememorigi solene
la clatrevenon de la naskigtago de la Majstro kara. La laboro estis
clividita, la postenoj indikitaj, la kunlaborantoj elektitaj...
La festo okazis, la 10-an de decembro.
Sukceso, jes : eirkaŭ 300 partoprenantoj, program° alloga,
atmosfero samideana.
Sinjoro M. Jatimotte, prezidanto de EKI, alparolis la ĉeestantojn kaj turnis sin al ilia koro :Ii estis komprenata...
Jes, ni komprenis kien clirektas la nuna vojo, kien montras
nia Stelo.
La kubutoj estos Ce la kubutoj nun, kaj la manoj en la manoj.
Novaj horizontoj konturigas, brila estonteco ricie.tas al ni. Revoj neeblaj korpigos nun.
Cio dependas nur de nia bonvolo... Kaj gi ne mankas.
« Vivii Esperanto » ne restu plu krio sed estu REALO !
EKI tiucele semas en Antverpeno.
EKI rikoltos !
Theo Van Gindertaelen.
Prezidanto F. G. E.

Por nia Liga Flago
Sumo de la antailaj listoj
Sekcio Ronse (La Paca Stelo)

Fr. 1430.30
25.—
Fr.

Sur Scienca Kampo
Clyde,
Anta ŭ ducent jaroj naskigis en la vilago Greenock
nomo
daŭre
vivas
de
a
vapormagino,
James
Watt,
kies
la patro
kiel potencunuo de la elektra fluo. Watt ne estas la kreinto de la
vapormagino. Longternpe antaŭ li, oni jam uzis vaporon kiel energion. Tarnen li sciis gvidi la disvolvalon hiel, ke baldaŭ sekvus
kompleta revolucio en la industrio. Li estis filo de gipearpentisto.
Jam kiel knabo li donis pruvojn de eksterordinara lerteco. Pli malfrue ĉi tiu eco formigus la fundamenton de lia sukceso, kiam venis
Ja momenton por efektivigi siajn ideojn, malgraŭ' la manko de
eiuspecaj helprirnedoj. Li intencis starigi sin en Glasgow kiel mehanikisto, sed laŭ la statutoj rilate al profesioj en tiu tempo, li
ne povis efektivigi sian deziron. Tamen la universitato tie helpis
lin je stifiea laboro, tiel ke li povis laboradi konstante.
Jam en la jaro 1759a, li estis konvinkita pri la dbleco de la
vaporinagino, sed... manko de mono malhelpis ĉittin efektivigojn.
En 1776 li konatiis kun Matthew Bottiton, entreprenisto el Birmingham, sekve de kio estis konstruata la unua vapormaginfa- 104 —

brikejo de la mondo en Soho.
En la komenco, la maginoj nur servis por elpurnpi akvon el Ia
kvankam en la komenco Watt estis hezitanta. Sed baldaŭ li akorla rnovadon alternativan de la pito en rotacia. En malmulta tempo
Ii eltrovis kvin diversajn rimedojn, kiujn Ii patentigis en 1781.
Baldaŭ Sotu; estis famekonata kaj igis la pelgrimejo por sciemaj
ing-enieroj el ĉiuj landoj.
Kiam li sukcesis finance, Watt jam ne plu estis tre juna, kaj
kiam lia kontrakto kun Bonbon finigis Cirka ŭ la fino de la jarcento, li deziris ripozon. Lia filo plue laboradis kun Boulton.
Li pasigis sian vivon sur la simpla bieno Heatfield apud Birmingham, sed restis ĉiam en kontakto kun la scienculoj de sia tempo. Li mortis la 19an. de aŭgusto 1819. Lab' la deziro de la angla
popolo, oni entombigis lin en la Westminster abatejo (Londono).
Tie li ripozas je la flanko de regoj, famaj ŝtatistoj kaj poetoj.

jeu!.

SE POVUS MI
Se povus mi por tuta poemaro
Ricevi unu clankokison nur
Se sonus en orelo amdeklaro
El via bus' : angela la susur ' !
Se povus mi per dia poezio
Allogi vian koron, Karulin'
Se povus la lirika erupcio
Dronigi Vin en de l' volupto vin'
Dum tagoj kaj duin noktoj mi láborus,
Al amekstazo alta mi fervorus
Nur yerki por Vi estus la sopir'
Sed se mi povus antaŭ Vi genui,
En viaj brakoj la felieon gui
La poezio igus amdelir'
Pol Van der Poel.

LULKANTO

muxtm.mbemonrow

Ombroj longigas.
Mia angel',
Steloj umigas
En la eier.
Lacaj etuloj
Dormas jam, nu.
Pezaj okuloj
ploru ne 1) 1u.
Dorniu bubeto,
Songu ei pac',
La patrineto
gardos sen lac'.
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Roza trezoro,
•Cies envi',
Ho, mia koro
Batas por vi.

F. V. Donzo.

ANTVERPENO LA URBO DE NIA Xa
Kiel skribi pri Antverpeno ?
Cu mirigas vin tia demando ? Cu vi eble pensas ke estas facile skribi pri Antverpeno ? La « Boerentoren » ĉiu konas, la katedralon ankaŭ same la puton de Matsys, la operclomon, Ia tu n
elonk.tpKaj
la fama zoologia garden° ? Cit, en la ĉiutaga vivo,
vi jam ne vidas sufiée da simioj, ee tre civilizitaj ? Antverpeno
estas tro fama por skribi pri
Kaj plie, éar Antverpeno estis ankaŭ la urbo de nia la, ĉar
okazas multaj festoj, ĉar gin vizitas multaj esperantistoj, plejaj el
ili konas Antverpenon jam laŭ pli specialaj viclpunktoj, prefereble
ne pritraktotaj en artikolo. Ciuj vojoj estas do al mi glositaj.
Sed, Cu nun vere interesus al vi, koncerne ia ajn urbo,
ke logas en gi tiom kaj tiorn da homoj, gia haveno povas enhavi
•tiom da gipoj kaj ke la kajomuroj estas tiom da kilometroj longaj,
ke estas tioni da stratoj, da monumentoj, da famaj ejoj, da tedigaj
« vidindaĵoj », kies belecoj estas kategorie kaj sisteme analizitaj,
kaj kiujii vi konscience devas admiri same kategorie kaj sisteme ?
Tiaj ne estas, laŭ mi, la interesaioj de Antverpeno, éar se oni
metas Ia « Boerentoren » en Zi.vevegem, tio ĉiam restos la « Boerentoren », kaj se oni metas la tunelon sub la Nethe en eicel, gi
eĉ farus pli da impreso kaj harmonius pli bone kun la loko, estante tie plejplene sensenca.
Sed se oni metus la Antverpenanojn en Steenokkerzeel, ne plu
estos Antverpenanoj. Lasu min do skribi pri la nura specifajo
oni povas trovi en ia a.,;r1 urbo : pri giaj enlogantoj.
Sed skribi pri la Antverpenanoj ne estas facila afero. Ne sole
la psikologio estas dani.;era tereno, sed en éi tiu okazo tiu kolektiva
psikologio mankas eian bazon rasan aŭ tipan.
Antverpeno ja, pro sia taŭga komerca pozicio mem, meze en
Ettropo, ne tro !lorden, ne tro suden, ne tro proksi;ne de la maro,
ne tro malproksirne, eiam, dunt la tuta dafiro de gia tuta historio,
konis multajn fremdajn enviojn. Francoj, Flispanoj, Aŭstroj, denove Francoj, llolandanoj venis sinsekve spiri la antverpenan aeron.
Kaj kiam la fremdaj soldataroj foriris, restis la fremdaj komercistoj. Ili eé, pere de la komerco, allogis aliajn : Italojn, Arabojn,
Germanojn, k. t. p. Mi legis eĉ ke la senditarb de la kalifo Haruntrovis ĉe ni la vivon tiel agrablan, ke ili restis. Sajnas eĉ
ke iliaj posteuloj estas la konataj « ĉuk-éuk », kiuj vendas en la
stratoj verajn orientajn tajigojn el St. Niklaas.
Vi komprenas, ke kun tiom da fremduloj, restantaj en Altverpeno kaj igantajn post kelkaj jaroj bonaj Antverpenanoj, oni
ne povas fieri pri pura raso, precipe kiam oni evangelie scias ke
-
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« la spirito estas 'bonvolema, sed la karno tre malforta »
Kaj dank' al tiu malforta karno de tiom da naciuloj, Antverpenano naskige kunhavas de ili eiuj iom da iliaj kvalitoj (nur la
bonaj, kompreneble). Kaj en « tia miksaĵo » mi klopodos, duin la
La sekvontaj artikoloj, trovi jun vojon kaj mi esperas pritrakti antail vi kelkajn el la plej karakteristikaj trajtoj de la antverpenana
psikologio.

E. V.

RADIO RUBRIKO
DUM JANUARO AŬSKULTU LA REGULAJN CIUSEMAJNAJN
DiSSENDOJN.
Horoj laŭ G. M. T., do laŭ vintra franca tempo, mezeŭropanoj
aldonu unu horon, nederlanclanoj 20 minutojn.
9.00 Lille 247 m. - E. Kroniko.
Dim. 8.45
9.10 - 9.25 Kortrijk 204 in. - E. Kroniko.
E. Kurso.
18.30 Reykjavik 1442 M.
18.00
21.45 PRC 7 Mineira 960 kil. - Kroniko.
21.30
E. Kurso.
Lun. 17.30 - 17.40 Radio Suisse Romande 443 m.
E.
Languedoc 224 m.
19.00 Montpellier
18.45
Kurso.
Parolado.
19.00 - 20.00 Caracas 51 m 72
21.10 2R0 31 m 13 (eble Roma 245 m. aü 120
20.50
m.) - Politikaj inf.
E. Teatraio laŭ
22.45 - 23.30 Paris P. T. T. 431 m.
enondigo de M. Darnattlt.
Informoj.
20.35 Kaunas 1935 m. kaj relajsoj
Mar. 20.20
Kroniko.
21.00 - 21.20 Tŭri 410 in. kaj rclajsoj
Inf. kaj kurso.
21.40 PRF 3. Sao Paulo 960 m.
21.25
In22.45 PRF 5. 31 in. 58 - PRF 2. 780 in.
22.30
formoj.
Mer. 1.45 - 2.45 Mexico 50 m. 17 - Informoj.
Inform. kaj kantoj.
18.45 - 19.00 LT1 Rosario 384 m.
9.45 Paris P. T. T. 431 m. - E. kurso.
Jaild. 9.30
Pri politikaj okazaĵoj.
Ven. 1.45 - 2.45 Mexico 50 in 17
21.50 - 22.00 BRNO 325 m. - Praha-Melnik 269 in.
Politikaj inf.
Kroniko.
10.00 Hobart 7 HO
Sab. 9.30
Pri Oriento.
13.30 - 13.45 Hankow X0X 9250 kc.
E. kato16.15 - 16.30 Loksbergen - Limburg 202 m.
lika kroniko.
IRF 30 m 52 - Pri
17.40 - 18.05 Roma 11 245 m.
italaj belaĵoj.
E. Kurso.
19.15 Pernambuco PRF 8 720 in.
19.00
21.25 - 21.40 PRF 3 Sao Paulo 960 in. - Informoj kaj
kantoj.
24.00 Barcelona 377 m. - 42 m. - Informoj pri
23.30
I lispanujo.
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La E-eisendo de N. I. R. okaze de la Zamen;ho ftago iĝis granda sukceso. La Brusela Esperanto Kanthoro, sub gvido de samideano A. Isaya meritis senrezervajil laŭdojn. S-ano F. W. Buenting
kiel iniciatoro de la elsendo estas gratulinda pro la bonega i iiciato. Esperu ni, ke Ia granda interesigo de la esperantistaro estos
stirnulo por nia Nacia Instituto por Radiofonio daŭrigi sur la bona
vojo !
-

Vivo » de S-ro De Troeyer, nia Prezidanto, kaj grupkonsilanto de
Fl. L. E.
Ankaŭ la « Vivo Gazeto » jam bone kunkcias. Ni havas raportistojn pri « Esperanta Movado », « Internacia politiko », « Scienco
Radio kaj novaj eltrovoj », « Sporto : piedpilkludo k.t.p. », « La angulo de la virinoj », « La angu:o de Flandra Ligo », « La angulo
de la ŝercemuloj » (antentu kompostisto ne serĉemuloj) k.t.p.
Eble post kelkaj monatoj nia gazeto nombros pli ol 20 raportistojn.
BRUSSEL. — Nia Estas La Eslnnto. — Op Zaterdag 17 December werd door onze afdeeling een bezoek ingericht aan een
der groote brouwerijen der hoofdstad. Een tachtigtal Esperantisten
uit het Bru.sselsche namen deel aan dit leerzame bezoek.
Onze algemeene jaarvergadering gaat door op 12 Januari in
de lokalen van « Vlaamsche Club », Em. Jacgmainlaan 121. Wij
rekenen op ieders aanwezigheid !
Met genoegen vernamen we dat onze ijverige voorzitter, G.
Broodcoorens, als tweede prijswinnaar in aanmerking kwam bij
het toekennen der premies van den prijskamp uitgeschreven voor
een ontwerp van vlag voor onze landelijke organisatie. Van harte
gegund
KORTRIJK.
Konkordio.
En la lasta periodo pluraj gemembroj translokiĝis kun la konsekvenco ke ankaŭ la membro
nombro malpligrandiĝis. La grupa vivo tamen restas vigla. eiusemajno regule kunvenas 15 anoj. Por la jarfesto estas en preparo prezentado de « KIA MIKSAJO », sub direkto de Samideano
Michel Muilie. Komence de februaro okazos reelektado de la estraro. Jam de nun ni alvokas por prezenti kandidatojn.
Okaze de la nova jaro, ni deziras al eiuj niaj gememhroj kaj
gekonatuloj ĉion feliĉan kaj prefektan sanon por 1939.
OUDENAARDE.
Al Paco.
Vi certe iornete miregis ke
jam de post certa tempo ne plu trovigis raporto pri nia grupo en
la revuo. Ne pensu ke tio signifas nenian faradon nia flanke. Vi
ĉiuj konas la proverbon « Nenia novaĵo, bona - vaĵo ». Ni atendis tiel longe ne donante vivsignon, ear ni volis sciigi al vi ĉiuj,
bonegan gojigan novaĵon sed ni unue volis esti tute certaj pri ĝi.
Nun sen ia dubo ni povas anonci al vi 'a alvenon en nia urbo
Ĉirkaŭ la 20-an de januaro, de nia ŝatata amiko kaj profesoro Sro.
Karlo Solc kiun vi ĉiuj konas. Tio signifas ke ĉirkaŭ tin dato komenciĝos Esperantajn kursojn en Oudenaarde kaj 6 aŭ 7 aliaj lokoj ,kiuj verŝajne por ne diri certe, estos Berchem. Nederbrakel,
Nazareth, Eecke, Hoorebeke, Ruyen, De Pinte kaj Zingem. Ni gin
sciigas al vi sufiĉe frue, ĉar ni absolute volas havi grandegan sukceson ĉie, tio signifas ke ni atendas helpon de ĉiuj. Ni demandas
malmulte nur ke vi parolu al viaj gekonatuloj kaj klopodu varbi
tiom da novaj gelernantoi ol n ur eblas. Se en la aliaj vilaĝoj vi
havas geamikojn skribu air vizitu ilin, oropagandu en ĉiu okazo,
montru ke vi estas veraj bonaj Esperantistoj. Vi nun havas: la okazon pruvi vian ŝaton ne nur en vortoj sed ankail per agoj al via
Profesoro. Ni atendas vin ĉiujr en la kunvenoj por, pliaj klarigoj.
,

1b
ANTWERPEN.—Flandrenta Grupo Esperantista.
Dum ĉi monato, kiu estas ĉefe prepara al diversaj festoj, oni
tamen vigle daŭrigis la grupajn laborojn : ni citu nur la tradukon
de fragrnento el la verko de E. Claes kaj, tio igas fakte tre lerniga
pro la varmaj sed sarnideanaj disputoj kiuj ::.ekvas. Krome ni Ĉion
aranĝis kaj findecidis por la du festoj venontaj, ear, jes, estas du
festoj...
Unue la 10-an de decembro okazos la EKI-festo, kiu signifas
la feston komunan de la plej gravaj grupoj el Antverpeno, kiuj
celas per speciala agado rernemorigi pli solene Ia datrevenon de la
naskigtago de nia kara Majstro. Alle en la Revuo ni kornentas tiun
okazintaĵon pli detale.
Due nia Kristnaskfesto, kies dato estis fiksita je la 17-an de
decembro : ankaŭ ĝi postulas multe da zorgoj kaj cerbumado, =ed
per persista klopodado ankaŭ gi igu sukceso !
Ni gratulas tie ĉi nian sindonan Sekretarion, Sanon j. De
Ridder kaj lian edzinon pro la naskigo de fileto : ke la prome'splena icleto bonfartu kaj igu, kiel lia patro, idealplena homarano 1
Ni fine esprimu al eiuj niaj anoj niajn plej sincerajn dezirojn
por la venonta jaro i`'39 : ke por ili, precipe laŭ Esperanta vidpunkto, gi estu plena de prospero kaj feliĉo.
Ni ne forgesu samon deziri al Flandra Ligo Esperanta mem
kaj al ĝiaj diversaj sekcioj !
La someraj
La Verda Kampina Stelo.
ARENDONK.
agrablaj tagoj forpasis kaj ni retiris nin en nia vasta klubejo. En la
komenco de Oktobro ni `lavis la honoron denove akcepti en nia
rondo S-ro Heidler Franz, nia instruisto. Li parolis pri siaj someraj travivaĵoj. Vigle aplaŭdo sekvis je la fino de lia parolado.
Ni ankaŭ jam faris clankan uzon de la servo de la prelegistoj
de F1. L. E.
La 18an de novembro S-ro Edgard Verheyden, advokato kaj
membro de « Flandrema Grupo Esperantista » el Antverpeno, parolis pri « Grafologio ». Unue li parolis pri la diversaj metodoj
kaj poste li donis ekzemplojn. Li dum pli ol 1 112-a horo kaptis
la intereson de la aŭskultantaro. Bedaŭrinde li devis nin forlasi tro
frue. Ni invitos li11 ankoraŭ por paroli pri tiu interesa temo.
Kiel programo por la vintra sezono nia sekcio decidis ella?bori
ek de la komenco de novembro, la tutan programon el « Grupa
—
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Do kurage laboru, la venko estos la rekompenco.
TURNHOUT.
La Turnhouta Espero.
La duan de novernbro, fraŭlino Staes el Bruselo temis en nia eb o Scala. La ĉeestantoj estis sufiĉe nombraj, ankaŭ ke!kaj gesainicleanoj el OudTurnhout venis. La estimata konferencistino, kiu estas. sperta esoerantistino paroladis pri Prago, la belega Cefurbo de Ceho-Slovakujo. ŝi temis pri la historio, la gastemo de la Praganoj, kaj rakontis pri la multaj vidindaĵoj de tiu mirinda urbo. Poste ŝi legis
kelkajn tradukitajn pagojn el la interesa ĉeha literaturo. Ciuj atente aŭskultis tiun interesan kaj instruigan konferencon. Je la fino
gi estis ege aplaŭdita kaj i esprimis la deziron tre baldaŭ revidi
kaj reaŭdi gin.
La 16an. de novembro okazis. lumbildvesperon. La celo estis
plikonigi nian grupon al la publiko. La intereso estis granda. La
estimata Sro Van den Hulle bonvole disponigis sian lurnbildkolektaĵon. Pli ol du horojn li interesis la ĉeestantojn. Li montris la
ĉefajn okazintaĵojn de la dekdu pasintaj jaroj, kal kelkajn vidinclaĵo-jn de Turnhout kaj Cirkailaĵoj. Ciuj atente aŭskultis. la klarajn
kaj kernecajn klarigojn de Sro Van den Hulle, kaj je la fino li
estis ege ap.laŭclita. La preziclant dankis lin en la nomo de C iuj,
por lia neprofitema kaj laŭclinda konferenco.
—

—

3. la nomoj de Ia ensendintoj de gusta solvo estos publikigataj ĉiurnonate.
Jen, karaj geamikoj, la principoj de la nova metodo : al ni
.tajnis pli justa kaj mi kuragas opinii ke pro tio, (gi estos bonvena ankaŭ ĉe vi.
Ni aldiru ke, se ni tiom klopoclas plibonigi nian angulon, estas
ja pro tio ke la solvantoj plinuiltigas konstante. Tial ni kompreneble gojas kaj speciale ĉar estas prtivite ke oni komprenas intencon nian : nome, clisponigi al Vi studmaterialon kiu lernigas agrable kaj fruktoclone. Kaj ni volas instigi la aliajn, ĉiujn abonantojn,
ankaŭ provi la solvadon : en ankaŭ ili ne deziras pliriĉigi sian vorttrezoron, alkutimigi al la nuancoj de la lingvuzo, kaj plenigi librobreton ? Sendube, Cu ne !
Al ĉiuj do, novaj kaj malnovaj amikoj, fruktclonan laboron kaj
sukceson !
Gis via unua solvo, karaj geamikoj !
SOLVO DE PROBLEMO 62.
Somer — Opini — Mirnik
Eniri — rikig.
SOLVO DE PROBLEMO 63.
Statutaro — statuaro
staturo — strato — strat — astr —
ar — a
as — kas — kast — taksi — kastri — strikta —
kristalo — koralisto.
—

PREMIOJ.
Sro De Groote gajnis la premion de 5 fr. por problemo 62.
Fino V. d. Mast gajnis la premion de 10 fr. por problemo 63.
Karaj Geamikoj,
En la kornencigo de la fora jaro, ni kaptis, en kroma pago,
la okazon esprimi al Vi ĉiuj kiuj sereadas kaj certumadas, sincerajn Novjardezirojn... Nu ankaŭ nun ni agu same kaj el la fundo de
la koro ni esperu ke la kalendaro 1939- estos por Vi minejo de
agrablaj surprizoj kaj de sinsekvaj feliĉoj. Eble ni aldonu ke, ĉefe
en la Solvado de Ia problemoj de nia Angulo, Vin favoru la bonŝanco ! Ni havas ja nian amatan ĉevaleton, ĉu ne, kaj estas tute
nature ke ni akcentu gin ! Sed ni ne plu tro parolu pri bonŝanco,
Car denove okazas gangoj. Jes, denove tarnen, estu substrek, ite ke
tiu rea "1"nodifo ne clevenas de iu kaprico sed simple rezultas el nia
justemo Kaj vi certe ne riproĉos al iu lian justemon, Cu ne !
Ni efektive konstatis ke, se la antaŭa sistemo jam elmontrigis pli taŭga ol tiu de 1937, gi malgraŭ ĉio posedis ankoraŭ gravan inalperfektaĵon, nome ke la sorto troige ludis en la indik°
de la gajnantoj : sendube, ne estis tute pravigeble ke el la gustaj
solvintoj nur unu aŭ du estis kronitaj. Kaj tion ni celas. forigi
Tial ni disvolvas, kun konscienco tute kvieta, la novan regularon
1. la ensendi; nto de korekto solvo ricevos 1 poenton.
2. La akirinto de 25 poentoj estos rajtigita al bela premio kiu
konsistos el Esperanto-libro : ni notu ke tiel é iu korekta solvo estos
premiita kaj ne nur unu sorte elektita.
:
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• Lafiguro de problemo 64 el la antaŭa numero estas malbone
presita. La tri kvadretoj devas esti kunigitaj tiamaniere ke horizontale kaj vertikale, la vortoj, numero 4 kaj 7 ekzistas el 7 literoj.
La figuro cie problemo 65 devas esti kvadratforma.
NOVAJ PROBLEMOJ.
Ni donos por ei° bona solvo unu poenton. 25 poentoj donas
rajton al unu premio. Ensendu la solvojn sur aparta folio, metu sur
ĉiun nomon kaj adreson kaj la konkurskuponon. La difinoj kun
(R) estas radikvortoj. La solvoj estu sendataj antaŭ la 5a de Februaro, rekte al Sro F. Volders, Twee Nethen straat ,46 Atztíverpen.
PROBLEMO 65.
Sro Rien], la honorprezidanto de la nova fervora grupo « La
Librenzuloj » okaze de la Zamenhoftago oferis al la grupo certan
sumon por aCeti por ĉitt membro unu libron de la sana valoro. Se
la libroj estus kostantaj po libro 5 fr. pli, ili estus havantaj unu
libron malpli ; sed se la libroj estus kostantaj 4 fr. malpli ili estus
havantaj Win libron pli. Kin al mi diros kian sumon oferis Sro Riĉul kaj kiom da libroj estas aĉetataj ?
—
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PROBLEMO 66. KRUCVORTO.
Horizontale.

-

1.

-

Klopodi trovi (R) - tage.

- Repagu kotizon.

J. - Malgranda (R). ekvidi ion kion oni perdis - prepozicio.

4. - prepozicio - metalo - varma suda vento. (R)
5. - Ne enhavanta en si ian fluidon. - fari kavon en la tero.
6. - cifero. - ne multe. - Virina nomo.
7. - Medikarnento. (R) - malfacila divenotaĵo. (R)
8. - Parto de orelo. - sovaga besto. (R)

Vertikale.1
Kuirita inangaĵo• (R) ilo por tiri ion post si.
3. - Sufikso. - parto de kapo.
4. - Kaptilo. (R) - riverego en Siberio.
5. - Durada veturilo. - objekto.
6. - Rando de rivero.
7. - Besto. - magbonodora inainbesto. (R)
8. - Pronorno persona.
maljesi. (R)
9. - Interj. - du pagoj.
10. - Prezenti bildon de io per plumo. (R)
11. - Adverbo (de tempo).
-

LITERENIGMO.
15
32
39 6 : Festtago. (R)
15 - 22 - 3 - 25 - 6 - 20 - 19 - 39 - 33 : Festtago. (R)
26-1 -28-34----2-9--21 : Babilado. (R)
17 18
12
3013
37
7- 8 :)Parto de Belgujo (R)
4- 3 - 38
25 - 5 - 10 - 3 -- 35 : Malĉastulino. (R)
36 - 16 - 11 - 24 - 23 - 25 : ReiMipo. (R)
29 - 39 - 40 : Luclkarto.
La tuta frazo ekzistas el 40 literoj kaj estas alvoko al eiuj
Esperantistoj.
26- 14 35
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CRUCVORTBATALO.
Pro manko de loko ni devas prokrasti la rezultaton de la krucvortbatalo gis la sekvonta monato.
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lnstigite pro la sukceso de la loterio okazinta pasintjare, F. E. I. denove forlotumos 50 tre havindajn premiojn en valoro de entute 1.000 frankoj.
La éefprentiojn konsistigas la plej belaj kaj valoraj libroj.
La prezo de unu loto estas nur 1 frank° !
Kaptu Ia okazon por pliriéigi vian bibliotekon por eta sumo !
LISTO DE LA PREMIOJ;
1. Originala Verkaro de D-ro Zamenhof, 605 pagoj. Lukse bindita.
2. 1-listorio de Esperanto. Privat. 2 volumoj. Lukse bindita.
Bindita
3. Plena Vortaro de Esperanto. 511 pagoj.
4. Groot Woordenboek Van Straaten. 688 pagoj.
5. Beknopt Woordenboek Van Straaten.
6. Tra la Labirinto de la E-Gramatiko. Faulhaber. 334 pagoj.
7. Stranga Hei edajo. Luycken. Originala romano
8. Pro Mtar. Luycken. Originala romano
»
9. Palaco de Dangero. Wagnalls. Trad. el angla
10. Airstralio, lando kaj popolo. Delsuclo & Laiho
11. Abismoj. Forge. Originala roman°
>>
12. Saltego trans' Jarmiloj. Forge. Originala roman°
13. La Leon() de Flandrujo. Conscience
14. Pallieter. Timmermans
15. Vivo de Zamenhof. Privat. llustrita.
16. La Vojo Returne. Remarque
17. La Naiveco de Pastro Brown. Chesterton
18. Romano pri tAfiika Bieno. Schreiner.
19. Pri la origino de l'Homo. Keith
20. purine Higgins. Sinclair
.21. De Voorzetsels in het Nederl. & in Esp. Degenkamp.
99. La Verbo en Esperanto. Uitlek & Willems
23. Lingvaj Respondoj. Zamenhof
24. Ponto al la Praktiko. De Jongh & Feenstra
25. Sinjoro Longkrurulo. D. Uitterdijk.
26. Murdo en la Olienta Ekspreso. A. Christie
27. La Knaboj de Pal:di) Strato. F. Molnar
28. La Princo kaj Betty. P. G. Wodehouse
29. La Tempo MaSino & La Lando de la Blind uloj H. G. Wells
30. Princino de Marso. E. R. Burroughs
31, 32, 33, 34, 35. Per Biciklo al ltalujo. K. Solc
36, 37, 38, 39, 40. ar Juna Vivo » Kantaro. 34 kantoj kun- muziknotoj.
41, 42, 43, 44, 45. Kia Miksajo. V. Dorno. Originala teatrajeto.
46, 47, 48, 49, 50. Granda bildo de D-ro Zarnenhof. Arta eldono 36 - 28
cm. sur dika, glata papero.
Mendu viajn biletojn al F. E. I., Magdalenastraat 29, Kortrijk, antait
pagante pere de patéekkonto no 3268.51.
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KUPONO

KUPONO

POR LA 66*

POR LA 67,

OSTENDO

IIOTELO 11ETROPOLE
Kerkstraat, 32

Beschikbaar
voor
ADVERTENTIE

75 komfortaj ĉambroj kun fluanta
akvo, varma kaj malvarma. Centra
hejtado. Lifto. Aŭtomobilejo. Kuirejo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ

Presejo

"HOOGER OP"
Vrijheid 101,

Arendonk

S-ano Snykers havas la plej bonajn
rekomendojn kaj persone direktadas.

Zorgeme elfinita presado.
Favorprezoj por Esperantistoj.

DRUKKERIJ

Café

Aŭtomata Presejo

H. BRAEKEVELT
Statiedreef, 177, Roeselare.
Posedas vastan klie:rtaron en la flandraj provincoj.
Presejo konata pro sia belgusta kaj
moderna preso.
Liveras al ia diversaj esp. grupoj
kaj ligoj. Sendevige petu prezoferton kaj modelojn.
Tel.: 1080.

Nieuwe Carnot

FRANS NEEFS-D'HELDT
Carnotstraat, 70 — Antwerpen
Plej bonaj trinkaĵoj.

-

Salonoj por societoj — Malvarmaj
mangajoj

—

Bonega servado.

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

CU V'I JAM LEGIS

la amuzan libron :
La Aventuroj de L. R. M. Stultulof la Xa.
cle F. V. DORNO
(La aŭtoro de « Kia MikisaĴo »)
Kion skribis la grava esp-gazetaro ?
Heroldo de Esperanto : « ŭi estas satiro, iuloke atinganta gis grotesko
Legado certe donos plezuron ».
Semnaciulo : « La verketo entenas sufiĉe por amuzi duan kelkaj
horoj ».
Sur Posteno : « Oni legas ĉiam kun agrable-humora sento, ofte
kun rido sur la lipoj ».
PREZO : 5 fr.
Mendeble ĉe Flandra Esperanto-Instituto.
Presejo "HOOGER OP" Lavrijsen, Arendonk. Tel 52

