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Flandra Ligo Esperantista 2:21.50, Brussel.
Flandraj Esperantistoj, via organizo estas :

Flandra Ligo Esperantista!
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GEBED
door Hector Vermuyten.

Naar L. L. Zamenhof.

Tot U heimnisvolle, almachtige zonne,
O Geest, die de wereld doorzweeft,
Tot U liefdevolle, waarachtige bronne,
Die 't leven bestendigt en geeft,
Tot U, dien zich allen verschillend verbeelden,
Maar nimmer aan 't eigene harte verheelden,
O scheppende, o alomheerschende Kracht,
Nu bidden wij zacht.
4

Eens schiept Gij het menschdom volmaakt naar uw wezen,
Maar 't heeft zich gespleten in haat,
En volk tegen volk is in wreedheid gerezen,
Een broeder zijn broeder verslaat.
O wie Gij ook zijt in uw heimnisvol gloren.
Wij smeeken U, wil onze bede aanhooren :
Schenk weerom den vrede, zoo innig betracht,
Aan 't menschengeslacht !
4

Wij zwoeren te werken en strijdend te wagen,
Wij zwoeren de rnenschheid hereend,
O schraag onze daadkracht, dat wij niet versagen,
En ons is de zege verleend.
O staal ons en sterk onze vurige harten,
O zegen ons werk doorheen vreugden en smarten,
Zoodat noch de duur, noch het gruwzaam geweld,
Den moed ons ooit. velt.
4

BIJDRAGE 1940.
Een niet gering aantal leden gaf rrehoor aan onzen oproep,
verschenen in het vorige nummer, om spontaan de bijdrage te betalen. Ook enkele afdeelingen hebben reeds hun ledenlijst aan penningmeester A. De Keyzer,
Vlaamsche steenweg 70, Brussel, gezonden en het bedrag gestort op postrekening
2321.50 van Flandra Ligo Esperantista. Goed zoo ! Voor deze blijk van aanhankelijkheid aan onze vereeniging danken we hen zeer hartelijk.
Er weze aan herinnerd, dat onze afdeelingen tot plicht hebben de bijdragen
(voor leden-abonnenten 25 fr.; voor gewone leden 5 fr.) bij hun leden te innen,
het bedrag over te maken aan de bondskas en een ledenlijst met volledige adressen in te zenden. Het spreekt van zelf dat dit werk van groot belang is voor onze
organisatie en gewetensvol dient volbracht. Men legge desnoods huisbezoeken af bij die leden welke niet regelmatig op de afdeelingsvergaderingen vers.hijsen. Afdeelingsleden betalen bij voorkeur in hun afdeeling, algemeene leden
rechtstreeks aan de bondskas. Afdeelingsleden welke rechtstreeks het bedrag aan
Bye bondskas mochten overmaken, worden vriendelijk verzocht op de strook van
het stortingsformulier te vermelden van welke afdeeling ze deel uitmaken.
In dit nummer bevindt zich andermaal een stortingsformulier. Dit dient om diegenen die tot nog toe geen tijd vonden om hun bijdrage te betalen, of het eenveudic, uit het oog verloren, er aan te herinneren dat het nu het oogenblik is om
die plicht te vervullen. Men werpe het formulier niet in de papiermand, maar gebruike het voor de storting vandaag nog. Slechts die leden welke aan hun financieele vcrrlichtingen voldeden, zullen het januarinummer ontvangen.
Gemobiliseerde leden-abonnenten die in moeilijkheden verkeeren, kunnen zich
veitrouwelijk tot het bestuur wenden, die het noodige zal doen om hun verder als
lid te noteeren en hun het bondsblad te laten geworden.
Wij sporen onze leden aan met de grootste aandacht kennis te nemen van onze dringende oproep vervat in de bijlage met dit nummer verstuurd.
LESTUURSVERGADERING.
Het Bestuur van Flandra Ligo Esperantista vergaderde op 26 November te Kortrijk. Woonde deze vergadering bij : S-ano Frans
Van Dooren, waarnemend redacteur. De noodige maatregelen werden getroffen om
ons blad vanaf het volgend nummer onberispelijk typografisch verzorgd te laten
verschijnen. Besloten werd de statutaire bondsvergadering, voorzien bij art. 36 der
standregelen, te houden op 17 December te Antwerpen. In verband met den huidigen toestand werden alle mogelijkheden onder het oog gezien, zoodat onze vereen:aina op elke gebeurlijkheid is voorbereid.
STATUTAIRE BONDSVERGADERING.
Deze vergadering gaat door op Zondag
17 December, te 10 uur, te Antwerpen, in het lokaal «Nieuwe Carnot », Carnottrcral 70.
Dagorde :
4
Verkiezing Bestuur.
1. — 10de kongres van F1. L. E.
'. -- Allerlei.
2. — Ons volgend kongres.
3.
Redactie Flandra Esperantisto
Wij durven te rekenen op eene talrijke opkomst onzer afdeelingen en op de belangstelling onzer leden.
ZAMENHOFDAG.
Op 15 December vieren de Esperantisten den geboortedag
van L. L. Zamenhof. Een lofwaardige traditie wil dat ieder Esperantist zich bij deze
gelegenheid. minstens één Esperanto-boek aanschaf fe. Wij verwijzen onze leden
naar onzen boekhandel « Flandra Esperanto-Instituto =.
PRI NOVA ROMANSERIO.
Jus aperis « La Senlingvulo », de Vladimir Korolenko (el la rusa lingvo tradukis Maria idlovskaja), sesa kaj lasta volumo de
nova romanserio. Tiu verko aperis anstataŭ la anoncita libro de Tousseul, « La
Griza Vilaĝo », kies manuskripto ne finpretiĝis pro la nuna situacio en Eŭropo.
ear la libro ne estis anoncita en la prospekto, la eldonantaj organizoj (SAT. kaj
FLE.) rajtigas la abonantojn je la juta serio rifuzi la verkon kaj respostuli la lastan
partopagon. Instigitaj pro la granda sukceso kaj malgraŭ la malfavoraj cirkonstancoj, SAT kaj FLE anoncas novan serion. En tiu serio estos unu verko de L.
L. Zamenhof kaj unu de Grabowski. Tiu kuraĝa decido plezurigos sen ia dubo
ĉiun literatur-ŝatantan Esperantiston.
—

—

—

—

Wij laten de groene vlag boven ons wapperen :
Symbool van wat Goed is en Schoon.
Uw zegen op ons en wij voelen ons dapperen
Vcor wie de triomf is het loon.
Wij tel. open en slechten de muren der volken,
Tot donderend ze storten in donkere kolken,
En Liefde en Waarheid, als eeuwige waarden,
Weer heerschen op aarde.
4
4

f
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NI PREZENTAS AL NIAJ LEGANTO):

vorton por ĝi en sia lingvo. Tio estas triobla eraro. Unue oni ne devas
malestimi, kion oni ne perfekte konas due la vorto tarnen ekzistas ; trie
la moralega vorto « plicht », kvankam etimologie intime ligita kun « flegi », estis originale nur termino de hazardludado. En la nederlanda
lingvo ne nur flegisto flegas malsanulojn, sed ankaŭ krimuloj « flegas »
krimojn. Kaj la advokato
sed nun oni iom ŝargis la vorton — « pledas ». Cu oni rajtas diri, ke juĝisto, kiu « een pleit beslecht » vere « malbonigas la moraldevon » ? En la angla « plight », oni iom retrovas la originalan sencon, en « play » ĝi jam estas nur ludo, kaj la juraj terminoj
estas « pleet » kaj « plead ». Tio estas nur la komenco de la fosado, ĉar
alie ni devus prifrakti « plaĉ' », « plezur' », «kornplez'» k. t. p., kiuj tarnen
neniel kondukas al « moraldevo » ! Kompreneble, neniu pridubas, ke nia
instruitulo vere « sentis » la moralegon, sed ĝi ne estas en la vorto, kaj
nur en lia konscio.
;

F. V . (Frederik Wilhelm) BUENTING, Csehinstruislo, naskiyis la 19an de Marto 1893
en Amsterdam. Estante ŝtatoficisto ĉe Meteoro.'ogia Servo, li foriris fine de 1913 al
Nederlanda Hindujo. Tie laboris ĉe navigaciscienca instituto, ĉe kulturentrepreno k. t.
p. Akiris ŝtatan kompete:.iecon por elementa instruado de la angla lingvo.
Esperantiĝis en 1932, do apartenas al Ia
juna generacio. Pro krizo pensiiĝis en 1934
kaj oferis sin tute al Esperanto. Laboris esporante en Hindujo, Anglujo, Aŭstrio kaj
nun en Belgujo. Idealo: meti Esperanton
ur sciencan bazon. Specialaĵ oj gramatiko,
kantliteraturo kaj organizproblemo.
Certe, multaj el ni konas tiun ĉi idealistan
kaj fervoran Esperantiston kiu dediĉis sian
tutan vivon dum le lastaj jaroj senrezerve
al nia afero.
:

^x

ESPERANTO KIEL FENOMENO DE LA VIVO.
La konscio havas almenaŭ du tavolojn : la « luman » aŭ scion kaj
la « instinktan ». Inter ili : la « intuicio ». Nia scio bezonas cerbojn. La
instinkto povas sin rnanifesti tute sen cerbo. La rezonado apartenas al
la luma tavolo. Estas granda demando, ĉu eventuale homaro en la sunsistemo de Sirius pensas en eŭklida geometrio. Sed se, aŭ tuj kiam
pristudos ĝin , ankaŭ por ili la triangulo egalas du rektajn angulojn. Ĉar
la logiko estas universala, same kiel la « nekonscia » scio, ĉar la konscio estas eco de vivo, kaj la vivo estas universala.
La plej grava komunikilo por la « luma » konscio estas la lingvo.
La lingvo estas mezurilo por la meza scio de popolo ĉar sentitan mankon oni flikas per kreado de novaj formoj. Ekzemple en la nederlanda
lingvo mankas la unua grado de la komparo « — beter — best ».
Ĝi konserviĝis i. a. en la regionnomo « Betuwe » (— bataue, tial la gentnomo « batavoj ») , sed en la angla lingvo ĝi iĝis « bad » (= malbona) .
Tia sencinverso okazis ankaŭ al la angla vorto « with » (= kun), kies
nederlanda formo estas « weder » (= kontraŭ), nur, en « not WITH standing » (nietTEGENstaande = malgraŭ) ĝi havas la originalan sencon.
Ankaŭ « chaud » kaj « koud » venis el la sama radiko, kvankam ili havas kontraŭan sencon. Tio neniel signifas, ke la popoloj ne scias la diferencon inter « bona » kaj « malbona », sed unue, ke la vortoj en si mem havas neniun misteron, la signifo estas nu?‘ en la konscio
de la parolanto, kaj due, ke tia « lingvokreado » estas nura flikado.

—

Ne estas vere, ke ni pensas nur en vortoj. La dotita scienculo havas
iom da eksterlingva lumo en la regiono de la intuicio. Tion havis ekzemple Zamenhof. El ĝi li kreis Esperanton. La ununura diferenco inter Esperanto kaj la « naciaj » lingvoj estas la « flikiteco » de la lastaj.
La lumo de la regiono, el kiu venis Esperanto, estas nur « steleto »
por la nacilingve pensanta Esperantisto, same kiel Sirius'. Alie li ne
estus akceptinta Esperanton kaj ignorus ĝin, same kiel aliajn geniaĵojn.
Kaj li donas al la steleto strangajn nornojn : « artefarita », « interna
ideo » , k. t. p. Sed ĉiu stelo estas en esenco tuta sunsistemo !
Ĉio, kio apartenas al ni, apartenas al la vivo, ĉar ni ja estas partetoj de la vivo, laŭ la formo mul tobla, laŭ la konscio universale unu.
Manke de informo pri aliaj cerbhavaj kreituloj, kaj rezerve de ĉiuj dogĉar dogmo ja estas nur « scio pri kio oni ne scias — ni povas do
moj
diri, ke la vivo pensas tra nia cerbo kaj intuicias tra nia intuicio. Kio
ne implicas, ke la vivo devas « pensi » por scii, nur, ke la vivo volas
pensi por fari lumon de konscio.
Vere, nia konscia scio estas nur steletaro, lumanta en universo de
nekonateco, sed por nia scio tiu steletaro reprezentas la universon. Ni
ne havas pli, sed ni havas almenaŭ tiom. Niaj lingvoj estas esprimoj de
la konscio, esprimo de la vivo. Esperanto estas novkreaĵo de la vivo, por
servi novan celon. Por « tute » kompreni la esencon de Esperanto, ni devus scii tiun celon. Sed eĉ Zamenhof ne sukcesis, aŭ almenaŭ preterlasis intelekte esprimi tiun celon, kvankam li estis, inter la vivo kaj ni,
la peranto ĉe la kreado.
Se ni ne povas multe pli ol nur « senti » la esencon de la fenomeno
Esperanto, la unu malpli, la alia pli, ni povas tamen eviti grandan intelektan eraron. Ni povas ĉesi blinde supozi, la eblecon esprimi la leĝojn de nia nova lingvo en tiu aktive malviviga gramatika « tiv »- araĵo,
nur tial, ĉar Zamenhof ne kriis de la tegmento, ke en la lingvo estas nova vivo. Cu ni vere tutsimple ne vidas la novan vivon, aŭ ĉu ni tarnen
estas ankoraŭ pli ignoradistoj ol Esperantistoj ?
.

—

Mi aŭdis altinstruitan nederlandanon malestime diri pri la indiĝenoj
de 'avo, ke ili ne konas la « moraldevon » (« plicht ») , kaj eĉ ne havas
— 180

Speciale verkita por Fl. E.
F. W. Buenting.
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EBRIUGU VIN de Ch. Baudelaire

MIA ADRESO
(Legant(in)o, prenu vian vortaron !)
— Kie vi loĝas ?
-- En la Likopodiostrato.
— Kie, vi diras .?
-- En la Likopodiostrato. Ne estas mia kulpo, vere.
Ne iru for, ne ŝercu pri tio.
Vere, estas tiel. En la Likopodiostrato.
En la Lokopi
Likopodiostrato. L de Leonardo, I de Isidoro, K de Ksantipo, 0
de Oskaro. P de Peĉjo, 0 denove de Oskaro, D de Davido, I denove de
Isidoro, kaj 0 ree de Oskaro.
— Kiu do estas tiu tiu Likopodio ?
— Gi estas planto.
— Dio mia, kiel oni elpensas tion.
— Por tio oni havas spesialan oficiston, liberigiton el« Lag-kaj-Monto »* Tiu elpensas flor- kaj arbo- kaj birdet- kvartalojn en Hago. Tuj
apud mia strato estas la Tamarindostrato kaj la Bananplaco, la Citronstrateto kaj la Oranĝostrateto. Estas Kokosnuksostrato kaj Plenŝutita
Kaktokanalo.
— Vi ŝercas !
- Mi troigas nur iomete. En la kvartalo apud mi, la tielnomita
birdokvartalo, estas Certioplaco. Estas Kukolostrato, Paruoplaco kaj Kornikoĝardeno, Fringokanalo kaj Vanelobulvardo. Kaj imagu, ke vi loĝas
en Ruĝgorĝaleo ! Kaj ke vi tion devas diri al ŝoforo !
Vi iĝos idioto se vi vagadas tie dum duonhoron. Ankaŭ ekzistas
tuj apud mi kvartalo, la florkvartalo, kun Opolastrato, Iridoplaco, Hederĝardeno, Anemonplaco, Papavoskvaro, Citizokanalo kaj la ĉielo scias
kiom pli.
— Pro kio vi loĝiĝis tie ?
— Pro eraro. Mi promenante, neniam atentas stratnomojn, ĉar oni
en ĉi-tiuj idiotaj kvartaloj tamen ne povas memorteni ilin. Tiam mi vidis beletan domon, luis ĝin, poste mi ekrigardis kie mi nun loĝos, kaj
konstatis Likopodiostrato 33. Mi reiris, volis nuligi la lukontrakton, sensukcese ! Kaj mi do loĝas nun en Likopodiostrato. Ĉiufoje, se mi mendas
ion en butiko, mi devas senkulpigi min pro la idiota adreso, mi devas
literi, klarigi. Multe da mia energio kaj memkonscio perdiĝas, kiam mi
konstatas, kiel iu butikkomizino priridas min. Per la telefono la afero eĉ
pli malfaciliĝas ; rependigas la homoj la aŭdilon ĉar ili ne volas esti
trompataj.
-- Cu vi povas klarigi, kie vi loĝas, precize ?
— Tion mi povas sed -vi tamen ne trovos ĝin ! Kelkfoje mi atendis
kiam mi invitis iun por vespermanĝi ĝis fine vespere malfrue aŭdiĝis la
telefono ; niaj gastoj el alia kvartalo en Hago sonoris kolero malbonhumore, kaj nin riproĉis loĝi en freneza labirinto.
Ĉirkaŭ meznokto la polico en nia kvartalo ĉiam organizas pelĉasadon je vojerarintoj. Sur peronoj, trotuaroj kaj en portikoj oni trovas tiam
-

--

*) Meerenberg,

frenezulejo apud Harlemo, Nederland.
182 —
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Oni devas ĉiam ebrii. Jen la gravo : estas la nura demando. Por ne
senti la teruran ŝarĝan de la Tempo, kiu rompas viajn ŝultrojn kaj klinas
vin al la tero, vi devas ebriigi vin senĉese.
Sed de kio ? De vino, de poezio aŭ de virto, laŭ via plaĉo. Sed
ebriigu vin.
Kaj se foje, sur la ŝtupoj de palaco, sur la herbo verda de taluso,
en la nigra soleco de via ĉambro, vi vekiĝas, kiam la ebrio jam malpliiĝis aŭ malaperis, demandu al la vento, al la ondo, al la stelo, al la
:birdo, al la horloĝo, al ĉio kio fuĝas, al ĉio kio ĝemas, al ĉio kio ruliĝas, al ĉio kio kantas, al ĉio kio parolas, demandu pri la horo ; kaj la
vento, la ondo, la stelo, la birdo, la horloĝo respondos : « Estas la horo
ebriigi sin ! Por ne esti la sklavoj torturataj de la Tempo, ebriigu vin !
De vino, de poezio aŭ de virto, laŭ via plaĉo ».
Esperantigis : Teo Ken (El « Le Spleen de Paris, XXXIII).
homojn, kiuj mortiace sidas disputantaj, ĵetantaj unu al la alia plej gravajn riproĉojn, estas tiuj, kiujn oni invitis tetrinki aŭ vespermanĝi en la
Kukolstrateto, en la Migdalaleo, aŭ Aloŝoseo, malsate kaj lace vagadis
kaj nun kulpigas unu la alian. La polico levigas la kompatindulojn kaj
kondukas ilin al regiono, kie ili povos trovi tramon aŭ aŭtobuson.
Nuntempe mi mem kondukas miajn gastojn. Estas malsimple, sed
mi estas certe almenaŭ, ke ili venos. Antaŭe, post unuhora atentado,
mi foriris bicikle, trakrozis la kvartalon kaj povis okazi al mi ke mi mem
ankaŭ vojeraris kaj revenis horojn poste. lam mi vagadis ĝis la sekvanta mateno kaj retrovis min en strato konstruata, la Sterkskarabostrato,
estas flankstrato de la Kokcinelostrato. Mi troviĝis tiam en la Skarabokvartalo. Ci-tiun la oficisto elpensis post kiam li trapasis sian libertempon, por trovi novajn fortojn, en Lag-kaj-Monto. Ĉiutage la viro studegas cn enciplopedioj kaj jam sentas sin hejme en la plant- kaj besto
mondo. Li preparas nun vermo- kaj raŭpokvartalojn, papilio- kaj dikhaŭtulkvartalojn. Tiu, kiu scias la vojon en ĉi-tiuj novaj stratoj, ĝuos
liberiĝon de impostpago.
— Cu mi povas viziti vin en la Likpot...
— Likopodiostrato. — Ho jes, Likopodiostrato.
— Kompreneble, ĉarmaj sinjorinoj ĉiam estas bonvenaj. Kiam mi
povas konduki vin ?
— Ne, mi ankaŭ volus esti liberigita de impostpago. Mi trovos la
vojon.
Kial ?
— Do, adiaŭ sinjorino.
— Estas adiaŭ poreterne. Ne ŝercu pli longe ol ĝis la deka vespere,
poste vi sidiĝu en portiko ; ĉirkaŭ noktmezo la polico trovos vin. Kun portu buterpanojn. Adiaŭ, sinjorino !
El « Cocktail », de Hans Martin traduk is : A. LODEMA.
-

—

Samideano Lodema, tiun ĉi monaton festas sian jubileon de 25-jara
Esperantisto. Li sendube estas unu el la plej malnovaj Esp-oj el la Ligo.
La redakcio elkore gratulas lin pro tiu datreveno kaj pro lia ekzempla
sindonemo por nia komuna afero.
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CHINA. — Regelmatig verschijnen de Esperantobladen a Voĉoj el Oriento » en
Orienta kuriero » ten einde den waren zin, volgens hen, van den Chineeschen
strijd tegen Japan de wereld in te zenden. Nu vernemen wij nog dat zij ook enkele
goede boeken hebben uitgegeven.
FINLAND.
Het wereldkongres van geheelonthouders kende een groot sukses
met zijn 700 deelnemers waaronder 500 buitenlanders, en da tplaats had den 30sten
Juli te Helsinki. De internationale hulpwereldtaal werd op dit kongres naar haar
juiste waarde geschat. Door verschillende aanwezigen werd het gedacht voorop
gezet dat langdurige en moeilijke besprekingen zouden vervallen bij volledige toepassing van Esperanto. Tevens werd er op gedrukt dat de drankbestrijding volledig past in het Zamenhof-gedacht.
Voor het kongres van 1940 werd nu reeds voorzien dat Esperanto zooveel mogelijk zal gebruikt worden. In Finland werd een origineele Esperanto-boekje uitgegeven over geheelonthouding.
Verschillende spreekbeurten werden gehouden ten voordeele van de volledige
invoering van Esperanto in de komende kongressen o. m. door onderwijzer Mikkola
en stationoverste Salokannel.
FRANKRIJK.
De jeugdherberg R La Juna Vivo » te Quimpe (Bretagne, Frankrijk) op 14 Juli 1938 geopend, mocht reeds de eerste maanden meer dan 1000 bezoekers verwelkommen, waaronder 150 buitenlanders.
Iets voor onze jonge Esperantisten.
—
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NEDERLAND. — Men kwam kortelings tot een eigenaardige vaststelling in Nederland, namelijk een driehonderdjarige ouderling die op en top modern leeft. Niet
waar, zult ge zeggen ? Toch wel.
Het oudste dagblad, mogelijk wel van de gansche wereld is de « Oprechte
Haarlemsche Courant » dat heden zijn 284ste jaar viert. In dit eeuwenoude dagblad kunnen wij met fierheid wijzen op den Esperanto-rubriek. Reeds meer dan 5
jaar verschijnen hier regelmatig artikels over de wereldhulptaal.
Wij wenschen den nog jong van geest zijnde ouderling van harte geluk.
NOORWEGEN. — Het is zeker niet zonder belang even na te gaan wat Noorwegen gepresteerd heeft gedurende het jaar 1938 op Esperanto - gebid.
Het aantal aangesloten clubs steeg met 20 % terwijl het ledenaantal een ver
hooging kon boeken van 24 %. Dit is zeker de grootste aanwinst der laatste jaren.
Anderzijds is het verlies minder in vergelijking met voorgaande jaren.
NEL won de lste internationale wedstrijd ingericht door IEL met 660 % ; in
1938 werd dit cijfer nog aangedikt met 34 %.
ROEMENIE.
De delegatie van Roemenië in Finland dankte den Cseh-leeraar
S-ano Morariu, die in geheel Finland lezingen hield over Roemenië, en wenschee
hem geluk met zijn verdienstelijk werk.

-

—

WIST U DAT
In 1935, 151 uitzendingen van Esperanto-radiolezingen plaats grepen en 183
:

uitzendingen van Esperantokursussen door 47 stations uit 13 landen.
In Nederland eiken winter ongeveer 10.000 volwassenen aan Esperantokursus.sen deel nemen.
De Internationale Post- en Telegraaf-Unie, Esperanto als een duidelijke en
klare taal toeliet in het telegraafverkeer.
In 1935 de Bloemententoonstelling Flora te Haarlem door 1000 Esperantisten
werd bezocht en anderzijds er 15.000 vlugschriften in het Esperanto werden uitgedeeld.
Het boek « Fine mi komprenas la radion » handelend over de werking van
een radiotoestel dat oorspronkelijk in het Esperanto geschreven werd, vertaald is
in volgende nationale talen : Fransch, Duitsch, Italiaansch, Grieksch, Hongaarsch,
Bulgaarsch, Roemeensch, Russisch, Tsjechisch, Estlandsch, Sloveensch, Litausch,
Nederlandsch.
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OVER BEDANKJES
Meer dan ooit komt die vraag tot ons : was het mij ernst
met de Esperantobeweging, ook al was ik misschien lang geen volmaakt Esperantist Voor deze vraag worden we nu allemaal geplaatst,
ook al loopen we heelemaal niet met plannen voor een bedankje in
ons hoofd. Want als het ons ernst was, dan dienen we dat nu naar ons
vermogen te toonen. We dienen nu met verdubbelde kracht voor ons
ideaal op te komen. Wie voelt, dat hij (zij) een taak te vervullen heeft,
die blijve op z'n post.
En nu is het najaar in het land : de tijd van de bedankjes. Want
elk jaar weer maken we hetzelfde verschijnsel mee het bedanken van
een aantal van onze leden. En nu willen we heusch niet trachten, die
menschen in onze vereeniging te houden, die daar nooit thuis gehoord
hebben, wien het nooit ernst geweest is met hun lidmaatschap van de
Esperantobeweging. We passen geen slinksche streken toe om hen terug te houden. Er zijn nu eenmaal menschen, die van een Esperantovereeniging net lid zijn als van een kaart-club of een zangvereenigirg.
Ze blijven zoo lang ze het gezellig vinden, dat beteekent voor velen :
tot het nieuwtje er af is. Esperanto is voor hen een tijdpasseering. 't Is
hun geen ernst met de zaak, waarvoor ze heeten te voelen. Men versta
mij goed : ik bedoel niet, dat we allemaal met saaie gezichten moeten
loopen en vreeselijk gewichtig doen, als we naar een clubavond gaan
en dat die avond beslist eenigszins vervelend moet zijn. Maar als ' ar
op aan komt, dan mogen toch die gezellige avonden niet het Benige
doel van ons werk zijn.
En die menschen, die bij ons enkel vroolijkheid zoeken, zullen ons
steeds weer na korter of langer tijd den rug toekeeren. Maar aan den
anderen kant krijg ik ook vaak den indruk, dat er ook wel leden bedanken, die toch eigenlijk bij ons hooren. Dat zijn vaak lang de oppervlakkigste menschen niet. Heel vaak zijn het diegenen, die wel 'ns het
gevoel hebben van : och, ik kan eigenlijk zoo weinig voor de beweging
Ik kan me dat indenken,
doen, laat ik er maar tusschenuit trekken.
al kan ik het niet goedkeuren. Want uit dit gevoel blijkt, dat het dezen
leden ernst was met de beweging, waarvan zij lid waren. Ik geloof,
dat zulke menschen niet mogen bedanken. Juist omdat zij hun taak voelen, zullen ze onbewust meer voor de beweging beteekenen, dan ze zelf
wel meenen.
?

:
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Uit « Ned. Esp.-isto

En propra lando uzu la gepatran senerare ;
Sed Esperanto servu trans la limoj kaj transmare !
—
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ESPERANTISTOJN KIUJN MI MALSATAS
Ĝenerale mi ŝatus la homaron kaj speciale la esperantistaron.
Sed ekzistas esceptoj.
Mi eĉ povas aserti, ke ekzistas esperantistoj, kiujn mi elkore malamas.
Oh, jes, mi scias, kion vi volas diri : interna ideo, interfratiĝo de
popoloj kaj tiel plu Trankviliĝu, karaj legantoj de nia F landra Esperantisto, mi ankaŭ estas varmsenta subtenanto de la esperantisma
ideo, sed imagu, se via bopatrino aŭ eble la impoŝtoficisto esperantist
iĝus, ĉu vi tial ilin... nu, vi komprenas, ĉu ne ?
Mi ne volas paroli al vi pri bopatrinoj kaj impoŝtoficistoj. Kvankam ili estas maloportunaj eltrovaĵoj, ili sendube havas sian utilon ;
pli bone — ili estas neeviteblaj. Ne, mi volas verki pri aliaj gestoj,
kiuj envere venenigas nian vivon.
La individuo, kiu ĉiam vekas mian plej profundan antipation, estas
la t. n. perfekta esperantisto. Vi konas la tipon. Renkontante lin surstrate, vi afable salutis lin :
« Bonan tagon, sinjoron ».
Kaj seke li respondas :
« Ne sinjoron, sed sinjoro, sen 'n ! »
« Oh, mi petas pardonon » vi respondas ĝentile, « kiel vi fartas ?
Mi ne jam tute ellernis la lingvon ».
« Ne diru : ne jam ! estas malbona esprimo ; vi devas diri : ne
ankoraŭ ».
Kaj nun vi subite ekmemoras, ke vi havas urĝon komision kaj
adiaŭas lin per la vortoj :
« Ĝis la proksiman fojon ! »
« Post la prepozicio : « ĝis » oni ne uzas la akuzativon ». Li klarigos
kun pacienco, sed vi ne plu aŭdas la vortojn, ĉar intertempe vi for
eĉ venĝsaviĝis. Kaj vi sentas vin humiligita, primokita, insultita,
soifa.
Kiam vi iam ankoraŭfoje renkontos ĉi tiun ĉionscianton, vi certe
tuj forkuros kiel kuniklo, ekvidinte ĉashun'don.
Sed la perfektulo tute ne rimarkas, kian mizeron li kaŭzis ; li daŭrigos malavare disserni siajn konojn pri Plena Gramatiko. Kaj mi ĝojus,
se iu volus frapi lin sur la kapon per malmolega bastonego.
Alia plago en nia esperantujo estas : la viro sen tempo ! Ĉu tiun
specimenon de preskaŭ-esperantisto vi povas trovi ĉie, kie oni ne bezonas lin. Li fiere portas verdan stelon, grandan kiel telero ; li ĉeestas
ĉiujn festojn kaj amuzajn aranĝojn, sed... ne petu, ion fari por la grupo, ĉar — li ne havas tempon. Li ne pagas la grupkotizon, ne abonas
la gazeton, neniam subtenas ion, ĉar — krom tempomanko — li ankaŭ
ne havas monon. Nu, tia tipo estas viktimo de la grava esper an to febro. En la ordinara vivo li ja kondutas normale ; li manĝas kaj dor-

—

186 —

mas, trinkas kaj eĉ drinkas kiel ordinaraj homoj ; li kelkfoje eĉ trovas
tempon, por fari nenion, sed tuj, kiam vi elparolas la vorton : Esperanto,
li ekdeliras kaj ekparolas pri « tempo » kaj monomanko. Mi volus, ke
li almenaŭ trovus la « tempon », por sin dronigi.
Alia venenpoto estas 1a klaĉemulo ; ĉi tiu tipo troviĝas speciale
ĉe la ina membraro. Mi tuj aldonu : en principo mi nenion havas kontraŭ la t. n. malforta sekso, male — mi ne estas kontraŭ ilia denaska
parol — kapablo. Ĝi estas eĉ utila dum la grupkunvenop kaj Csehmetodaj kursoj. Tamen mi volas averti vin pri tute speciala kaj danĝera tipo. (Cu inter la plej belaj floroj ne estas venenaj ?) Ŝi (do la
tipo) komencas tiel :
« Kompreneble la afero ne koncernas min. Kaj mi tute ne volas
paroli pri ĝi sed ĉu vi vidis, kian strangon ĉapelon surhavis f-ino X
en la lasta grupkunveno ? »
Estinte sufiĉe malforta, por diri : jes, vi povas esti certa pri tio, ke
ŝi konatigos al la tuta grupo vian opinion pri Ĉapelo de f-ino X.
Alifoje ŝi komencas jene :
« Mi ne scias, ĉu mi rajtas eldiri tion, sed
Jen la komenco, per kiu ŝi tuj avertas la spertulon, ke la af ero
fariĝos embarasa. Eble ŝi vidis vian edzinon kun alia viro aŭ ŝi vidis
vin en akompano de alies edzino.
Jen la kritikemuloj ! Li kritikadas ĉiun kaj ĉion. Nenio plaĉas al li,
nek la kunventago, nek la horo, nek la ejo. Li kritikas la prezidanton,
la sekretarion, la instruiston, jes eĉ Zamenhof, Baghy kaj Kolocsaj ne
estas sekuraj antaŭ li. Aliflanke neniam li volas esti elektita kiel grupestrarano ; Vi observu lin, kiam io fiaskis e nla grupa vivo. Li radias pro
feliĉo kaj triumfe li diras :
« Jen, ĉu mi ne avertis vin ? »
Por mi la kritikemulo estas pli granda mizero ol la akuzativo. Sciu,
ke mi estas estrarano.
Fine la « eterna organizanto ».
Ĝiu vilaĝo havas sian vilaĝan strangulon. Oiu esperanto-grupo
havas sian « eternan organizanton ».
Ĉiufoje, kiam oni kunvenas, li malkovras novan, brilan, mondskuan ideon, unu pli fantasta ol la alia. Rilate ĉiujn terenojn de la
esperantomovado li ellaboras komplikajn planojn, kiujn li serioze proponas kvazaŭ li mem kredus je la efektivigeblo. Li proponas : grandskalan poresperanian propagandon en la hejmoj por maljunulinoj ; enkondukon de nia lingvo en la ŝtatinstitutojn por frenezuloj ; la grupanoj
portu specialan verdan uniformon dum la dimanĉtagoj ; internacian sestag-biciklan konkurson inter la delegitoj de la diversaj mondorganizajoj
esperantistaj, kaj aliajn frenezaĵojn.
Pri la financaj detaloj, ktp. li ne okupiĝas ; tio estas afero de la
estraro. Karaj legantoj, kiel norniĝas ĉi tiu tipo en via grupo ?
Sed kiel jam dirite, mi ŝatas la esperantistaron en ĝenerala senco,
ĉar la plimulto inter ili estas respektinda, aminda kaj serioza.
Iuj inter ili estas eĉ inteligentaj kaj modestaj.
Ekzemple : mi.
F. V. Dorno.
,

ĈU VI JAM PAGIS VIAN KOTIZON POR 1940 ? — SE NE FARU ĜIN
NUN !
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SENNACIULO, la bonega L'sp- gazeto de S. A. T. clonis la ĉi-suban
-

La artikoloj, pri kiuj respondecas nur la verkintoj, povas esti subskribitaj per
pseŭdonimo, sed la sendinto devas konatigi sian nornon al la redakcio. La artikoloj estu kiel eble plej trafaj kaj koncise verkitaj.

NI PREPARU NIN AL NOVA MONDO.

Multe oni legas, multe oni aŭdas, sed malmulte oni povas kredi,
dum la nuna militstato. Tamen la vortoj de lia Ministra Moŝto Chamberlain posedas grandan signifon « La mondo estos tute alia post la milito ». Al ni, Esperantistoj ho signifas « preparu nin cd novaj venkoj ».
En unu el la lastaj numeroj en ĉefartikolo oni metis gravegan respondecon sur niajn ŝultrojn. Ni rnontriĝu inda por tiu tasko ; do al la laboro,
kaj ĉiu kunhelpu. Interne ni povas jam multon efektivigi. Eble mi eraras
en miaj ideoj, eble ke aliaj membroj posedas pli bonajn planojn, kiujn
mi ankaŭ povos akcepti sed mi, kiel juna esperantisto, konstatis ke nia
ligo mem ne estis, ĝis nun, perfekta, sed kio estas perfekta en la mondo ? Mi ne volas kritiki la estraron sed kiam mi sukcesus montri al ili
novan laborterenon mi atingos mian nunan celon.
La ĉefestraro troviĝis tro malproksima de la sekcioj. Ili ne povis
kontroli la viveblecojn kaj vivadon de la novnaskitaj grupoj kaj speciale
ili ne povis fari ĉion sole. Ĉar la nuna tempo devigas nin nur interne
labori, mi proponas la dividadon de la taskoj kaj la starigon de provincaj estraroj, konsistante el delegitoj de ĉiuj sekcioj de la provinco mem.
Ĉiu provinca estraro delegitus membron en la ĉefestraron. Tiu nova
estraro posedus ampleksan laborterenon, kaj rajtigus organizi kursojn
sub la kontrole de la Kursa Centro, jarajn festojn en ĉiu grupo, konsile
helpi la novajn sekciojn, somere propagandigi Esperanton en interesaj
lokoj. Unuvorte la provinca estraro nur pritraktus problemojn, koncernante la regulan funkciadon de la grupvivo. Ĉi kunvenus sesfoje jare
en diversaj lokoj, ekzemple okaze de festo, por priparoli diversajn problemojn kaj sendus ĉiufoje raporton al la ĉefestraro.
Do, la ligo mem tenus tiamaniere la ligilojn de la sekcioj pere de
la provincaj komitatoj. La sekcioj estus ligitaj al la ĉefestraroj pere de la
provinca estraro. La jarkunveno okazus dum la kongreso, kaj la diskutoj nur inter la reprezentantoj, senditaj unu el ĉiu grupo, la raportoj
estus jam pridiskutitaj en grupoj kaj en la komitatoj antaŭ la kongreso.
Oni eble pere de komisionoj plifaciligus la laboron rilate la financan,
kurson. servan kaj propagandan problemojn.
Alia afero niaj kongresoj iĝas amuzaj kunvenoj, kaj la raportistojn
oni nur aŭskultas kiel necesan mcdbonaĵon ; oni pli ŝatas la dancadon,
la trinkadon kaj nur malmultan babiladon esperantlingve.
Mi bone scias ke bedaŭrinde, kaj eĉ tre bedaŭrinde, multaj Esperantistoj venis nur al niaj kongresoj por bone amuziĝi. Mi ankaŭ konstatis ke okaze de la kongresoj nur malmultaj membroj estas laboremaj ;
sed la veraj esperantistoj, eble malmultnombraj, havas alian celon ; ili
estas instigataj de la vera, ideala flanko de nia movado. Por mi kongreso signifas labori, kritiki la pasintjaran agadon (ne miskomprenu)
kaj starigi programon por la venonta periodo, kaj vespere distriĝi kaj
— 188
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interesan pripenson :
Decembro estas la monato en kiu ni, esperantistoj, diversmaniere
honoras la Majstron. La 15-an de decembro en ia jaro 1859 Zamenhof
naskiĝis. Esperantokluboj aranĝas festkunvenojn, en Esperanto-gazetoj
ni legas ree pri la meritoj de la viro, kiu tiel genie konstruis lingvon, kiu
jam oftege pruvis sian taŭgon. Ĉu sufiĉas, tia honorado ! Laŭ ni ne.
Laŭ nia opinio. ĉiu esperantisto havas la devon partopreni en tiu honorado. Ne nur per la vizito al ia memorkunveno Zamenhofa, sed ankaŭ
per ia « ofero » aŭ « ofereto ». Mi celas, ke oni individue devas fari ion,
ke oni persone devas honori la kreinton de Esperanto per iu ago. Nun
la demando, kion ni en decembro devas fari por honeste kaj konscie
honori personon, kiu nun ankoraŭ de la hodiaŭa generacio ne estas
komprenata, sed kiu okupos ĉe iu posta generacio, elstaran lokon. Pri
ho ĉiu konscia esperantisto povas esti certa.
ESPERANTO, la oficiala gazeto de V. E. A. publikigas jenan aktualan kaj pensigan averton :
Estas nenia sekreto, ke la universalaj kongresoj jam de jaroj ne
plu respondas al ti a kion oni atendas de ili : esti manifestado de kultura movado. Komparante raportojn pri la kongresoj de antaŭ jaroj kaj
nunajn, oni simple miras pri la foresto de ia gvida ideo. Enuigaj raportoj, plendoj pri deficitoj, festaj aranĝoj de duba valoro, jen la ĝenerala resumo. Ni aldonu, ke tio estas nura konstato nenia riproĉo ! La
kongresoj devis en certa senco doni la monon al la organizaĵo. Tial antaŭ jaroj oni komencis alkonduki al niaj kongresoj « moment » esperantistojn kaj la manifestado de Esperanto fariĝis nura turisma aranĝo.
PERNEMBUKA E-ISTO, revuo el Brazilo, aperigis en ĉefartikolo i.a.
ĉi tion :
La vojo irota estas tiu ĉi : Antaŭen 1
Vole ne vole ni venkos en la mondo kio ajn okazos.
La socialaj faktoj elmontras ke la internacia lingvo apartenas al
la posteularo ; la elpensaĵo de doktoro Zamenhof funkcias ĉiam, ĉar ĝi
estas la ekstrema simpleco kaj perfekteco.
La eminenta elpensaĵo de 1' admirinda universala lingvo Esperanto
meritas nian admiradon kaj tute la homaro devus lin saluti.
(daŭrigo de p. 188).
ripozi. Mi spertis dum la antverpena kongreso ke niaj anoj seninterese
ĉeestis la plej gravan parton kaj lasis sur Ia ŝultroj de la liga estraro la
pezegan taskon gvidi la movadon kaj fari ĉion solaj por atingi nian celon en Flandrujo.
La ŝanĝoj urĝas, kaj nur tiamaniere ni prepariĝos al la novaj cirkonstancoj postmilitaj ; nia ligo disponas je sufiĉe da fortoj.
Abio.

:
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RONSE. — La Paca Stelo. — Depost 2 monatoj vi ne plu ricevis ion niaflanke,
kaj ĵuste tial, ni sciigas ke 1' grupo ĉiam ankoraŭ en bona ŝtato troviĝas.
Je la vendejo • Au Carillon » zestas la rendevuo de niaj gemembroj.
Car
ni spertis ke pliaj gesainideanoj ekforgesas la kapable konversacii, ni invitas ilin
akurate veni, precipe nun ke, dank' al nia sekretario, la programoj ĉiam regule
interesas. Nia bibliotekisto plendas ke li ne plu povas doni librojn, kvankam kaj
specialan novaĵon, nia raportisto S-ro Cantaert prenis sur sin la ŝarĝon de nova
rubriko en niaj perfektigaj kursoj: . LA KRUCVORTOJ =.
Do, geamikoj, unu devizo : kaj venigu aliajn.
Soldatoj. — Al ĉiuj mobilizitaj esperantistoj, eventuale loĝantaj en Ronse :
ĉiam ili estas kore bonvenaj en niaj merkredaj rondoj.
Nova kurso. — Jam de nun, ni sciigas al la geinteresuloj, ke nova kurso malfermiĝos meze de 1' monato januaro en la supre menciita ejo.
La sekcio kunvenas ĉiumerkrede de la 7 1/2 h. ĝis la 8 1/2 li. kiel kutime.
Loterio. — Ni petas al la samideanaro por averti nin, ĉu ili sukcesis gajni premion, laŭ la ĉi-suba listo, de la loterio de la 31a de Julio..
Ni tuj faros la neceson por havigi al la intereruloj la gajnitaĵon. Bonvolu noti,
ke la tutlasta dato estos la 15an de decembro de la nuna jaro. Post tiu dato, neniu.
plu rajtos ankoraŭ ion postuli.
Jen la gajnintaj ciferoj:
—

801
89
2577
2845
2542
1935
441

— 3798 — 183
- 1730 --- 3014
2577 --- 2910
1022 --- 1547
--= 2603 16
119 — 2417
2793 — 2434.
--

-----

---

--

— 2505 — 1100
— 678 — 484
2626
3921
— 1670
635
— 1668 — 2337
392o — 2698
—

—

—

—

— 2724
— 1612
— 2189
— 631
— 1535
— 1666

— 1677
— 2764
— 2292
980
— 1074
— 1139
—

— 3147 — 3509
— 1520 — 804
2466 — 802
— 2524 — 85
— 235 — 3389
— 2703 — 880
—

--- 579
— 829
— 1787
2647
3269
— 2743
--

—

--- 3588'
— 1541
— 70
— 2480
— 2146
2961

—

LA EKSPOZICIO
de la « Paca Stelo » en Ronse la 30an kaj 31an de julio 1939.
Tiu ĉi ekspozicio koronis la laboron de dek jaroj da konstanta agado. Ni ĝin
aranĝis, kun arda fervoro, post niaj ĉiutagaj laborhoroj.
Nu, kia ĝi aspektis ?
Por doni ĝeneralan ideon al tiuj kiuj ĝin ne vizitis ni modeste diras ke la
montrita materialo kovris 80 kvadratajn metrojn. Ke tute ne estis bagatelaĵo plenigi
tiom da tabloj kaj standoj estas facile komprenebla.
Super la diversaj standoj pendis entute 52 afiŝoj (krom la friso de kvardek
afiŝoj de niaj cseh-metodaj profesoroj) kiuj pritraktis pri kongresoj, foiroj, ekspozicioj, festoj, k. t. p.
Je la eniro estis impona stando : LA LITERATURO, kiu montris proksimume tri
cent volumojn, inter ili kelkaj el la tut unua periodo de Esp-o, nome de 1' jaro 1889.
Sekvis stando de « HEROLDO DE ESP-O •, la nura ekzistanta semajna ĵurnalo ;
ĝi rakontis la tutan historion de nia movado. En la mezo brilis la unua numero,
kiu siatempe nomiĝis . Esperanto Triumfonta Oni povis sekvi la evolŭan de tiu
grava ĵurnalo ĝis la tutlastaj numeroj de julio. Ankaŭ estis videblaj numeroj de la
1làridra jurnalo t De Dag a kiu regule aperigas Esp-rubrikon.
Tria stando « LA KORESPONDADO » estis aranĝita per la korespondaĵoj de niaj
propraj membroj. Iii povis esti fieraj povante montri al la publiko sian kapablon
interrilati kun tiom da amikoj en fremdaj landoj. Apude, oni. povis. admiri la I. E. L.landkarton, faritan de nia s-ano Cantaert. Sur ĝi estis pinglitaj 62 paperaj rubandoj
kiuj montris kie loĝas la diversaj landoj deligitoj. Aliaflanke la rubandoj sin direktis al poŝtkartoj eI la landoj de la defdeligitoj. Je la angulo de la tablo troviĝis la
diversaj jarlibroj ; unu estis malfermita kaj montris la dreson de la loka deligito:
Sro G. De Boes.
Irinte pluen oni alvenis al la TURISMA FAKO. Kiom da interesuloj admiris en
ekstazo la pli ol 200 folietojn, broŝurojn, faldprospektoj, tiel bone ordigitaj kvazaŭ ili invitis fari vojaĝon tra la mondo; vere ili parolis senbrue sed trafe pri 1'
—
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moroj kaj kutimoj, naciaj kosturnoj, vojaĝoj kaj ekskursoj, pri modernaj konstruaĵoj
kaj historiaj ruinoj.
Ci tie la rondiranto vidis nur la duonon de la ekspozicio ĉar nur unu flankon
de la salono li admiris. Volinte iri aliflanke 1_i devis halti. Mi diras = devis ĉar
en la mezo de la fundo iroviĝis la nobla gardisto : busto de la kreinto de nia
lingvo Dro L. L. Zamenhof. Tiu skulptaĵo de Sro Denijs el St. Niklaas-Ws, estis ĉirkaŭita de granda kvinpinta stelo kun la multsignifaj ciferoj : 1929 — 1939.
Kiam oni daŭrigis oni vidis la korelativon de la antaŭa stando de 1' turismo.
Denove oni vidis aliajn volurnojn, horarojn, landkartetojn k. t. p. kiuj vojaĝigis vin
trans riveroj, montoj kaj i:faroj al ĉiuj landoj.
Denove stando de 1' revuaro, vid-al-vide de sia fratino, sed nek unu sama numero nek unu sama revuo jam vidinta konvinkis pri la grava disvastigo de nia
helplingvo.
Tre interesaj estis la MUZIKAJOJ, lokitaj apud la muro. Jes la Esperantistaro povas kanti, povas ludi forte-pianon, komponi marŝojn; eĉ gramafondiskoj ekzistas.
Ne tiel ampleksa estis ĉi tiu stando sed ne malpli interesa.
Ni tute ne forgesis paroligi la diversajn RELIGIOJN: Rom-katolika, protestanta,
kristana, juda, Oomoto k. t. p. ĉiuj ĉeestis kaj ĉiuj komunikis pri sia ekzistado per
gazetoj, afiŝetoj, foidprespektoj, pre tlibroj, giumarkoj kaj fotografaĵoj.
Jen, estis portrato de nia majstro. Ni fieris klarigi al la publiko ke estis unika o, teksita permane de nia ano, Sro Spiers, kaj por konvinki la dubemulojn ni
montris la teksigilon.
Poste troviĝis la, stando de LA GAZETARO, kun ĝia tre diversa, okulfrapa nuanco.
Sekvis la tablo kun la. FREMIOJ, gajnotaj dum la loterio kiun ni organizis.
Ni finis la maldekstran flankon de la ekspozicio per la stando de la VENDADO.
Malantaŭ la vendo-tablo estis oferemaj, ĉarmaj kaj ĝentilaj mernbrinoj, invitante
ĉiun ion aĉeti. Oni vendis por ĉies gusto: literaturaĵojn, lerr_omaterialon, insignojn,
Esp-ĉokoladon,k. t. p.
Finite nun ? Tute ne. La prezidanto, kiel filatelisto malfaldis sur 100 paĝojn la
tutkompletan poŝtmarkaron de nia lando, sed ankaŭ la Esp-filatelio ne mankis.
Kun grandega intereso la amatoroj de la poŝtmarkolektado povis admiri ĉi tie
la diversajn p. m. kun Esp-teksto, oficialajn poŝtkartojn en Esp-o, kaj stampojn en
nia hclplingvo el Sovel-Unio, Liechtenstein, Nederlando, Aŭstrio, Cekoslovakio, Brazilo k. t. p.
En la mezo de tiu amaso da materialo, brilis la interesa stando por niaj industriistoj, fabrikantoj kaj komercistoj, nome la t KOMERCO » en kiu gravaj kaj indaj
firrnoj n:anifestis la taŭgecon de nia lingvo.
Fine nun ? Ne, ĉar plej alloga loko altiris vin al la • STENOGRAFIO • kies
diversaj metodoj troviĝis sub viaj okuloj (Flageul — Intersteno — Metagrafio). Estis
sekcio inter la tolo, pri kiuj multaj ne sciis.
La antaŭlasta stacio estis la « STANDO DE DIVERSAJOJ Kiom da etaĵoj ni
rimarkis tie interesplene ! 1 Ni konfesu ke multaj personoj forironte, haltis ĉi-tie sufiĉe longe, admirante la belegajn etajn esperantistaĵojn.
Finfine la R PACA STELO Jen ĉio atestis pri la laboremo de la grupo: Afiŝoj, programoj, fologralaĵoj, diagramoj, kruevortoj, lernrlaterialo, distraj vesperoj,
la kune farita] ekskursoj; jen fino de nia dekjara ekzistado ! 1
Antaŭ ol forlasis la salonegon, oni admiris la 40 diversajn Cseh-metodajn afiŝojn
kiuj kvazaŭ salutis vin je la eliro kaj ofte oni sin turnis por eti lastan rigardon
sur la tuta; on kaj tiam, kio okazis ? Kaŭze de la vcntelo kiu envenis la salonon, la
proksimume 2.000 paperaj flagetoj dispenditaj en tiu festejo okulbrumis al vi lastan
fojon por silente elkrii : Dankon por la vizito . kaj rgis la. . •
Veninte en la strato la Esperanto-Standardo, kiu flirtis je la fasado, kaj sub
kin pendis grandega bc derclo, salutis vin la: tioje, kaj memoris al vi la vortojn:
Laboru, laboru konstante, kaj la sukceso estos nia. Ger, De Boos.
ZAMENHOF _FESTOJ.
Antverpeno. -- Komuna intergnipa festo en la « Esperanto Domo » la 6an de
Decembro je 1a 8e h. vespere.
Bruselo. — Komuna intergrupa festo en la « Chateau d'Or A, Sta Katerina Strato 28, la 16an de Decembro je la 8e h. vespere.
Turnhout. — Festo en la ejo Q Scala la 13an de Decembro je la 8a h. vespere.
.
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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 indiku klare legeble vian nomon kaj adreson. La difinoj kun (R) estas radikvortoj.
La solvoj estu sendataj antaŭ la Sa de Januaro rekte al s -ano Ferd. VOLDERS.
Twee Nethenstraat 46, Antwerpen.
PROBLEMO No 89. FLORENIGMO.
Serĉu la 4 sesliterajn nomojn de floroj en vertikala direkto (do el ĉiu vorto unu
literon) ŝovante la ĉi kunajn vortojn dekstren kaj maldekstren.

P LENDADO
N I MFEO

ZAMENHOF-MAAND: BOEKENMAAND!
Wij stellen de hieronder vermelde boeken. aan zeer verminderde prijzen ter beschikking van onze lezers.
Al deze boeken zijn mooi INGEBONDEN. Onze voorraad is
beperkt en alleen de eerst ingekomen bestellingen zullen kunnen
uitgevoerd worden.

TATUAJO
N ENI U
T I RKESTO
R O D ODENDRO

TRA LA LABERINTO DE LA GRA-

MATIKO door F. Faulhabel.

PROBLEMO 90

landsch bij de

ranto- gramatika, onmisbaar voor hen

KUN B MI IGAS MEMBRO

die zich willen bekwamen voor kursusleider of ekzamen wil en doen.
Een boek zooals er

KUN K MI LAUTE BRUAS.
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geer

staat. 336 blz. groot formaat: 23112

SOLVO DE PROBEEMO 82.
Horizontale.
Trilion — dua
ret
dikti — odora — ras — otiso — ega
— um — art — an
bordel
rabate
urs — lol — kometo
ronkad --- ol
aso — po
lim — azeno — art — varmo
drogo — tubtro -- trivial.
Vertikale.
rubekol — damo — cliv — dis — rum
mat
tuk — adres
rut --- rato
est
ambr
Ital — oazo — la
ir — se
av
ostr -- rond
ordo
alo
orta — nec — ebono — orl
tre
ago -- agat
alk
apro
— anekdot.
Bone solvis la enigmon Gesinj. Top
Pollet — Keveryn — Senave
Roose
— Iserentant — Couwenberg
V. d. Mast — V. Tuyckom.
SOLVO DE PROBLEMO 83.
—

-

beoefening der Espe-

KUN A MI ESTAS BRANDO
KUN F MI SERVAS CE SEROMONIO

—

in het Neder

Volledige nandteiding

6

4

6
3

0

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 arbeiders.
familie
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

16..

75.24.-

.

0

-

0
0

8
1
2
9
3
9
0
Nur du personoj sukcesis solvi tiun vere malfacilan enigmon, nome Fraŭlino
J. Top kaj Sro Couwenberg. Mi speciale gratulas ilin kaj rekompencos ilin per unu
poento pli.
:

.

groote moderne romans

.

Zamenhof. Portret, lino, formaat 30 x 35
*

NOTO.
Pro neeviteblaj malfacilaĵoj en la redaktejo kaj presejo,
sekve de la mobilizado, englitis kelkaj bedaŭrindaj eraroj en la kompostaĵon de la lasta numero de Fl. E. Sendube niaj inteligentaj gelegantoj jam mem ilin korektis.
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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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KUPONO

KUPONO

POR LA 89a

POR LA 90a

KONKURSO

KONKURSO

BRUSSEL, 1-12-1939

L. S.
Op den drempel van het nieuwe bondsjaar nopen ons de uitzonderlijke tijdsomstandigheden den materieelen kant onzer idealistische onderneming te bepleiten en tot U, waarde geestgenoot(-e) en
medestrijder(-ster), een hartelijk woord te richten.
In het rampspoedige Europa worden wederom offers gebracht
aan den gruwelijken oorlogsgod. Worden onze zwakke stemmen niet
gesmoord door het gehuil der hoogoplaaiende driften ? Wie leent nu
nog het oor aan « utopisten », aan « dwepers », aan « vredesmaniakken », aan Esperantisten ? Loont het nog de moeite voort te ijveren of
dient eerst het einde van het oorlogsgeweld afgewacht ? Kortom, wat
gewordt er van onze duurbare Vlaamsche Esperanto - beweging in den
storm ?
Dergelijke vragen hebben misschien uw geest bestormd,
want U meent het ernstig en oprecht met Esperanto en met Flandra
Ligo Esperantista. Daarom roepen wij U toe : niet versagen en verwijzen U naar de woorden door onzen grooten voorganger L. L. Zamenhof destijds op het Esperanto-wereldcongres te Genève uitgesproken en in de huidige omstandigheden terug van brandende actualiteit : « Nun, kiam en diversaj lokoj de la rondo la batalo inter la gentoj
furiozas tiel kruele, ni, esperantistoj, devas labcri pli energie ol iam ».
Na deze nieuwe beproeving zal natuurlijke reactie de menschen er toe drijven naar steviger grondslagen uit te zien om den vrede
te bestendigen. Dan breekt wellicht een gouden tijdperk aan voor onze
beweging en kunnen we met reuzenschreden vooruit. Inmiddels wacht
ons de niet te onderschatten taak ons te bekwamen op allerlei gebied
ten dienste van ons ideaal. De omstandigheden moeten ons paraat
vinden.
Onze actie gaat voort en ons blad « Flandra Esperantisto »,
waarvan reeds 126 nummers het licht zagen, zal om de maand verschijnen zooals vroeger. Hieromtrent zijn alle maatregelen getroffen.
Niet alleen het voortverschijnen van ons bondsblad is verzekerd, maar
de redactie zal zich inspannen, nog meer dan in het verleden, den inhoud van ons orgaan op hooger peil te brengen en de typografische
verzorging, die soms te wenschen liet, tot het onberispelijke op te voeren.
Aan U, waarde geestgenoot(e), ons trouw ter zijde te staan
niet alleen door zonder verwijl aan uwe verplichtingen bij den ingang
van het nieuwe jaar te voldoen, maar door in uwe afdeeling te ijveren
opdat menig gewoon lid als lid-abonnent toetrede tot onze landelijke
organisatie. Dit is niet onmogelijk, want heel spoedig zal men de
oorlogsnieuwsjes, die alles behalve betrouwbaar zijn, een zeer ongeschikt geestelijk voedsel vinden en verlangen naar andere meer verheven bezigheid en lectuur.
Esperanto is geen ontspanningsbeweging maar een cultuurbeweging zelfs in de meest hachelijke oogenblikken uwe volledige toewijding waardig !
Komaan, de werfactie geestdriftig aangepakt ! Niet versagen, waarde medestrijder(-ster), maar met de stralende Esperantobanier voorwaarts ter vreedzame verovering der geesten.
-
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't VLAAMSCH HUIS
Groote Markt, 16

IIOTELO METROPOLE

BRUSSEL.
Smakelijke dranken
Vlaamsche gezelligheid
Lokaal van N. E. L.

Kerkstraat, 32
75 komfortaj eambroj kun fluanta
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Afdeeling Brussel van den Vlaamschen Esperantisten Bond.

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

MODERAJ PREZOJ

Presej o
"HOOGER OP"
Vrijheid 101.

Arendonk

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

Zorgerne elfinita presado.
Favorprezoj por Esperantistoj.

Café Nieuwe Carnot

BESCHIKBAAR
VOOR ADVERTENTIE

FRANS NEEFS D'HELDT
-

Carnotstraat, 70

—

Antwerpen

Plej bonaj trinkajoj.

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

STATIEDREEF, 177 (TEL. 1080) ROESELARE

Salonoj por societoj — Malvarmaj
manĝajoj

—

Bonega servado.

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

HELPU VIAN ORGANON
kaj faru vian devon
per la
VARBADO DE NOVAJ ABONANTOJ.

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

