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X - a Jubilea Kongreso de Flandra Ligo Esperantista
ANTWERPEN, 27 - 28 - 29 MAJO 1939.
TRIA KOMUNIKO.
Kiel promesite mi sciigas al Vi novajn informojn pri nia X-a
kaj kun gojo aldonas unuan liston da aligintaj.
1, Kiel salonon por niaj sabata kaj dimanéa vesperoj ni elektis la konatan ejon Chatelet, situantan proksime al la Centra Stacidomo. La almosfero kaj la indeco de tin salono sendube kontribuos !tuitte al la sukces4,Yo de tinj festoj, kiuj estos mem arangitaj
tiel ke ili placos al eittj gastoj.
2. Kongresa Kantmiksajo : Por verki « Potpourri-an » ni petis la kunlaboron de la ŝatata kaj lerta S-ano H. Vermuyten. Li
estu kore dankita é ar li tiel afable disponigis al la LKK siajn bonhtilmoron kaj talenton en tilt fako. Tio rilate ni insiste invitas
C iujn sekciojn kinj organizis Kongreson antailan esti tiel komplezaj havigi al ni là tekston kaj melodion de la Kongreskanto se ia
estis speciale verkita ; ke almenail ili konigu la arion kiu estis inindikita kiel propra dum la koncerna Kongreso. Tiamaniere ili ebligos al S-ano Vernmyten éerpi el ili la konvenajn partojn por verki sian « miksaĵon ».
3. Kongreslibro Ni dankas tiujn kiuj skribis au promesis
sendi raparieton pri la Kongreso mem au la kongresurbo de la
pasintaj jaroj kaj ni substrekas la fakton ke ni dezirus prezenti
en tin libro supervidon pri tiuj okazaĵoj. La aliaj do imitd fiun
zemplon kaj ne prokrastu tiun aferon tro longe.
4. Ni ànkail intencas eldoni patkartojn : Cal- ni scias ke multaj kongresistoj forsenclas mulle da kartoj al amikoj kaj konatoj,
iii volas prezenti al ili la okazon uzi 'belajn ilustritajn patkartojn
kiuj plie estas kun Esperanta tekst° kaj mencio pri la X-a Flandra Kongreso. Ni ne dubas ke tin iniciato estos favore akceptita
de einj. Tuj de kiam tiuj pcMkartoj estos je nia inspon° ni disven:
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dos ilin laŭ oendo.

5. Tombolo : DiinanCvespere dum la Halo estos organizita
Tombolon kiu gajnigos belajn premiojn ; la kovertsistInno estos
pro siaj avantagoj denove enkondukita.
6. Gaja Lundo : S-ano Loclema .disvolvis antaŭ la LKK-anoj
sian proponon pri tiu tago kaj, aprobite, li tuj komencis la postulatajn elemargojn. Ni dim nur ke tiu tago devas ii juvelo, ke
mensogigos la tralicion pri malsukcesaj gajaj lundoj. Kiel postkongresa arang,'o sendube estos vizitata la faina Antverpena Kermeso kiu Ciam venigas multajn kaj kit', pli ol unu kilometron, invitos vin per siaj allogaj kaj multkoloraj budoj...
7. Radio-propagando : Kun plezuro ni ko:munikas ke la NIR
akceptis regule dissendi niajn informojn, ke gi bonvole ekzamenas
la eblon arangi « Aktualaĵon » pri nia Kongreso. Ni konstatas do
ke dank' al laboro de nia vigla propaganclsekretario, S-ano F. Van
Dooren ne estas varia, la NIR komprenis Ia grandan signifon de la
X-a.
Kaj ankaŭ Vi koinprenis gin u ne ! Tamen, ui iom luids
konstatante ke kvazaŭ neniu aligilo alvenis ĉe ni. Cu Car la tempo
mankas, Cu ĉar vi opinias la aferon ne urga, ĉu vi kredas gin ne
sufiĉe interesa ? Ni ne scias, tarnen pripensu ke granda gesto
estas atendata de Vi, ke la L L K bezonas vian entuziasmon por
mem daŭrigi la pezan laboron kun la necesa kaj venkiga fervoro.
Ne forgesu gin kaj agu konsekvence...
8. Kaj jen finfine unua listo da aligintoj : ni dankas ilin ĉar
ili jam nun enordigis sian aligon kaj pruvis ke ili nepre kaj efektive volas oferi tujan kunlaboron
LISTO DE ALIGINT0j. ( 1 ) .
,

1.
J. Terrijn, Gent. 2. - P. Van Peel, Antwerpen. 3. - R. lserentant,
Brugge. 4. - M. Dek,esel, IJeuven. 5. - Y. Debrouwere, Kortrijk. 6. 0. Debrottwere, Kortrijk. 7. - A. De Keyzer, Brussel. 8. L. De Keyzer,
Brussel. 9. - G. De Bots, Ronse. 10. -- 1. De Boes, Ronse. 11. A. Cognie, Harelbeke. 12. - M. Geenen, Ronse. 13. 1.. Keverijn, Herniksem. 14. A. Pittoors, Deurre. 15. - M. Van der Mast, Antwerpen.
16. - F. Volders, tAntwerpen. 17. - M. Van As, Antwerpen. 18.
J,
Van As, Antwerpen. 19. - J. De Ridder, Antwerpen. 20. - F. Van Donren, 21. - R. Van Dooren, Antwerpen. 22. - E. Boyens, Berchem. 23.
J. Boyens, Berch,ern. 24. - P. Tooremans, Berchern. 25. R. Torremans,
A. Lodema, Antwerpen. 27. M. Lodema, Antwerpen.
Berchem. 26.
28. - M. Dockx, Burcht. 29. - E. Dockx, Burcht. 30. - W. Van Duffel,
Antwerpen. 31. - P. Van Gindertaelen, Antwerpen. 32. - N. De Haaff,
Antwerpen. 33. - H. Van Dunne, Mortsel. 34.. - N. Van Durme, Mortsel.
35. - I. Van Tuyckorn, Antwerpen. 36. - C. Theylaert, Antwerpen. 37.
- P. Frison, Antwlerpen. 38. - J. Van Geel, Borgerhout. 39. - E.
Verheyden, ,Antwerpen.
-

-

-

-

Ni tamen speciale esprinni nian clanketnon al tiuj kiuj donads stuneton por la kongresa kaso : ili ebligas pli facile igi nian
komunan aventuron pli jubilea kaj tio meritas sincerajn gratulojn :
k.) P. Frison (10 frk.)
Gesamideanoj P. Van Peel (25 fr
0. De Boes (3 frk.) W. Van Duffel (5 frk.) I. De Boes (3 frk.)
E. Verheyclen (50 frk.) R. Torremans (10 frk.) M. Dockx (5 fr i.(.)
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E. Dockx (5 frk.)
Atendante vian rapidan aligon kaj gis Marto,
Th. Van Gindertaelen,
Sekretario de LKK.

e dop e Ai rit".
'in de pradil
BRAZIL1E. - De internationale postzegeltentoonstelling te Rio de Janeiro (22 - 28 October 11.) gebruikte het Esperanto voor propagandadrukwerken en voor internationale briefwisseling. Ze heeft sedertdien een
gedenkboek in zes talen, waaronder het Esperanto, uitgegeven. Ter gelegenheid van de tentoonstelling werden door de Braziliaansche post drie
tweekleurige brievenstempels gebruikt : een dezer stempelde de groene
ster met zwart onderschrift.
ENGELAND. - Een in Engeland zeer gekende tooneelgroep moest in
Cambridge een tooneelspel opvoeren waarin een rol van dictator van een
ingebeeld land voorkwam. De dictator zou in het spel natuurlijk worden
aangesproken met den titel « leader » ( : Duce, Fiihrer). De rijkscensor
voor tooneel verbood echter dit woord uit te spreken, ten einde te beletten dat toeschouwers den « leader » van het zoogenaamde « Westland »
zouden verwarren met werkelijk levende dictators. Om aan het stuk een
neutraal karakter te geven werd het woord « leader' vervangen door
« gvidanto zoodat Esperanto hier als bliksemafleider moest dienst doen.
In dit typische voorvalletje ligt de impliciete erkenning van de noodwendigheid eener neutrale internationale taal.
FRANKRIJK. - In uitvoering van den omzendbrief van 11-10-38 van
den Franschen Minister van Onderwijs, waarbij het onderricht van het
Esperanto wordt toegelaten in de officieele middelbare scholen, technische
scholen en handelsscholen voor jongens en meisjes, werd het onderwijs van
Esperanto ingevoerd in middelbare scholen, normaalscholen, handelsscholen, technische scholen en hoogere en lagere onderwijsinrichtingen in de
volgende distrikten : Aix, Resaneon, Boulogne-sur-Mer, Chálons-sur-Marne.
Caen. Lille, Lyon, La Rochelle, Montpellier, Paris, Perpignan, Poitiers, Mulhouse, Niort, Pontarlier, Rochefort, Rouen, Strasbourg, St. Cloud, Toulon,
Tours, Versailles. Dit is slechts een begin. Het aanleeren van het Esperanto blijkt in Frankrijk groote uitbreiding te zullen nemen. In sommige scholen is het onderwijs van het Esperanto verplicht.
Zooals vorige jaren zullen de inrichters der « Foire de Lyon » Esperanto gebruiken voor reclame en briefwisseling. Esperanto sprekende bedienden zullen de bezoekers alle inlichtingen desgewenscht in de internationale taal verstrekken.
Affichen en propagandadruk werken in het Esperanto gratis te verkrijgen bij : « Foiro de Lyon » E.-fako, rue Menestrier, Lyon, (France).
1TALIE. - Het bestuur van den ltaliaanschen radiodienst publiceert
een maandelijksch proabraminaboekje der uitzendingen in de vreemde talen
door het officieele zendstation « Roma Prat° Smeraldo ». Dit programma
is opgesteld in het Italiaansch, het Engelsch, het ,Duitsch, het Spaansch,
het Portugeesch en het Esperanto.
Gratis te verkrijgen bij : Radio-Stacio Esperanto Voĉo, Via Montelo,
5, Roma. (Italio).
JOEGO-SLAVIE. - Gedurende de op einde September gehouden pro paaandaweek werden er meer dan 20.000 vlugschriften uitgedeeld, .werden
er btalrijke publieke lezingen gehouden, werd er flink propaganda gevoerd
langs de radio, verschenen er 97 artikelen en 150 kleinere berichten over
Esperanto in 22 verschillende grocoe dagbladen en tijdschriften: Rezultaat
einde November 934 nieuwe leerlingen, zoodat op dat °ogenblik meer dan
-
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2i.10.3 pent nen de cursussen volgden.
NEDERLAND.
In het jaarboek voor 1939 van de Nederlandsche
Jeugdherbergcentrale verschijnen de inlichtingen in het Esperanto naast
Sederamisch en enkele andere nationale talen.
Op 20 November verscheen te Scheveningen het 1000ste nummer
van het meest-gekende esperantoblad « Heroldo de Esperanto ».
NOORWEGEN. — Gedurende de eerste 6 maanden van 1938 verschenen
in de dagbladen van Noorwegen 1237 artikelen en berichten over Esperanto.
De groote filmmaatschappij Metro-GoldVEREENIGDE STATEN.
wijn-Mayer draait een film « Idiot's Delight » (Amuzo de idiotoi) waarin
dialogen in het Esperanto zullen voorkomen. De Regie wordt ‘.vaargenomen door den gekenden filmregisseur Clarence Brown de hoofdrollen worden vertolkt door Norma Shearer en Clare Gable. De esperanto-publicist
Jozef R. Scherer is aangesteld als technisch raadgever voor de esperantotaal.

Esperanto-Wetenswaardigheden

—

—

;

De uitbreiding van het Emperanto in Frankrijk.
Dat Esperanto in Frankrijk snelle vorderingen maakt moge
blijken uit volgende berichten 'over de Esperanto-beweging in de
stad Lyon : Het zeer v-rspreide dagblad « Lyon Républicain » bevat lederen Dinsdag een Esperanto-rubriek ; liet orgaan van het
Syndicat des Steno- dactylographes, dat 2000 leden telt, publiceert regelmatig in de Esp.-taal gestelde artikels ; de grootste vereeniging van radio-amateurs van het gewest Lyon « Les Amis
Lyon P. T. T. » heeft in haar orgaan een vaste Esp.-rubriek opgenomen ; het bulletijn van den Esp.-club der Universiteit /in
Lyon moet zijn opschrift « nis Mil » veranderen omdat het aantal
nummers het duizendtal heeft overschreden, dank zij de geestdriftige samenwerking van professoren en studenten. Te Lyon verschijnen nog twee andere Esp.-tijdschriften nam. : « Bulten° »
« Lyon Esperanto ». Er is nog meer. Het radio-station Lyon P.
T. T. zendt iedere maand op vastgesteld uur Esp.-berichten en
Esp.-voordrachten uit.
Ten slotte kunnen we nog vermelden dat in de wereldberoemde « Foire de Lyon » Esperanto een waardige plaats inneemt naast
de groote nationale talen en dat door het stadsbestuur een cursus
in het Esperanto werd ingericht. Verder zijn twaalf private Esperanto-cursussen aan gang in de verschillende wijken der stad
ook in de Rechtskundige Faculteit der Universiteit van Lyon is
men een Esperanto-leergang begonnen.
De taal speelt een hoofdrol op het tooneel der internationale
politiek.
Onder het opschrift : « Audiëntie van Eerste-minister Neville
Chamberlain bij den Paus » lezen we in « De Standaard » van 81-1939 volgende beschouwingen, welke klaar aantoonen welken
overwegenden invloed ten goede het geruik van een gemeenschappelijke taal bij de diplomatieke betrekkingen tusschen de staatslieden kan uitoefenen : « Voor M. Chamberlain zal de audiëntie ongetwijfeld de bijzondere aantrekkelijkheid hebben dat de H. Vader
zijn halfbroer, wijlen Sir Austin Chamberlain, persoonlijk gekmd
heeft.
Toen Sir Austin Chamberlain Minister van Buitenlandsche
Zaken was, werd hij bij een bezoek aan Rome door den Paus o
vangen met wien hij ?Ach vloeiend in het Italiaansch onderhield.
Zijtie Heiligheid kreeg toen een bijzonder aangenamen indruk van
den beroemden Britschen staatsman, en heel het onderhoud droeg,
naar verzekerd werd, een buitengewoon hartelijk karakter. Tegenover Kardinaal Gasparri, den toenmalige]] Staatssecretaris, liet de
Paus zich later opgetogen uit over de voortreffelijke wijze waarop
Sir Austin Chamberlain de Itahaansche taal beheerschte, en naar
men beweert zeide hij voortaan niet meer te willen gelooven dat
Engelschen geen vreemde talen spreken. In dit opzicht zal Neville
Cha-mberlain wel een weinig tegenvallen, want de Eerste-Minister
is alles behalve een talenkenner ».
-

Dimanĉon la 22-au de januaro,
ESTRARKUNVENO.
kompleta ligestraro kunvenis en Brussel. ni decidis ke la sekcioj
gis tutlaste la 15-an de februaro havos la tempon sin enordigi rilate la ligon, post tin dato sekcioj ne-enordaj estos konsiderataj
kiel eksUrS,intaj. La estraro opiniis necesa proponi :angojn al la
statuto (pere de « Konntnikoj » niaj sekcioj ricevos la necesajn
klarigojn). Post ekzameno de la ricevitaj proponoj por la posteno
de redaktoro la estraro akceptis s-anon G. Broodcoorens por okupi tiun funkcion. La prez. skribe petis la ceterajn ligestraranojn
zorgi plej baldail por anstatailanto : pro akcepto de alia laboro li
devas rezigni siajn postenojn en Fl. L. E. Ligkunveno okazos en
Gent dimanĉon la 19-au de marto.
PREZIDANTECO. — La ligestraro deziras ricevi pr.oponojn
por la posteno de prezidanto kiu vakas. Proponojn oni sendu al la
liga sekr.
Proponojn por la tagordo de la ligkunLIGKUNVENO.
veno kiu okazos en Gent la 19-au de marto, oni sendu kuit klaAgojn al la liga sekr. En la venonta numero de F. E. ni publikigos
Ja tagordon.
LIBRO-LOTERIO. — La tirado de nia granda libro-loterio
okazos dum nia jubilea kongreso en Antwerpen. Ni insistas ee
niaj sekcioj por ke ili organizu la vendadon de loteri-biletoj.
REDAKCIA ADRESO. — La nova adreso de la redakcio <le
F. E. provizore estas Ce la administracio : Vlaamsche Steenweg 70,
Brussel.
Varbu abonantoin kaj anoncojn ! !
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Veoj de fidela Esperantisto
Mi estas respektinda flandra esperantisto, grizhariginta en
Ja servo de l' Zamenhofa idealo, kies fidela diseiplo mi igis pro
admiro al l' interna ideo, kvankam film ideon mi neniam pristudis
kaj sekve nur nebulece komprenas.
Mi vidis la naskigon de nia kara Ligo al kit' mi dekomence
aligis. Kiel liberema flandro mi tuj spertis ke Fl. L. E. estis ideala
organizo : duin giaj kunvenoj oni frate kunsidis, sprite parolis
trinkante glasojn da blonda biero — al mi plej karaj kune kun
niaj earmaj membrinoj — neniain disputis, Ia diskutojn zorge evitis kaj voedonadon konsideris rnalliarmoniiga kaj sekve nepre evitenda incident°. Tial igis laŭdinda tradicio en niaj ligkunvenoj,
ke decidojn kaj projektojn oni aplaŭde agnosku kaj saininaniere
elektu la estraranojn.
Ciumonate mi.Quis la ekskluzive literaturan enhavon de nia
ĉelkonvenoj, por « priparoli la rimedojn savi nian nepre pereontan
ligorgano kaj fiere rigardis la trian kovertpagon, kie paradis listeto kun la nomoj de la « aligintaj grupoj », kvankam mi bone
sciis ke kelkaj el ili jam mortis senbrue. Citijare mi ĉeestis en tritaga kongreso duin kin kultninis nia flandra gajeco...
Tiel forpasis la jaroj en dolea, senskua sinsekvo kaj mi plene
konvinkigis, ke neniam je la horizont° sin montros nebuleto por
minaci la serenan eielon de nia Ligo-Edeno.
Kruele mi elrevigis en la jaro 1936 ! Insicluloj rompis la beatan pacon kiu regis inter ni. Jen kio okazis : Ciu ne tro freŝdata
membro de Fl. L. E. sendube inemoras, ke dum Ia 7-a kongreso
de nia Ligo, okazinta en 1936 en Gent, grupeto da gravinienaj
aktivuloj (jes, tiaj ili pretendas esti !) forlasis la kongresan salonon kie regis la translime famiginta festatmosfero kutima al niaj
Ligon ». Ke nia Ligo nepre estis pereonta, neniel konjektis mi nek
la cetera dancemularo, kit] dume en la kongressalono kongresadis
dancante senlace. Tin aparta ktinveneto tro similis al konspiro
por ne veki mian suspekton. Mi sentis ke finigos la kvieta epoko,
ke novaj mastroj klopodos anri dolĉajn kutimojn kaj rompi
sanktajn tradiciojn. Ho ve, kiorn klarvida mi estis ! La duan kongrestagon evidei;tigis ŝangoj en la ligestaro kaj la gravinienoloj
heroldis, ke ili pristudis la « problemon » kaj trovis la vojon por
konduki nian Ligon al sukceso. Sed la aŭgurojn de la novinodaj
savintoj mi, kaj sendube la cetera kongresanaro, akceptis kun
kotnprenebla rezervo : savi de morto tiom vivplenan organizon
Co nia esperantista vivemo ne evidentigis dom niaj kongresaj
loj ? — ja ne ŝajnis malfacilep laboro.
Niaj savintoj sincere kredis nian Ligon en malbona farto kaj
komencis gin kuraci (ili uzis la vorton : reorganizi). Por komenci
ili eksigis (ili uzis -pli diplomatian vorton kiun mi tamen forgesis) la grupojn kaj poste invitis ilin reeniri la Ligon kiel sekcioj.
La estraranojn de la grupoj ili devigis pro tio subskribi komplikan regular6n. Ankaŭ mia subskribo trovigas sube (le simila dets■wwwwwzawa■ Maf
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klaracio kies enhavon mi, laŭ kutimo tre laŭdinda, ne legis kaj nepre ekintencis inalatenti. Post tin laciga travivajo, la grupoj
mi ne alkutimigas al la vorto sekcio, nura uzo de tin vorto ŝajnas
al mi Melle° kontraŭ nia absoluta kaj karega loka inemstareco kaj
libero la agrupoj do, esperis je meritita ripozo. Sed, ho ve ! niaj
tiranoj — jes ja, tiel mi enpense nomas niajn ligestraranojn — ne
plu petis, sed postulis la kunlaboron de la grupoj por la efektivigo
de eiaspecaj strangaspektaj novajoj : amasa organizado de kursoj
kunlaboro en gazetservo kaj en servo de prelegistoj, organizado
de propagandaj ekspozicioj kaj similaĵoj, laŭ ilia diro nepre necesaj por antaCienpuŝi la Esperanto-movadon.
Ciumornente la grupoj tiurilate ricevis pli malpli tedajn alskribojn kiujn « necesas ekzameni en la sekciaj kunvenoj ». Se ni
agus laŭ la konsiloj de tiuj .sinjoroj, niaj semajnaj kunvenoj apenaŭ
sufieus por ekzameni iliajn diversajn proponojn kaj planojn. Mi
ja forgesis diri, ke kiel respektinda flandra esperantisto mi estas
membro de same respektinda flandra grupo kilt minimume ‘.^:.'iumonate organizas grandan feston — kun bal° kompreneble — al
kiu ni kutimas inviti Chijl] en — kaj eksterlandajn geesperantistojn.
Ke la organizado de tiaj festoj estas laboro multe pli grava ol la
pritrakto de organizaj kaj propagandaj problemoj, ja estas. memkomprenebla. Ke pro tio ni bezonas ĉiujn kapablajn personojn pri
kiuj ni disponas, ja same evidentigas. Sekve vi komprenos ke mi
preskaŭ kolerigis, klam nou el niaj tiranoj graviniene pretendis
ke « la plej kapablaj inter ni prefere sin metu je servo de la landa
organizo ». Unue la loka organizaĵo kaj nur duavice se tempo
la landa Ligo : jen mia rokfirma principo !
kaj en° restas
Plue, pro mia denaska amo al senlima libero, mi malfidas troorganizeinajn personojn, kiuj nur revas pri statistikoj eiuspecaj
kaj raportoj senfinaj.
Dum persona interparolo kun nou el niaj tiranoj, mi eksciis
ke laŭvortare la vorto kongreso signifas « kunveno de saincelairoj
por pritrakti temojn de kointina intereso ». Nu, mia alparolanto
ne diris en kia vortaro li malkovris tiun idiotan klarigon. Por flandraj esperantistoj kongreso ja estas sinsekvo de anutzaj arangoj,
feginango, Itittaga ekskurso, inkaskado da festoj — kun baloj
teresaj vizitoj k.t.p. Mi preskaii forgesis diri, ke duin niaj kongresoj Ia ligestraranoj disponas pri 30 minutoj por voelegi la raportojn kiujn oni kutimas aplaŭde akcepti por eviti enuigajn diskutojn. Kompreneble tiuj raportoj estas la ununura teda okazaĵo de
niaj kongresoj. Feliĉe ke pasintjare en Brugge trov4.3;is sagulo kin
proponis torstreki « tiun tedan aferon » de niaj kongresprogramoj
sofiĉas ja, ke ni, flandraj esperantistoj, per tritaga distrado antaŭenpoŝu la Zamenhofan inovadon ! Amikoj, ni estu atentemaj,
zorgu ke niaj kongresoj konservu sian agrablan kaj amuzan karakteron
Nia monata organo « Flandra Esperantisto », kiel fidela spegulo de nia Ligo, ankaŭ suferas pro tin nova situacio : grandparte malaperis g'ia ekzklusive literatura enhavo kaj en gi min estas
—
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troveblaj praktikaj konsiloj, komunikoj, artikoloj pri organizalo
kaj propaganda, gramatikaj klarigoj kaj similaj harfendaĵoj, nuraj eltrovoj por tedinciti la legantaron ! Car gia enhavo por mi
igis ne plu cligestebla, mi, por mute protesti, igis simpla membro
kelkfoje iom malfrue — pade Fl. L. E. ka tial regule Ciujare
gas kvin frankojn al la liga kaso kiu pro tio bon fartas Car intergange mi ricevas nur membrokarton kiun mi zorge ĵetas en tirkeston. Sed niaj sinjoroj ligestraranoj sendube ekaildis pri nia
konduto rilate inembrokartoin kaj decidis ke estonte tiuj kartoj
dorsflanke surhavu kalendareton kaj sekve igti praktikaj objektoj.
Cu mi ne pravas dirante ke ili nur celas malordigi niajn karajn
maniojn kaj agrablajn tradiciojn ? Kaj tion ili nomas praktika laboro ! ell ili ne malindas esti niaj gvidantoj, post tiu evidenta pruvo de malkompreno rilate niajn rajtajn postulojn pri membrokartoj : kartoj elegante malgrandaj por la membroj, rozkoloraj kaj
parfumitaj por la membrinoj !
Sed ne estas Cio ! Cv niaj tiranoj ne volis plialtigi la kotizojn de la simplaj membroj — do ankaŭ mian kotizon ! « por
plifirme ligi ilin al la landa organizo » ? Nova atenco kontraŭ
nia loka memstareco ! Kompense ili proponas havigi al ni jarlibron
kun ĉiuspecaj « praktikaj sciigoj rilate Ia Cli- kaj eksterlandan movadon ». Do ne plu sufiĉus -al la diligenta kolegaro rifugi en la
« simplan membrecon » por esti trankvila ! Eé nin, ripozeinaj anoj,
oni volas persekuti, g topante libron en niajn manojn ! Mia incligno
kreskis, kreskadis — gis kiam, en la lasta ligkunveno, mi pleztve
konstatis ke la malnova spirito ne ankoraŭ estas rnortinta. La rieraj vortoj de la protestantoj estis balzamo por mia fidela Esperanto-koro. Speciale danka mi estas al la observema samideanino
prave pretendis, ke la elclono de jarlibro ne estas petita de la simplaj membroj. Jes, tio estas la simpla vero : al ni, simplaj membroj,
sufiCas la posedo de membro-karto... kaj al la diablo C ia tata
legaĵo !
Amikoj miaj, vi eble taksas miii malgentila samideano, C ar mi
nomas — enpense nur ! niajn ligestraranojn tiranoj ? Nu, Cu
ilia tiraneco ne klare evidentigas el tenue longa regularo kiun ili
verkis ? Tiu 12-Capitra kaj 47-paragrafa verdikt()
jen taŭga
estas kaj restos por mi, vera enkubnomo p(v nia statuto !
songo. Tralegi gin, mi gis min nekuragis, timante dangeron kapturnigon. Kiel indaj diktatoroj, niaj estraranoj eiumomente atentigas je unu aŭ alia paragrafo de tiu legaro, kaj tio estas al mi
suf ia pruvo ke gi estas la fonto cie nia sklaveco ! Al tiu 47-kapa
hidro mi predikas la sanktan militon ! For statuto, regularoj, stagi la celon en gloro ! Bremso.
—
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La 1000a numero de "Heroldo„ _ágij

Teo ping: LA MIRIGA OPTIMISTO.
La 20-au de novembro 1938a aperis la 1000a numero de
« Heroldo de Esperanto ». Nur tiuj, kiuj plurajn jarojn regule legas tittn-Ci semajnan gazeton, povas kompreni kio signifas tion,
-

94

—

1;

tte sole por la Esperanto-movado sed ankaŭ por la redaktoro Sro
Teo ping.
Jam 18 jarojn aperas « Heroldo de Esperanto » (kin en la
unuaj jaroj de sia ekzistado noin4.);is « Esperanto Triumfonta »)
regule Ciusemajne kaj en tiu longa periodo gia redaktoro senlace
batalis kontrail sinsekvaj mal facilajoj. Sed malgraŭ miskompreno,
malhelpo, envio, ĵaluzeco, monmanko kaj krizo, li sukcesis koutendgi la legantaron. Precipe de post 1930a lia batalo kontraŭ la fatalaj
sekvoj de la monclkrizo estis heroa. Dum tiu periodo la nombro
de la abonantoj malphigis ; post la deklaro : ke Esperanto en Oermanujo ne estas dezirata, li perdis preskaŭ Ciujn siajn germanajit
abonantojn. Li devis elekti : labori en sia patrolando sen « Heroldo » aü elmigri fremdlandon kun « Heroldo ». L irestis fidela al
« Heroldo ». Pres- kaj kompostmaterialo restis en Kolonjo ; estis
tute neeble tam materialon venigi trans la landlimoj pro la neplenumeblaj kondièoj. Nun li logas en Scheveningen, Nederland°, kaj
de tie li redaktas, administradas kaj gvidas Heroldon.
Memkompreneble la gazeto ankaŭ devas suferi sub tirtj sortobatoj. Dunt la florperiodo ofte la amplekso atingis 6, 8 eC 10 pagojn ; nun nur 4. Sed la « miriga optimisto », kiel alia Esperanta
gazeto lin notnis, ne malkuragigis ! La 1000a numero gustatempe
aperis malgraŭ ĉio, kun, kiel kutime, interesiga, aktuala enhavo,
dank' al la optimismo, kaj persistado de Sro. Teo jung.
Ni opinias agi en la nomo de la tuta flandra Esperantistaro,
se ni de tiu éi loko varinkore gratulas samideanon Jung ; se ni deziras al li la necesajn fortojn, por ke li daŭrigu sian laboron, por
la prospero de nia idealo.
Cu tia samideano, kia estas Sro. jung ne meritas Cies simpapation, apogon kaj helpon ? Sendube... sed simpatio ne sufiCas !
Lia malfacila entrepreno nur povas flori, se Ciu Esperantisto, finance kapabla estu abonanto. Kaj ni demandas : kiom el la 1500
membroj de Fl. L. E. estas abonantoj de Heroldo ? Ni scias nur
tre malmultaj. Tial mi instigas la membrojn de Fl. L. E., kitij kapablas gpari 2 frankojn Ciusemajne, senprokraste abonigi I leroldon. Por tre multaj el vi tio ne estas ebla vergajne ; nu, ni konsilas al tiuj gpari unu frankon kaj abonigi cluope aü ce' triope
Se oni volas, oni povas helpi Heroldon Cu Fi. L. E. nuntempe
ne nombras proksimume 75 sekciojn ? Kial Ciu sekcio ne Jol abonanto ? La interesigan enhavon duin kunvenoj oni povus laŭtlegi
kaj priparoli. Se ro. jung povas enskribi 75 novajn abonantojn
el la flandra regiono, li certe gojos, ne por si mem, sed por siaj
planoj. Li klopodas unuflanke realtigi Heroldon gis gia antaila
nivelo kaj aliflanke grave redukti la abonprezon. Do, ju pli da
abonantoj, des pli granda amplekso de la gazeto kaj des malpli
alta abonprezo !
Flandraj Esperantistoj ! Urge ni petas vin : plifortigtt senprokraste unit el la éefaj kolonoj de la Esperanta mondmovalo
kunlaboru, por ke vivu la ununtiran semajnan gazeton « HEROLDO DE ESPERANTO ! » A. Lottema., Antverpeno.
!
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Tra la Esperanta Gazetaro

Esperanto kaj la Junularo

11:2

Ie en la norda parto de Nederland°, inter ortimitaj dunoj apud
la marbordo, kugas la bela paca vilageto Groet.
Vergajne vi neniam aŭdis fluit nomon ; tarnen gi estas skribita per oraj literoj en la Esperanto-historio.
Car tie farigis la tria grava fakto en la Esperanto-movado !
La unua grava fakto estis la apero de la lingvo, la dua, ke la
homoj kOmprenis mui la alian en la unua kongreso en Bulonjo
apud Maro ; la tria estis, ke 200 infanoj de dek diversaj nacioj,
kunvenintaj en la hela vilageto Groet ankaŭ komprenis tuut la alian
per Esperanto. Kaj ili ne nur povis komprenigi sin, sed ankail libere parolis kaj gereis. Tiam do montrigii;, ke Esperanto taŭgas
por la junularo. En la estinto tamen, la junaj Esperantistoj Ciam
perdigis por la movado, Car por ili ne ekzi.tis organizaĵo, kit' komprenas la jumilaran spiriton, kit' instigas en ili la naskigantan idealismon.
Tial oni en Groet fondis junular-ligon, kiu volas unuigi la
junularon de la tuta mondo. Jen gia celo
a. Propagandi la lingvon Esperanto inter la juntilaro de Ia
tuta mondo.
b. Faciligi la rilatojn inter la gejunuloj diversnaciaj per legado de komuna gazeto kaj korespondado en Esperanto.
c. Arangi internaciajn kunvenbjit por interkonatigo de la membraro.
d. Havigi al la junularo indan vivocelon, nome interfratigi la
homojn per Esperanto.
e. Ciel akceli, ke Esperanto estu akceptata en la lernejoj.
.
La nova organizo nomigas « Tutmonda Juntilar-organizo
gia oficiala organo estas « La Juna Vivo » ; la sekretario estas la
grafikisto Floor Meydain, Lingestraat 11, Leerdam, Nederland°.
S-ro 11. J. Schut, instruisto en Koedijk, (N-H) faris filmon pri
Ja kunveno, kit' estas krom grava historia dokumento, tre valora
propagandilo. egi montras la belan Cirkailajon de Groet kaj la infanaron duin ekskursoj, dancoj, teatraĵetoj, k. t. p. La prezentado claŭras kvardek minutojn. S-ro Schut jam sendis kopiojn al kelkai
landoj. Ili estas lueblaj por tre malalta prezo.
En Aŭgusto de 1039, la « nenerala Kunveno de T. j. 0. okazos en Tervuren, Belgio. ói claŭros unti semajnon. Okazos dancoj,
ekskursoj, teatrajetoj, k. t. p. La partoprenontoj pagos entute sep
guldenojn aŭ egalvaloron.
Kara leganto ! Eble vi estas junulo. Titiokaze estas superflue
diri, ke via fok° estas en T. J. 0. ! Eble vi estas plenag,u1o, kaj
tiam : subtenu la juntilar-laboron ! Aligu kiel membro-subtenanto ! La jarkotizo inkluzive abono de « La Juna Vivo » estas anti
gulden° (8 respondkuponop. Tio do ne povas esti barilo ! Vi
povas pagi al Sro H. Rainson (pogteekkonto 335183, Mechelen).
Do anoncu vin tuj ! Ni atendas vin en niaj vicoj !
—
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NIA GAZETO ne plu aperos ! Kun sento malgaja ni eksciis
pri la malapero de tin Clan] interesa kaj leginda eldonajo. Dank'
al sia sendependa situacio, tin organo kapablis publikigi plej diversajn opiniojn de malsamtendencaj E-pioniroj. Per jenaj vortoj Georges Avril, la atata direktoro, adiailis sian legantaron
« Ci tin numero estas la lasta
Maldoleaj vortoj, malgaja momento
Sed kial tedi la legantojn per propra mekankolio ?
arbfoliaro videble maldensigas, ear, velkinte aŭ girite de l' vento,
unu folio forlasas ? Tute ne ! Neniu tion rimarkas : la forfalintan
folion aliaj sen tempoperdo anstataŭas. Same okazis, okazas kaj
okazos Ce nia abunda gazetaro. Baldaŭ nur mi memoros pri NIA
GAZETO... ». Jes « la forfalintan folion aliaj sen tempoperdo anstataŭas », sed, Cu la « aliaj » valoras NIA-N- GAZETO-N ? Cetere, ni ne estas konvinkita pri tio, ke baldaŭ nur la direktoro memoros pri NIA GAZETO. ei tiun malgajan informon ni finas per la
konsola konstato, ke NIA GAZETO malaperas pro aliaj kialoj ol
malintereso flanke de la esperantistaro.
LA GRANDA FAMILIO estas la nomo de nova, grandforrnata, okpaga E-gazeto sub redakcio de Carl Franzmann. Tin nova
eldonaĵo, kin tre diletante aspektas, aspiras igi plej baldaŭ
tagjurnalo ! En gi oni trovas, sube de C.' iu originala artikolo, la nomon de la tre ve-rkema redaktoro. Kun bedaŭro ni konstatis, ke en
la unuaj numeroj oni kritikas la internan agadon de inda E-organizajo kaj senkaiize atakas meritplenan samideanon. Kompense(?)
oni senrezerve laŭdas alian organizajon kaj — cetere ne malpli
meritplenan
samideanon. La redakcio informas la E-gazetaron
ke gi ne sendos intergangnumerojn : la redakcioj, kiuj deziras ricevi La Granda-n Familio-n tutsimple gin abonu ! Laf] propraj
vortoj de la redakcio, la nova entrepreno
temas ne nur pri
va gazeto sed ankaŭ pri nova mondorganizaĵo — decidis eklabori
« ne tro serioze » kaj sereas « konsulojn » en ĉiuj landoj... Interesigantoj petu provekzeinpleron al LAGRAFO, Groesbeek Nederland°.
SENNACIULO, en sia decembra numero, nomas nian revuoh « la organon de la neneŭtralaj grupoj ». Ne estas la unua fojo,
ke ni legis ion similan en tin cetere tre zo4.T.,e eldonita gazeto. Vergaine Sennacinlo daŭre ricevas erarajn komunikojn de loka informant°. Post tralcgo de nia !iga statuto, titt reclakcio sen ia dubo
estos definitive informita pri nia celo.
LABORISTA ESPERANTISTO, en sia januara numero, ,.)ublikigas raporton pri la agado de la « Federacio de laboristaj Esperantistoj en la regiono de la nederlanda lingvo ». Laŭ tin raporto ni eksciis, ke la Federacio nun nombras 5027 membrojn.
Laŭ interesa tabelo ni povas konstati la daŭran kreskon de tiu
organizaĵo, kiu en 1927 nombris nur 75 membrojn. Brila atesto,
ke .bone organizita E-organizaĵo kapablas kreski dum la nuna
« kriza tempo » ! Tin sama nuti-iero mencias la grandan sukceson

de liaj kunlaborintoj, e ar vere ili laboregis kaj penadegis Nur la
siberia malvarmo ka-ázis rnalsttkceson tian !
Per kelkaj vorloj ni ege dankas ei-tie la nederlandajn vizitintojn, kiuj sp.itis la teruran malvarmon veninte el Eindhoven.
Dunne la grupa vivo daŭrigas Tamen i ne plu estis tiel
vigla kiel antaŭe, konfesu ni ! Kaj tial, dum la lastaj semajnoj, oni
aŭdis jam kelkfoje akrajn, sed ververajn, vortojn flanke de la prezidanto kaj de la sekretario. Precipe, okaze de la parolata jurnalo,
al kiu nur .tre malmultaj partoprenis, tiuj du estraranoj atistataftigis sian parolvicon per urg,a alvoko al la gemembroj.
Laŭstatute la 11 -au de Januaro okazis reelektado de parto de
la estraro, nome de la prezidanto, de la dua sekretario kaj de la
festdirektoro. La tri gisnunaj funkciuloj preskaŭ eiuj unuanime reelektataj estis, respektive : Sro. T. Van Gintertaelen, F-ino L. Keverijn kaj sro. F. Volders. Al ili niajn gratulojn !
Je la sama kunveno ni havis la honoron kaj la grandan g,rojon
bonvenigi en nia rondo okon de gelernantoj, kiuj sekvis Ia kurso:1
en la popoluniversitato H. Van den Reeck, donitan cle nia prezidanto. Ilia kursgvidinto diris kelkajn elkorajn vortojn al siaj ekslernantoj, precipe substrekante, ke en la Esperantojmovado trovigas vere Idealo ! Poste al eitt el ili atesto disdonata estis. Espent ni, ke ili estu plentaŭgaj Esperantistoj, elan] kaj Cie !
BRUSSEL — N. E. L. E. — La 12-all de januaro nia sekcio
jarkunvenis. La diversaj raportoj, kiujn prezentis la estraranoj,
montris nian agadon dum la pasinta jaro. Konsiderante nian membronombron tiu agado montrigis kontentiga eiurilate. Post voedonado la nova estraro konsistas el G. Broocicoorens (prez.), E.
Cortvrienclt (Sekr.), A. Ackaert (Kas.), R. Hessens (bibliotekisto)
kaj E. Cosijn (vendo-servo). Estonte nia sekcio kunvenos Ciwi ĵaŭdon de la 20-a gis Ia 22-a horo.
Kelkaj el niaj anoj sin abonis je la Nova Romanserio pere de
F. E. I. De nia libro-loterio nia sekcio gis nun disveldis 70 biletojn.
KORTRIJK. — Konkordo. — Dum la pasintaj semajnoj la
grupa vivo farigis denove iom pli vigla, la C:eestado al la kunvenoj denove estas pli kontentiga. La dato por la jarfesto nun estas
definitive fiksita por dimanCo, 12n. de februaro, je la 17a akurate,
en la ejo « De Tuin » lizerweglaan.
RONSE. — La Paca Stelo. — Post iom da silento ni denove
povas labori, laboregi kaj laboregadi. Jes, geamikoj, mi tute ne
troigas miajn diraĵojn, ear nia grupo, havas por tiu-ei jaro gravan
laborplanon. Ni absolute detale kaj metode ellaboros per Cies kunhelpo.
En decembro, nova speciala generala kunveno okazis pri la
aligo al Flandra Esperantista Ligo, kaj por la dua fojo, mi havas
la plezuron sciigi al vi &Ij, ke ni venkis denove. Nun ni silentu
pri tiu okazintajo, nur unu vorton por diri al vi ke ni atendas de
niaj fidelaj gemembroj, gravan, seriozan kaj praktikan inter- kaj
!

de la Nova Romanserio (eldono sub kontrolo de la Literatura Komisiono de F. L. E.) Jam 1000 abonantoj sin anoncis !
LA VOJO, la zorge eldonita infangazeto, aperis en nova eksterajo : presita sur kolora papero kaj trafe ilustrita gi iis fi-e
plaea kaj havinda por la malgrandaj samideanoj.
BELGA ESPERANTISTO en sia januara numero sciigis, ke
la nunjara kongreso de Rega Belga Ligo Esperantista ne okazos
en Hasselt kiel anoncite, sed en Leuven.
VOCOJ EL ORIENTO en sia septembra numero anoncis, ke
einaj E-istoj komencis la tradukon de Cina Antologio. La parto
kiu aperos 1;ergajne en majo nunjare, prezentos la literaturan evoluon de Cinio en ta lastaj dudek jaroj.

DIVERS AjOJ
GRAVAJ NOVAJOj POR DANLANDO.
Al Ciuj geszunideanoj, speciale al tiuj dc, nia ligo, mi faras
vannan alvokon, por komuniki al mi, kiuj personoj dezirus vojagi al Danlando en julio aŭ aŭgusto proksime je tre modestaj prezoj.
La komitato, en kunlaboro al Turisma oficejo en Helsingiir,
helpos nin per e iuj kaj eiaj rimedoj por agrabligi nian restadon
tie. Ankaŭ kaj speciale pro tin okazo estos donata interesegan kurson eemetodan, tre aktualan, kaj apude de tin kurso oni ekskurSOS la posttagmezon.
Mi petas la geamikojn, kiuj emus akompani la karavanon al
tiu alloga norda lando por demandi pliajn informojn al la subskribint() de tin ei artikoleto kaj plezure mi senpage kaj volonte donos Ciujn necesajn informojn.
Nur unu bonan konsilon ! Ne atendu gis la lasta semajno, Car
bona organizado jam estas duonfarita laboro !
Pripensu kaj interparolu en viaj grupaj kunvenoj kaj tmi atendas multajn leterojn.
Ciujn informo- jn donas via Ger. De Boes, Wijnstraat, 81, Ronse.
.•.
Por nia Liga Flago
dig
aam.
Suilt° de la antatTiaj listoj
Fr. 1.455.30
Flandra Esperanto-Instituto
Fr. 150.00
enffinwcaammasms-c
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ANTWERPEN. — Flandrema Grupo Esperantista. — La
17-au de Decembro 1938 okazis nia Krisnaskfesto, kiu eiun jaron estas la apoteozo de la clumjara grttpaktiveco. Tamen, nun ui
tute ne estis nia finbukedo, beclaŭrindege
Sed, tio ne estis la kulpo de la festdirektoro, kaj ankaŭ ne
!
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ktmhelpadon. Ke la nekontentuloj estu tiel noblaj por ne plu bojkoti, nek min, nek nian 'tutan grupon, kontraŭe, nia sintenado estos
kaj restos lojala, ĉiam preta por interhelpado laŭeble, kiam rilatas
nian generalan movadon esperantistan.
Tiun-ei jaron, kio ajn estu, ni festos inde nian DEKJARAN
bileon kaj jaM de nun ni povas komuniki nian ekspozicion grandiozan kiu okazos en la monato julio.
La ceteraj okazontaĵoj sekvos en la sekvantaj numeroj. Ciu
membro enurba kaj eksterutlba bonvolu tralegi ei tie la eiam interesan rubrikon. « La Paca Stelo » neniam mankis plenumi sian
devon sanktan al aliaj grupoj, ni je nia vico atendas nun ke pliaj
diversaj grupoj faros ankaŭ devon al ni ! !
Gesamideanoj gis venonta monato.
TURNHOUT. — La Turnhouta Espero. — La 3an de decentbro, 23 gemembroj veturis al Eindhoven, por kontraŭviziti niajn
nederlandajn geamikojn. Ili bonvenigis nin en la salonego de la
hotelo « Stad Rotterdam ». Ankail kelkaj antverpenanoj eeestis.
Ke la esperantista grupo « Suda Kruco » .povas arangi veran festvesperon, pruvis la programo. Sro Aerdts diris la bonvenparoladon, kaj rakontis du agrablajn rakonteMn, lia filineto lerte deklamis du belajn verketojn.
La fama boro de la « Suda Kruco » aŭdigis kelkaj belajn kantojn, inter alie « Flandrolando », serenade van een landsknecht
kaj aliaj. Ciuj estis arte kaj perfekte kantatal. Nia grupo ludis !a
novan kaj agrablan skeeon « En la parko ». Ankaŭ la teatra Sekcio
prezentis la jam bonkonatan teatrajeton « Kia Miksajo ». La ridoj
kaj aplaŭdoj sufiée pruvis ke gi estis tre atata de la nederlandaj
geSamideanoj. Sro Schendeler laŭdis Sron Van Dooren, la aŭtoron
de la du teatrajetoj, kaj donacis libron al la du flandraj grupoj. Sekvis dancado gis malfrita horo. Vere la vizito el Turnhout kaj nia
revizito al Eindhoven restos, kiel prave diris Sro Schendeler, du
neforgeseblaj tagoj.
Kuragigita per Ia sukceso de nia pasintjara festo, la Turnhouta Espero denove organizos la 12an de mart() sian jaran feston.
Ni ankorail gustatempe sciigos al vi pluajn detalojn.

kwik:urso Clara daŭrigos. Car mi donos clii monatojn por ensendi
la solvojn vi havas sufiee da tempo por bone pripensi kaj povas
ensendi la solvojn dumonate, por malplialtigi la sendkostojn. Samgrupanoj ankaŭ rajtas ensendi kune.
JARBATALO.
La jarbatalo de 1938 do finigis... Sro Couwenberg el Blankenberge estas la gajninto kun 6621 poentoj de la 669. Li do ricevos kiel premion la vortaron de Van Straaten. Korajn gratulojn !
2a estas Sro Van Gindertaelen kun 647 p., 3a Sro Iserentant kun
621 p., 4a Sro Pollet kun 604 p., 5a Fino V. D. Mast kun 575 p.
KR UCVORTBATALO.
Oni entute ensendis 17 Krucvortojn. Mi dankas ĉiujn ensendintojn. Nur tri 'tamen akiris la maksimurnon de la poentoj. De
la aliaj mi devis forpreni poentojn pro : eraroj, dufoje la saman vorton, mallongigoj, literoj ne fortitante vorton, akuzativan formon. k.
t. p Car estas tri gajnintoj kaj mi promesis nut du premiojn, mi
aldonos unu. Al e iuj aliaj mi sendos konsol-premion.
SOLVO' DE PROBLEMO 64.
Bild
Leon — Donacet
Caro — Erar
Torpedo -Epos
Dorm — Osmi.
SOLVO DE PROBLEMO 65.
Enskribu tuj por Ia Jubilea Flandra Esperanto Kongreso okazonta
en Antverpeno duin Pentekosto.
PREMIOJ.
Sro Iserentant gajnis la premion de 5 fr. por probl. 64.
Fino V. D. Mast gajnis la premion de 10 fr. por probl. 65.
NOVAJ PROBLEMOJ.
Ni donos por ĉiu bona solvo unu poenton. 25 poentoj donas
rajton al unu premio. Ensendu la solvojn kun nomo kaj adreso
kaj gluu la konkurskuponon. La difinoj kun (R) estas radikvortoj. La solvoj estu sendataj antail la 5a de Aprilo rekte al Sro F.
Volders, Twee Nethen straat 46, Antwerpen.
PROBLEMO 68. — PLEKTENIOMO.
—

—

—

1

2345

Trornpigo.

2. — Pretigi.
3. — Farif.3.;i videbla.
KARAJ GESERCEMULOJ,
Sekve de la nova premiosistemo, mi ricevis kelkajn leterojn
el kiuj mi konkludas, ke vi eiuj aprobas la modifon, sed ne eiuj
bone komprenas gin. Mi do iom pli detalos. Vi ensendu la solvojn
kaj ricevos unu poenton por eiu bona solvo. Tuj kiam iu estos
akirinta la 25an poenton ii ricevos i aeetkupon de 10 fr. por aeeti
ian libron ée Fl. Instituto, kaj Ii denove ricevos unu poenton por
eiu bona solvo gr,is kiam li denove akiros la 25-au poenton. Do la
—
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4. — Reganto el la
praternpo.
5. — Metalig-i.
PROBLEMO 69.
KRUCVORTO.
Horizontale.
Sovaga birdo (R).
Insekto (R). — gutoj da vaporo. (R)
—

1.
2.

—
—

—
—
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—

3. — Nedifina adjektivo. — vasta manikhava vira vesto. (R)
4. — Movigi objekton turnante .gin. (R). — sekrecianta organo.
(R) — bugparto (R).
5. — Sufikso. — imaga abstrakta koncepto. (R) — prefikso.
Suhakvigi. (R).
malsamspeca. (R)
Irigi rapide antailen. (R). — ['oma brusto. (R)
Pilkludo. (R)parto de la mekaniko, kiu 'pritraktas la
ekvilibron de la fortoj. (R)
9. — Pron. pers. — rodulo. (R).
intineralo.
10. — Sufikso. bone trakti iun per trinkaĵo. (R). -- interna
korpparto. (R)
11. — Ceno por ligi krimulojn. (R) —inakiika plata peco el ligno. (R)
12. — Prefikso. — familiano. (R)
13. — Arbeto kun rugaj MI blankaj floroj. (R)
Vertikale.

Personaro kin publikigas gazeton. (R)
2. — Doni mangaĵojit al in. (R). — submeti al dangero. s(R)
3. — Domparto. (R) — narkoto. (R). — geografia karto. (R)
Aligi
4. — Rajte kailzi al in suferon pro malbonfaro. (R)
al regno fremdan teritorion. (R) . — alverbo.
5. — Elĵeti. (R). — parto de la maldika intesto. (R). — efek1.

International Tramping Tours

INTERN AC1AJ

VOJAt;OJ por
PIEDIRANTOJ.

—

tive ekzistanta. (R)
6. --- Apartenigi. (R). — pene tiri. (R)
7. — Konjunkcio. sufikso.uzi siajn fortojn. (R). — prepozicio.
8. — Miksi per la manoj paston. (R). — manier o de estado. (R)
9. — Floro (R). — Sufikso. --- regno. (R).
10. — Malpuraĵo sur la vojo. (R). flugmaginveturado. (R).
frukio. (R)
11. — Speco de se:.-;-o. (R). — abstraktaĵo konsiderata kiel reala
ekzistajo. (R). — klokt° por kailzi sangofluon. (R)
statuo de falsa dio. (R)
12. —paperfoliaro. (R).
13. — Rapide sekvi iun. (R)
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V OJ A ĜOJ 1939:
Angluj° —Skotland° — Irland° — Norveguio
nujo
cujo

—

Nederland°

—

Belguj°

—

Svisland° — Italujo

—

Svedujo

—

Da-

Germanujo — Aástrio — Fran-

Yugnslavujo — Rumanujo -

hoslovakujo.

Neprofitcela inovaclo laboranta por Paco. — Organizas internaciajn karavanojn de piedirantoj kaj biciklistoj al preskail
lando de Efiropo por mul aü du semajnoj je plej malinultekostaj
kondieioj.
Se vi deziras pasigi belajn kaj interesajn feriojn, vojagu
I. T. T. duin '‘-'enonta somero !
Petu detalojn kaj programon, skribante al unu el la sekvantaj adresoj
-

A. M. Willems
« La Brise » Legrandlaan,
Breedene a. Zee
België.

Esperantistoj

Hou. Secretary 1. T. T.
6, Bainbrigge Road,
Leeds 6,
Engeland.

I. T. T.

Kon igos
al vi
andojn kaj popolojn.

KUPONO

KUPONO

POR LA 68a

POR LA 69a

KONKURSO

KONKURSO

OSTENDO

HOTELO METROPOLE
Kerkstraat,- 32
75 komfortaj ĉambroj kun fluanta

« VOCO J EL ORIENTO »
Monata, 8-paga, ilustrita,. E.-Gazeto granclformata : 26 x 38 cm.
Abono por 10 n-roj : 20 B. fr.
kolektivaj per sama adr. nur
12 B. fr.
Specimenon senpage Ce
« VOCO J EL ORIENTO »
P. 0. Box nro. 1732, Hongkong,
AZIO.

akvo, varma kaj malvarma. Centra
hejtado. Lifto. Afitomobilejo. Kuirejo kaj kelo bonreputacini.

MODERAJ PREZOJ

Presejo
"HOOGER OP"
Vrijheid 101.

Arendonk

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

Zorgeme elfinita presado.
Favorprezoj por Esperantistoj.

Beschikbaar voor
ADVERTENTIE

Café Nieuwe Carnot
FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotstraat, 70 — Antwerpen
Plej bonaj trinkaĵoj.

DRUKKERIJ H. & H. BRAEKEVELT
ALLE DRUKWERKEN VOOR HANDEL, VERENGING
8. FAMILIE (ROUW) • IMMER KEURIG DRUKWERK
AUTOMAAT•INRICHTING VOOR GROOTE OPLAGEN
STATIEDREEr, 177 (TEL. 1080) ROESELARE

Salonoj por societoj

—

Malvarmaj

mangajoj — Bonega servado.

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

CI.1 VI JAM LEGIS
la amtizan libron
La Aventuroj de L. R. M. Stultulof la Xa.
de F. V. DORNO
(La editor° de « Kia Miktsajo »)
Kion skribis la grava esp-gazetaro ?
Heroldo de Esperanto : « Gi estas satiro, iuloke atinganta gis grotesko
Legado certe donos plezuron ».
Sennaeiulo : « La verketo entenas sufiee por amuzi dum kelkaj
horoj ».
Sur Posteno : « Oni legas éiarn 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

