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F!andra Ligo Esperantista!

Antaŭ 25 jaroj komenciĝis Ia mondmilito.
Dum pli ol 50 monatoj daŭris la plej terura hombuĉado kiun la
mondo jam konis.
Sesdek milionoj da viroj soldatiĝis. Tridek milionoj iumomente staris en la tranĉejoj unu kontraŭ la alia.
Dek milionoj da junaj, esperplenaj vivoj estis forfalĉitaj. Dudek milionoj estis vunditaj. Post la milito restis pli ol dek milionoj da kripligitoj kaj invalidoj. •
Duin pli ol 50 monatoj ĉiutage pli ol 6400 viroj estis mortigataj.
Duin pli ol 50 monatoj urboj, vilaĝoj, ŝipoj, artaĵoj estis neniigitaj.
La kampoj estis ruĝaj p ro sango.
La militelspezoj dum tiuj teruraj jaroj suf iĉus por forpeli ĉiun mizeron surteran. Per ĝi oni facile povus krei ĉie kaj por ĉiu feliĉon kaj
bonstaton.
Oni oferis ĉion al Mars.
* * *
Ne sole sur la frontoj teruris la milito. Ankaŭ infanoj, virinoj kaj
maljunuloj suferis.
Milionoj da rnalfeliĉuloj vivaĉis de manĝaĵo kiun oni normale ne
donus al porkoj. Tutaj popoloj malsatrnortis. En iuj landoj oni batalis
por iom da nigra pano kaj putraj terpomoj.
Vestaĵoj forestis. Malsanoj kaj epidemioj raĝis. Medikamentoj ne
estis haveblaj.
--
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En certaj urboj ĝis 60 /o de lu novnaskitaj infanoj mortaĉis.
Malsato, teruro, sovaĝiĝo, krimo, degenero kaj fimoraleco regis.
Kaj ĉie oni kriis : panon, panon, panon kaj pacon !

* * *
Kaj nun, post 25 jaroj, denove eksplodis tiu plej abomeninda plago : la milito.
Denove patrinoj kaj edzinoj ploras. Denove la viroj iras militon. De
nove parolas la kanono.
Kien ĝi gvidos la homaron ?
Ni Esperantistoj, kiuj esperas la faman interkompreniĝon inter la
homoj, ni malamas la militon. Ni flandroj, kiuj scias kio estas milito, ni
malbenas ĝin.
Sed ni staras antaŭ faktoj. Ni vivas en militanta mondo.
(is nun nia landeto evitis la partoprenon en la lukto kaj ĵaluze
gardas sian neŭtralecon. Sed neeviteble ni sentos la rezultojn ; jam denun ni perceptas la aliigon en la ĉiutaga vivo.
Al tiuj novaj cirkonstancoj ni Esperantistoj devos adaptiĝi.
Nunmomente neniu jam scias kio okazos kun la Esp-movado. Sen
ia dubo nia af ero renkontos gravajn malhelpaĵojn en la militantaj landoj. Eble malpermesojn, eble lamigojn, certe malfavorajn laboreblecojn.
Estas nia nepra devo elteni tiel longe kiel eble kaj reorganiziĝi laŭ
Ia altrudotaj situacioj.
Nia celo estu klara : kien ajn la nova katastrofo puŝos la homaron
ni devos zorgi ke je la fino, ĉar fini devas eĉ la plej timega milito, ni
estu pretaj kun plena forto daŭrigi nian laboron tie kie ni nun devige
haltis. Ni devos esti pretaj por efektivigi la finan venkon. Precipe sur
la ŝultroj de la samideanoj en neŭtralaj landoj kuŝos grava respondeco tiurilate.
Estas do nepre necese ke ni perdu kiom eble malplej da (ortoj, ke
ni kun zorgo flegu nian lingvan scipovon kaj ke ni eĉ propagandu kaj
progresu ĉie kie eblas. Eĉ en ŝajne malesperaj cirkonstancoj povas nia
af ero prosperi ; ni citu nur la belan ekzemplon de la farita laboro de
Julio Baghy dum lia restado en la siberiaj militkaptitejoj.
La sekcioj okazigu kiel eble plej regule la kunvenojn, kaj tie kie
tia, pro ia kaŭzo ne plu estas ebla 1a restantaj samideanoj povas renkontiĝi, se necese, en ies hejmo por ne tute perdi la kontakton kaj por
intima babilado Esp-lingva.
Por tiuj inter ni, kiuj estos tute izolitaj de la movado restas ĉiam
la amika helpo de niaj libroj. La legado estos forta helpo en tiuj tempoj. Ni cetere ankaŭ zorgu ke ni provizu la soldatiĝintaj samideanoj je
sufiĉa kaj taŭga legaĵo.
La internacia korespondado certe malfaciliĝos kaj eĉ ĉesos kun kelkaj landoj, sed tio ne signif os ke ni ne plu devas korespondi. Se necese ni ankoraŭ povos korespondi enlande.
Kiel supre menciite, plej grave estas ke ni daŭrigu la praktikadon
de la lingvo kaj organize adaptiĝu al la novaj cirkonstancoj ĝis pli normalaj tempoj mateniĝos.
Nun, la veraj Esperantistoj konatigos sin.
Fr. Vin Dooren.
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BESTTTURS+vEELGADEMNG. — Met het oog cp de dringende aanpassing onzer organisatie aan den oorlogstoestand in Europa, vond op
17 Sept. 11. te Brussel een buitengewone bestuursvergadering plaats.
Op verzoek van het bestuur woonde de voorloopige redacteur van F1.
Esp-isto, deze vergadering bij.
Besloten werd de algemeene bondsvergadering van 24 Sept. af
te lasten en dit besluit bij middel van een rondzendbrief aan de afdeelingsbesturen bekend te maken. Inzage werd genomen van het f inancieel verslag van ons jubileumcongres. Een algerneer.e jaarvergadering, te houden in een dor groote steden van Vlaanderen, zal eventueel ons volgend congres vervangen. Besloten werd de bijdragen voor
Fl. L. E. voor volgend jaar ongewijzigd te laten. Inzage werd genomen van het financieel verslag van het Kursa Centro betreffende de
cursussen van 1938-1939.
De mogelijke gevolgen der mobilisatie werden onder het oog gezien en al de noodige schikkingen getroffen om het regelmatig verschijnen van ons bondsblad te verzekeren en het contact tusschen het
hoofdbestuur en de afdeelingen te handhaven. Gezien de activiteit der
Esp-organisaties in de oorlogvoerende landen ongetwijfeld geheel of
minstens gedeeltelijk zal worden stopgezet, achten wij het onzen plicht
al liet mogelijke te doen om ons ideaal verder te dienen en het bestaan onzer organisatie te bestendigen.
Wij verzoeken onze afdeelingen dringend insgelijks schikkingen te
treffen om het contact tusschen de leden levendig te houden en de
bestuursposten in handen te geven van niet-mobilizeerbare personen.
.

FINANCIEEL VERSLAG l0de CONGRES Fl. L. E.
INKOMSTEN
Voorschot Fl. L. E.
Inschrijvingen en Giften
Nachtverblijf
Zaterdag en Zondag
Banket en Lunch
Tombola
Boottocht
Kongreszegels
Drukwerk
Brief wisseling
Tekort

UITGAVEN
Voorschot
Nachtverblijf
Zaterdag en Zondag
Banket en Lunch
Tombola
Boottocht
Kongreszegels
Drukwerk
Briefwisseling
Verscheidene en Prop.
Afdeeling Turnhout

1000,00
4223,00
2960,00
1017,20
5040,00
868,00
1856,50
1299,50
1912,50
10,00
190,15

1000,03
2993,00
3020,00
4765,00
398,90
1354,70
1155,75
4082,10
483,55
570,25
553,60
20.376,85

20.376,85

FINANCIEEL VERSLAG KURSA CENTRO 1938 1939.
-

INKOMSTEN
Voorschot F1. L. E.
Cursussen Nedergaard
Cursussen Geenen
Cursussen De Weerdt
Cursussen Verraedt-Rainson
Tekort

Onderwijzers

878,30
5.590,00
5.215,00
2.575,00
2.075,00
1.279,95

Propaganda
Verscheidene

UITGAVEN

11.745,00
5.099,80
768,45
17 613,25

17.613,25
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NI PREZENTAS AL NIAJ LEGANTOJ:
THEODOR ( = TEO) AUGUST KARL

HEINRICH JUNG naskiĝis la 21-un

de decembro 1892 en Rejnlando kiel filo

de presisto-eldonisto. Esperantisto de
1910. Eldonanto kaj redaktoro de la seinajna Esp-j urnalo « Heroldo de Esperanto » (fondita en 1920). Verkinto de
multaj artikoloj, raportoj, recenzoj, poemoj, rakontoj ktp. De septembro 1936
loĝanta en Hago-Scheveningen (Nederlando).
Li estas membro de la Lingva Komitato
kaj ĉeestis multajn internaciajn Espkongresoj n.
Liaj ĉefaj verkoj estas: • Landoj de
1' Fantazio », romano, kaj « La alta Kanto de la Amo », poemo. Li ankaŭ verkis kelkajn taŭgajn lernlibrojn por germanoj.
S-ano Teo Jung estas unu el la plej
konataj uktivuioj el Esperantujo.

LA KERNPROBLEMO
Mi opinias ke la kernproblemo de nia epoko pli kaj pli fariĝas la
kiel eble plej efika servigado de la tekniko por la bono de la homaro.
Naciaj aŭ ideologiaj, eĉ religiaj problemoj povas ankoraŭ tumultigi po -

polojn kaj sociojn, sed ili stariĝas jam nur en la dua vico.
La tekniko donis al ni multan komforton. Sed ĝi alportis kun si ankaŭ teruran malbonaĵon : senlaborecon. De pli ol dek jaroj oni klopodegas forigi tiun malbonaĵon. Kie, ĝis nun, la senlaborecon oni likvidis,
oni atingis tion, anstataŭigante ĝin per ege grandigitaj militarismo kaj
burokratismo. Sed militarismo minacas la pacon, kaj burokratismo
kanas la civitanojn. La rezulto apenaŭ ŝajnas plibonigo kompare kun
la antaŭa stato. Do, la problemo ne estas solvita.
La celo ne povas esti, krei ĉiam novajn detruigilojn kaj ĉiam novajn oficojn neproduktivajn, — tio estas nur negativa solvo ; sed lá vera
celo devas esti, doni al ĉiu homo la plejeble grandan komforton je p!ejeble malgranda pento, kaj ne nur komforton materian, sed ankaŭ spiritan, kulturan, - tio estos la solvo pozitiva.
Per tio mi ne volas diri ke la homo estonta estu maldiligentulo,
nenionfaranto, aŭ dibiĉulo. Kontraŭe ! Sed la nuna stato de la tekniko
nepre permesus, ĉe iom taŭga aranĝo de la aferoj, garantii por ĉiu homo firman tegmenton super la kapo, sufiĉan kaj nutran pormanĝon, kaj
sufiĉe da libera tempo por kulturaj kaj distraj okupoj krom la ĉiutaga
laboro pangajna. Ankaŭ devus ĉiu homo plenkreska almenaŭ unufoje
en la jaro fari kelksernajnan vojaĝon en alian regionon, por distro kaj
studo, kaj almenaŭ unu fojon en la vivo ĉiu homo devus havi sufiĉe
longan libertempon kaj la necesajn rimedojn por fari mondvojaĝon.
Kial ja ni vuvus sur tiu ĉi planedo, se ne por ekkoni ĝin, por ĝin rigardi, studi, admiri, por ĝoji, havi ĝuon kaj plezuron sur ĝi

Tiuj perspektivoj ne estas utopio. La evoluo de la tekniko, ankoraŭ
pli kaj pli progresanta, donas al ni nesupozatajn eblecojn. Sed la homaro ankoraŭ ne sukcesis, aranĝi sian vivadon konforme al tiu evoluo. Gi ankoraŭ ne kreis tiujn normojn kaj leĝojn, kiuj garantius la plej
efikan servigadon de la tekniko por la bono de la homaro. Kaj ĝuste
tio
mi jam diris — estas la kernproblemo de nia epoko, kaj la evoluo
mem devigas al ĝia solvo. Do oni ĝin nepre solvos, iam.
Ke en la nova stato de la af eroj ankaŭ la internacia lingvo ludos
ekstreme gravan relon, tion al esperantistoj mi ne bezonas speciale akcenti.
Speciale verkita por Fl. L.
Teo Jung. Hago, Nederl-o Aŭg-o 193:.
—

187.000.000 DA KRONOJ
Parolanto en radio ĵus diris, ke la homaro ĉiutage elspezas i 87
milionojn da kronoj por militaferoj. La nombro estas el Ĝenevo.
Kaj mi provas taksi la valoron de tiu ĉiutaga elspezo. Ekzistas diversaj manieroj taksi valoron de mono. Mian manieron mi lernis, kiam
mi estis 11-jara. Tiam mi komencis labori. La labortago estis 10-hora,
la laboro ofte peniga, la taga salajro 50 oeroj. Vole nevole mi lernis :
5 oeroj estas unuhora laboro, multajn kvadratmetrojn mi devas fosi por
akiri la sumon. 50 oeroj estas longa, malgajige kaj lacige longa ĉeno
de liaj laborhoroj.
Kaj ankoraŭ mi uzas tiun kalkulmanieron, kiam mi volas taksi la
valoron de mono. Monsumo estas tiom kaj tiom da fosado, lignoliakado,
kampa okupo, laboro en rninejoj kaj fabrikoj, en butikoj, kontoroj kaj
lernejoj.
Mi volas imagi, kiel homoj en ĉiuj partoj de la tero laboris por produkti tiun valoron, kiom ili fosis kaj plugis, hakis kaj segis, minis kaj
fandis, forĝis kaj konstruis dum tiom kaj tiom da laborhoroj.
Mi vidas la laborantojn kaj ilian penadon. Mi kredas, ke la piej
multaj faras sian taskon sen ĝojo. Ili ne ŝatas fari ĝin sed tamen plenumas ĝin : por vivteni sin mem, por zorgi pri edzinoj kaj infanoj, por
subteni maljunajn gepatrojn. Tiel ili donas al la homaro ĝian ĉiutagan
panon. Tiel ili fekundigas la kampojn, sur kiuj kreskas la spirita kulturo
de la homaro. Sankta estas ilia faro.
Multajn detalojn mi vidas, multajn laborantojn, multajn homsortojn.
Tagon post tago, jaron post jaro ili devas oferi parton de sia laborrezulto por militaferoj. Kaj fine ili devas oferi sin mem. Tion postulas
la libero de la patrolando, tion postulas gloro, tion postulas tradicioj,
raso, moralo, humaneco, ideologio kaj multaj aliaj aferoj. Tion postulas
Ia regantoj de la homoj.
La regantoj de la homoj taksas la valoron de mono ne laŭ farita
Laboro, ne laŭ panpecoj al rnalsataj infanoj, sed laŭ kartoĉoj kaj bomboj, fusiloj kaj kanonoj, flugmaŝinoj kaj bataiŝipoj. Kaj la valoron de
homo ili taksas laŭ valoro de batalrimedo.
Ekzistas tro multe da homoj, kiuj ŝatas regi. Ekzistas tro multe da
homoj, kiuj ŝatas esti regataj aŭ rezignas sub regado.
Kun speciala prespermeso por Fl. E.

Stcllan Engholn.

!
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VOX POPULI

La eksperimento kun la dernandaro kiun ni tiucele dissendis, pruviĝis esti treege instrua kaj interesa. Instrua ĉar ĝi montris al ni le
vojon irendan, konigis la dezirojn kaj volojn, ŝatojn kaj malŝatojn de
niaj pli ol 700 abonantoj ; interesa ĉar ĝi lumigis el diversaj vidpunktoj
malklarajn problemojn kaj malkaŝis novajn perspektivojn.

Por kio koncernas la moralan kaj ideológian flankon de le enhavo,
ni estas konsciaj ke, abonante nian revuon, niaj legantoj neniel atendas
de ĝi, ke ĝi estu la parolilo de iliaj personaj konceptoj en aferoj kiuj
nek rilatas la lingvon nek la movadon. Kiel indikas ĝia nomo, Flandra
Esperantisto estu la revuo de la flandraj esperantistoj. t. e., por ĉiuj
flandroj kiuj scias kaj uzas esperanton aŭ emas scii kaj uzi ĝin. Gi estu
rnorale altstara, ĉar revuo ankaŭ havas gvidan taskon, ideologie neŭtrale sed homama kaj kornprenema, zorgeme evitante ĉion kio povus
ofendi iun ajn en lia persona aŭ privata opinio.
El ĉiuj respondoj montriĝis ke Flandra Studanto estas tre ŝatata kaj
alte taksata.
Pri la ceteraj rubrikoj kaj artikoloj la opinioj malsarnas. Sufiĉas diri
ke ni klopodos kiel eble plej multe profiti de la donitaj sugestoj kaj kritikoj por fari de Flandra Esperantisto vere legindan kaj laŭ ĉiuj vidpunktoj interesan organon. Al ĉiuj niaj respondintoj nian eikoran dankon.
Vi, leganto, povas grave helpi per via kunlaboro. Ne hezitu konigi
al ni viajn kritikojn kaj sugestojn.

Kiel atendite, la opinioj pri la enhavo de Fl. E-isto montriĝis larĝe
malsamaj. Tio denove pruvas ke estas malfacile kontentigi ĉiun.

HEMISFERO EN HARARO

Pri kelkaj punktoj tamen elmontriĝis preskaŭ unuanima opinio. Tiel
ĉiuj respondoj, escepte unu, esprimis la deziron ke oni aperigu kiel eble
plej malmulte da nacilingvaj artikoloj. Same ĝeneralan preferon ni povis konstati por interesaj E-literaturaĵoj, precipe prozaĵoj.

Lasu min enspiri longe, longe, l'odoron de viaj haroj, mergi en ilrn
mian tutan vizaĝon, kiel homo soifa en la akvon de fonto, kaj agiti ilin
per mia mano kiel odoran poŝtukon, por skui memoraĵojn en la aero.
Se vi povus scii kion mi vidas ! ĉion kion mi sentas ! ĉion kion mi
aŭdas en viaj haroj ! Mia animo vojaĝas sur la parfumo kiel la animo
de 1' aliaj sur la muziko.
Viaj haroj entenas tutan revon, plenan de veloj kaj de mastoj
entenas grandajn marojn kies musonoj portas min al ĉarmaj klimatoj,
kiq la spaco estas pli blua kaj pli profunda, kie 1' atmosfero estas parfurnata de la fruktoj, de la folioj kaj de 1' homa haŭto.
En la oceano de via hararo mi rimarkas havenon kie svarmas kantoj melanholiaj, fortikaj viroj de altaj nacioj, kaj ĉiuformaj ŝipoj konturantaj siajn delikatajn kaj komplikajn arhitekturojn sur senlima ĉielo kia
mallaboras la varmo eterna.
En la karesoj de via hararo, mi retrovas la malfortiĝojn de 1" longaj horoj pasigitaj sur divano, en la ĉambro de bela ŝipo, lulataj de la
neperceptebla ruliĝado de 1' haveno, inter la florpotoj kaj la refreŝigaj
poraj kruĉoj.
En la fokuso arda de via hararo, mi enspiras la odoron de tabako
miksita kun opio kaj sukero ; en la nokto de via hararo mi vidas la infiniton de 1" lazuro tropika ; sur la bordoj lanugaj de via hararo mi ebriiĝas de 1' odoroj kombinitaj de gudro, de mosko kaj de kokosoleo.
Lasu min mordi longe viajn harligojn pezajn kaj nigrajn. Kiam mi
mordetas viajn harojn elestajn kaj ribelajn, ŝajnas al mi ke mi manĝas
memoraĵojn.
Esperantigis : Teo Ken,
El « Le Spleen de Paris, XVII

Kiam ni transprenis la redaktorecon de Flandra Esperantisto, ni bonege sciis ke la tasko estos peniga, malfacila kaj ofte sendanka. Ni
bone konsciis ke la vo,c de redaktoroj ne estas kovrita de rozoj, sed
firme ni decidis ke ni faros nian eblon ne nur por daŭrigi la gvidadon
de nia revuo en la paŝoj de niaj antaŭuloj, sed Eĉ plibonigi ĝin laŭ
niaj povoj.
Estas unu el niaj plej karaj celoj, pli intime kunligi la legantojn kun
ilia organo. La flandra esperantistaro sentu ke Fl. E-isto estas por kaj
de ili, la legantoj kunvivu kun sia revuo, unuvorte, ni aspiros al tio, ke
la revuo plaĉu.

Tiujn dezirojn ni akceptas kun simpatio, ĉar ili ankaŭ spegulas nian
personan opinion.
El ĉiuj la demandoj, estis nia propono enkonduki « Liberan Tribunon » kiu ellogis la plej ĉiukonsentan, aproban opinion. Ni esperas ke
tiu nova rubriko havigos pli da vivecon al nia af ero. Ni tamen precizigu, por tiu respondinto kiu verŝajne timas nedeziratan enmikson en
niaj Ligorganaj aferoj, ke tiu « libera » Tribuno kompreneble estos je
la dispono nur de niaj abonantoj. Cetere ni evitu personajn polemikojn
kaj disputemajn bagatelaĵojn. Prefere ni debatu pri órganizej demandoj
de publika intereso.
Same unuforma esprimis sin la malŝato pri tio, ke ĝenerale la ensendaĵoj por la rubriko « Inter Ni » estas tro enuigaj, ĉar tro longaj.
Estonte ni zorgu ke tiu paĝo respegulu koncize kaj objektive la internan
vivon de niaj sekcioj. La raportoj ne ampleksu pli al dekon da linioj en
telegramstilo. Se necese la redakcio transverkos ilin tiel.
Kio iom surprizis nin, estas la granda intereso por la « Bibliografie ».
Ni zorgos ke tiu parto estos objektive, kaj kiel eble plej komplete, kontribuata de kompetentaj sarnideanoj.
Alia tre ŝatata ero de la enhavo estas « Esperanto in de Praktijk ».
Tio estas komprenebla ; por multaj tiuj novaĵetoj estas precipe kuraĝigaj
ĉar, kiel skribas unu leganto « malmultaj flandraj esp-istoj abonas internaciajn Esp.-gazetojn kaj devas pere de Fl. E-isto kontaktiĝi kun nie
ĝenerala internacia movado ».
- 1' ,1 1

La Redakcio.

de Ch. Baudolaire.
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NA DE KONGRESDRUKTE

BELGIE. -- Het is een verheugend feit dat « Het Vlaamsche Kruis • (tak Antwerpen Esperanto gebruikt in zijne briefwisseling met F1. L. E.
BlAZILIE, — Gedurende een onlangs gehouden postzegeltentoonstelling te Bello Horizonte, in de staat Minas Gerais, werd er een specialen poststempel gebruikt
met Esperanto-tekst en voorzien van de groene ster. Al de poststukken die vanuit
deze tentoonstelling de wereld werden ingezonden propagandeeren celzoo op ondubbelzinnige wijze de taal van Zamenhof.

DENEMARKEN.
Het groote Deensch weekblad « Huy og Kiem a (Domo kaj
Hejmo) heeft eens te meer zijn sympathie voor onze zaak betuigd door als hoofdartikel op de voorpagina een interview met s-ano R. G. Nielsen, de gekende Deen sche Esp-propagandist, te laten verschijnen met als thema : Zal Esperanto de wereld veroveren ? Dit blad maakt ten andere regelmatige en degelijke propaganda
voor onze taal
—

FRANKRIJK .
Het is opmerkenswaardig dat Frankrijk sinds de laatste paar
jaren een immer grootere belangstelling toont voor de Esperanto-zaak.
In verscheidene spoorwegstations en postbureelen wordt men tegenwoordig
in Esperanto te woord gestaan. Do bordjes met de vermelding « Esperanto parolaia • zijn een waardevolle en inslaande propaganda bij het groote publiek.
Het maandblad « Essor p, uitgegeven in het departement von de Rhóne is
begonnen met een Esp-kursus. Naar het schijnt mag het zich verheugen in een
groote belangstelling bij de lezers.
—

HONGAFIJE.
Het zeer verspreide radio - tijdschrift « Radioelet •, hoeft een
uitvoerig artikel laten verschijnen met verscheidene illustraties over de Esp-beweging. Vooral werd de nadruk gelegd op de uitbreiding van onze taal op radio-gebied en op het overweldigend succes van de Esp-uitzendingen van Radio Budapest.
—

NEDERLAND.
Het internationaal gekende astronomisch instituut rt Sonneborg
te Utrecht, gebruikt regelmatig Esperanto in zijn relaties met binnen- en
buitenland. Het bulletijn van de instelling is onder andere ook opgesteld in onze
wereldtaal.
Het Esperanto Domo van het Cseh Instituto in Arnhem gebruikt reeds geruimen tijd een officieele poststempel met Esp-tekst. Deze belangstelling van het beheer der Nederlandsche posterijen is een mooi voorbeeld voor vele andere landen.
Het staatsbedrijf der Posterijen geeft opnieuw een reeks geïllustreerde briefkaarten uit met zegelopdruk van 7 1/2 ct., bestemd voor buitenlandsche correspondentie. De serie bestaat uit 24 briefkaarten, welke over de geheele keerzijde fotografische afbeeldingen van Nederlandsche kasteelen vertoonen. De omschrijving
van de afbeelding is op de adreszijde aangebracht in het Nederlandsch en Esperanto.
—

ZWITSERLAND.
De nieuwe officieele uitgave van de uurregeling der Zwitsersche auto - postdiensten voor de alpenstreek is, benevens in de nationale talen,
ook in Esperanto opgesteld. Het is opmerkingswaardig dat geen andere vreemde
taal werd gebruikt.

-

—

Kent ge Amsterdam met zijn 800.000 inwoners, met zijn 50 kanalen, 350 bruggen en zijn meer dan 4000 merkwaardige _gebouwen ? Kent ge Amsterdam, de
hoofdstad van een rijk van meer dan 75 miljoen menschen ? Vraag dan het prachtig geïllustreerd prospektus aan, in kleurendruk en met een volledig plan van de
stad. De tekst is in Esperanto. Schrijven aan : La Societo por Fremdultrafiko, Rokin 5, Amsterdam, Nederland.

De atmosfeer is bezwangerd met een geur van menschenlijden en
menschenbloed ; het geraas en het geblaf van vernielingstuigen dringen door de lucht, onheilspellend.
Een tijd van beproeving is het, en wel voor iedereen ; evenzeer
voor het Esperanto, het vreedzame ideaal. Ook dit draagt er de gevolgen van, en droeg ze reeds toen men waande dat aan den toestand,
hoe netelig ook, nog een mouw kon gepast worden. Ten bewijze daarvan, onze Internationale Kongressen, die weliswaar geen mislukking
waren, maar toch, wegens de gebeurtenissen, hun aantal deelnemers
zeer beperkt zagen.
Het IEL-kongres, met 762 inschrijvingen, (verleden jaar 1602) greep
plaats te Bern, in het land der vier talen en liet, naar het trouw verslag van den ijverigen Teo Jung, een aanmoedigenden indruk na. De
laborkunsidoj trokken bizonder mijn aandacht, en namelijk deze waar
Dro Ivo Lapenna « la socia rolo de Esperanto » op een merkwaardige
wijze uiteenzette. Ik noteerde dat een afgevaardigde van het Belgisch
Ministerie van Openbaar Onderwijs naar Bern was gestuurd geworden. Er werd ook wel wat over eenheid en Interna Ideo gesproken :
die twee begrippen dienen eens grondig onderzocht te worden om hun
een nauwkeurige omschrijving te geven, al was het maar met te zeggen wat ze niet behelzen.
Het IKUE-kongres dat te Antwerpen ingericht werd op 5-11 Oogst
j.l. kende ook veel bijval ; het programma was trouwens veelbelovend
en de verwezenlijking inderdaad geen ontgoocheling. Aan te stippen
valt een spreekbeurt van Pater Morlior- over de film ; (aanstaande jaar
zal deze bevoegde persoonlijkheid zijn verslag wellicht in het Esperanto voorbrengen) en het onderzoek van het vraagstuk der Arbeidersjeugd, dat drie studievergaderingen in beslag nam. Terloops weze
gezegd dat FUKE zijn vijfjarig bestaan vierde : het werk, dat tijdens
dien korten tijd gepresteerd werd, kan alleen geloofd en bewonderd
worden.
Het grootste kongres, dit jaar, was dat van SAT, dat plaats greep
in Kopenhagen. 568 deelnemers waren opgekomen uit 13 verschillende
landen. Hetgeen dit arbeiders Esp-kongres bizoncler kenmerkte was,
dat er vooral « gewerkt » werd, in tegenstelling met veel z.g. kon
gressen die vooral schijnen ingericht te worden om pleziertochtjes en
waar men zich vooral vermaakt.
Een ander meldenswaardig feit is dat in Kopenhagen voor het
eerst een « Kongresĵurnalo » dagelijks werd uitgegeven, dat de kongresleden inlichtte over de gebeurtenissen van den vorigen dag en
verder allerlei nuttige inlichtingen bevatte.
Het TJO-kongres tenslotte, kwam dit jaar bijeen te Tervuren op
7-14 Oogst en bracht zoowat 350 jonge deelnemers van 10 verschillende nationaliteiten samen. Het leverde een onaanvechtbaar bewijs
van de leefbaarheid en van de noodzakelijkheid van een aparte tak
voor de jeugd. Er werd gedanst, gezongen, uitstappen gedaan en tooneel opgevoerd. Organisatie en Esperanto-gebruik waren, althans voor
een tweejarige beweging, reeds uitstekend. Het was ons gemind ge-
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La hazardo do havigis al mi kunvojaĝanton kun kiu mi vigle babiladis. Baldaŭ mi sciiĝis ke mia norvega samideano vojaĝas Basel' on
por resti tie dum 6 monatoj en pensiono por perfektiĝi en sia profesio
La) praktiki la germ_anan lin-avon. Kaj rniallanke mi konfesis al li, ke
mi volis promenadi kelkajn hcrcjn en Basel antaŭ cl rèiri Antverpenon
per la ncktvagonaro.

La tempo rapide forpasis kaj alproksimiĝante Basel' on li diris :
— Verŝajne ni trovos samideanon en la stacidomo kiu min gvidos al mia
pensiono.
Kaj vere : nin akceptis fraŭlino, kiu tute ne miris renkonti du,
anstataŭ unu sarnideanon. Ŝin akompanis hotelportisto, kiu prenis niajn
valizojn kaj volis malaperi, sed, saĝa pro sperto, ni vigle protestis, tamen sensukcese.
Antaŭ ol mi konsciiĝis kio okazas, mi jam troviĝis ekster la stacidomo en aŭtomobilo, lerte gvidata de la fraŭlino kaj antaŭ ol mi povis demandi ion ajn, ni jam haltis antaŭ granda hotelo, nomita « parkhotel Bernerhof ». Mi neniel komprenis la situacion kaj ŝajnis al mi ke la
hundeto de la fraŭlino okule ridis pro la idiota esprimo de mia vizaĝo.
Afable la fraŭlino petis ke ni refreŝiĝu kuj poste ŝi invitis nin al
tablo en la bela restoracio, kie baldaŭ aperis dua fraŭlino, kiu nin ankaŭ bonvenigis en Basel. Ili regalis nin je grandegaj bongustaj tortoj
freŝbakitaj kaj kaf o, kaj nun komenciĝis babilado ĉefe esperante kun
parte francaj, germanaj kaj eĉ anglaj tradukoj, pro la ĉeesto de la alia
fraŭlino. Nun evidentiĝis ke nia sarnideanino estas la filino de la hotelposedantino. Post ĉi tiu malgranda festeno ni denove eniris la aŭtomobilon kaj nia ĉarma gastigantino veturigis nin tra Basel kaj montris al
ni diversajn vidindaĵojn.
— Vi venis al Basel por promeni kelkajn horojn, ĉu ne ? ŝi demar:
dis.
Jes fraŭlino.
— Nu, eliru el la aŭtomobilo kaj promenu. Intertempe mi gvidos
la sinjoron al lia pensiono kaj mi atendos vin ambaŭ je la 7.30 horo en
la hotelo.
Kaj jen mi staris meze en Basel. Mi promenis du horojn sed la pl:ivo devigis min eniri ia kafejon de la hotelo jam antaŭ la 7a horo. Trinkante glason da biero kaj trarigardante ilustraĵojn mi atendis la norvegan samideanon, kiu ĝustatempe alvenis. Mi regalis lin je nova glaso
da biero. Sed tuj poste aperis la fraŭlino, nun akompanata de du aliaj
fraŭlinoj kaj oni servis vespermanĝon. Kvinope ni manĝis, kaj babilad:s
same kiel antaŭ kelkaj horoj. Estas al mi neeble rerakonti pri kio ni
parolis, sed, ke la « Parkhotel Bernerhof » estas tre bona hotelo, kie ani
tre bonguste manĝas, kaj la sola hotelo kie Esperanto estas parolatu,
mi tre bone rememoros. (Se la redakcio de Fl. E. la lastan frazon kansideras kiel anoncon, bonvolu sendi al mi la kalkulon).
Je la 8.30a horo mi ekstaris por foriri. Iam hezite mi petis la kalkulan.
Sed la fraŭlinoj priridegis min. Kun arde ruĝiĝantaj vangoj mi pensis
pri la glasoj da biero, kiujn mi mendis. Elirante la hotelon mi volis donaci trinkmonon al la servistino kaj la portisto sed ili timeme rifuzis. Nur
per ruzaĵo mi sukcesis akceptigi ĝin.
Ĉiuj kondukis min ĝis en la stacidomo. En la pakaikonservejo nii
akceptis mian valizon por la konservado jam estis antaŭpagita.
Pro emocio mi ne trovis vortojn por danki ĉiujn. Fine sidante en
mia kupeo mi sentis ion molan en mia poŝo : du sandviĉojn kun ŝinko
bone enpakitajn. Vere, Basel kuŝas meze en Esperantujo kaj F-ino Maizet estas ĝia bona feina !
A. Lf,ders ra.
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durende één week gastvrijheid te verleenen aan een schare meisjes
en jongens : ieder aanwezige heeft begrepen dat zulke beweging in
groote mate de toekomst van Esperanto beteekent. Die waarheid werd
voor alle Vlaamsche Esperantisten nog onderlijnd in het artikel van
H. R. « Esperanto kaj la Junularo ». Men mag zich wel afvragen waarom daadwerkelijke belangstelling uitblijft : zullen wij dan het resultaat dat door TJO kan bereikt worden, voorbijzien ? Een oproep, zooals die van H. R. mag niet onbeantwoord blijven.
Ziedaar, beste lezer, de bizonderste feiten van de jongste Esperanto-kongressen met een vluchtige pen aangestipt. Een ampele bespreking welke wenschelijk zou zijn, is, wegens het eng kader van dit
artikel, uitgesloten.
Moeilijke momenten zijn nog te verwachten, praktisch worden de
vergaderingen belet : het Esperanto-leven zou kunnen wegkwijnen. En,
dat mag niet
!

Wij zullen het voorbeeld volgen van de inrichters van de besproken
ken Kongressen : noest werkten ze door, onverpoosd ijverden ze
en de Kongressen grepen plaats !
Wij zullen het bewijs leveren dat ook onze organisatie geen ijdel
woord is, dat onze overtuiging geen schijn is, dat Esperanto in ons
leeft en niet sterven kan
Dat is onze taak, een heilige taak ! Wij zullen haar volbrengen...

T. V. G.

POSTKONGRESA AVENTURO
La diablo prenu tiun malbenindan hotels) -)rtiston ! Tiujn afablajn
vortojn mi eligis unu minuton antaŭ la foriro de la vagonaro Bern -Basel. Jam trifoje de la lokomotivo ĝis la lasta vagono mi vane lin erĉis. Kaj sen mia valizo mi ja ne povis forvojaĝi.
—

— Cu vi ne vidis nian hotelportiston ? demandis al mi norve j a
samideano el la sama hotelo. Subite, unu sekundo antaŭ la indikita
horo li fine aperis. Ni prenis niajn valizojn, kaj segi dankvorto ni saltis
en kupeon, spiregante kaj ŝvitante kaj la vagonaro forveturis... kvaronhoron poste
!
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NEDERLANDA ESPERANTISTO. - La dusemajna organo de la nederlanda asocio Espc-rontista (LEEN) publikigis jenajn interesajn pri
pensojn :

-

B. E. A. havas propran domon.
Jam delonge niaj anglaj gesarnideanoj, organizitaj en la Brita Esperanto-Asocio deziris posedi propran
domon kaj ili ne nur deziris, sed ankaŭ eklaboris. Oni fondis kapitalon por tiu celo kaj en kelkaj jaroj oni kolektis cirkaŭe 1600 funtojn.
Pruntepreno de mono donis la mankantan parton de la aĉetsumo bezonata por la propra domo, kiu donos lokon por la ordinaraj laboroj
de la Asocio.
-

Ni sincere gratulas niajn anglajn samcelanojn kaj ni vere miras,
ke « British Esperantist » kun iom da bedaŭro mencias, ke la « moderaj » sumoj ne sufiĉis por aĉeti idealan domon. Ni volas konfesi,
ke ni iom envias la Britan Asocion, kiu laŭ la membro-nombro estas
nur iom pli granda ol nia asocio, kaj tarnen povas kolekti tiajn sumojn.
Jam delonge B. E. A. havas salajritajn oficistojn, dum nia asocia
laboro tute devas esti farata en la libera tempo de la funkciuloj. B. E.
A. havas propran aŭtomobilon por viziti institutojn
kaj personojn niaj funkciuloj kelkfoje devas labori per difektaj kaj neripareblaj skribmaŝinoj, ĉar mankas la mono por ĝustatempe aĉeti novajn.
Ni admiras la oferernon en la vicoj de niaj britaj samideanoj. Ni
volonte montras ĝin al multaj nederlanduj gesamideanoj kiel ekzemplon.
U. E. A. - UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO
komunikis la jenan tre aktualan kaj laŭ ĉiuj vidpunktoj tre subtenindan iniciativon :
La eksplodo de la milito disigas multajn personojn en la militan
taj landoj kun parencoj kaj amikoj. Por helpi ilin, la Centra Oficejo de
Universala Esperanto-Asocio, Palais Wilson, Genève, starigis Servon
de Perado por privataj korespondaĵoj inter la malamikaj landoj, servo
funkciinta jam dum milito 1914-18 plensukcese. Korespondaĵoj estas
ricevataj ĉe la Centra Oficejo en Genève, kie ili estas transsendataj al
la adresato. Estas akceptataj nur ne-fermitaj korespondaĵoj kun absolute privata karaktero, sen aludoj pri politikaj aŭ militaj okazaĵoj. La
personoj, kiuj deziras uzi tiun ĉi peradon, skribu al Universala Esperanto- Asocio, Palais Wilson, Genève, Svislando, aldonante du internaciajn respondkuponojn por unu sendota letero 20-grama.

-

Ni tre insiste petas ĉiujn legantojn kiuj havas korespondantojn en
militanta lando, konatigi ĉi tiun belan kaj laŭdindan servon al siaj
korespondantoj. Vi tiel faros b e liomecaii laboron.
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(Duope r;ce'itajn verkojn ni recenzos, unuope ricevitajn ni nur mencias. Verkoj, senditaj

al aliaj adresoj ol la redakcio, administracio aii Flandra-Esperanto-Instituto estos ignorataj

Kursa lernolibro por Iaboristoj. Sepa eldono. 116 paĝoj, formato 12
PETRO.
X 17 cm. Eldonis Sennacieca Aso Dio '1 itrnoi,da. SAT, Avenue Gambetta 67, Paris20. Francujo. Prezo: 9 fr. fr.
Jen nova eldono de la plej konata lernolibro « Petro „, kiu jam por la sepa
fojo eldoniĝas. Ne multaj lernolibroj per dekmiloj da ekzempleroj disvastiĝis tra
la mondo.
C i estas verkita tute Esp-lingve laŭ duone rekta metodo.
Leginte la laboristan tendencan historion de Petro, de infaneco §is lia morto.
oni devas konfesi ke la libro estas efika kurso. La ekzercoj kaj gramatikaj klarigoj
estas tre plane kaj kun sperta zorgo elektitaj por la speciala medio kiun celas la
eldonintoj. Multego da interesaj desegnoj kaj fotoj ilustras la enhavon.
La revoluciema tendenco kiu celas eduki la studanton laŭ la SAT ideologio.
eble ne tiel plaĉos en iuj medioj.
La libro estas ankaŭ tre taŭga por hejm- kaj memlerrado.
La tre valora enhavo, la bela ekstera aspekto kaj precipe la tre favora prezo
(proksimume 6 b. fr.) opiniegas nin ke ĉi tiu nova eldono de « Petro n havos la saV. D.
man sukceson kiel la antaŭaj eldonoj. F.
INFANOJ EN TORENTOJ de Stellan Engholm, dua parto. 144 paĝoj, formato
—

19 X 13 cm. Eldonis Eldona Societo Esperanto, Stockholm, Svcdujo. Prezo : 2.50
svedaj kronoj.
La ĵus aperinta romano estas la daŭrigo de la samtitola unua parto, kiun
:

ni bedaŭrinde ne legis. Sajnas al ni tamen ke ĉi-tiri parto povas esti legata kiel
memstara romano.
En la rakonto ne tumultas ekscitaj okaz aĵoj. Temas pri kvar infanoj dum ilia
riaturiĝo. Ili estas kuraĝaj, sinceraj kaj moralaj sed sendependaj kaj volas vivi
liberaj de la kcnvencioj de la hipokrita ĉiutaga vivo. La celo de la aŭtoro estas
klare: li volas doni noblan instruon kaj ekzemplojn al Ia moderna junularo.
La libro estas verkita en flua kaj facila stilo. La lingvo estas korekta kaj klasika.
La kaptiga enhavo, kien oni ne facile forgesas kaj kiu ankoraŭ longternpe post
valora
le legado pensigas la leginton, kaj la plaĉa eksteraĵo faras de tiu ĉi libro
X. X.
liter(turain, precipe por instruitoi kai plenkreskaj persono;.
Versaro de B. Giedra. — Eldonis Litova Esperanto Asocio, Kau-

VIOLETOJ.

—

nas, 1938. — 11 x 17 cm. 62 p., prezo 0,25 dolar, aŭ egalvaloro.
jen ĝi nun alvenis kvazaŭ vojerarinta packolotnbo tra rnalsekura ĉiela
Per amuzaj kaj spiritaj
l.ibertempaj kantoj
Estu koro salutitaj
Pacaj batalantoj
tiel la vigla litova samideano B. Giedra enkondukas la bone prezentitan verkantoj pri pacbaketor-. Cri konsistas el kvindek pli malpli longaj noble agorditaj
talo, amo, laboro, krom petolaj, spritaj versoj k. a., lerte kompilitaj, tradukitaj (el
Puŝkin, Lermontov k. a.) Facilaj, fluaj versoj melodiaj, kies sonoreco tamen kelkfoje iom suferas pro uzataj sufiksrimoj k. s. Kelkajn de m
k oj j (malamikoj de la
dsi g
pacaja
kleritoj (kleruloj .) p. 54
(skuigas ?) p. 53
paco ?) Komposteraroj estas ne tute sarkeblaj en Esperanto eldonoj. Nur du ĝenas :
—

—

-

p. 7 harfaj kordoj; p.
:

18 :

nur laboru, ne laĉigu.

Ni esperas ke eĉ nun, ja precipe een la samideenoj atentos la pacajn sonojn
de Guidra, ĉar:
eu vi vidas, kara frato
Kiel sango fluas,
Kiel morto sen kompato
l.a militon ĝuas ? »
Tv*,

érireM"a*
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ANTWERPEN. - Flandrerna Grupo Esperantista. - Pro la politikaj cirkonstancoj la :iel:cio ne povis regule kunveni. nun turen jam adaptiejis al Ia nova
situacio.
Iiet Vlaamsche Kruis, sekcio Antverpeno. - Okaze de la malfermo de nova
kurso pri • Unua helpo okaze de akcidentoj la loka sekcio organizas propagandfeston, sabate la Ian de oktobro en la salono Van Dijck », Korte Nieuwstraat 44,
Antverpeno. Komenciro je la 8a h. La flandraj Esperantistoj estas olkore invitataj.
BRUSSEL.
N. E. L. E. - La mobilizado estis grava bato por la vivo de nia
sekcio. Ni tamen decidis ne ĉesigi niajn semajnajn kunvenojn kaj, se necese, kun
veni en Ia hejmo de unu el niaj membroj.
Durn ĉi-tiu malgaja periodo, ni tamen havas unu ĝojigan sciindaĵon : nia sekcio denove estis petata partopreni la librodisdonadon al la kulturorganizoj de la
provinco Brabant. Nia jam ampleksa librokolekto pliriĉfĝfs per novaj volumoj i.k.:
La strato de la fiŝanta kato. Si, Ora Libro, Neŭulino, Se aŭskultas la animo.
Liganoj el Brussel, malgraŭ la nralfaoilaj tempoj, restu fidelaj al via organizo I
Nun estas okazo per montri ke vere vi estas fidelaj Zamenhofanoj
TURNHOUT.
La Turnhouta Espero.
La sekcio havis grandajn planojn por
la vintra sezono. Bedaŭrinde la nuna situacio ne permesis la efektivigon. Oni do
koncentrigos la (ortojn al la interna plifortigo de la sekcio, ĝis pli favoraj tempoj
venos.

Por ĉiu bona solvo ni notas unu poenton. 25 poentoj rajtigas al premio. Por

ĉiir solvo t_ru apartan folion, gluu sur ilin la koncernan konkurskuponon kaj 'ndiku klare legeble vian nomon kaj adreson. La difinoj kun (R) estas radikvortoj.
La solvoj estu sendataj antaŭ la 5a de decembro rekte al s-ano Ferd. VOLDERS.

Twee Nethenstraat 46, Antwerpen.

PROBLEMO No. 84.
KRUCVORTENIGMO (Ens. Sro VAN AS).

-

-

!

-

-

PROBLEMO No. 85.
Serĉu 16 vortojn de la sekvanta difino: 1. Spirebla gaso. - 2. Korpoparto.
3. Regula aranĝo de aferoj. - 4. Benzino. - 5. Monato. - 6 Kunmeti kaj ligi objektojn per ŝnuro. -- 7. vegetaĵo per kies fibroj oni faras tolon. - 8. Amfibio. - 9.
numeralo. - 10. Morala. - 11. pronorno persona. - 12. objekto malpli dika ol larĝa kaj longa. - 13. Desegno de konstruo. - 14. La subaj tavoloj de la haŭto.
I S. Kaptilo. - 16. Nombra skribsigno.

-

-

Sekve kunmetu du el la trovitaj vortoj per kiuj vi formi novajn vortojn de la
sekvanta difino: 1. Planto. - 2. Respondo farita je nomo de Dio. - 3. Solida, blan-

ka, forte odoranta karbonhidrato. - 4. Ordono de supera ŝtata povo. - 5. Ordo
de mamuloj karakterizita per dika haŭto kaj per piedaj hufoj. - 6. Flugmaŝino.
7. Parto de horloĝo. - 8. Estre esprimi sian volon.
La unuaj literoj dd la novaj kunmetitaj vortoj, farmos idealon por kiu ni ĉiuj

-

batalas.

PROBLEMO 86.
ADICI O.
Sanĝu la literojn per ciferoj, tiamaniere ke la adicio estas
korekta. Tamen ne donu la ciferojn al via edzino kiel recepton
por fari tiun supon, ĉar mi timas ke ĝi alkondukus al malinterkonsento ! La samaj literoj reprezentas ankaŭ la samajn ciferojn.

RIZO

P IZO
tAKVO
S UPO

Horizontale.
Mastrum - 1it - ton - terur - fidel - mov - tavol - tus ge -- eer
el - ber - da - lanugo - morbil - unu - kio - arbitr - provok
do - rat - aprob - fok - grado - vapor - oro - las - trotuar.
mir - punit Vertikale.
Meleagr - tola - reag - lev - nub - tro
et - forte
er
rapo - te - ve
gut - ador
rabo
atut
art
bov - fos - ludi
oriol - par - net
prov - util
okr - bala
mod
salikok.
- odor
Bone solvis ambaŭ enigmojn: Ges. Top - Pollet - Keverijn - D'Hondt
Van Mullem - Pittoors
Senave - Roose - Vincke - Iserentant - Couwenberg
- V. D. Mast
Van Tuykorn.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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SOLVO DE PROBLEMO 78.
Generalo, Ebonito, Nomado, Enaro, Rido, Ato, Le, O.
SOLVO DE PROBLEMO 79.

-

Horizontale.
1. Senlime granda, senlime malproksima. (R)
2. lirika poemo
- masonajo. (R) - 3. Krii kiel bovo. - ŝvelaĵo. (R) - 4. adverbo. - superfluan.
- ekmaldorrni. (R) - 5. prefikso. - granda en vertikala direkto. (R)
sufikso.
- 6. enloĝanto de malnova regiono, en Italujo. (R) - parto de certaj floroj. - 7.
arbovojo. (R) - akirita scio. (R)
8. Herbspeco. (R) - kaŝe observi la agojn de
malamikoj. - 9. rifuzo.
parto de la nazo.
prefikso.- 10. kolora terospeco. (R)
- tropika vegetaĵo. - familiano. - 11. insektomanĝa besteto. (R)
manĝebla
molusko.
12. strata :,alpuraĵo (R) - Prepozicio. - 13. ornami per multfalda
ŝtofo.

I■

IE"
111' MI

!

!

"

"

1

I

J

2. tabulo por surrneti :on. (R) - ŝpini, plekti.
Vertikale. - 1. kraniborilo.
(R) - 3. grasa fluidaĵo. (R) - altvalora pro sia rualofteco. (R) - tonego. (R) 5. tempospaco
4. imaga abstrakta koncepto. (R) - floro. (R). - mordeti. (R)
diletanto. (R) (R) - numeralo. - mezuro. (R) - 6. enloĝanto de Azio. (R)
7. nedifina adjektivo. - konjunkcio. - artikolo. - sufikso. - 8. fari desegnajojn
sur la haŭto. (R) - aŭdebla aervibrado. - 9. ŝirmita kontraŭ infekta malsano.
(R) - geografia karto. (R) - manĝebla molusko. (R) - 10. longa rnalplena cisub influo de alkoholo. - numeralo. - 11. sonĝi. (R) lindroforma korpo. (B)
13, kolekto
malgranda. - papago. (R) - 12. vere ekzistanta(R) - - fnmiliano.
de historiaj laktoj.
(daiirigo :,ur p. 158).
-

-

-

-
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FLANDRA ESPERANTO - INSTITUTO
(Vereeniging zonder Winstoogmerken. — Staatsblad 20-12-1930. Akt. 1227)
Magdalenastraat 29, KORTRIJK. POSTCHECK 3268,51. TELEFOON: 1654.

LA RIDO

La rid' elkora estas sana,
La rid' popola, tutsnontana.
El Sankta Skribo ni jam lernas,
Ke pli ol la milit', eksterrnas
La horninfanojn la malĝojo.
La rid' ĉe kelkaj estas bojo,
l:ĉ kelkaj ridas kiel pigo,
Azeno kaj eĉ kiel strigo,
Ja kelkaj kiel meleagro ;
(For la mienoj je vinagro ! )
Kaj lai' la filozofaser. toj,
Kaj ĉies ĉiutagaj spertoj,
Per sia vosto ridas hundo,
Per la okuloj ridas kat'
La rido el la kora fundo
l3onfaras ĉefe al hepat'...

:

Wij stellen de hieronder vermelde boeken. aan zeer verminderde prijzen ter beschikking van onze lezers ; de gewone handelsprijs is tusschen haakjes aangegeven.

* * *
Lingvo, Stilo Formo. 142 blz. Over de' woordvorming in Esperanto en over taalproblemen .
Plena Gramatiko de Esperanto. 500 blz. dichte druk. Standaardwerk van K. Kalocsay - G. Waringhien
Turstrato 4. 175 blz. Roman uit het leven eener arbeidersfamilie
Maria kaj la Grupo. 172 blz. Roman uit het esperantisten.
leven (met arbeidersstrekking)
Cezaro. 535 blz. Groote historische roman. Vertaald uit het

:

*

Kroatisch
Romano de San Michele.510 blz. Een der belangrijkste
groote moderne romans
Tri homoj en boato,. 256 blz. De beste blijmoedige roman
deEngelsche letterkunde
Mia Vojacĵo en Sovetio, 140 blz., van Slonimski
El la Verda Bíbiiá. 105 blz. Bijbelvormig satirisch verhaal over
onze beweging (geillustreerd)
Ora Libro de la Esperanto Movado.220 blz. geïllustreerd.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan

Sinjor' Barel', ŝatas ridi
Kaj ankaií en glasetojn vidi,
Li ĉiam gaje venas domon,
Klarigas ofte aksiornon
Nekomprenate de 1' edzin' ;
Por multaj edzoj estas tio
Destino ĝis maldolĉa f in'.
Ho, glora edz-abnegacio
() kul' ĉe 1' blanka littukrando
Desegnas signon de demando...
Barel' kuŝiĝas bonhumore
Kaj jen komencas sensuflore
La elokventa litpredik' !
Barel' respekte tuj sin levas
En moviĝanta littunik'...
Cu Sinjorin' Barel' do revas ?
« Ai ! » senindulge ŝi protestas
« Cu vere vi freneza estas,
« Viktim' hontinda de 1' ebri' ? ! »
« Sed karulin', konvenas tarnen
« Ekstari dum Evangeli' »
Barel' respondas, — « Amen ».
K * *
Korege ridi estas ; alie,
Sed ĉe edzin' atendu vane...
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16.

van Esperanto
.
La Du Amatinoj, van De Musset, 110 blz. ingenaaid
Elektitaj Noveloj, van L. Baekelmans. 82 blz., ingen.
De twee samen genomen, portvrij
Zamenhof. Portret, lino, formaat 30 x 35
Zamenhof. Formaat postkaart, 10 voor
.

.

(7.50)
(10.—)

*
In de opgegeven prijzen zijn de zendkosten begrepen. Geene verdere
korting kan hierop toegestaan worden aan de afdeelingen van F1. L. E.
Alle Esp boeken en studiemateriaal zijn te verkrijgen aan de gewone
handelsprijzen.
-

Korting voor alle leden van

F1. L. E.
* * *

FLAN DRA ESPERANTO - INSTITUT O
Tyneverum.

—

.,

KUPONO

KUPONO

POR L 84a

POR LA 815a

KONKURSO

KONKURSO

.-

HERBERG

OSTENDO

VLAAMSCH HUIS
Groote Markt, 1G
BRUSSEL.

HOTELO 1ETROPO1E

Keurige dranken
Vlaarhsche gezelligheid
Lokaal van N. E. L. E.

Kerkstraat, 32

75 komfortaj r`ambroj kun fluanta

Afdeeling Brussel van den Vlaamschon Esperantisten Bond.

akvo, varma kaj malvarma. Centra
hejtado. Lifto. Aŭtornohilejo. Kuirejo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ

Presejo
"HOOGER OP"
Vrijheid 101.

Arendonk

S-ano Snykers havas la plej bonajn

rekomendojn kaj persone direktadas. Zorgeme elfinita presado.
Favorprezoj por Esperantistoj.

TRAFIS-LIBRO
de
L A GRAF A
La Esp-adreslibro kun 10.000 adresoj.
Aperos akurate 1-1-1940.
Prezo : fl. 1.50 antanpagota..
Mendu ĉe Lagrafa. Groesbeek. Nederl.

Café Nieuwe Carnot
FRANS NEEFS-D'HELDT
Carnotstraat, 70 — Antwerpen

:

Plej bonaj trinkajoj.

DRUKKERIJ H. & H. BRAEKEVELT
ALLE ORl1KWERKEN VOOR HANDEL, VEREENIGING
8 FAMILIE (ROUW) • IMMER KEURIG DRUKWERK
AUTOMAAT - INRICHTING VOOR GROOTE OPLAGEN

STATIEDREEF, 177 (TEL. 1080) ROESELARE

Salonoj por societoj — Malvarmaj
mangajoj

—

Bonega servado.

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

BESCHIKBAAR
VOOR ADVERTENTIE

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

