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Por pura Lingva Evoluo
g•a:
SERIOZA VORT() EL NEDE.RLANDO.
En pasintaj jaroj ni tro reklaine akcentis la facilecon de Esperanto,
el kio nun rezultas la fakto, ke inultaj esperantistoj praktikas la lingvon, ne sentante sin ligitaj de giaj reguloj kiujn ili jen obeas, jen malobeas laŭplaĉe.
Tiu fakto ne bezonus maltrankviligi nin, se gi koncernus nur la
generalan praktikan uzadon de la lingvo, ĉar ankaŭ en la naciaj liagvoj oni kutimas peki kontraŭ la gramatikaj reguloj kaj en la ĉiutaga
vivo oni ne aŭ' preskaŭ ne atentas tion.
Sed pli grava, ee dangera al la plua evoluo de la lingvo, estas la
fakto, ke eĉ en tiu kampo, kiu eitirilate devas prezenti al la Ordinaraj esperantistoj modelon pri stilo kaj korekta aplikado de la gramatikaj reguloj, oni ne pli atentas tiujn regulojn ol en la ordinara vivo. Ni ahiclas
Ja literaturon.
Certe, ankaŭ en la naciaj lingvoj konstante aperas verkoj kun lingvajo .ftlita, sed super ili brilas la verkoj kun literatura valoro, verkoj
kiuj eittrilate modelas pri stilo kaj kies aŭtoroj severe obeis la naciajn
gramatikajn regulojn.
Kion ni, esperantistoj, povas prezenti kontraŭ do ? Certe, pri multaj ee valoraj literaturaj verkoj ni povas fieri. Sed krom tio ekzistas ankoraŭ pli multaj verkoj, kiuj I lingva vidpunto estas kondamninclaj. Kaj
maltrankviligas nin la fakto, ke guste tiu kategorio da libroj konstante
kreskas.
Sed ce en tio ne konsistas' la vera dangero minacanta nian literaturan lingvon. Pli grave estas, ke pli kaj pli esprimigas, precipe en
malsevere verkitaj recenzoj la tendenco, ke tio, kion ni gis nun prave
kritikis kaj kondamnis en tiaj verkoj, ne estas erara, sed male, ke tio farigas modela lingvalo. Oni bone koinpreint tiun ei strangan kaj clangeran
tenclencon : ne nur tiujn lingvajn formojn, kiujn in aátoro intence uzis
libere aŭ eksterkutime, oni pravigas, sed ee amasojn da nekorektajoj, kiuj
en§teligis en librojn rezulte de nesufiĉa kompententeco de in aŭtoro
tradukanto, oni aprobas, rezonante, ke en ĉiuj ei formoj konsistas plirie.igo de nia lingvo.

Ee tiom dangera farigis tin ei tendenco, ke esperantistoj, gis iun
obeintaj la lingvajn regulojn, perdas la kuragon por pledi por regttleco
kaj logikeco, ear ni jam dronas en eraroj kaj nekorektajoj.
Por ke oni bone komprenu nin, ni akcentu, ke ni ne timas pro eiu
ajn neologismo, kiu en la praktiko povas montrigi utila, nek pro ioni
libera aû nekutima aplikado de in gramatika regulo, nek pro eble otit
riskitaj rnetaforoj, kiuj, se ili pruvigas tagaj, certe trovos sian vojon
en nia literaturo, ee ne pro sagace elpensitaj novaj formoj, kiujn iu aŭtoro uzas eksperimente aŭ rigirdante iun regulon sia opinie el nova vielpunkto eble pli logika ol gis nun. Nepre ne ! Kion oni intence kaj laf,-sistetne enkondukas, ne pekante kontraŭ' la reguloj kaj Ia logiko, tion
akceptos la praktiko, se tio estas utila ; se ne, gi forpugos 'tion. Sed
sincera kaj urga averto decas kontratl la fakto, ke oni jam aprobas
formojn, ne nur en si mem erarajn, sed ankail faritajn, erare t. e. formojn, kiujn iu aŭtoro aŭ tradukanto certe ne estas, farinta, se li estus
vere kompetenta kaj havus komprenon pri la logiko. Ni ne faru al ni
iluzion, ke eiu, kin verkas aŭ tradukas en Esperanto(n), jam per Ho
farigas literaturisto. Se tia homo farus tian laboron en sia nacia lingvo,
la laŭdaj a mallaŭdaj recenzoj pri lia plumprodukto elmontrus, Cu
estas aŭ farigos literaturisto aŭ eble jam fiaskis en la komenco. En Esperanto ni agu ne malpli severe ol en iu nacia lingvo ! Se ni agus malpli severe, ni ofendus per tio nian lingvon mem, permesante en gi ,.=rarojn, kiajn oni en neniu nacia lingvo permesas.
••■•••■11■

e u vi deziras pasigi neforgeseblajn horojn
Aliĝu senprokraste al nia Jubilea Kongreso!
Wordt Esperanto de Taal van de Film? 4.11
De laatste maanden werd in de Esperanto-bladen veel plaatsruimte gevuld niet artikels en mededeCingen over het gebruik van Esperanto door de filmmaatschappij Metro Goldwyn Mayer. Ook in « Flattdra
Esperantist() » verscheen reeds vóór eeh paar maand het bericht, dat in
Hollywood een film met gedeeltelijk Esperanto-dialoog werd gemonteerd. De film, getiteld « Idiot's Defight » (Icliota Amuzo), is on.dertusschen gereed gekomen en geniet bij het Amerikaansch publiek een gunstig onthaal. Naar de getuigenis van M. E. Durrant propagandasecretaris van den Britschen Esperantistenbond, die te Londen een proefvertooning van de film bijwoonde, komt de Esperantotaal in de film verassend goed tot haar recht. De film loopt in Londen rond einde April, zoodat we er ons mogen aan verwachten deze rolprent weldra te zullen
zien in de groote steden van het vasteland.
Hier geven we enkele nadere 'bijzonderheden en schrijven we ook
enkele beschouwingen neer.
Het draaiboek werd samengesteld naar een in U.S.A. veel gespeeld
tooneelstuk « Idiors Delight », -een parodie op de moderne dictatoriale
landen van Europa. De korte inhoud van de film luidt aldus
Door munitiefabrikanten betaalde agenten weten door hun gestook
in verschillende Europeesche landen incidenten te verwekken en
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de regeeringen tegen elkaar op te hitsen, niet het gevolg dat door een
nog nooit geziene bewapeningswedloop deze landen- worden herschapen
in ontzaglijke munitiedepots en dat de heeren fabrikanten van moordtuigen en de makelaars in tnenschenmateriaal steeds grootere winsten
opstrijken. De aanleiding tot twist onder de van kop tot teen gewapende
landen is gauw gevonden en biedt weldra gelegenheid tot wapengeweld.
Gansche dorpen en steden worden te vuur en te zwaard verwoest...
In een Europeesch dictatoriaal «land zonder naam», (lat zich door bovenmatige bewapening en uitzinnige militarisatie bijzonder onderscheidt, wordt een rondreizend groepje Amerikaansche music-hall artisten gevangen gezet, onder verdenking van spionnage voor een vreemde mogendheid. De bewoners van dit «land zonder naam» spreken Esperanto. De film toont verder de lotgevallen van deze Amerikaansche
artisten en sluit met een happy-end.
De film wil een ,schrikbeeld ophangen van de toekomstige maatschappij waarin de productieve krachten van den mensch worden verspild aan bewapening en waarin als natuurlijk en onontkoombaar
gevolg de menschenlevens aan god Mars won-len geofferd. Inzoover
heeft de film een goede strekking, dat zij ons op aanschouwelijke wijze toont waar het menschdom moet eindigen, indien aan de hedendaagsche oorlogspolitiek en de daaraan gepaarde bewapeningsroes
geen paal en perk wordt gesteld.
Maar het zal de Esperantisten zeker verrassen, dat het land waar
Esperanto wordt gesproken in de film, voorgesteld wordt als een
broeinest van oorlogzuchtige lieden, daar waar het volgens hun verwachting het utopia van den vrede zou moeten zijn. De film stelt eigenlijk Esperanto in een gansch verkeerd daglicht, doordat zij deze taal
situeert in een oorlogzuchtig midden. De toeschouwer die van het Esperanto niets meer afweet dan dat ze een proeve is van internationale
taal, zal niets vermoeden van de gedachte van broederlijkheid en vrede
die aan het esperantisme ten grondslag ligt.
Niet zoohaast was de inhoud van de film hij de Esperntisten dan
ook gekend of reeds werd Jos. Scherer, technisch raadgever der Metro
Goldwyn Mayer voor het Esperanto-dialoog, bestormd met allerlei vragen
om uitleg over de zonderlinge rol die hier aan het Esperanto werd toebedacht. Hierop antwoordt Jos Scherer, dat het inderdaad spijtig is dat
Esperanto in deze film de taal moet zijn van dictators en oorlogzuchtigen. Het is, zegt hij, een plicht voor de Esperantisten liet publiek diets
te maken dat Esperanto hier op het gebied van de film de taak vervult die
het geroepen is in de toekomstige maatschappij te vervullen, t.w. een
neutrale taal te zijn die al de moeilijkheden, welke uit het gebruik van
de nationale talen voortspruiten, weg werken kan.
Welke rol speelt Esperanto hier nu werkelijk ten opzichte van deze
film ? Een Europeesch oorlogzuchtig land wordt voorgesteld ! Dat land
zou bij den gewonen toeschouwer doorgaan voor Rusland, Engeland,
Frankrijk, Duitschland of Italië, naargelang de bewoners van het voorgesteldestelde land Russisch, Engelsch, Fransch, Duitsch of Italiaansch zouden spreken. In het tooneelstuk waarvan de film is gecopiëera spreken de
bewoners van het «land zonder naam» (enkel aldus in de film genoemd)
werkelijk de taal van een Europeesch dictatoriaal land. Gezien de de-
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mocratische gezindheid van het Amerikaaie,..che publiek was dit voor
het tooneelstuk geen handicap, wel integendeel, en het stuk oog.4te dan
ook een overweldigend succes. Een film nu wordt niet uitsluitend voor
Amerika gemaakt, maar moet ook in 1-7:Airopa kunnen vertoond word.m.
Daarom moest alle schijn van politieke strekking vermeden worden,
wilde de film geen aanleiding geven tot polemiek, wat onvermijdelijk het
financieel succes zou schaden. Kortom, er moest iets op gevonden worden... en de regisseur Brown dacht aan Esperanto, taal van niemand
en van iedereen, best geschikt om als bliksemafleider dienst te doen
voor de nationale prikkelbaarheid der toeschouwers.
Zoodat Esperanto dan tenslotte toch de rol vervult die het toekomt,
namelijk dák te dienen waar het gebruik eener nationale taal op zijn
minst Ongewenscht, ja practisch onmogelijk bleek.
Dit alles neemt niet weg dat het aan veel Esperantisten pijnlijk
zal voorkomen, Esperanto op een voor hen zoo ongewone manier als
neutrale taal aangewend te zien.
Maar wij EsperantLten, vervolgt Jos. Scherer, moeien bereid zijn
het onlogische van dezen toestand te vergeven. Feitelijk kunnen we het
gebruik van Esperanto aan niemand verbieden, ook niet aan de filmvennootschappen al zouden ze het ook aanwenden uit beweegredenen die
met de grondgedachte van Esperanto niet strooken. Laten we aannemen
dat de film onrechtstreeks een onberekenbare propaganda zal maken
voor Esperanto. 200 tot 300 millioen bioscoopbezoekers zullen willens
nillens Esperanto te bomen krijgen, zullen er zich van kunnen overtuigen
dat deze taal werkelijk te gebruiken is, natuurlijk, vloeiend en welluidend.
Weliswaar beslaat het Esperanto-gedeelte amper 5 %, van het gansche
sche dialoog, en is de actie in het « land zonder naam » tot een minimum beperkt. Het kon immers niet anders. Nog geen 1 % der bioscoopbezoekers zijn Esperantisten ; het ware dus practisch onmogelijk filmen
met uitsluitend Esperanto-dialoog te vertoonen. Filmproducers schatten
de waarde van een film uitsluitend naar haar financieel rendement, Esperanto laat hen onverschillig. Dit zal ook wel het geval zijn met de regisseur van « Idiot's Delight », ook al zien sommige optimistische Esperantisten in hem den «filmonklo» van Esperanto. Dit alles mag ons,
Esperantisten, niet beletten van de ons aangeboden gelegenheid gebruik
te maken, om voor Esperanto uit de film alles te halen wat er uit propagandistisch oogpunt uit te halen valt. Het is een feit dat Esperanto
zal weerklinken in de bioscoopzalen van al de steden der wereld, en dat
millioenen menschen het bestaan van Esperanto misschien voor het
eerst te dezer gelegenheid zullen ontdekken.
Jos. Scherer ziet in dit experiment den eersten stap naar de verovering van de film door Esperanto. Laten we niet voorbarig triomf roepen. Het zou ons inziens vermetel zijn te gelooven; dat Esperanto nu
reeds zou kunnen verhelpen aan de taalmoeilijkheden welke de gesproken film ontmoet bij haar reis door de zoo talrijke taalgebieden. Te meer
is Esperanto de eenige oplossing voor dit euvel ? Is er niet de adaptatie ? Het schijnt ons nutteloos de Esperantisten nu reeds te doen ijveren voor de verovering van de film door Esperanto. De internationale
taal moet eerst worden- ingevoerd in het onderwijs, dan slechts kan worden gedacht aan Esperanto-films.
G. Broodeoorens.
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ESTRARKUNVENO. La estraro de Fl. L. E. kunvenis en Brussel la 23-an de aprilo. Parton de, tin kunveno ĉeestis s-anoj 0. Broodcoorens kaj H. Van Durme, respektive provizora redaktoro de F. E. kaj
deleaito de la organiza komitato de nia X-a kongreso.
La estraro decidis, kiel dum la pasintaj jaroj, denove momente akcepti duonjarkotizojn ; gi krome prenis diversajn decidojn rilate la presadon de F. E., fiksis la taaordon de la dumkongresa jarkunveno kaj interkonsile kun la deleaito''de la organiza komitato pritraktis diversajn
kongresaferojn kaj fiksis la kongresproaramon.
Konsideritite la fakton, ke la kursoj kuDUON JARKOTIZO
time finigas eirkaŭ Pasko, Fl. L. E. denove akceptas duonjarkotizojn
respektive 12,50 fr. por membro-abonantoj kaj 2,50 fr. por simplaj membroj. La novaj membroabonantoj kiuj nun alias tuj ricevas F. E.
GENERALA JARKUNVENO. — Fl. L. E. okazigas sian generalan jarkunvenon, dimanĉon de 28-an de majo dum la X-a kongreso en
Antwerpen, en la urba teatro « Huurschouwburg ».
Tagordo :
1. Alparolo de la prezidanto
2. Pritrakto de la generala jarraporto
3. Elekto de la kaskontrola komisiono
5. lnaŭguro de la liga flago.
Dum la prepara •kunveno de Fl. L. E., sabaton la 27-au de majo en
« Chatelet », la kunsido pritraktos la eblecon havigi en la estonto nian
ligan organon al ĉiuj membroj.
LIBRO-LOTERIO DE F. E. I. — Sekve al la insista peto de la
organiza kongreskomitato, F. E. I. decidis ne okazigi la intencitan tiradon de la libro-loterio dum la kongreso por neniel malhelpi la kongresan
tombolon
LIKVID1ö0 DE SEKCI0J. — Okaze de la renoviao de la kotizoj
evidentigis la likvidigo de 30 jus fonditaj sekcioj. En bla komenco de
1938 la instruistoj de la Kursa Centro de FI, L. E. en ĉiuj lokoj kie ili
instruis fondis sekcion. Kvankam la malapero de tiuj sekcioj estis antaŭvidata, gi lernas, ke la fondo de sekcioj en lokoj kie ne ekzistas sufiĉa
vivebleco aŭ favoraj kondiĉoj, estas senfrukta laboro.
NOVA SEKCIO. —En Berchem (provinco Antwerpen) fondigis
nova sekcio de Fl. L. E. kun nomo « Amo por Esperanto ». Ni elkore
bonvenigas tiun novnaskiton kaj deziras al gi longan kaj prosperan vivon !
AL NIAJ SEKCIOJ ! Ni denove tiras la atenton de niaj sekcioj
al § 14 de la liga statuto kin ' kstas jene : Al siaj respektivaj nomoj
la sekcioj aldonas la mencion : Sekcio de Flandra Ligo Esperantista (Afdeeling van den Vlaamschen Esperantistenbond). Niaj sekcioj bonvolu
atenti tiun ilian devon, precipe okaze de presigo de leterpapero, kovertoj,
festprogramoj kaj ankaŭ okaze de komunikoj al la nacia gazetaro. Ni
ĉiuokaze montru nian solidarecon !
—

—
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BALKAN. — De baikanstaten en Esp. — Het aantal radiostations die Esp.
regelmatig in hun programma's opnemen, ‘,vordt steeds aanzienlijker, Evenals haast
alle belangrijke zenders van Europa zulen in 't vervolg Budapest, Ljubliana en
Sofia regelmatig in Esp. uitzenden !
BELGIE. — Esperanto en Toerisme. --- In 1938 congresseerde liet VI. Esp.
Verbond k Brugge. Uit schil erend geslaagd congii;:s, waaraan talrijke Esperantisten uit het buitenland deelnamen, heelt nie, nagelaten een diepen indruk
te maken op het Brugsch stadsbes.uu.. Cadet op de verspreiding der internationale taal en haar nut voor het voeren van toeristische propaganda, werd onlangs door den officieelen dienst voor toe.isme een mooi geihustreerde folder
in het Esp. uitgegeven. Dit resultaat danken we voornamelijk aan de bereidwilligheid van de plaatselijke aideeling van den Vi. Esperantistenbond op wiens belanglooze hulp door het stadsbestuur beroep werd gedaan. Al onze leden, en
voornamelijk onze afdeelingen, worden hierbij aangezet schriftelijk om een aantal ex. te verzoeken. Deze kunnen dan aan buitenlandsche correspondenten worden gestuurd, ten einde onze Vlaanische bezienswaardigheden en kunstschatten
buiten onze grenzen bekend te Maken. Adres : Dienst voor Toerisme, Markt,
Brugge.
BRAZILIE. — De regeering der Republiek gebuikt Esp. — Het Braziliaansch Instituut voor Aardrijkskunde en Statistici:, onlangs gesticht door Dr.
Getulio Vargas, piez. van Brazilië, heeft in a,gemeene vergadering besloten alle
belangrijke statistische publicaties ook in Esp. te laten verschijnen. Tevens werd
door de vergadering den wensch uitgedrukt, dat de depalernenten voor statistiek
liet gebruik der internationale taal zouden invoeren voor de schriftelijke betrekkingen met het buitenland. Dat het niet bij woorden zal biijven, moge blijken
uit het verschijnen van een « Statistisch Resumé » welke uitsluitend in Esp. is
gesteld. (Ex. gratis verkrijgbaar bij Institut0 Brazileiro de Geografia e Statistica», Praea Maua 7-11, Rio de Janeiro). Ook weze hier de aandacht getrokken op de offici,eele publicatie « Biazila ievuo de Geogratio » welke al haar artikels in het Esp. resumeert.
ENGELAND.
Esp, en Taalstudie. — Het blad «The Linguist», orgaan
van « The Linguists' Laub », 84, Kingsway, London, W. C. 2., bevat voor de
eerste maal, benevens bijdragen in 't Engelsch, Fransch, Duitsch, Spaansch en
Italiaansch een in Esp. gesteld artikel.
FRANKRIJK. — De Weed-macht gebruikt Esp. — In Frankrijk verscheen een
brochure, getiteld «Esp. in het Fransche leger», geschreven door Pierre Delaire,
directeur van het Esp.-bureau te Orléans. het was op zijn initiati,ei, dat de Minister van Oorlog en later ook die van Marine en van Luchtvaart, een schrijven
richtte tut de kommandanten der verschillende onderdeden van het leger, welke
leidde tot het oprichten van vete Esp.-cursussen in de verschillende garnizoenplaatsen. De heer Delaire geeft kosteloos een schrutelijke Esp.cuisus uit ten gerieve van de militairen, waarvan een druk gebruik wordt gemaakt. Als dank
hiervoor ontving hij reeds vele brieven, waarin de schrijvers hem dank brachten
voor het kit, iaat ze door het keren van Esp. in de gelegenheid waren gesteld
om niet Esperantisten in andere landen te kunnen correspondeeren.
FINLAND.
Olympische Spelen. — .De eerstkomende olympische spelen
(1940) zullen plaats grijpen in Helsinki. Mei bet oog op het toestromen van
groote scharen vreemde deelnemers en bezoekers heett een Finsch instituut voor
studie per briefwisseling, een cursus in de Finsche taal met behulp van heit Esp.
begonnen.
LITHAUEN. — Esp. in de Pers. —1 In het om de veertien dagen verschijnend blad « Musii fainintas » verschijnt een geregelde Esp-rubriek, evenals in
het jeugdblad «Kregzduté» dat tevens een Esp-cursus publiceert. Met toestemming van den Minister van Onderwijs is te Taurage een Esp-cursus geopend
aan het plaatselijk lyceum.
Ook het 11.rre Oosten leert Esp. naar waarde schatten. — Het
JAPAN.
—

—

—
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Stadsbestuur van Nagoja (naar haar aantal inwoners de derde statl'...v.arr 'het keizerrijk), heeft ter gelegenheid van het 27-ste Japansch Esp-coi4,Yres welke op de
Pinksterdagen doorgaat, een geïllustreerd folder uitgegeven met nuttige wen-

ken voor toeristen.
De groote Japansche havenstad Osaka liet onlangs een geilluStreerd-gidsboekje « Venu al Osaka ! » in Esp. verschijnen. De eerste uitgave iS :eeds uitgeput en de tweede is ter perse. Gratis verkrijgbaar : « Tu:isma Fakor», Utbodomo-, Osaka (Japan).

ANTWERPEN Peter Benoit-monumento kaj Flandra Operdomo.
••••nowiceim.

■■■•int.

X-a Jubilea Kongreso de Flandra Ligo Esperantista

ANTWERPEN, '27 28 - 2e) MAJO 1939.
-

SESA KOMUNIKO.
1) Ni insistas por ke la aligatoi plej baldan sin enskribu por ,l'itzj
kongresarangoj kiujn ili deziras partopreni. Ili konsciu, ke la lagoj tuj
antaŭ Pentekosto estos tre malfavoraj por la administracia. laboro.
2) Ni atentigas je tio, ke la kongreskolizoj post 20-5-'39 altigos
gis respektive 15 b. fr. por anoj de Fl. L. E. kaj 20 b. fr. por gastoj.
3) Duni la kongreso estos aeetciblaj belaj bildkartoj pri la kongresurbo kun klariga tekst° en Esperanto. Dum la (himanea vespero jam estos
haveblaj la oficialaj fotoj de la kongreso.
4) Niaj sekcioj nepre kunportu siajn flagojn !
5) Vegetaraj mangaĵoj estos haveblaj.
6) Premion ni donacos al la plej multnombra grupo ka f al tiu samidean(in)o kin faris la plej grandan vojagon por atingi la kongrestirbon.
7) Citii gekongresanoj tuj post alven° sin anoncu en la akceptejo
« Nieuwe Carnot », Carnotstr. 70, kie ili ricevos e iujn kongresdokumentojn inkluzive la kongreslibreton kun la definitiva programo.
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Provizora programo.
Sabato.
2-a
Malfermo de la akceptejo « Nieuwe Carnot », Carnotstraat, 70.
31/2-a Delegitaro foriros de la akceptejo por sin klini sur la tombon
de s-ano Juul Karnas, prez. de la unua Kongreso de Fl. L. E.
61/2-a Kluiven° de F. E. 1. kaj de Fl. L. E. en la salono « Chatelet »,
Van Ertbornstraat.
Oficiala malfermo de la kongreso en « Chatelet ».
8-a
Prezentalo de la triaktajo « Levu la Manojn ! »
9-a
11-a
Balo gis la 2-a matene.
Dimaneo.
Katolika diservo en la kapelo de St. Jan Berchmans College,
9-a
Meir. Protestanta diservo en la rnetodista pregejo, Winkelstraat.
ûenerala jarkuniveno de Fl. L. E. « Huurschouwburg » (vidu
10-a
aliloke la tagordon).
Oficiala akcepto de la kongreso en la urbodomo. Fotiĝo antaŭ
12-a
Ja flandra Operdomo.
Festmango en « Chatelet ».
9-a
Balo gis la 2-a matene.
8-a
Lundo.
Boatekskurso sur Skeldo.
10-a
Komuna tagmango sur la maldekstra bordo. Vizito al St. Alma12-a
strand kaj Noordkasteel.
Adiaŭa vespero en la akceptejo.
6-a
TRIA LISTO DE ALICANTOJ.

Boijelot U., Borsbeek. 82. - Boijelot J., Borsbeek. 83. - Walder 0.,
Gillis B., Berchem. - 85. - Van Remoortel G., Berchem. 86.
Claes 1.., Antwerpen. 87. - Caloens L., Aalst. 88. - De Cock P., Aalst. 89.
Roozep Cl., Aalst. 92. Sleetiwagen, Aalst. 90. - De Smedt J., 'Aalst. 91.
Vereecken Fl.„ Aalst. 93. - Renneboog J., Aalst. 94. - bonis E., Walthamstaw.
Stirmont A., Walthamstow. 97. 95. - Begodt A., Beveren-Waas. 96.
Stormont Fr., Walthamstow. 98. - Stormont Francis, Walthanxstow. 99. - Fan
Rainson 11.. Mechelen. 101. - Vincke M., Brugge.
D., Walthamstow. 100.
Decoene R. P. J., Mons.
102.
NI danke kvitancas sekvajn donacojn per nia kongreskaso :
Begodt F-ino A. (5 fr.) - En la antaiia numero ni erare menciis Roose F.
(13 fr.); uevas esti (1 fr).
81.

--

Bern. 84.

-

-

-

-

-

-

-

Kongresa Amo

Du tagoj ! Du vesperoj !
Du koroj per esperoj
Ftimere 1nterliĝis
Kaj poste nur restigis
Memoroj sen bedaŭro
Kaj... de mallonga daŭro.

mrsunnunom
Du tagoj duin kongreso.
Du tagoj de forgeso
En bef° revopaca,,!
Kaj malgraŭ pik'rninaca
De mondaj malpermesoj
Jam sekvis ampromesoj.

Du tagoj... Halucino !
AlveniS kongresfino.
La vojoj disen iris,
La par adiaŭdiris.
Per kiso kaj manpremo
Finigas l'ampoemo.
F. v. Dorno.

Du tagoj, etmomento,
De l' vivo nur fragmento.
Por kin amsoifas
ni tamen ja signifas
Cielan imagskizon,
Eternan paraclizon.
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ENKONDUKO.
Dunt la jaro 1938 ekvalidis la nova statuto akceptita dum la generala kun.
veno en Gent la 9-an de januaro 1938. Pro la fakto ke 1ai la nova statuto la
administra jaro de nia organizo devas koincidi kun la kalendara jaro, la dua
duonjaro 1938 i,gis transira peliodo. El tio rezultas, ke la raporto kiun ni nun
prezentas al niaj membroj, pritraktas nian agadon nur dum tiu tiansira doonjara
periodo. Pro tiu konsidero oni kumpienos ke gi ne povas esti komparata al niaj
antafiaj raportoj, kiuj éiuj pritraktis tutjaran agadon.
Komence de la periodo pritraktita en jena raporto, ni daUre rikoltis la fruktojn de nia intensa plopagando tarita dunt la sezono 1937-.J8. La septembraj
okazajoj tamen abrupte haltigis la aliluon de novaj membroj kaj 'ti starigon
de novaj sekcioj. Plie la ekscitita spiritostato forturnis la atenton de la mast, de
nia afeio kaj grave kompromitis la propagandlaboron por la nova kurssezono.
En la sekvaj punktoj de nia rapoito ni laávice pïitraktas la aktivecon de la
diversaj fakoj de nia ligo.
2. - NIAj KURSOJ.
Malgraii la malfavoraj cirkonstancoj, nia kursa centro denove kaj entuziasme
eklaboris. La propagando montrigis multe pli tnaifacila kaj la helpo de niaj sektioj
kaj reprezentantoj kenerale estis malkontentiga. Pro la takt°, ke preskaii éiuj
kursoj finigi devas en la jaro 1939, ni ne komunikas la rezultaton en jena raporto. Ni tamen antaiwidas ke reorganizo de la kursa centro igos necesa, des
pli se ni konsideras ke eé dum la favora kurssezono 1937-38, (tiam ni atingis la
enviindan nombron de 1.486 kuisanoj !) tiu servu nous deficiton de. 3.334,45 fr.
SEKCIOJ KAJ REPREZENTANTOJ.
Pro la sukcesaj kursse:ioj en 1937-38, la nombro de niaj sekcioj kaj la nonibro de niaj reprezentantuj konsiderinde kreskis. Ni tarnen konstatis ke niaj sekcioj kaj reprezentanioj ne suf ie kunvivis ia vivon de la landa erganizo. Ili devas
konscii ke la tuta ligapaiato, kaj tutspeciale la kursa centro, nur bone povas
iunkcii se c:Mi sekcioj kaj reprezentantoj aktive kunlaburas.
Krom la rubriko « Komunikoj de la Esiraro » kiti regule aperis en F. E. eliris tri nunieroj de « Komunikoj » kiuj estis sendataj al niaj sekcioj kaj reprezentantoj kaj kiuj ceiis pli intitnan kuniaboron inter la landa organizo kaj la lokaj
aktivuloj.
FLANDRA ESPERANTISTO.
Nia revue aperadis sub redaktoreco de s-ano A. Pitloois. La eldonnombro
konstante kreskis kaj atingis ra rekordciferon de 1150 ekz. okaze de la julia kaj
aiigusta numeroj.
Dunt la ligkunveno, kiu okazis la 11-an de decembro en Brussel, s-ano A.
Pittoors petis ke oni lin liberigu de la redaktora tasko. S-ano A. Pittoors, kiu
dum pluraj jaroj plenumis tiun pezan taskon, certe meritas la sinceran dankon
de ni ĉiuj.
5.
FLANDRA ESPERANT0-1NSTITUTO.
Prave oni povas aserti ke la libro-servo ,Listas la barometro de la esperantista-vivo. En la unua duono de la jaro, pro la lawaai sukcesaj kursoj, la vendoj
atingis rekordan ciferon, por poste refali gis modesta nivelo.
La sumo de la vendoj dum 1938 atingis 22.6,0,40 fr. kaj lasis 1.281,28 fr.
profitsaldo,, ai.; proksimume 5 %. La stoko da libroj en provizo fine de 1933,
valoris 16.416,55 fr.
Dum la jaro ni eldonis nur unu verketon, nome la teatraĵon Kia Miksajo », verkita de s-ano Van DOrnO. Krome, estis dissendita senpage kalendareto
surhavanta dorsflanke libro-liston kaj propagandan te.kston.
La tirado de la libro-loterio, projektita por la 15-au de decembro ne povis
okazi pro nesufiéaj mendoj de biletoj kaj estis prokrastita gis Pentekosto 1939.
Prudenta adrninistrado, kaj precipe la fakto ke la prizorgantoj de F. E. I.
Laboris sensalajle., faras ke la financa situacio de nia instituto estas sana. Se
la flandraj esperantistoj same konscias pri sia devo kaj por aéeto de libroj sin
direktas nur al Flandra Esperanto-Instituto, tiam estos certa ke sen granda domago ni travivos la nunan krizan periodon.
1.

-

3.

-

4.

-

-
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6. — SERVO DE PRELEGISTOJ.
La liga cirkulero de Ja 16-10-38 sdigis al la sekcioj ia starigon de « Se.vo
de prelegistuj ». Oi inencirs ke la cel° de titi nova servu estas : doni al la SCKcioj la eblecon organizi paroradoin esperandingvajn por satj ritemb.oj air nederlandlingvain pri Esp. por propaganda celo je tre maraitai kostoj. La ligestram
esprimis la esperon, ke éiu sekcio organizu eitimunate paiolauon. La cokurero
samtempe pubilkigis la nomojn de dekuu pielegistoj el 6 d.versai lokoj kiuj est.
je la dispono de a sekcioj, kiuj povas elekti inter 25 diversaj temoj.
Nu, kiel funkciis la servo g;s nun ? Sekcio Ronse unue uzis la servon, invitante s-anon Broodcoorens el Ûrussel por paroli la ju-112J8 pri la temo : « La
deveno de la ringvoi ». La i8-an ue ia sarria monato sekcio Arendonk petis
s-anon Verheyden el Antwerpen, por paroladi pri « tiratologio». Ankaii dom la
sama monato sekcio Bertem invitis s-anon Symoens ei Brussel, pro trakti pri
Zamenhof. 13edaárinde, pro protesial kratoj, s-ano Syinuens ne po' Is akeepti kal
sin senkulpigis. Duin ia monato decembro sekcio Aast pens s-anon Roose ei
ugge, por parolaui pri Zamenhof.
honkludo : dan duonjara periodo nor kvar ei niaj sekcioj uzis la novan
servon. Oni ne povas dot ke la re.zultato respondas je la atendo de la ligo.
La emuziasmo por la nova servu inonaigis modesta. La kaázo ŝajnas ne facile
difinebla. Cu intanmalsaneto 't Eble. Maig.an tio ni opinias ke ia eksperimento valoras esti daárigata. 1\i klopodu interesigi la sekciojn al la nova kaj sendube tre praktika servo.
7. — MIGRANTA EKSPOZICIO.
Rilate al la uzo de la ekspozicia materialo de nia ligo, la efiko estis nula. Efektive neniu sekcio uzis tiun traran propaganuraneuon. Oom nu duonjaro la riteratura materialo phricigis je deko cia verkoj ; same por la takoj gazetara kal
turisma ni ricevis novajn dokuniernoin. Tiu progreso, kvankam malgranda, montras ke tamen ekzistas daára intereso por ra « migrant:a ekspozicio », kaj ke la
nuna nialaktiveco estas nur momenta.
8. — GAZETARSERVO.
Dum septembro 1938 ehris la unua inforinbulteno de la gazetarservo, sendito al proksimume 80 sekcioj kaj reprezemantoi kun peto prizorgi la publikigon pere de la loka gazetaro. EtIveniS 14 gazeteitraneajoj pri la repiesaa komuniko. Pri la dua buiten° sendita al sama nombro da adresoj, ni ricevis nur 9
eltranéaĵojn.
Konsiderante la malgrandan helpopretecon de la sekcioj kaj ankaii pro tio
ke ekfunkciis en Brussel alia servo kun identa c-eto, kiu tre reguile sendas informojn rekte al(.'.iuj eldonistoj de nacilingvaj gazetoj, ni provizore haltigis la gazetservon.
9. — GRUPKONSILANTO.
Fust niouela .ek.aouiu uu servo kvazaii maiape_is. ,Alinenaii ne plu estis
senditaj cirkuleroj nek aperis .en ia liga organo artikoloj pri tin seivo.
10.— RADIO.
CiuMmance je la 9.15 h. ni etsendis E-kronikun per la regiona stacio de
Kortrijk. Klopodoj por akiri regulajn elsendojn de la regionaj stacioj Antwerpen
kaj (jent ne havis iavoran rezulton. La 11-au de decembro 1938 la nacia rauwinstituto disaiidigis duonhoran E-programon prizorgita de la « Brusela Esperantista Kanthoro ».
11. — OENERALAJ KUNVENOJ DE Fl. L. E. KAJ KUNVENOJ DE LA
ESTRARO.
Okazis du generalaj ligkunvenuj : respektive en Antwerpen kaj Brussel. Sendis delegiton al tiuj kunvenoj : sekcioj Aalst, tAntwerpen, Arendunk, Bornem,
Brugge, Brussel, Denderleeuw, Gent, Harelbeke, Kortrijk, Leuven, /Vbechelen,
Merchtem, Oostende, Oudenaarde, Ronse, Tervuren, Turnhout, kaj Willebroek.
Ceestis nia reprezentanto el Mortsel.
Por la pritrakto de urgaj aferoj la estraro de Fl. L. E. kunvenis dufoje en
Brussel, respektive en julio kaj oktobro.
12. — LA LIGA FLAGO.
Estis organizita konkurso por flagprojekto. S-ano A. De Maertelaere artpentristo el Gent, forkaptis la unuan premion. Laii la premiita projekto ni fabrikigis
nian flagon kiu estu la simbolo de niaj aspiroj kaj la ligilo de nia nacia organizo.
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13. — KONKLUDO.
La dua duonjaro 1938 debutis esperplene por nia alero sed finigis malbonairgure. La malaktiveco de niaj kunlaborantoj multrilate stagnigis la ligaparaton.
La milit-neározo kvazaá kaptis parton de nia membra:0 kiu seniluziigis kaj preferis atendi la okazontajojn kun krucumitaj hakoj. Tia ne estu la sinten° de veraj esperantistoj ! Ni konsciu ke, ju pli minacas militdangero, des pli necesas
nia porpaca agado. Ni ne perdu el vido, ke nefitrala helplingvo por la tuta homaro estas unu el la plej valoraj rimedoj por starigi konstantan pacon.
Kiel flandraj esperantistoj ni havas devojn kaj tiujn devojn ni plenumu gojkore kaj kun .entuziasmo. Estas nia tasko varbi la flandrojn por nia afero
kaj fervori por la plifortigo de nia kara Flandra Ligo Esperantista, en kies
vicoj devus trovigi kaj aktivi éiuj ilandraj esperantistoj senescepte !
Financa Raporto.

ELSPEZOJ :
Preso, ekspedo (8-n-oj)

ENSPEZOJ :
Profitsaldo 37-38
Kotizoj

Anoncoj
Licencpago (9-a kongreso)
1/2 piofitsaldo (9-a kon.)
Diversaĵoj

5.719,52
14.052,30
175,00
550,00
632,84
33,70

Administracio (Ligo-Rev.)
Korespondelspezoj (estraro)
Kontorbezonaĵoj
Vojagkostoj (del., estraro)
Presaĵoj
Migranta Ekspozicio
Grupkonsilanto
Kliŝoj
Kursa Centro (deficito)
Elspezoj « Flandra St.»
Diversajoj
Profitsaldo 1938

21.163,36

5.967,25
722,25
188.61
170,75
369,30
554,40
1(X),71
87,70
72,00
3.334,45
39,80
236,36
9.319,78
21.163,36

KASSTATO JE LA 31-a DE DECEMBRO 1938-a.

Profitsaldo 1938

Prunto al Flandra Esperanto-lnstituto
Prunto al kongreskaso (10-a kongreso)
Prunto al Kursa Centro

9.319,78

4.000
1.0(X)
878,30

5.878,30
3.441.48

La éefestraro.

Tuj mendu la lastajn biletojn

de nia granda libro-loterio !
REDAKCIA LETERKESTO.
F. C., Blankenberge. -- Vi prave rirnarkigis al ni, ke en la aprila numero
svarmas la preseraroj. Ni plene konscias pri tin fisituacio al kies forigo ni daáre
laboras. Krom la redakcio tamen ekzistas la presejo ! Tiu situacio tamen ne poVia arvas pludaári kaj tial ni ne hezitos, eĉ per drasta rimedo, ŝang,i tion.
tikolo certe aperos.
S. D. W., Oudenaarde. — Vi bedaárinde ne agis laii nia konsilo aperinta en
la « Leterkesto » de la aprila numero. Pro la fakto, ke vi ne interspacigis la liniojn, vi devigis al ni rekopii la tekston !
D. R., Antwerpen. — Bonvolu kompreni, ke la redakcia laboro ne nur konsistas el kolektado de artikoloj ! Se kelkloke ni ..anOs vian tekston, estas, ear
pro diversaj konsideroj ni ltigis tiujn ŝanefoin farendaj.
F. V. Darm, ntwerpen. — Via redaktajo aperos.
Al ĉhij. — La redakcio volonte ricevus fotojn de sekeioj, festoj, ekskursoj
k. s. por eventala aperigo en F. E. Laiipete ni resendos la ricevitajn fotojn.
—

—
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DIVERSAJOJ
diE
AL DANLANDO ! — De kvar diversaj flankoj uni alskribis nin por
inencio en F. E. de la « Internaciaj E-restadoj en Danlanclo ». Ni resuinas la ricevitajn tekstojn
En Risskov-Aarhus, 5-taga restado de la 27 jul. gis la 1 aŭg. Pleria
pension° 18 gis 30 danaj kronoj (de 112 gis 185 b. fr. laŭ la kategorio).
En Ry, 10-taga restalo de la 1 aŭg. gis la 11 alg. Plena pension°
de 32 gis 50 danaj kronoj (de 200 gis 310 b. fr. laŭ la kategorio).
Karavano al tiuj restadoj (18 -taga vojago) forlasos Bruselon la
26 - an de jul. antaŭtagmeze. Dumvoje Ja karavano haltos duin plena tago en Hamburgo (ankaŭ okaze de la reveno) kie okazos akcepto fare
de la Hamburfaj esperantistoj kaj vizito al tiu vidinda havenurbo. Partopreno en la -'karavano kostas nur 675 b. fr. (ekskluzive la restacikostej en Danlando).
Kin deziras por la modesta sumo de proksiniume 1.000 b. fr. partopreni en 18-taga, neforgesebla vojago kaj eeesti lernigajn kaj disti-aja .,railf..;ojii en vere internacia medio, peilt detalajn prospektojn de
s anino E. Plettinck - Quartier, Nieuwe Statiestr. 155, Tielt (W. V1.)
Inforrnoin ankaŭ' havigas s'ano 0. De Boes, Wijnstr. 81, Ronse
s-ano H. Cironborg, Rosenvej 8, Risskov, Danlando kaj la « Internacia
Cseh-Instituto de Esperanto » Riouwstr. 172, Den Haag, Nederlando.
HET VLAAMSCHE KRUIS. — Sekcio Antwerpen de tiu flandra
organizo petis por aperigo de sekva komuniko : Okaze de diplomdisclonaclo al .sukcesintoj en la ekzameno pri « Unua helpo okaze de akcidento » la loka sekcio de Vl. Kruis organizas agrablan dancfeston, sabate la 13-au de majo je la 20.30 h. en salono « Van Dyck », Korte
Nieuwstraat, 44, Antwerpen. La flandraj esperantistoj elkore estas invitataj al tiu gaja clancfesto !
glinagnifipumEifimingraramalraniiiiimpinnimuliaiiiiiimarnEffmar
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BRUSSEL. -- N.E.L.E. — La bruo pri inilitdange.o ankaii nian sekcian
« Vlaamsch
vivon influis. Niaj semajnaj kunvenoj, kiuj tamen regule okazas
Huis ne estas ĉeestataj en kontentiga maniero.
La printempo alvenis kaj ni planas diversajn ekskursojn. Ni certe vizitos la
tutmondan kunvenon de esperantistaj junuloj kiu okazos en Tervinen duin ;a
ktnienco de aiigusto.
Ni daiire instigas niajn anojn por aligi al nia X-a kongreso. Malgraii diversaj malfacilajoj, ni esperas ke en Antwerpen ni ĉeestos same bonnombre kiel
pasintan ja:0n en Brugge.
Finfine ni donas vivosignon ! El tio tamen
OUDENAARDE. -- Al PaCO.
ne konkludu ke nia sekcio duin pluraj monatoj fordorrnis sian tempon ; kontrane
ni multe laboris por pretigi nian kurson. La kurso okazis sub gvidado de nia
vicprez. kiu anstataiiis insti uiston Solc kin minjare ne povis veni al Flandrujo
por gvidi kursojn de Fl. L. E.
Baldaii okazos nia kursa finfesto. Ni speciale prizorgcs la programon por
ke éiuj plene kontentigu. Al é iuj : bonvenon 1
Ciuj niaj anoj regule Ceestu niajn kunvenojn 1 Ni dezi:as konigi al eitij bonegan novajon ; por gin ekscii oni venu al niaj kunvenoj !
Por la somera sezono ni preparas diversajn biciklajn ekskursojn.
RONSE. — La Paca Stek. Nia sekcio aktive darigas sian laboron. Kontente ni povas diskonigi ke en niaj kunvenoj regule éeestas 15 gis 20 membroj.
La programo de niaj estuntaj ekskursoj jam estas preta kaj ni volonte havigas gin al interesieantoj. En la nuna monato ni bicikle ekskursos al « Mont
St- Aubert » apud Tournai. Ciu kunirti!
Nia nova sed vigla ano, s-ano De louvroye, en stand° de la komerca foiro
propagandas por Esperanto. Tiu samideano estas gratulinda pro. la bonega midato
La estralo de nia sekcio daiire laboras por pretigi nian grandan ekspozician
kiu okazos en la fino de julio kaj nepre devas igi grandioza sukceso. Jam nun ni
petas la sekciojn, kiuj intencas nin viziti okaze de nia dekjara jubileo, sin anonci.
La 19-au de marto okazis nia jarTURNHOUT. — La Turnhouta Espew.
festo. En la ejo «Scala», kiu estis plaée ornamita, ni atendis la diversajn sekciojn kiuj promesis éeesti. Post bonvenigo, ili vizitis kelkajn vidindajojn de la
urbo. Mam, je la kvara, komencigis la testo, la salono estis plenplena. Inter la
•éeestantoj ni rimarkis la honorigan eeeston de s-to Van De Gender, skabeno de
instruo de nia urbo. Malgraii la malbona vetero kaj aliaj okazintajoj, niaj jam
bonkonataj geamikoj el Eindhoven, Heist-Op-Den-Berg, Antwerpen, Oud-Turnhout kaj Geel eeestis grandnombre kaj tie éi ni ilin publike dankas. Sed ni vane
atendis E-grupojn, kiujn oni tamen vidas eic kie E-festo akozos. Ni ne konas la
kaiizon dela maléeesto de tiuj tamen kunlaboremaj sekcioj, vere nekompreneble!
(Cu sekcio Turnhout konscias, ke tiu testo koincidis kun aenerala kunveno de
Fl. L. E. en Gent ? — Noto de la red.) Tamen nia testo estis sukceso.
Precipe la bonvolema kunlaborado de la Antverpena mandolin-klubo « Risoluto », sub gvido de s-ro Simons, estis tre atata. La kantado kaj agrablaj rakontoj de s-ano Crols, la akrobataĵoj de la fratoj Van Den Boom. la lertaj deklamadoj de f-ino Roymans kaj s-ano Mahieu ankaii grandan sukceson
Duni tiu festo ni ankan kantis nian novan tri-voèan grupkanton. Teksto kaj tmziko estas de s-anoj Van Dooien kaj Lamers. S ano Brants piane akompanis.
La aplaitdoj kiujn ni akiris klare montras ke nia grupkanto estis atata kaj ni
decidis lerni kelkajn novajn plurvoéajn kantojn. Multaj personoj kunportis hejnien
utilajn premiojn de nia loterio. Kiel lasta piograrriero estis prezentita « En la
Porko », verkita de s-ano Van Dooren. gvidanto estis s-ano Nuyts. La entuziasma atmosfero kiu regis duin la tuta festo sufiée pruvis, ke la eeestantoj estis plene kontentaj pro la bonarangita kaj varia program°. Lastlaste okazis dancado...
gis malfrua horo.
—

—

-
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Flandra Esperanto - Instituto
Vendas la plej belajn insignojn - je plej malaltaj prezoj !

1

2.50

2

3.00

3

3.50

4

5.00 fr.
(la biluo montras la realan granclecon)
Modelo 1 ekzistas nur kun pinglo kaj speciale taŭgas por ornami
kravaton ; modeloj 2 kaj 3 ekzistas kun broeo aŭ butono ; modelo 4
ekzistas nur kun broĉo. Ciuj insignoj estas unuakvalitaj kaj fabrikitaj el orumita bronzo.
La sekcioj kaj reprezentantoj de Flandra Ligo Esperantista
guas 10% -an rabaton kaj afrankitan sendon.
Aliaj klientoj aldonu 10 5, por sendkostoj.
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(I)uope ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope ricevitajn ni nut mencias. Verkojn
senditaj al aiiaj adresoj oi ïedakcio, administracio an Flandra EsperantAnstituto,
estos ignorataj.)
LA HISPANA TRAGEDIO de Jef Last. Ilustrita de la antoro. El la nede,-bnda lingvo tradukis G. J. Degenkamp. Eldonis F. L. E. kaj S. A. T., postbus 4050,
Amsterdam, Nederland°. Kontrolita de la Literatura Komisitno. Formato 14 x 20
cm.; 189 pagoj. Prezo 1,75 gd.d. brok; 2,25 guld. bind. Per abonantoj al la
tuta serio (ti vol.) respektive 16 kaj 21 b. fr.
Jen unu el Ia malmultegaj E-verkoj kun enhavo aktuala. Kiam gi aperis, la
hispana hombuéado ankorair furiozis kaj la tutmonda atento direktigis al la iberia duoninsulo kie en furioza lukto koliziis du niondkonceptoj. Kiu el ni ne nasie
sekvis la hispanan tragedion kaj kiu ne indignigis, kiam la venkinto nuiigis la
aittonomion de baskoj kaj katalunoj kaj malpermesis al tiuj pcpo:oj la uzon de

propra lingvo por la of icialaj rilatoj ? Ni, tlandraj esperantistoj, siatempe kunvivis la lukton de la katalunoj por propra regado kaj havis kun la katalunaj
esperantistoj intimajn rilatojn. Ni honoras la memoron de elstaraj figuroj kiel
prof. Artur Dmènech Alas, redaktoro de 4( Kataluna Esperantisto>, kiu suferis
persekutojn kaj kondatnnojn dun' la diktaturo pro artikoloj publikigitaj sub lia
redaktoreco en tiu organo. Kaj non, kiam la kataluna aUtonornio denove estas
nuligita, ni partoprenas en la funebro kiu trafas tiun popolon.
Sed ni ne deflankigo de nia recenzista tasko. Jet Last, nederlanda airtoro,

kiel kapitano en la republika arrneo kaj volentulo en la internacia brigado, vivece bildas proprajn travivaĵojn. Li proksimigas al ni la hispanan popolon kiun
ni ekkonas !air giaj virtoj kaj mankoj. Sed ne nur éefrontajn travivajojn li konigas al ni, kiel intelektulo Ii havis multajn tilatojn kiuj ebligis al li priskribi la
animstaton de la juna generacio duin la milito. Dum legado pleje kaptis nin la
frapanta éapitro Pajaro Negro » (Nigra Birdo) kaj tiu kiu titolikas «Bergamin,
Katoliko kaj Revoluciulo ». Tiu E-eldono enhavas ke,kajn éapitrojn kiuj mankas
al la nederlanda eldono. Gi do estas pli kompleta kaj sekve pli valora.
G. J. Degenkamp zorgis por bonega traduko kaj en gi tute ne eenas kelkaj gramatikaj formoj ne generale uzataj sed pro logikaj konsideroj preferataj
de la tradukinto. (Ekz. post urm aiia anst. unu post alia). La libro estas tre zorge eldonita en plaéa tuttula bilido kaj enhavas listeton de uzitaj neologisrnoj kaj
tradukon de hispanaj vortoj uzitaj en la tekst°.
La Hispana Tragedio estas la dua volumo de ia Nova Romanserio, kaj tiu
serio sin anoncas kiel la plej rimarkinda kiu iam aperis en Esp. La libro ne nur
estas ornamo por la librobreto sed kia enhavo estas tiagrade streéa, ke oni volonte kin relegas.
E. C.
1.4.A RINGO DE LA GENERALO de Setintt Lagerldf. Tradukis : Stellan Engholm. Eldonis : Eldona Societo Esperanto, Stockholm. Formato : 12,5 x 19,5 em.,
128 p., prezo : 2 sv. kr.
La E-eidonoj de la verkoj de la granda sveda verkistino, tradukitaj en kvardekon da lingvoj, vekis grandan intereson. Efektive jam aperis en E. : Giista Berling, La Junulino el Sttrmyr kaj La MMO de Sinjoro Arne (la du lastaj eléeipikis). Okaze de la 80-a datreveno de la naski'eo de la « granda verkistino » la
sveda esperantistaro prezentas al la tutmonda samideanaro la prizorgitan E-eldonon de La Ringo de la Generalo. Ci estas fantoma rakonto pri la maibeno kiun
alportis la posedo de valura ringo telita el la tombo de generalo, nacia heroo.
Kiel en sia écfverko, Selma Lagerltif en gi priskribas iaû propra kaj tre tipa
maniero la kutimojn kaj vivmanicron de la sveda popolo. Stellan Engholm verkis
tre elegantan tradukon kaj sukcesis konservi la poezian stilon de la originalo.
La legado havigas veran kuon kaj ni esprimas la deziron ke la verko trafos en
la bibliotekon de ĉiu esperantista grupo.
G. B.
78

k

PER MOTC.-)RBICIKLO EN TRI LANDOJ de Gtista Henriksson. Eldenis : Eidona Societo Esperanto, S:ockhoim. Formato 13 x 19,5 em., 40 p., prezo : 0,75
Sv. kr.
Tagjurnalo pri feria vojago tra Danlando, Germanujo kaj Ceiloslovakio kaj
priskribo de la vizito al éehal samidearioj lare de la verkistino kaj de tri aliaj
svedaj esperantistoj. I.a zditorino celis montri la u non de E. por turismo kaj
havigi al ni libreton kun facila enhavo en bona lingvo. Ni tekomendas la libreton -al la novaj esperantistoj kiuj deziras alkutimigi al la éiutaga konversacia
lingvo. La libreto estas zorge eldonita kaj ilustrita per bonhumoraj bildoj.
G. B.

EN EKZILO, orig;na.aj pcerncj de Einba. La unua vclumo de bibliofila poeinserio eldanita de Literatusa Mondo, Budapest, IX. Saroksari-str. 38. Furmatc
12 x 17 cm., 64 p., prew 0..)0 us. dol. brok; 0,46 us. dol. blad. Aldenu 10 %
por sendkostoj.
MIA SPEKTRO, originalaj po..moj de N. Kurzens. La dua volurno de bibliofila serio eldenita de Literatura Mando, Budapest, IX. Soroksari-str. 38. Formato : 12 x 17 cm., 64 p., prezo : 0,30 us. dol. bros. ; 0,46 us. dol. bind. Aldonu 10 % por senclkostat.
SE AOSKULTAS LA ANIMO Poemkolekto el la verko de Guido Gezelle.
El Ia tlandra iingvo tradukis Hector Veemuyten. Eldunis : Flandra Unitje°, de
Katolikaj Esperantistoj (F. U. K. E.), Turnhoutsehe Baan 277, Borgerhout-A,ntwerpen, Belglando. Foimato 13,5 x 19,5 em., 48 pagoj kaj psrtreto cie Ia aátoro.
Prezo : 10 b. fr. blo.; 15 b. IT. bind.
FLANDRUJO VOKAS VIN. Duko.ora piopagandafiŝo, formatn 50 x 70 cm.,
eldcnita okaze de la 21-a kong.cso de internacia Katolika Unuigo Esperantista
(1. K. U. E.), kiu tkazos de la 5-a ĝis la 10-a de airgusto en Antwerpen. Speeimenoj estas haveblaj ĉe la sekretario de Ia organiza kongreskonutato : K.
Hartman, Potgieterstr. 1, Antwerpen.
BRUGGE. Ilustrita 12-paga faltiprospekto pri la urbo Brugge. Eldonaja de
Ja urba oficejo por turismo, Markt, Brugge, kie gi estas seapao havebla.
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SOLVO DE PROBLEMO 68.
Eraro. — prepari. — aperi. — prareeo. — oriki.
SOLVO DE PROBLEMO 69.
Horizontale : pe:drik — kul — ros
nenia — kitel — rul — gland — lip
et — ide — bo
dronig divers — pel — sin
kriket — statik — ci — rat
— du — ism — regal — kor — katen
tabul — tra — nev — oleandr.
Vertikale : redakci
nutr — risk — kel
aneks —
opi — map — pun
tro — elig — ile — real
aug — tren — do — ad — ag
da— kned
irid
— stat
ist — land — kot — aviad
her
sel — ent — kuv
idol — postkur.
Bone solvis la du pnoblemojn : Ges. V. M. Mast, Pittoors, V. D. Ven, Van
Mullem, De Troyer, Sneyers, Rottiers, Couwenberg, Iserentant, Vincke, Roose,
—

—

—

—

Senave, D'Hondt, Keveryn, Damrnan, Pollet, Top.

NOVAJ PROBLEMOJ.
Por éiu bona solvo ni notas unu poenton. 25 poentoj rajtigas al premio.
Por éiu solvo uni apartan folion, gluu sur ilin la koncernan konkurskuponon
kaj indiku vian nomon kaj adreson. La difinoj kun (R.) estas radikvortoj. La
solvoj estu sendataj antaii la 5-a de julio rekte al s-ano F. Volders, Twee Nethen
str. 46, Antwerpen.
ATENTU ! En la aprila numero aperis kelkaj kontuzigaj eraroj; bonvolu
iJin korekti ! Problemo 73 Vert . devas esti : muziksigno anstatair subtera provizejo. Ni atendas la solvojn antait la 5-a de juno anstatait la 5-a de aprilo.

-

-
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PROBLEMO 74. — L1TE1ENIGMO.
La tuta frazo ekzistas el 36 literoi kaj estas instigo al ĉiuj esperantistoj.
6 — 25 — 10 — 36 — 23 ---= Birdo. (R)
22 — 27 — 31 — 24 — 5 -- 12 -- 3.Birdo. (R)
26 — 21 — 7 -- 32 — 18 — 14 = Bildo. (R)
32 — 26 — 2 — 34 — 15 L= Arbo. (R)
29 — 5
Arbo. (R)
20
35
16
9
11 — 1 — 31 — 17 — 28 — 26 — 12 — 3 := Optika instrumento. (R)
Ablgrandaj ponardoj kun klingoj
19 -- 33 — 30 — 31 -- 4 -- 8 — 12 — 13
tre akrapintaj.

International Tramring Tours
Amor-

—

—

—

,ffievr,

—

PROBLEMO 75. — KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. — Parto de armeo. 2. — Vojo en kardeno. (R) — papago.
(R). 3. -- Korpparto. (R) -- Cirka burlesktilo. (R). 4. — Regula wango. (R)
pagi por okupi ion dum certa temaropano. (R) 5.
— sidi sur rega seQo.
klinipo. (R) — imaga abstrakta koneepto. (R) pion. pers. 6. — informigo.
trasorbigi. 8. -4 enloanto de Antverpeno. go. (R) 7. — kreskajo. (R)
pron. pers. 10. —FrukVest*. (R) 9. — Lingvo Esperanto. — poseda pron.
senkoloia. (R) 11. — Vetodona tero en dezerto. (R) -- bildo de sanktulo.
getaĵo por fari bieron. (R) — muzikinstrumento. (R) 12. — ne in alia.malaperita. 13. -- Petola sato. (R)
La plej malgranda ero de .materio senkapigita.
Vertikate. — 1 .
2. — Koloro. (R) — vere ekzistanta. (R) 3. — esti blanke varmega. (R). —
obtuzan sonon. (R) 4. — Kolom. (R)bruna : estpromontoro. (R)
DaiLigi esti.
malobei Dian ordonon. (R) 5.
ajo de rafinita sukero. (R)
triparta muzikverko.
Nedefinita kvanto. (adj.) Et
(R) — muzika Sono. (R)
kolekto.
— familiano. (R) 7. — Prefikso. — kanto. (R) — nedifinita afero.
tempkalkulo.
korpparto. 9. — Floro. (R)
(R) 8. — mane miksi paston. (R)
sukce(R) — knabo kin mortig-is siajn gepatrojn. 10. — Metala.
Senti per la oreloj. (R)
sis Belgujo unu pli ol Nederland°, pasintmonate. 11.
nevideble. (R)
prepozieio. 12. — Sin movi sur la akvo.
meblo. (R)
13.— instrumento por konstati la borizontalan ebenecon. (R).
1 2 3 4 5 6 78 9 10 1 1 1 2 13
—
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Anglujo
nujo

cujo

—

Skotlando — Irlarrelo

—

Nederland°

—

Svislando

—

—

Belgujo

Italujo

—

—

Norvegujo

Germanujo

Yugoslavujo

DaAŭstrio
FranRumanujo
Ce-

—

—

Svedujo

—

—

—

hoslovakujo.
Neprofitcela movado. laboranta por Paco.
Organizas internaciajn karavanojn de piedirantoj kaj biciklistoj al preskail eiu
lando de Eiíropo por urm ai:1 du semajnoj je plej malmultekostaj
kondieioj.
Se vi deziras pasigi belajn kaj interesajn feriojn, vojagu per
I. T. T dum venonta somero !
Petu detalojn kaj programon, skribante al unu el la sekvantaj adresoj
—

3

ia

V OJA ĜOJ 1939:

Uh
•

.

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

Esperantistoj
le■woma

Hon. Secretary 1. T. T.
6, Bainbrigge Road,
Leeds 6,
Engeland.
konigos
al
vi
landojn kaj popolojn.

I. T. T.

KUPONO

KUPONO

POR LA 74a

POR LA 75a

KON KURSO

KONKURSO

OSTENDO

FLANDRAJ ESPERANTISTOJ

HOTELO METROPOLE

subtenu vian propran
libro-servon
Ĉiujn Esperantajojn mendu

Kerkstraat, 32
75 komfortaj ĉambroj kun fluanta

ĉe
Flandra Esperanto - Instituto
Kortrijk
Magdalenastr. 29,
P. K. : 3268.51
Tel. :1654

akvo, varma kaj malvarma. Centra
Lif to. Alitomobilejo. Kuirejo kaj kelo honreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ

Presejo
"HOOGER OP"
Vrijheid 101.

Arendonk

S-ano Snykers havas la plej bonajii
rekornendojn kaj persone direktadas.

Zorgetne elfinita presado.

Favorprezoj por Esperantistoj.
Legu la bruguron
TANAKA MEMORANDO
Aidentika dokumento pri
ekspansiaj planoj de Japanio.
Ricevebla kontran nou respond-kupnno Ce
« Voóoj el Oriento, » P. 0. Box
n-no 1732, Hongkong, Azio.

Café Nieuwe Carnot
FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotstraat, 70

—

Antwerpen

Plej bonaj trinkaĵoj.

DRUKKERIJ H 8. H BRAEKEVELT
I ALLE DRUKWERKEN VOOR HANDEL, VEREENIGING
8, FAMILIE (ROUW)* IMMER KEURIG DRUKWERK
AUTOMAAT-INRICHTING VOOR GROOTE OPLAGEN
STATIEDREEF, 177 (TEL. 1080) ROESELARE

Salonoj por societoj
mangajoj

—

—

Malvarmaj

Bonega servado.

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

CU VI JAM LEGIS
Ja amuzan libron

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

X-a KONGRESO
de
FLANDRA LIGO ESPERANTISTA
ANTWERPEN
27-29 MAJO 1939

Adres o : Stefaniestraat, 44, Antwerpen

Mi aligas al la X-a, Jubilea Kongreso de Fl. L. E. en Antwerpen

kaj kunsenclas

laû detaloj dorsflanke.

Famila nomo
Grupo
Antailnomo

Profesio :
Nacieco :
Urbo, vilago

Strato :

no

Provinco :

Dato :

Lando

..... 19.....

Subskribo

Vidu dorsflanke.

per skribmaino.
Por é.,in persono.

Skribu plej legeble kaj, laficble,
Necesas

uzi aparlan a1iji1on

STROOK

BULLETIJN VAN STORTING

BEWIJS VAN STORTING

Afgever

Afgever

De drie deelen leesbaar Invullen.

Deposant

De regen der storting op de keerzijde van de
srooPz .,*erruelden.

te

te

Storting

De franken in letters

— Versement

Fr.

Bedrag

Fr.

van
de

Ct.

Ct.

Fr

Ct.

voor reken

_

N'

84

voor rekening N'
van

gedaan den — effectué Ze

Jaaat:/an As
estr
8r4 gs7n
1:42421:bu

jan .van- As
te
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KON GRES-KOTIZOJ
Gis 20-5-39

de 21-5-39

1. Membroj de Fl. L. E.

12.— B. fr.

15.— B. fr.

2. Aliaj partoprenantoj

15.— B. fr.

20.— B. fr.

PAGOJ SENDATAJ

9.

.

B

.

Donaco por la Kongresa Kaso

fr

B. fr.

3. Kongresaj glumarkoj : 100 por 9.— fr.
50 por 5.— fr.
4. Logejo : po persono : 3a klaso
2a

20 fr .

klaso

25 tr.

klaso

30 fr.

la

luksa klaso
kun baneambro 35 fr.

5. Dimanea bankedo

20 fr.
fr.

6. Lunda luno10
7. Lunda boat ekskurso (eniro sur
St. Anna-strando enkalkulita).

10 fr.
Suilt°

Citijn pagojn havigu al la Kongresa Kasisto
Pogsteekkonto 4227.84 de J. VAN AS
Dambruggestraat 46, Antwerpen.
KONGRESO ESTAS KUNLABORO, NE FORGESU TION!

Se C iu faras sian el5lon, Kongreso estas sukcesa
do ne rifuzu vian kunlaboron kaj aligu plej frutempe.

ESPERANTA PRESEJO "HOOGER OP" J. LAVR1JSEN ARENDONK,

• • • • ...
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