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APERAS MONATE

AL NOVA TASKARO

Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas,
Ni semas kaj servas konstante.

L. L, Zamenhof.
La libertempo estas for. La kongresoj okazis. La aŭtuna multkolor-
baldaŭ anstataŭos la helan someran verdan.
Por la Esperantistaro komenciĝas nova sezono.
tie la grupoj jam prepariĝas por la venonta laboro. La propagando

estas aranĝata. Oni planas novajn kursojn, oni reorganizas la varba-
don de novaj adeptoj.

Kaj tio estas necesa.
En movado kiel la nia, en kiu persona profito ne estas trovebla,

kaj kiu ekskluzive baziĝas sur idealismo, oni ĉiujare perdadas membrojn.
Ili ja restas Esperantistoj, en tiu senco ke ili ja ne tre baldaŭ forgesos
la lingvon, sed ili tamen perdiĝas el la aktiva vivo de nia afero.

Ciujare ni devas parte renovigi la sangon de nia movado per no-
vaj, freŝaj entuziasmuloj.

Multaj opinias ke tio ne estas progreso, ke ni tiel ĉiame restos 3ur-
loke. Iuj eĉ asertas ke ni malprogresas, kaj ili provas pravigi sian pe-
simismon per la argumento ke ni perdis tutajn landojn.

Ili lernis la lingvon naive opiniante ke la fina venko baldaŭ efek-
tiviĝos. Post ioma tempo ili konstatis sian eraron, senilu`iiĝis, klaĉas pri
« utopio », ekmemoris pri alia, pli grava laboro kaj lasis la aktivan Es-
perantis m on al la « aliaj ».

Tiuj « aliaj » estas ni.
Kaj ni devas daŭrigi la laboron, daŭrigi kun kuraĝo kaj persisto,

ĉar ni, ni scias ke nia afero ja ne estas utopia, ne estas senespera.
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Ni progresas, malrapide, paŝon post paŝo.
Cie Esperanto venkas, ekfloras, enpenetras, ĉie oni eke agnoskas

ĝin.
Ciujare ni kun freŝa kuraco komencas novajn kursojn kaj propa-

gandas, varbadas, instruas.
Ciujare ni kun nova entuziasmo, pacience kaj persiste, klopodas

plivastigi nian anaron.
Malgraŭ la kompatemaj mokridetoj de la neeviteblaj nekompren-

emuloj iuj el ni denove oferas sian tempon, ripozon kaj monon al nia
komuna afero.

Bedaŭrinde ne ĉiam la rezultatoj de tiu laborado estas kontentigaj.
Ofte ni, ĉu ne povas teni la novulojn en la sekcioj, ĉu perdas unuflanke
tiom kiom ni aliflanke gajnas kaj ĉi ĉio precipe pro malbona organiza-
do.

Ke ni decidu estonte labori sagace kaj kun ordo.
Ni ne sencele malŝparu niajn fortojn.
Estas vere ke ni provizore perdis tutajn landojn por nia propagando.

Sed ĉu tiu malpermeso mem ne estas la plej certa pruvo pri la valoro
de nia lingvo ? Ni devus danki niajn malamikojn ke ili tiel klare elrnon-
tris la meritajn kvalitojn de nia ideo. Kaj homaj malpermesoj ne estin-
gos ideon. La historio raportos pri tio en la estonteco.

Intertempe Esperanto eniras novan epokon.
Antaŭe estis la tempo de la teorio, de la ekkonigo, de la nura pr o-

pagando. Tio daŭris 50 longajn jarojn, sed niaj antaŭuloj ne perdis la
kuraĝon malgraŭ ĉiaj malfacilaĵoj kaj mokbatoj.

Ni transprenu la torĉon el iliaj manoj kaj ni daŭrigu kie ili ĉesis.
Ni eniru la epokon de la praktika uzado de Esperanto.
Por atingi la celon ni bezonas fortojn, novajn fortojn ; ĉiam novajn

fortajn por anstataŭi la perditajn.
Ciujare, en tiu ĉi monato ni, post la somera ripozo, rekomencas la

laboron.
Ni zorgu ke ni laboru serioze kaj agadu praktike ; ni propagandu

kaj organizu pripensinte kaj laŭplane.
Ni fortigu niajn kadrojn, kaj plialtigu la lingvan nivelon de nia mem-

braro, por ke la bazo de nia organizaĵo estu sufiĉe fortika por porti,
eduki kaj precipe flegi la novan aron da rekrutoj. Ni zorgu ke la rila-
toj inter la diversaj sekcioj unuflanke, kaj inter la ligo kaj la sekcioj ah-
flanke, estu perfekte harmoniaj por ke la komplika maŝinaĵo de nia or-
ganizaĵo glate funkciu.

Ni iru nian vojo al la celo. Ĉiuj komune, kun bonvolo kaj persisto,
kaj kun la kuraĝiga scio ke ni laboras al grandioza afero, ni kapablas
ankoraŭ multon atingi en Flandrujo.

Al la taskaro ! 	.
Fr. Van Dooren.
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LIGKUNVENO
okazos en Antwerpen, dimanĉon Ia 24-an de septembro en « Nieuwe
Carnot », Carnotstraat 70. La kunveno komenciĝos akurate je la 10-a.

Tagordo :
1. -- Raporto morala kaj finctnca pri nia 10-a kongreso.
2. — Nia 11 -a kongreso.
3. - -- Fiksado de la kotizoj per la jaro  1940.
4. — Enoficigo de nova redaktoro.
5. — Ronddemando kaj diversaĵoj.

Pri punkto 3 niaj sekcioj ricevis la necesajn klarigojn pere de la sen-
dita numero de « Komunikoj ». Konsiderante la gravecon de la tagordo,
ni esperas ke ĉiu sekcio sendos delegiton.

NOVA SERCIO.

S-ano Lenaers, nia reprezentanto en Hamme, sukcesis restarigi la
iaman vivplenan sekcion « Juna Flandrujo ». Starigita sur firma bazo }iu
sekcio kresku kaj floru por la bono de nia kara afero

I. H. K. SOFIA, Bulgarujo. Dankon por la kunlaboro. Vian komision mi trans-

donis al Ia Fl. E. I.

A. C. DEN HAAG, Nederland. Elkoran dankon por la promesita kunlaboro.

S. E. SMI DJEBACK£N, Svedujo. La redakcio tre avidas ricevi de vi originalaion.

J. B. TURNHOUT. Mi uzos la senditan materialon. Gratulojn pro la persona no-
vaj..

AL LA SEKCIOJ.
La sekcioj kiuj ne ankoraŭ respondis nian demandaron estas petataj senpro-

kraste tion fari. Al la multaj sekcioj kaj individuaj legantoj kiuj jam respondis ni
esprimas nian elkoran dankon por la kunlaboro.

AL LA KORESPONDEMULOJ.
La neatendita grandega sukceso de la nova iniciativo superŝutis nin per tiom

da leteroj ke tute ne eblas tuj respondi al ĉiu. Laŭvice ĉiu tarnen ricevos la petit-
ajn adresojn de eksterlandaj korespondemuloj.
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NI PREZENTAS Agi. NIAJ LEGANTOJ:
IVAN H. KRESTANOV, L. K., Lingvisto.

eksprofesoro, Publicisto, Adreso : Str. 6.
Septernvri 2, SOFIA,.Bulgarujo. Esperanton
ierr.is en )905, korespondis kun Zamenhof,
kunlaboris en multa; esp. gazetoj kaj ko-
lektoj, veterano ricevinta oran stelon en
la Jubilea esp. kongreso de Varsovio, re-
daktas Bulgara Esp-Bibliotekon, aŭtoro de
Di:cbla Vortaro de Esp., Bulgara Antologio,
La Bulgara lando kaj popolo, El la prok-
sima oriento, tradukirtto de Nuntempaj
Rakontoj a k. a. Durn sia 35-jara esp. vi-
vado eldonis broŝurojn, verkis artikolojn,
gvidis kursojn, faris paroladojn, vizitis tu-
tan Fi'iropon kaj parton de Azio liaj Afri-
ko, uzante plejmulte esperanton kaj dis-
konigante la bulgaran landon kaj popo-
lon.

Multaj flandraj Esperantistoj sendube
ankoraŭ bone memorus tiun aktivan sami-
deanon pro lia pasintjara vizito al diver-
saj sekcioj de F1. L. E.

LA MIRAKLO DE LA DEKA JARCENTO
Okazis en Sofio, fino de julio, ĉi jare.

Varma vespero. Post promenade en la Boris'a ĝardeno, mi surben-
kiĝis por ripozi. Subite fendis la aeron laŭtigita hom.voĉo.

— Eniru, gesinjoroj, nur kontraŭ 5 levoj vi vidos la miruklon de la
deka jarcento. Malapero de objektoj kaj personoj. Nenia ĵonglaĵo, vera
scienco !

Mia scivolemo ekscitiĝas kaj mi alproksimiĝas. Ĉe la lago, antaŭ
ligna dorneto, mi konatiĝas kun la inventisto : gerrnane parolanta hun
garo-profesoro Pribil kaj lia ĉarma edzino Arizona. Ili invitas min ĉeesti
la prezentadon. Dankante mi eniras. Kelkaj benkoj. Mi eksidas meze de
la publiko konsistante el trideko da personoj.

Simpla vitro disigas nin de grar_da, nigra kabino kun griza fono,
kaj flanke de ĝi elektra maŝino kun multaj butonoj.

Bulgare parolanta sinjorino klarigas al la publiko ke Ia malapero
d.e objektoj kaj vivantaj estaĵoj en la kabino estas nenia iluzio sed vera
okazaĵo. Gi estas ŝuldata al la traror_npo de la radioj sub 3.000 voltoj.

Por la unua numero ŝi petas ĉapelon, veston kaj ombrelon kiujn ŝi
rnetas sur seĝon antaŭ la griza kurteno en la fundo de la nigra kabino.
La profesoro funkciigas la elektran maŝinon kaj la tuta publiko trans -

formiĝis je okuloj kun haltigita spiro. Jen, Ia objektoj iom post iom mal-
k:eriĝas, ht liĝas kaj fine tute .malaperas. Komuna miro. La profesoro re-
funkciigos la maŝinon kaj la objektoj reaperas sur la sama loko, tute ne
tuŝitaj.

Dun numero . s-ino Arizona eniras en la kabinon kun bruligita ci-
garedo en la buŝo. Ni vidas ŝin fumanta promeni en la kabino antaŭ
ni. La profesoro funkciigas la aparaton. Baldaŭ ni vidas nur la fajron de
la cigaredo en la aero, nenion pli. Sed ni aŭdas la sinjorinon paroli, ŝi
senerare priskribcts la diversajn objektojn kiujn la publiko montras al

ŝi. La aparato ree ekfunkcias kaj jen, la sinjorino, ree videbia, ridetas
al ni kaj dolĉe lumas sian cigaredon.

Tria numero : estas petataj tri personoj el la publiko eniri la kabi-
non. Sentime unu sinjoro, unu fraŭlino kaj mi mem eniras. La aparato
ekfuncias. Ni sentas nenion, kaj dum la tuta daŭro klare. vidas
la publikon kaj respondas al ĝiaj plej diversaj demandoj, senerare pris-
kribante la rnontratajn de ĝi objektojn dum ĝi nur aŭdas, sed tute ne vi-
das nin.

Ĉiuj eliras konsternitaj pro miro kaj diverse komentarias la okazin-
taĵojn.

— Se ni havus tian aparaton, ni povus nevidataj eniri en malf.:r-
mitan bankkason kaj tuj riĉiĝi...

-- Ni povus senbilete veturi en trajnoj, ŝipoj, aeroplanoj, ĉar ni
estus tute nevideblaj...

— Oni povus facile bati kaj veni siajn kontraŭulojn, kvazaŭ spiri-
toj persekuti ilin... ktp.

Ho, la homoj, ili estas ĉiam Ia sarnaj ! Nenia kulturo, nenia teknika,
nenia scienca progreso plinobligis ilin... Kaj revenante hejmen, mi me-
moras la patrinajn fabelojn pri la mirakla ĉapeto, pri la mirakletj botoj,
pri la mirakla tapiŝeto de « Mil kaj unu noktoj », samkiel pri la sia-
tempe mokataj antaŭdiroj de Jul Vern, de Flamarion k. a.

Kiel mirinda estas la homo en siaj inventoj — li venkis la teron,
la akvon, la aeron, sed ho, ve ! Li ne venkis ankoraŭ sin mem.

Nur tiu ĉi lasta venko — la sinrego — ŝanĝus, plibonigus, plin-obli-
gus lin.

Ni esperu kaj laboru tiudirekte per nia mirakla lingvo internas:ia,
kvazaŭ nevideblaj helpantoj, por la bono de la homaro.

Speciale verkis por Fl. E-isto.
Ivan H. Krestanov L. K. Sofia, Aug-o 1939.

LETERO EL BOHEMUJO

Longa, tre longa tempo, ŝajnus esti, depost kiam mi lastafoje adiaŭ-
Is kun vi, karaj gearnikoj, en belga stacidomo, kien vi venis por - diri al
mi vian ĝis-revidon.

Mi ankoraŭ vidas flirti viajn .poŝtuketojn je lasta saluto, post kiam :

Ia vagonaro moviĝis por veturigi min hejmen al rnalproksima Bohernujo.
La tempo ŝajnas al mi des pli longa kaŭze de la historiaj okazaĵoj

en mia lando. Estus malfacila tasko priskribi al vi ĉion, kaj krome, mi eĉ
ne riskus ĝin... Tamen sciu karaj amikoj ke, eĉ dum tempo plej kruela,
mi pensis pri vi. Ke ankaŭ vi ne forgesis, pri tio atestas amaso da ri-
'icevitaj leteroj. Dum mi skribas al vi ĉi-tiujn liniojn la oficiroj de ĉeka
armeo adiaŭas, sur la teritorio de mia lando, kun siaj uniformoj.

Kia estos la sorto de nia esperanta movado en nia lando, neniu
scias. Tamen ĉar venis nenia malpermeso ĝis nun, ni daŭrigas nian la-
boron.

Nia devizo devas esti ĉiam Ia sama « Elteni ĝis fina venko u.
Je via eventuale demando « kiel vi fartas » mi povus respondi :

dankon, bone ! Povas esti ke mi iam venos inter vi pasigi mian liber-
•tempon, kaj, se mi hazarde tion ne povus, tiam ne necesas reripeti ke
éiu flandro trovos mian hejmon je plena dispono... Karlo Solo.
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1
1LA VOJOJ MISTERAJ DE AMORO.

Kiam Lukaso Varloto estis dedeksesjara, li malfermis sian unuan
pentraiekspozicion, kaj la sukceso estis pli granda ol li esperis. La kri-
tikistoj tie! luiítdis lian majstrecon, tiel fanfaronis en la grandaj gazetoj,
ke eĉ eminentuloj el la ĉefurbo vizitis la ekspozicion. La Arto-ministerio
aĉetis pentraĵon por la nacia artmuzeo en Bruselo : portreto de ridanta,
nuda infaneto sur kusenc ludanta per artefarita, brunkolora hundeto.

Tiu feliĉa okazintaĵo alpertis al li, ne nur famon kaj nomon, sed
ankaŭ la fortunon. De ĉiuj lokoj en la lando altluis la mendoj, kaj Luk-
aso, tiamaniere daŭre povis flugi en art-eldorado. Kun la nomo kaj la
mono ankaŭ alfiuis  la edziniĝemaj knabinoj. Ciu atestis ke ili estas
belaj kaj ĉarmaj. Eble Lukaso ankaŭ opiniis same, sed filozofe, li lerte
forglitis el inter la retoj. Neniu komprenis tion, kaj eble ankaŭ ne li mem.
Tamen li ĉiam estis gaja kaj sprita. Ŝajnis ke li havas amon nur por
la arto.

Siajn libertempojn li pasigis, ĉu en la artoklubo « Apolo », ĉu ĉe
Vilhelmo Delvilmo, juna komponisto, kiu estis lia amiko el la lerneio-
tempo. Antan du jaroj tiu lasta tamen edziĝis, kaj estis per la portret-
pentraĵo de ilia okmonata infano, ke li atingis la unuan sukceson.

La vivo de Lukaso fariĝis kvazaŭ ĉieliro al famo kaj riĉeco. Liaj du
fratinoj kaj unu frato unu post la aliaj geedziĝis, sed li mem restis fraŭlo.
Li pentris, pentradis, gajnis monon, aĉetis la domon en kiu li loĝis kun
siaj gepatroj, vojaĝis al h'arizo, Berlino, Venecio, Romo...

Liaj gefratoj, kiuj antaŭe ne okupiĝis pri li, de temp' al tempo eĉ
mokis pri li, dirante : • Har(t)isto  ! », tute ne plu estis malafablaj ; ili
ŝajne pli kaj pli ŝatis lin, invitis lin al siaj hejmoj, kaj iliaj infanoj, Far
la trio intertempe jam ekhavis infanojn, lernis diri sukerĝentile :  « Onkleto
Luĉjo ».

Kiam unu post la alia la gepatroj mortis kaj lasis Lukason sola en
la domo, la tri gefratoj konkuris por allogi la « sukeronklon » al sia
hejmo.

— Mi tre dankas vin, por la afableco, li ripetis al la tri, sed vi kom-
prenos 	  mi tro ŝatas mian liberecon. Mi restas en la domo, kaj dun-
gos servistinon.

Kiam ili aŭdis tion, lia unua fratino iĝis flava, lia dua fratino ruĝa,
kaj lia bofratino verda.

— Komprenu, frato, ili diris, preskaŭ per samaj vortoj, komprenu,
sed la homoj, kion ili diros ?...

— La homoj, la homoj, grumblis Lukaso, ĉu mi demandas iliajn
opiniojn. Nu, estu trankvilaj, li daŭrigis post kiam li dum momento ĝuis
ilian konsternon, estu trankvilaj, mi dungos maljunan servistinon.

Kaj tiam la vizaĝoj heliĝis kvazaŭ leviĝantaj sunoj.
Kaj denove la « konscienco » de la tri gefrataj paroj efektive trank-

viliĝis. Ne, ne, onklo Lukaso ne plu edziĝos... Li nur amas la arton, lian
laborejon, bonan glason da biero, vojaĝojn.

Tamen ju pli kreskis lia aĝo, despli kreskis la famo, la riĉeco. La
junaj genevoj pli kaj pli afabliĝis, ĉar ili laŭaĝe pli kaj pli komprenis
kion signifas kiam iliaj gepatroj diris • ke onklo Luĉjo estas riĉa homo,
kiun ili devas tre respekti  »
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-Jare-iorpasi-Ltrkasoesti icoritenta pri la 'maljuna servistino Ka-
terino, kiu efektive estis tro malbela eĉ por « danci antaŭ la diablo »,
sed kiu povis kuiri kiel. neniu. Ŝi purigis kaj ordigis la hejmon de -lia
artisto, kun tiom da zorgo, kvazaŭ ŝi mem estis la mastrino. Lukaso re-
gule vizitis siajn gefratojn, kaj je Pasko, Kermeso, Sankta-Nikolao-tago
kaj Novjaro li ĉiam invitis ilin kun la infanoj.

Je tiuj okazoj, la gefratoj ankaŭ vizitis Ia laborejon, kaj admiris la
multajn pentraĵojn, skizojn, desegnaĵojn. Jam pli ol unu portreton de
iliaj genevoj li verkis, sed kio ĉiam denove vokis la atenton, estis tuta
kolekto da pentraĵoj je la dekstra flanko de la laborejo. La unua estis
skizo de la granda pentraĵo kiun antaŭ jaroj li vendis al la nacia art-
muzeo : la bela, nuda infaneto. Flanke de tio oni admiris trijaran infa-
non, lulanta sian pupon. La tria estis trikanta knabino. Sekvis dek-unu
jara knabino blanke vestita per longa vualo : unuakomuniigantino. I a
lasta el la serio estis juna fraŭlino leganta libron, sidanta sur ĝardbna
benko.

- Kurioza, jam pli ol unu fojo diris la gefrataro inter si post vizito,
kiam .ili rimarkis ke la kolekto denove nombris unu numeron pli. Ku-
rioza ! Ree li pentris la filinon de sia amiko !

— Certe estas kurioza, daŭrigis alia, estas kvazaŭ pentrita biogra-
fio. Artistoj ja ofte havas tiajn maniojn.

Strange, tamen.
— Jes, tre.
Kaj denove la geparencoj silentis kaj forgesis pri tiu neordinara

manio, ĝis post unu aŭ du jaroj ili rimarkis ke la serio refoje kreskis 	
Sed la tempo ĉiam antaŭen rapidas. Nia artisto preterpasis jam la

kvardekkvinan... kaj ankoraŭ ĉiam feliĉe vivis kun sia malbelega Kate-
rino kaj sia arto. La enkore kaŝita espero de la gefratoj, igis ilin kiel eble
plej afablaj kaj ĝentilaj. La genevoj, kiuj jam ĉiuj preteris la aĝon « de
diskreta intelekto » nun ankaŭ komprenis la signifon de la vorto « su-
keronklo » kaj eĉ ne plu bezonis la instigojn de la gepatroj por esti tre
amindaj kun la riĉa, maljuna « fraŭlo ».

Sed Ia vojoj de Amoro estas mistere strangaj.
- Tiun-ĉi jaron, la 18-an de oktobro, kiel ili jam faris depost multaj

jaroj, la gefratoj, gebofratoj kaj genevoj alvenis en la hejmo de Lukaso
k'znportantai riĉpagitajn florojn por festi la nomtagon de 1' bona onklo,
ĉar ĉu ne, flandra proverbo diras : « Jetu fiŝeton en la riveron por kapti
ezokon ! »

Ho, la bonhumora onklo bonvenigis ilin kun plej granda ĝojo 	
Certe ne necesis tiel multekostajn florojn, iliajn bondeziroj al li pli ol
sufiĉis... Gaja estis la interbabilado, kaj, kiel kutime, li regalis ilin per
vino kaj kuketoj.

Kompreneble ankaŭ okazis la preskaŭ tradicia vizito al la laborejo.
— Ho, ree nova pentraĵo, kaj kiel rave bela... ili ekkriis.
— La printempo, diris la artisto.
Estis brila, suna pejzaĝo : en verda mola herbejo kuŝis aminda, ri-

danta fraŭlino : dua suno meze tiu belega naturo.
— Kiu estas ? demandis la plej juna nevino, kiu ne rimarkis la

grimacojn de la plenkreskuloj.
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AMERIKA. — Op de Wereldtentoonstelling te New-York, werd ter gelegenheid
van liet 32ste kongres van de Noord-Amerikaansche Esperanto-vereeniging, een
Esperanto -dag ingericht

BELGIE. — Door de Belgische Katholieke Radio-Omroep worctt eiken eersten
en derden Dinsdag der maand, tijdens het kinderuurtje, • het minuutje Esperanto  •
verzorgd. Ook hier is de leus : • Zoo dikwijls is men man als men talen spreken
kan ..

DENEMARKEN. — Om Esperanto te verspreiden tusschen de leden van de nu-
distenvereenigingen gebruikt het Deensch orgaan « Zon en Gezondheid  », Espe-
ranto. Dit blad wil zoo ook Esperantisten met naturisme bekend maken.

Dat er in dit land veel van de wereldhulptaal verwacht wordt, bewijst wel het
feit dat in de Gemeenteschool van Fakse-Ladeplads, Esperanto als verplicht leer-
vak werd ingevoerd. Zoo zullen elk jaar verschillende leerlingen tot plichtbewuste
Esperantisten gevormd worden.

EGYPTE. — Van 21 tot 27 September 1939 richt het « Algemeen Esperanto-bu-
reau voor Toerisme in Egypte zijn Ode Esperanto rondreis in door het land der
pyramiden. De prijs bedraagt 7 Engelsche Pond en 10 shilling, alles inbegrepen,
Prospektussen in Esperanto, alsmede alle bijzonderheden hieromtrent zijn te ver-
krijgen bij dit bureau dat gevestigd is te Port-Said (Egypte), Mokattam Nr. 10.

FRANKRIJK. — Benevens verscheidene andere talen past het laboratorium van
A. E. Négrel, eerste-klas plantenapotheker te Marseille, ook Esperanto toe in alle
verklaringen en aanwijzingen voor het gebruik van zijn geneeskundige produkten.

ITALIE. — Te Turijn werd een prachtige propaganda-brochure uitgegeven,
heelernual in Esperanto opgesteld en opgesmukt met duidelijke foto's in koperdiep-
druk.

NEDERLAND. — In het Nederlandsche weekblad « De Goede Tempelier or-
gaan van de grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempeliers, verschij-
nen regelmatig artikels in Esperanto. Hier ook kan de Internationale hulptaal veel
bijbrengen.

NOORWEGEN. — Een prachtige brochure, heelemaal in Esperanto opgesteld,
en handelend over de wonderschoone Hcrugastreek en haar bezienswaardige hoofd-
plaats, zag zoo juist het licht. Deze kunst-brochure zal wellicht veel bijdragen om
een deel van het lieve Noorwegen heinde en ver gekend te maken. Zij is gansch
kosteloos te bekomen op eenvoudige navraag aan het volgend adres : • Turisttra-
fikknevnden, Haugesund, Norvegujo ». Wie neemt deze gelegenheid te baat ?

SCOUTING. — De « Skolta Esperanta Ligo », welke in 30 landen reeds honder-
den enthousiaste leden telt, geeft 6 maal per jaar een revue uit waaraan de Scou-
ten van alle werelddeelen medewerken. Haar speciaal korrespondentiehoekje heeft
veel bijval en reeds dikwijls gaf het aanleiding tot langdurige en echte vriend-
schap.

Het doel van deze Liga is Esperanto bij de Scouts ingang te doen vinden,
het gevoel van broederlijkheid aan te kweeken bij jongelingen van verschillende
nationaliteit.

Van tijd tot tijd richt deze Liga een Internationaal tentenkamp in. Reeds En-
geland, België, Tcheco-Slovakije, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Hongarije en Po-
len mochten dit kamp binnen hun grenzen begroeten. Dit jaar heeft het kongres
plaats te Bern (Zwitserland).

De • Skolta Esperanta Ligo • bestaat nu 21 jaar ; zij werd in 1918 te Ransart in
Noord-Frankrijk gesticht.
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DUA FILMFAREJO DE HOLLYWOOD UZAS ESPERANTON.
Post la belega sukceso de Esperanto en la filmo « Idiot's Delight »,

ni nun havas la plezuron sciigi pri nova sukceso, publikigante la je-
nan telegramon de s-ano J. Scherer :

La granda filmfarejo R. K. O. komencis uzi esperanton en la nova
filmo « Conspiracy » (Konspiro) por ĉiuj afiŝoj kaj por kelkaj frazoj en
la dialogo.

Miloj da gratuloj al Clarence Brown ĉe M. G. M. kaj centoj da sa-
lut-kartoj al mi helpis al mi en miaj tedaj klopodoj ĉe diversaj filmfar-
ejoj. Fine mi sukcesis interesigi unu plian film-eminentulon. La ĝene-
ralan direktoron de R. K. O.-filmfarejo.

Kartoj kaj leteroj el urboj kaj vilaĝoj de ĉiuj mondpartoj kun gra-
tuloj kaj promesoj viziti la filmon flugu al la nova favoranto de esper-
anto : S-ro L. Marcus, ĝenerala direktoro, R. K. O. Studio, Hollywood,
Kalifornio.

ESPERANTISTA KUNLABORO SERĈATA.
La Esperanto-Grupo de Napolo en Italujo decidis aranĝi en la aŭ-

tuno de tiu ĉi jaro internacian ekspozicion de art-pentraĵoj por pruvi la
valoron de la lingvo Esperanto en internaciaj aranĝoj. La grupo turnas
sin al la Esperantistaro tutmonda kun la peto ke oni sendu kiel eble plej
baldaŭ elektitajn pentraĵojn kun biografiaj notoj pri la artistoj.

Oni povas ricevi detalajn informojn kaj klarigojn ĉe jena adreso :
Napola Esperanto Grupo, Placo Padre Giuliani 19, Napoli, Italujo.

(daŭrigo de paĝo 135)
— Ĉu vi ne vidas, ke 	  jam parolis la patrino de 1' bubo.
Sed la pentristo interrompis :
— Estas Ilonjo Klavero, mia fianĉino...

* * *
Sed la vizitantoj nun tuj foriris. La pordo ne ankoraŭ tute estis fer-

mata malantaŭ ili, kiam vortkaskado ekbruis.
— Vere, vere, kia stultaĵo... kaj kun tia infano... Ho, tiuj artistoj :...

tiuj artistoj... Kaj ni, kiuj jam pensis kia feliĉo estas por niaj infanoj havi
riĉan onklon, diris la bofratino.

Sed la du fratinoj por pruvi la purecon de siaj konsciencoj, tuj
amare respondis :

— Tamen li estas libera, ĉu ne ? Tute libera.
— Jes, jes, kompreneble, li estas libera, respondis akre la alia.
— Ni ne bezonas lian monon !
— Kaj ĉu mi ?
Kaj jen, kverelante la familioj disiĝis... pro la amo.

Pol Van der Poel.
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ESPERANTO KAJ LA 

Jes, denove. Artikolojn ni jam publikigis, cirkuleron ni jam sendis,
sed rezultato : granda nulo.

Cu la flandraj esperantistoj opinias la aferon ne interesa por la mo-
vado ? Cu ili ne ernas labori por realigi la ideon, de Esperanto ?

Kelkaj konstatoj :
1) La organizo de la junularo eŝperantista estas tre grava fakto en

nia movado. Tuj post la unua internacia junularkunveno, kiu okazis
la pasintan jaron en Groet, Nederlando, S-ro Gliick, de la Ĉeinstitutó,
diris: « La unua internacia jŭnularkunveno en Groet estas la tria plej
grava okazintaĵo en la Esperanto - movado. La unua estis la apero de
Esperanto. La dua estis la Bulonja Kongreso. La kunveno en Groet mon-
tris ke ankaŭ la junularo per Esperanto povas interrilati ».

2) La junularo kapablas lerni kaj uzi Esperanton. Tion montris la
kunveno en Groet pasintjare kaj tio denove brile montris la ĵus oka-
zinta kunveno en Tervueren kie centoj da diversnaciecaj infanoj, kun
la plej granda facileco, per Esperanto disrompis la lingvajn barojn.

3) La junularo sin interesas pri Esperanto kaj pri la « Tutmonda ju-
nularorganizo (T. J. 0.). Tion montras la centoj da gejunuloj el diversaj
landoj kiuj jam aliĝis al T. J. O.

4) Ankaŭ en nia lando la junularo pretas sin - interesi pri:Esperanto.
Tion montras la proksimume 250 gejunuloj kiuj, dum la antaŭa jaro,
sekvis niajn kursojn. Tiuj gejunuloj perdiĝis por la movado ĉar en nia
lando ne ekzistis organizo por ili.

Konkludo :
Ni devas propagandi ĉe la junularo, montri al ili la vojon al Esper-

anto kaj al la internacia junularorganizo.
Kiel ?
1) Retrovi la gejunulojn kiuj jam lernis Esperanton, paroli al ili pri

T. J. O. kaj pri la internacia junularkunveno. Grupigi ilin.
2) Speciale propagandi ĉe la junularo, ĉu individue, ĉu en junular-

organizoj. Instigi al lernado de Esperanto. Se eble, organizi specialajn
kursojn por gejunuloj.

3) Morale kaj finance subteni la junularorganizon kaj tial varbi
simpatiantajn membrojn.

4) Ne necesas ke ĉiuj esperantistoj aktive kunlaboru. Suf iĉas ke en
ĉiu sekcio iu sin okupas regule pri' la junularo kaj estu loka peranto.

Decido : Ne diru : ne urĝas, ni faros poste. Ne diru : ĉe ni la junul-
aro ne sin interesas pri Esperanto. Ne diru : en nia grupo neniu povas
fari tiun laboron. Sed, jese decidu, — firme kaj tuj, interrilatu kun la
ĉef perantino por nia lando : F-ino D. Decavele, Tuinstr. 26, Harelbeke. —
Volonte ŝi donos ĉiujn necesajn indikojn.

« DE ESPERANTIST ».
Certe ekzistas multaj propagandeblecoj. Inter ili estas unu (eble pli)

kiun ni ĝis nun ne uzis, nome, la eldono kaj disvastigo de nacilingve
redaktita gazeto. La juna organizo T. J. O. realigis tiun ideon, ekeldon-
ante « De Esperantist », nederlandlingva gazeto por ne-esperantistoj. De
la unua numero vendiĝis pli ol 3000 ekzempleroj !
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La enhavo : 1) Aan de Lezers.
2) Uit nood breekt heerlijkheid.
3) Een oorlogzuchtige zoon (vertaald uit Esp-o).
4) Is een aparte jeugdorganisatie noodig ?
5) Filmrubriek.
6) Esperanto-cursus, lste les.

Kiel oni disvastigas ĝin ?
Ne per abonado, sed per kolportado. La anoj de T. J. O. mendas

• .anton da gazetoj kaj disvendas ilin al ne-esperantistoj. Tio ankaŭ
eblas ĉe ni ! Apartan gazeton ni ne bezonas ĉar « De Esperantist » estas
tre taŭga, ankaŭ por nia lando. La vendoprezo estas 0.50 fr. Je tiu mal-
alta prezo la gazeto estas facile vendebla.

Je mendo de 50 ekz. oni pagas nur 17.50 fr. (do ebleco gajni ion
por la kaso). Jen nova labormaniero al kiu ĉiu sekcio povas kunhelpi.
Mendojn oni sendu al F-ino Den. Decavele, Tuinstraat 26, Harelbeke.
Poŝtĉeknumero 45.33.92). H. R.
SONETOI

Urbain Van de Voorde.
Mi sentas pezi 1' mondon enanime :
Gardstaras ĉe la fratdolor' soldat'.
Por resuferi manĝas best' ĝis
La viv' kaj mort' kuniras surpavime.
Cu ben', malben' — penegas mond' kutime.
Okuloj plenas de la stelbrilad' !...
Al mi radias via korp' intime,
Farita de 1' patrin' en arnostat ' !
Al iluzi' la homo ĝu-sopiras,
La ter' al foraj steloj rule iras.
De ĉiu aĵ' ne ĉesas bati kor'.
Pereas vivo pro prapeka fio,
Sed spitas la forgeson am-memor' :
Meditas mi — rekredu mi al Dio.

* * *
Migrinte multe, mi de mia fort'
Kunigis reston: « ĉu ne estas domo
De mia Patro — laŭ la propra nomo ?
Kaj la frapilon batis mi ĉe 1' pord'.
Aŭskultis vane mi al lia vort',
Pli brue batis, koleranta homo ;
De paŝoj ekaŭdiĝis la resono :
Nur estis tromp' « reiru mi al sort ' »
Sed kien ? Cu en nokt' denove vagi,
Malsati ĉiam, amon nur imagi,
Solece morti sen kompata kor' ?
Ne, ĉe la pord' ripozu mi prefere,
Ĉar iam, al la tempi' irante for,
Li ja unue trovos min ekstere.

Tyneverum.
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(Duope ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope ricevitajn ni nur mencias. Verkoj, senditaj
al aliaj adresoj ol la redakcio, administracio ai Flandra-Es,leranto-Instituto estos ignorataj

HOMOJ EN MILITU de Andreas Latzko. El la germana lingvo tradukis Ch. Mi-
nor, L. K.  Ak. — MARCIA REALE de Andreas Latzko. El la g©rmana lingvo tradu-
kis N. Bartelmes. — Eldono de Libro Servo de Federacio de Laboristaj Esperantistoj
en la regiono de la nederlanda lingvo (Postbus 4050, Amsterdam-O.) kaj Senna-
cieca Asocio Tutmonda (Avenue Gambctta 67, Paris 20e). Formato 14 x 20 cm.:
190 paĝoj. Prezo broŝ. 1.50 guld.; tolbind. kun ŝirmkovrilo 1.90 guld.

Laŭenhave prezenti al la nederlandlingvanoj la ĉefverkon de Latzko tutcert,
superfluas. Tiu multlegata libro, tradukita en 20-on ia lingvoj, konis rnultnombrajn
eldonojn en la nederlanda. En Esperanto, la lingvo de  1' interkomprenigo, tiu verko,
]tiun la aŭtoro dediĉis • al amikoj kaj malamikoj •, akiris specialan signifon. Durn
legado ni plurfoje havis la impreson, ke la internacia lingvo estas Ia ideala espri-
milo por tia verko kun universala signifo. Ciu Esperantisto — precipe nun — ko-
natiĝu kun tiu impresa verko, kiu postlasas neforgeseblan senton de abomeno kon-
truŭ la urilituj falsaĵoj.

Malgraŭ kelkaj nekutimaj formoj, personaj al la eminenta tradukinto — cetere
intereso klarigitaj en prilingvaj rilnarkigoj — la traduko estas bonega. Enestas
kelkaj trafaj, kvankarn nekutimaj kunmetaĵoj.

La tradukon kontrolis, krom la Literatura Komitato, ge-anoj Biinemann al kiuj
Ch. Minor dankis en antaŭparolo.

La volumon kompletigas la rakonto « Marcia Reale • de la sama aŭtoro kaj
lerte tradukita de Bartelmes. La sorto postmilite kunigis aŭstran kaj italan nlilit-
kripligitojn kiuj iĝas nedisigeblaj vivkunuloj kaj kvazaŭ reciprokaj kompletigoj
unu por la alia... gis le taktoj de 1' militmarŝo • Marcia Reale • vekis en ili la
patriotaĉajn sentojn, kaj instigis unu el le Inizeruloj al mortigo de 1' iama • mal-
umiko •. Plej leginda rakonto 1

Tiu kvara volumo de 1' Nova Romanserio ne nur estas plia ornamo por la li-
brobreto, sed ankaŭ — kaj tio plej gravas — valora pliriĉigo de 1' mondliteraturo
en Esperanto traduko. 	E. C.

NOVA TASKO. — Kvin noveloj de diversaj aŭtoroj, tradukis el le ĉina lingvo
Cicio Mar. Eldonis : Orienta Kuriero, Hong-Kong. Ginujo. Formato 13 X 18 cru. 80
paĝoj, kun naŭ gravuritej ilustrajoj inter la teksto. Prezo : 1 gil.. 8 p.

Strange povas ŝajni ke milito povas helpi la disvastrgun de Esperanto, la lingvo
de le paco. Ni konstatis tion duin la hispunu tragedio kaj nun denove sekve de la
milito en Cinujo. Pripensite, la afero ne plu estas tiel miriga, ĉar estas kompren-
eble ke popolamaso kiu travivas la teruraĵojn de milito nepre volas elkrii al la
tuta mondo pri sia sufero kaj mizero. Kaj por tion atingi, Esperanto estas la plej
efika ilo.

Nova Tasko • estas kolekto de kvin rnilitnoveloj kun revolucia tendenco de
diversaj ĉinaj verkistoj kiuj mem kunbatalas en la ĉina popolarmeo.

Estas terure realismaj rakontoj pri la soldata kaj surlronta vivo kiuj foje pen-
sigas al la libroj de Barbusse kaj Rernarque. Samtempe ili pentras le mizeron ek-
zistadon de la ĉina popolamaso.

Unu celon la libro certe atingos : memorigi al multaj ke ie en oriento okazas
momente kruelega hombuĉado kiu devus hontigi le homaron.

V. D.

INTERNACIISTO. Monata oficiala organo de la Internacio de proleta Esper•
antistaro. Formato 21 X 27 cm. Abonprezo por 10 sinsekvaj numoroj : 12 fr. Redak-
cio kaj administracio : Rue des Vaucoulaurs 83. Orleans, Francujo.

Tiu ĉi nova organo anstataŭas la Tralapeerintan gazeton, • Sur Posteno •. Gi
celas propagandi la revolucian socialismon en proletaj rnedioj. Provekzemplero sen -

page havebla.
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FLANDRA KATOLIKO. — En la junia numero de «Flandra Esper-
antisto » aperis artikolo « Esperantoleven in Vlaanderen » de nia kun -

laboranto E. C. En tiu artikolo la verkinto klarige anoncis la diversajn
gravajn naciajn kaj internaciajn Esperanto-renkontiĝojn kiuj estis oka -
zontaj en Flandrujo. La parton pri la I. K. U. E.-kongreso (en kiu temis
pri ĉeesto kaj alparolo fare de Kard. Van Roey) li finis per la vortoj  :
« Het is de eerste maal dat de Katholieke Esperantisten zich in dergelij-
ke groote belangstelling vanwege de geestelijke overheid mogen ve; .

-heugen ». Tiu frazo ne plaĉis al la redakcio de « Flandra Katoliko », kiu,
skribis tiurilate, ke oni ne rajtas diri, ke la katolikaj Esperantistoj neniam
antaŭe ĉruis ticin grandan interesiĝon de la eklezia superularo, kaj  k'^
ne estas la unua fojo ke Episkopo ĉeestas katolikan Esperanto-kongres-
on. Sajnas ke la redcrktoro de « Flandra Katoliko » ne rimarkis ke en la
artikolo « Esperantoleven in Vlaanderen », E. C. eksklttsive traktas pri
Esperanto-okazaĵoj en Flandrujo.

Klarige « Flandra Katoliko » plie inforrnas E. C. pri la favora sin -

teno de Papo Pio X, Kard. Van Rossum, Kard. Pif fl, Ep. Elschtker k. a.
ekleziaj eminentuloj. Sed prave, kaj jam antaŭ du jaroj (en N-o 6 de F1.
Esp. 1937) E. C. detale argumentis per tiuj ĝojigaj faktoj en polernika
artikolo !

LA SUDA STELO, la oficiala organo de lu Esp-movado en Jugoslavio
publikigis tre interesan kaj aktualan ĉefartikolon el kiu ni ĉerpas la je-
non :

Se eĉ pereus la lasta esperantisto ne pereus Esperanto. Ne pereus,
ĉar Esperanto ne estas propraĵo de opuloj — Esperanto estas propraĵo
de la tuta socio !

Povas perei opulo, sed ne povas perei la tuta socio.
Tial for malkuraĝeco, for apatio ! Ni prenis ŝtafeton kiun ni devas

tran:,doni al posteuloj, kaj ni nian devon devas fiere fari.
Ju pli malfacila nia laboro, des pli nin benos niaj posteuloj.
Kvankam horizonto estas nigra, kvankam nia Esperantio estas dan-

ĝerigata, ni konsciaj pri nia rolo devas fiere respondi :
Neniam ĉesi !
HEROLDO, la semajna organo de I. E. L. konatigas jenan interesan

nova ĵ on.
La 32-a Universala Kongreso de Esperanto okazos, dum 1940, en

Marsejlo, la dua granda urbo de Francujo. Jen la grava informo, kiun
ni havas hodiaŭ la ĝojon konigi al nia tutmonda samideanaro. Estas
efektive granda ĝojo por ni, francoj, akcepti la esperantistojn en lando,
el kiu eliris, ekde 1898, nia movado por konkeri la mondon, kaj en kiu
nun la praktiko de nia lingvo plej larĝe disvastiĝis sur ĉiuj kampoj de
la homa aktiveco.

Kun la helpo de la Publikaj Povoj, ni havas de nun la certecon  ke
ni realigos, en Marsejlo, manifestacion dignan je nia pacema kaj pro-
gresema lando, dignan je la pasinto de nia granda internac:ia asocio
1. E. L.
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ANTWERPEN. — Flandrema Grupo Esperantista. — Dum la pasinta monato oka-
zis precipe grupa laboro. Car post la kongreso kelkaj esiraranoj ne plu deziris resti
tia, la grupo elektis novan estraron, krom festdirektoro kaj kasisto. La jena estraro
do elektiĝis :
Prezidanto : S-ro H. Van Durme. — Vic-Prezidanto : S-ro R. Torremans. — Sekretari-
ino : F-ino L. Keverijn. — 2' Sekretario : S-ro J. Van Tuyckom. — Kasisto : S-ro J
Van As. — Festdirektoro : S-ro F. Volders.

Car novaj balailoj ĉiam sufiĉe bone balaas, ni esperas ke la « Flandrema •
iĝos aŭ restos unu el la plej fortaj sekcio; el la Ligo. Dum la lasta kunsido, la
membroj decidis ke la kristnaska festo denove okazos publike, por ke ĝi estu brla
kaj vera propagando por nia movado.

AUDENAARDE. — Al Paco. — Dum la somera poriodo la vivo de la sekcio iom
perdis sian viglecon, kvankam ni regule kunvenas ĉiujn dekkvar tagojn ; ni eĉ
faris kelkajn ekskursojn. Ni vizitis la Esp. ekspozicion kaj baton en Ronse. Bedaŭr-
inde pro la tro malbona vetero, multaj ne kuraĝis kuniri. Kiel alian tre interesan
ekskurseton ni devas mencii nian viziton, post afabla invito, al la rave bela viiao
de nia membro S-ro Van den Driessche el Eine, kiu af able montris kaj klarigis al
ni ĉiujn siajn artposedajojn. Kiel surprizo li regalis nin per bongusta vespermanĝo
kaj ne malpli bongusta glaso da vino, en unu vorto ĝi estis neforgesebla vizito. Al
li, la grupo ankaŭ dankas valoran donacon.

Kiel grandan novaĵon ni povas sciigi kun ĝojo al ĉiuj niaj gernembroj kaj al
ĉiuj legantoj de la revuo, ke dum la kermeso okazonta la unuan semajnon de
Septembro, la urbestraro organizas Turistan ekspozicion en nia famkonata urbo-
domo kaj promesis, presigi 500 broŝurojn en Esperanto pri la urbaj vidindaĵoj. Ciu
Esperantisto vizitante la ekspozicion ricevos ekzempleron. Ni firme esperas ke mul-
taj gesamideanoj vizitos nian vizitindan urbeton. Ni petas ke ĉiu klare montros la
Esp. insignon kaj ĉiuj devas demandi la Esp. broŝuron. Se vi venos multnombre,
se ni do havos sukceson, la urbo eldonos venontan someron pli ampleksan broŝu-
ron. Do Esperantistoj de ĉiuflanke venu. Antaŭan dankon ni diras al ĉiuj kiuj hel-
pos nin.

La ekspozicio malfermiĝos la 2-en de Septembro je la 16-a h. kaj daŭros ĝis
la 17-a de la sama monato.

Por pliaj detaloj aŭskultu « Radio Kortrijk » aŭ turni vin al la sekretariejo: jozef
Braetstraat 69, Audenaarde.

BRUSSEL. — N. E. L. E. — Nia sekcio dormas sian « someran dormon ». Kelkaj
favoruloj tamen ĉiusemajne fidele kunvenas en la ejo sed la kunsidoj komenciĝas
kaj finiĝas en gaja interbabilado ĉirkaŭ la trinkeja tablo. Nu... tio ŝanĝos ek de
septembro, kiam vera esperanta grupvivo ree nin kunigos en vere samideana ak-
tiveco.

Fine de julio kvinmembra karavaneto ekskursis al Ronse nor viziti la E-an eks-
pozicion, kiu estis vere impona. Plej korajn gratulojn al S-ano De Boes kaj liaj fer-
voraj grupanoj.

GEEDZIĜQ.
Ni esprimas niajn plej korain gratulojn okaze de la edziĝo de nia kara samide-

ano Frans Mortelmans el Antverpeno kun f-ino Christiane Dragonetti el Gento. Al
la iuna paro ni deziras multan feliĉon.
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Por ĉiu bona solvo ni notas unu poenton. 25 poentoj rajtigas al premio. Por
ĉiu solvo uzu apartan folion, gluu sur ilin la koncernan konkurskuponon kaj indi-
ku klare legeble vian nomon kaj adreson. La difinoj kun (R) estas radikvortoj.

La solvoj estu sendataj antaŭ la 5a de novembro rekte al s-ano Ferd. VOLDERS,
Twee N.ethenstraat 46, Antwerpen.

PROBLEMO No. 8 2.
KRUCVORTOENIGMO. (Ens. J. Van As).

Horizontale. — 1. Numeralo. (R) — 2. Orda numeralo — Kaptilo. (R) — 3. Laŭte
paroli vortojn skribitajn de iu alia  — flarsenta. — 4. Gento. (R) — vadbirdo — tual-
eta. — 5. Suf ikso — akirita scio. (R) — membro. (R) — 6. Malĉastejo. (R) — mal-
altige. — 7. Sovaĝa bovo. (R) — speco de malutila herbo. (R) — 8. Astro kun
vosto. — Gruntado. (R) — 9. Konjunkcio. — Ludkarto. — prepozicio.  •— 10. Loko
kie finiĝas iu difinita spaco. (R) — obstina besto. — parto de parto. (R) — 11.
Ardeto. — medikamento. — 12. Longa malplena cilindroforma korpo. (R) — ad-
verbo. — 13. maldelikata, vulgaraĉa. (R).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

^ III
I•I IR i i I _
I 	.! 	I 	I	 1

E I 1 I■ 	11i 	 ■ I I ■ ■I
I■I!• I 	 ii 	 1 I O ■_ 1 	I^

1I IiI!I I^
■I 	I I ■' 	 Iu! 1

I■, 	 I 	 I I I 	. 	I I_
Ui 	Li

Vertikale. — 1. Ruĝagorĝo. (R) — 2. Ludkarto. — frukto. (R) — 3. Prefikso. —
alkohola trinkalo. (R) — Plektita tapiŝo. (R) — 4. Teksajo. (R) — loĝloko. (R) —
odora vegetajo. (R) — 5. Rodulo. — Ekzisti. (R) — parfuma substanco eltirita el
intestoj de makracefalo. (R) — 6. Eŭropano. (R) — fruktodona peco da tero en de-
zerto. — 7. Artikolo. — sin movi per la piedoj. (R)  — dependiga konjunkcio. — pa-
tro de patro. (R) — 8. Manĝebla molusko. (R) — cirklo. (R) — 9. Regula aranĝo. —
ekstrenia parto de konstruo. — rektangula. — 10. Nova vorto, signifanta nova. —
malmola nigra ligno. — refaldita rando ĉe tuko. (R)  — 11. Adverbo. — norda cer-
vo. (R) — faro. — 12. Speco de kvarco. (R) — sovaĝa porko. — 13. Spritajo, hu-
morajo. (R).
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Om ook tijdens de verlofmaanden den boekenverkoop te be-
vorderen en aan te moedigen, stellen wij de hieronder vermelde
boeken, aan zeer verminderde prijzen, ter beschikking van onze
lezers ; de gewone handelsprijs is tusschen haakjes aangegeven.

Al deze boeken zijn mooi INGEBONDEN. Onze voorraad is
beperkt en alleen de eerst ingekomen bestellingen zullen  kunnen
uitgevoerd worden.

Lingvo. Stilo Formo. 142 blz. Over de woordvorming in Es-
peranto en 	 over taalproblemen 	-  . 16.- (21.-)

Plena Gramatiko de Esperanto. 500 blz. dichte druk. Stan-
daardwerk van K. Kalocsay - G. Waringhien 75.- (105.-)

	Turstrato 4. 	175 blz. Roman uit het leven eener arbeiders-

	familie 	. 	.
24.- (35,-)

Maria kaj la Grupo. 	172 blz. Roman uit het esperantisten-

leven 	(met 	arbeidersstrekking) 24: ( 33 .- )
Cezaro. 535 blz. Groote historische roman. Vertaald uit  het

Kroatisch 	. 	. 	. 50.- (72,-)

Romano 	 de San 	 Michele. 	 510 blz. 	 Een 	 der belangrijkste

groote moderne romans 	• 50.- (72.-)

Tri homoj en boato. 256 blz. De beste blijmoedige roman
29.- (42.-)•de 	Engelsche 	letterkunde

Mia Vojaĝo en Sovetio, 140 blz., van Slonimski 18.- (26.-)
El la Verda Biblio. 105 blz. Bijbelvorinig satirisch verhaal  over

onze 	 beweging 	(geïllustreerd) 11.- (18.-)

Ora Libro de le Esperanto-Movado. 	 220 	 blz. 	 geïllustreerd.

Uitgegeven ter 	 gelegenheid 	 van 	 het 50-jarig 	 bestaan

van Esperanto 	• 24.- (35.-)

La Du Amatinoj, van De Musset, 110 blz. ingenaaid 	. 5.- (7.50)

Elektitaj Noveloj, 	van L.	 Baekelmans. 	 82 blz., ingen. 5.- (7.50)

De 	 twee samen genomen, 	portvrij
Zamenhof. Portret, lino, formaat 30 x 35

9.-
4.50 (7.50)

Zamenhof. Formaat postkaart, 10 voor 	 . 5.- (10.-)

*	 .g

In de opgegeven prijzen zijn de zendkosten begrepen. Geene verdere

korting kan hierop toegestaan worden aan de afdeelingen van Fl. L.  E.
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Onklo Jaspar esti ridi, tre rita, sed li ankaŭ estis
rtrang:,lo. Estanz) infano, ii 1crl el la tablo sur ln
kapon, eble tial li neniom• faris kiel la aliaj homoj.
:nn tagor li rrortis kaj :n :-i: rilio Mon•rol, malprok-
:::maj liaj ekvivis en 1a dele:a e..pera ri-
'•evi parton de la: h"  -edaJo. liaj efektive en la tei-
tarnento 'roviĝis la ï::i kuna, stranga litercnigmo kuit
;ena sciigo: a Ci tie estas por miaj parencoj Mnn-
vol. Ciu litere aristcrtaŭas ciferon. Mi devis lah- ri
tutan vivon por aniasigi mian monon, ke ili set-
ĉente laboru por ĝin c{ivirlj •.

Kion ĉiu el ili riccv•:- 

SOLVO DE PROBLEMO 76.
NEROLDO - RADIO - PODAGRO - LIGNA - ADORADO.

Bone solvis: Ges. Top - Pallet - Keverijn - D'Hondt - Senave - Vincke -Iserentant -- Couwenberg 	 Van Mullem - .Pittoors - V. D. Mast - V. Tuykom.

SOLVO DE PROBLEMO 77.
KERO - ERO - OFERO - FERO 	 ONDO - ODO -- OGRO -ORO - GRADO - GADO - BERILO - BRILO - BESTC 	 RETO - FOINO- F11'1O - KONGRESO.

Bon* solvis. Ges : Top - Pollet - Kevcrijn - D'Hondt - Sencve - R•-?ose --
Vincke -- Iserentant - Couwenberg - Van Mullem - Pittoors - V. D. MusI
V. Tuykom.

NOTO. - Ĉiujn solvojn sendu nur al s-ono F. Volders. Solvojn r..enditajn alalia adreso. aŭ kiujn ne plenumas le necesajn kondiĉojn, no povos esti akceptataj.

RADIO     

REGELMATIGE WEKELIJKSCHE UITZE:NDINGFN.
Zondag :Rijsol, 247 m. 9.05 - 9.20. •- Hilversum II, 3n1 ri 22.55 - 23.15
Maandag : Rome II. 245 m. 22 10 - 22.25 - Rome 2. R. O. 6. 19.61 m. 22. I n 	 22.25Parijs PTT. 431 in. 23.05 - 23.50.
Dinsdag : Kaunas, 1935 rn. 20.40 - 20.45. - I.yiae, 41 m. 20.40 -- 20.45. - Tallinn,229 m. 21.20 - 21.30.
Donderdag : Parijs PTT, 431 rot. 9.50 - 10 05. - Montpellier, 224 m. 950 - 10.05.
Zaterdag: Rome II, 245 ni. 19.00 - 19.20. - Rome 2. R. O. 9. 31 02 m. 19.00 - 19 20

INTERESA KONKURSO. - C;u anglo parolas Esporanton egale kiel flandro, ger-
rnano kiel franco, svedc kiel nederlandano k.t.p. Cu. la diferenco de la elparolado
estas eta, ĉu granda?

Partoprenu le divenkonkiirson aŭskultante lor  specialan radioprogramon kiun
aranáis F. L. E. kaj kiun di ;endos V. A. R. A. la 2-an de septembro je 1a 4.30 -a h.
(Ned) En la programo partoprenos 6 geesperantistoj diversnnciaj, kiuj eldiros E.-
tekston. Multajn libropremiojn kaj senpagajn abonojn je F.-organoj forlotumos F.
L. E. inter tiuj kiuj divenos la nariecon de 1 geparolintoj.

La partoprenontoj anoncu la sinsekvon de 1' diversnaciai geparolintoj antait
Ia 23-er do septembro nl F. L. 1'. , Postbus 4050, Amsterdam-Oost.

Detala programo de let dissendo :
V. A. R. A Hilversum (1875 rn kal 415.5 m.) Sabaton, ia 2-nn de septembro.
1) «La Espero ••
2) Enkonduko en ne.rerlanda kai esperanta lingvo •
3) E-tekstoj eldirotaj de 6 diverslar-dcrj E-istoj.
4) Enkondukanto parolos.
5) Muziko.
6) Samcrj tekstos, eldirotaj de analer, aermana, Feha, itala, bulgara kaj nederlan-

da geesperantistoj, cêiu en sia propra lingvo.
7) Finparolo de 1' enkondukanto•   

- 144 -    



DRUKKERIJ H. &.H. BRAEKEVELT
ALLE DRŬKWERKEN VOOR HANDEL, VEREENIGING
8 FAMILIE (ROUW) • IMMER KEURIG DRUKWERK
AUTOMAAT-INRICHTING VOOR GROOTE OPLAGEN

STATIEDREEF, 177 (TEL 1080) ROESELARE

HERBERG
OSTENDO

11OTELO METRONJLE
Kerkstraat, 32

75 komfortaj ĉambroj kun fluanta

akvo, varma kaj malvarma. Centra
hejtado. Lifto. Ai tomobilejo. Kuire-
jo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ
S-ano Snvkers havas la plej bonajn

rekomendojn kaj persone direktadas.

Beschikbaar voor advertentie

't VLAAMSCH HUIS
Grootte Markt, 16

BRUSSEL.

Keurige dranken

Vlaamsche gezelligheid

Lokaal van N. E. L. E.

Aldeeling Brussel van den Vlaam-
schen Esperantisten Bond.

Presejo
"HOOGEI OP"

Vrijheid 101.

Arendonk
Zorgerne elfinita presado.

Favorprezoj por Esperantistoj .

Café Nieuwe Carnot
FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotstraat, 70 — Antwerpen

Plej bonaj trinkajoj.

Salonoj por societoj 	 Malvarmaj

manĝajoj — Bonega servado.

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

BESCHIKBAAR

VOOR ADVERTENTIE

Presejo "HOOGER OP" Lavrijsen, Arendonk. Tel. 52
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