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5a. Jaro N° 1 Julio 1930

Flandraj Esperantistoj!!
ALIĜU AL VIA NACIA ESPERANTO-ORGANIZAĴO:

FLANDRA LIGO ESPERANTISTA
staranta ekster kaj super CIU politiko.

Prezidanto : Adv. Jozef Muys, Bornhem.
Sekretario: Edgard Verheyden, Klapdorp, 103, Antwerpen.
Kasisto : 'Bern. Bassfeer, Veurnelaan, 17, Kortrijk

(Poŝtĉeko : N° 2880.95).

JARA KOTIZO: 15. - frankoj
XXXXXXXX>CXXX>CXX>CXXXXXXXXX

La membroj de Flandra Ligo Esperantista ricevas sian
vuon „FLANDRA ESPERANTISTO" senpage.

I3LANDRA ESPERANTISTO
estas^ la inda organo de la Flandraj Esperantistoj,

. orgas 	 o,par la poresperanta propagando en Flandrujo,l
orgas pqr la diskonigo de la. Flandra kulturo en la

eksterlando,

KONTRAUBATALAS LA MILITON,

havigas al siaj Legantoj bonajn Literaturajojn.

StIBTENÜ	 KIINLABORIIl	 PROPAOANDU

Jara abonprezo: 15 frankoj. r Eksterlando : 4 belgoj.
Por membroj de „Flandra Ligo Esperantista" senpage.

Poŝtĉeko : 1735.09.

Je l ' Komenco de nia 2a Jaro.
Kun fiero pri la farita laboro dum la la. Jaro, kun fido kaj entuziasmo

pri la estonto, Flandra Esperantisto eniras sian duan jaron.
„Flandra Esperantisto" iĝis propraĵo kaj organo de la Flandra Ligo

Esperantista, kaj same kiel tiu Ligo staros ekster kaj super ĉiu politiko.
Ciu Flandra esperantisto rajtas konigi en Flandra Esperantisto sian

opinion lojale kaj honeste. Ju pli diversopiniaj estos la artikoloj, despli
interesa estos la revuo.

Ciuj esperantistoj, anoj de kiu ajn subpremita popolo, estas invitataj
konigi en Flandra Esperantisto la suferojn kaj luktadon deasia nacio.

CM kontraŭ-militema samideano povas kontraŭbatali en Flandr'a
Esperantisto militarismon kaj militon.

Ĉiu literaturamanto havas la okazon publikigi en Flandra Esperantistp
ĉu belan poemon, ĉu legindan prozaĵon.

La kantemuloj trovos en Flandra -Esperantisto tekstojn de lernindaj
esperantigitaj Flandraj kantoj.

Mallonge: Flandra Esperantisto batalos por ĉio, kio estas justa kaj

bela!
Flandraj esperantistoj, kun ni daŭre antaŭen:
por Flandrujo!
por Esperanto!
por la Mondjaco !

FLANfRA ESPERANTISTO.



la Flandra Kongreso de Esperanto.
Antverpeno, 7an-8an-9an de Junio 1930.

Honora Prezidanto : S-ro Frans Van Cauwelaert, urbestro.

Niaj antaŭvidoj pravigis nin: la la. Flancha Kongreso de Esperanto
iĝis sukceso; ĝi ne egalis, sed superis laŭ nombro de partoprenantoj
kaj laŭ programo la Belgajn kongresojn.

Jam sabate en la akceptejo en la salono Van Wezenbeke alvenis
multaj gesamideanoj el aliaj lokoj de Flandrujo; ankaŭ kelkaj ekster-
.landaj samideanoj jam estis alvenintaj, i.a. ĉefredaktisto de „Holanda Es-
'perantisto" s-ro Kloek kun sia edzino; nia bona amiko Moy Thomas,
ĉefdelegito de U.E.A. en Londono; s-ino Dirksen, la maljuna sed vigla
patrino de la konataj Holandaj pionirinoj s-finoj Isbrücker kaj Roskes;
ŝia nepino f-ino Roskes; nia rejnlanda amiko Martin Fehr kun sia frato
kaj tri geamikoj; k.a.

S-ro Karnas (ni nun jam diru, ke la prezidanto de la Kongresa
Komitato dum la kongreso sin montrigis senegala paroladisto) malfermis
la kongreson kaj bonvenis la eksterurbajn kaj eksterlandajn gesam-
ideanoj n.

Poste s-ro Lodema, la „reĝisoro parolanta al la publiko" de la
kabaredvespero per tre sprita paroladeto enkondukis la diversajn artist-
ojn: la esperantan trobadoron Moy Thomas kun liaj mem komponitaj ,kaj
per la gitaro mem akompanataj kantoj, i.k. „Flandroj, vekiĝu !" estis
la plej aplaŭdata; la rekantaĵon oni ĉiuj plengorĝe kunkantis; la kanto
devis esti bisata — Karnas, akompanata ĉe l' fortepiano de Oscar Van
Hoof, aŭdigis kelkajn esperantajn societkantojn el sia kantlibro kaj
kunkantigis la rekantaĵon; — kaj Lodema mem aŭdigis du tradukitajn
Speenhoff-aĵojn; specialan sukceson akiris du Hobokenaninoj: la juna
f-ino Maria Van den Kerckhof per esperanta deklamaĵoj kaj S-ino Somers
per kantado de esperantigitaj Flandraj kantoj. Nia Liera dika kamarado
Torfs, insiste petata tion fari,, aŭdigis kelkajn sanajn, Flandrajn humor-
aĵojn kaj... eifluigis larmojn de ridado el la okuloj de la aŭskultantoj.
Ci tiu kabaredvespero finiĝis per dancado, dum kiu estis lernata la
Rekta Vojo-valso al la nesciantoj.

Dimanĉe multaj esperantistoj eĉ ne-kongresanoj ĉeestis la esperantan
Diservon en la preĝejo de la Redemptoristoj, Hopland. Lia monaria
Moŝto De Coene, prezidanto de la Belga Katolika Ligo Esperanta,
faris la Diservon kaj esperantan predikon. La tuta ceremonio estis tre
ünpona kaj faris bonan impreson sur la ne-esperantistaj kredantoj en
la preĝejo.

La ne-katolikaj samideanoj jam ekstere atendis por post la meso ĉiuj

sekvantare iri al la urbodomo. Tie la urbestro mem s-ro Frans Van
Cauwelaert, honora prezidanto de la Kongreso, atendis por oficiale
akcepti la kongresanojn. S-ro Karnas unue prezentis la gekongresanojn
al la urbestro kaj dankis lin pro lia fido en nia afero akceptante la
honoran prezidantecon de la la. Flandra Kongreso de Esperanto kaj
nun oficiale akceptante la gekongresajn en la urbodomo de la gastama
Antverpeno. S-ro Frans Van Cauwelaert, kiu estas unu el la plej bonaj,
se ne la plej bona Flandra paroladisto, paroladis tiam kiel li nur tion
kapablas. Ni bedaŭras, ke ni ne posedas la tekston de lia parolado,
vera perlo de elokventeco kaj 'politika saĝeco. En la nomo de la Flandraj
esperantistoj poste paroladis advokato Jozef Muys, la prezidanto de la
Flandra Ligo Esperantista.

La urbestro poste invitis la gekongresanojn viziti la diversajn salonojn
de la urbodomo. La pordisto de la urbodomo, s-ro De Meulenaere,
klarigis la vidindaĵojn kaj gvidis la vizitántojn.

Sekvantare la gekongresanoj nun iris al la Reĝa Ateneo, kie en
la festsalono okazis la laborkunsido de Flandra Ligo Esperantista. S-ro
Karnas transdonis tie la prezidantecon al s-ro adv. Muys, kiu en tre
rimarkinda malferma parolado montras, ke ni estas revoluciuloj... kon-
traŭ ekzistanta malordo. Internacieco antaŭsupozas naciecon. Ne estas
do mirinde, ke la Flandroj, tion komprenantaj, iĝis internaciuloj kaj
tamen ankoraŭ ŝatas la gepatran lingvon. Male la Belgoj forpuŝas en
siaj esperantistaj organizaĵoj la Flandran lingvon. Faktoj tion pruvas.
Starigo de F.L.E. iĝis do necesa por havigi al la Flandroj ligon, kiu
amas ilian lingvon.

Cio tio ŝajnis al ĉiuj tiel logika, ke neniu malaprobis. La statutoj
de la Ligo ne jam estas tute pretaj. Laŭ propono de s-ro Lodema ĉiu
grupo ricevos ekzempleron de la projekto kaj do antaŭe povos priparoli
ilin.

Sekvis nun la salutparoladoj: unue nia simpatia angla amiko Thomas
simple kaj senĝene esprimis siajn sukcesdezirojn; poste s-ro Kloek
deziris oficiale nome de la Nederlanda Federacio de Laboristoj Esper-
antistaj kaj persone al la kongreso sukcesegon; s-ro Stem, el Hungarujo,
atentigis pri la reciproka simpatio inter Flandroj kaj Hungaroj; lia
monaha Moŝto De Coene en sia salutparolado poste montris la utilecon
de Esperanto je kiu ajn kampo.

Poste paroladis delegitoj el diversaj komunumoj de Flandrujo: s-ro
Van Ghendt (Sta Nikolao), s-ro De Bondt (Aalst), s-ro Torfs (Liero),
s-ro De Boes (Ronse), s-ro Huysman (Bruselo), k.t.p. Ciuj klarigis
la situacion de la movado en sia urbo.

Nome de la organizintaj grupoj poste parolis: por „Flandrema Grupo
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Esperantista," Jan van Schoor; por „Hobokenaj Esperantistoj," s-ro
Van Tichel; por „Nia Ideo," s-ro Mortier; por „La Rekta Vojo," s-ro
Lodema; por „Suda Lumo," s-ro Jan Jacobs.

S-ro Van den Eynde parolis poste kiel Flandra esperantista skolto •
kaj klarigis la situacion inter la Flandra esp. skoltaro.

Skribe sendis bondezirojn al la kongreso: la Germana Esperanto-
Asocio, la Katalun-Baleara Esperantista Federacio (K.E.F.), s-ro
Roparz Hemon, gvidanto de „Gwalarn" kaj „Nord-Okcidento," nome
de la bretonemaj esperantistoj, la S. A. T. grupo el Bautzen (Ger-
manujo), kaj simpatiantaj samideanoj el diversaj landoj.

Poste S-ro Van Schoor raportis pri „Flandra Esperantisto," pri ĝia
enhavo kaj ĝia sukceso. La revuo, kiu iĝis nun propraĵo de „Flandra
Ligo Esperantista," devas esti la parolilo de ĉiuj Flandraj esperantistoj;
ĉiu Flandra esperantisto povas defendi en ĝi sian opinion, kia ajn tiu
estu. La parolanto faras varman alvokon por kunlaborado kaj subteno.

S-ro Muys dankis s-ron Van Schoor kaj f-iron Vervloet pro ilia
prizorgado de la revuo. Poste li denove klarigas la duoblan celon de
la Flandra Ligo: disvastigo de Esperanto en Flandrujo, diskonigo de
la Flandra arto kaj kulturo en la eksterlando. S-ro Van Schoor, nome
de Flandrema Grupo, proponas, ke la Ligo havu trian celon, nome
kunlaborado laŭ ĝia povo al la efektivigo de la mondpaco. S-ro Karnas
akceptigas, ke tiu punkto estu detale pritraktota dum la sekvonta
Ligkunveno.

Post iom da diskuto oni akceptas kiel lokon de la 2a. Flandra
Kongreso Aalst.

Laŭ iniciativo de s-ro De Boes monkolekto estas farata.
S-ro Jacobs proponas uzi dum la kongresaj kunvenoj la flandran

lingvon; s-ro Muys defendas la uzon de la esperanta; oni elektas la oran
mezvojon, proponitan de s-ro Van Schoor, nome uzon de la flandra
aŭ de la esperanta laŭplaĉe.

Estis iĝinta tempo por iri al la Flandra operejo antaŭ kiu la kongres-
anoj estis fotografataj.

Dum la festeno en la restoracio Verlaet ĉiuj malakrigis sian malsaton
per la bongustaj manĝaĵoj. Martin Fehr, Moy Thomas, Gommer Torfs
k.a. agribligis la paŭzojn inter la diversaj manĝoj. S-roj Karnas, Muys,
Thomas, Lodema, Van Schoor k.a. tostis vetsprite.

Por plifaciligi la digeston oni faris poste malgrandan promenadon tra
la urbo. S-roj Van den Eynde kaj De Haaff gvidis dum la promenado
la gekongresanojn.

En la salono „Patria" ĉiuj denove kunvenis por la Artkoncerto. La
koncerto, kies organizon ni ĉefe dankas al la bonvolemo kaj bongusto

de f-ino Ethel Parkinson, estis vere arta koncerto; oni juĝu mem laŭ
la programo: F-ino Ethel Parkinson, unua premio de la Belga Muzika
Kolegio, aŭdigis sur la fortepiano „La akvaĵoj en la vilao de Este" de
Fr. Liszt kaj „Arabesko" de Cl. Debussy; fortepiankvarteto, konsistanta
el f-ino Laura Schoofs, violonistino, s-ino A. Van Baelen, pianistino,
s-ro G. Claeys, altviolonisto kaj s-ro E. Dense, violonĉelisto, donacis
grandan artĝuon per la ludado de „Rondo" de A. Mozart kaj „Adagio
kaj Rondo" de Fr. Schubert; kun multe da gusto kaj sento f-ino L.
Schoofs sole ludis „Mia kor' sopiras" de A. Mozart kaj „Meditado el
Thaïs" de Massenet. Grandan sukceson akiris s-ro Hector Vermuyten
per deklamado de „Orfeo" de Karel Van de Woestijne.

Ciuj ĉeestantoj laŭdis la artplenan kunmetadon kaj senmakulan luda-
don de la koncerta parto. La ĉefaĵo de tiu vespero tamen estis la repre-
zentado de „Bietje," la ĉarma unuakta teatraĵo de M. Sabbe, majstre
tradukita de nia samideano D-ro W. Van der Biest. Niaj geamikoj
Gommer Torfs, Juul Karnas kaj Martha Vervloet konigis sin al ni kiel
veraj artistoj (por ambaŭ lastaj ni havas specialan admiron, ĉar ili mal-
graŭ sia gigánta laboro kiel prezidanto kaj sekretariino de 1 Organiza
Komitato tiel konscie lernis sian rolon). Gommer Torfs ludis Jean Bap-
tiste konsciencplene; li estis la revita figuro por tiu rolo. Juul Karnas
ludis la timeman Monne en la preciza tono: Martha Vervloet, kiel „Biet-
je," ĉarmis de sia apero la ĉeestantojn kaj mirigis ilin per sia natura,
movema ludado; sian minueton ŝi devis redanci. Tondra aplaŭdado ekso-
nis je la malleviĝo de la kurteno kaj estis la meritita rekompenco por
la admirinda laboro de niaj tri geamikoj ! Honorsaluton al ili kaj... peton:
tio ne estu estinta la unua kaj lasta fojo, ke ni vidis vin en Esperantujo...
sur la bretoj.

Nevideblaj sed meritplenaj kunlaborantoj al tiu sukcesplena reprezen-
tado estis la reĝisoro s-ro Jos. Van den Eynde kaj la sufloro s-ro Fr. Roe-
lants. Ni aldonu, ke ĉiuj kunlaborant-inoj de tiu neforgesebla vespero
ricevis belan florgarbon.

Dum la paŭzo s-ro Jan Jacobs, prezidanto de A.P.P.K., faris tre
rimarkindan paroladon pri esperantaj kursoj kaj ekzamenoj kaj sciigis
la rezultojn de la ekzameno organizita de la Flandra Esperanto-Instituto.
La sukcesintoj ricevis sian diplomon de la ĉeestantaj eksterlandaj sam-
ideanoj..

La belan spickukon, kiun f-ino Vervloet kiel „Bietje" en la teatraĵo
estis ricevinta de Jean Baptiste, ŝi fordonacis por forlotumi ĝin inter
la ĉeestantoj : la feliĉa gajnanto estis inter la Aalstaj geamikoj. Je lia
honoro ni diru, ke li grandanime partigis siavice la spickukon inter la
ĉeestantaj malsatantoj.

Neforgesebla vespero estis !...
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Lunde multaj vizitis la Urban Navigacian Muzeon (multaj aliaj ne tiel
frue kapablis ellitiĝi !) , kie s-ro Em. Beuckeleers-Donche tre afable rond-
gvidis la vizitantojn kaj donis tre interesajn klarigojn.

Je la 10a. alvenis aŭtobuso ĉe la Muzeo dudeko el niaj gesamideanoj
el Bergen-op-Zoom (por la Antverpenanoj malnovaj konatuloj) kaj ĉe
la enirejo de la Ekspozicio ĉiuj reariĝis kun la dormemuloj. En la Eks-
pozicio s-ro Jan Jacobs gvidis la gesamideanojn kaj vidigis al ili tiom,
kiom estas eble vidi dum unu tago en tia grandioza ekspozicio. En
„Malnova Belgujo" la vizito finiĝis kaj kelkaj jam adiatlis por trafi la
vagonaron.

Je la 9a. multaj aŭskultis la sonorilarkoncerton sur la ĉefpreĝejo kaj
je la 10a. la nelaciĝintaj kongresanoj kunvenis en „Pannenhuis" por
adia:íi unu la alian. Tie la prezidanto de la Organiza Kimitato ree mal-
fermis la kluzojn de sia elokventeco, s-ro Holleman parolis nome de
la Bergen-op-Zoomanoj. Kaj nia amiko Fehr nome de la ĉeestantaj
Germanoj. Vere kortuŝa estis la adiaŭo, kiun ĉiuj plimildigis per varma:
„ĝis la revido, ĝis la proksima jaro en Aalstl"

Malmultaj ankoraŭ postrestis kun la Antverpenaj amikoj, .a. la fidela
Moy Thomas. La Kongreso estis preterpasinta; laca oni sin sentis sed
kontenta, kontentega pro la farita laboro... Car laboron tiu kongreso
postulis de la organizintoj, inter kiuj estas kies nomon ni ne citis,,
sed kies laboron pro tio ne estis malpli plenmerita...

Dum la kongreso estis farata tre vidinda filmo. La grupoj, kiuj dezirus
vidigi tiun filmon al siaj membroj, bonvolu interrilati por reprezentado
kun s-ro Meire, Kathelijnevest, 26, Antwerpen.

***
El diversaj flankoj oni jam skribis al ni por danki nin pro la agrablaj

tagoj, kiujn la kongresanojn pasigis en Antverpeno. Nia respondo: ni
agis laŭ nia povo kaj faris neniom pli ol nia devo.

RAPORTANTO.

La 2a Flandra Kongreso de Esperanto okazos dum Pente- .

kosto 1931 en Aalst.

Lasthore ni ekscias, ke la Antverpena urbestraro donis al la
Ia. Flandra Kongreso de Esperanto subvention de tri mil
frankoj.

1830 - 1
Funebra Datrevena Festo por la Flandroj.

E. — EN LA INSTRUADO

1881 En Bruselo, kvankam pli ol la duono el la infanoj komprenas
nur la Flandran, — estas depost 1830 organizataj la unuaj
40 Flandraj klasoj por malalta instruado, kontraŭ 347 Francaj
klasoj.

1913 De ĉi tiuj Flandraj klasoj postrestas ankoraŭ 24, kvankam laŭ
la loĝantarciferoj devus esti en Bruselo 800.

1914 En la Valono provinco Hainaut estas 2927 unuagradaj lernejoj
kun jarbudĝeto de 3.509.100 fr. En la Flandra provinco Ant-
verpeno estas 757 unuagradaj lernejoj kun jarbudĝeto de 904.300
frankoj.

1883 La unua leĝo  pri la lingvouzo en la Stataj Mezgradaj Lernejoj
estas akceptata: en Flandrujo de nun la Germanaj lingvaj, Geo-
grafio, Historio kaj Fiziko' devas esti instruataj nederlandlingve.

1910 Plivastigo de ĉi tiu leĝo por la t.n. Liberaj Mezgradaj Lernejoj.
Ambaŭ leĝoj restis preskaŭ senefikaj per la kontraŭagado en
la Valonaj ministrejaj oficejoj.

1914 En Valonujo (2.919.400 loĝantoj) ekzistas 49 Stataj Mezgradaj
Lernejoj. En Flandrujo (4.651.900 loĝantoj) ekzistas nur 29.

1914 En la Valona provinco Hainaut estas 42 Industriaj lernejoj. En
Orient-Flandrujo 6, en Antverpeno 1.

1904 La ununura Agrikultura lernejo eŝtas en Gembloux (Valonujo),
kvankam 2/3 de la kamparanaro estas Flandroj. La kursoj okazas
nur France.
Sekvo: el la 15 diplomoj disdonitaj en 1914 estas 8 al Valonoj,
3 al Bulgaroj, 1 al Greko, Brazilano, Hispano, Italo... al Flan-
droj: 0.

1914 Ekzistas du ŝtataj universitatoj: 1 en Lieĝo, 1 en Gento; du
„liberaj" universitatoj: 1 en Lovano, 1 en Bruselo. Ciuj kvar
estas francaj laŭ siaj kursoj kaj sia tendenco. — En Gent oni
aldonis depost 1883 — sur papero ! — kelkajn Frandrajn kursojn.

1916 La „aktivistoj" efektivigas la malfermiĝon de la Genta Univer-
sitato kaj tute flandrigas ĝin. ,En 1917-'18 estis kompleta neder-
lande instruanta profesoraro kun 800 Flandraj studentoj.

1917 Sisteme la aktivista Ministrcjo de Instruado efektivigas la flan-
drigon de la unuagrada instruado en Grand-Bruselo kaj poste en
tuta Flandrujo laŭ artikolo 20 de la Leĝo de 1914.

1918 La reveninta Belga registaro kondamnigas je enkarcerigpunoj
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ĉiujn profesorojn de la Nederlanda Universitato en Gento. La
Universitato estas remalfermita laŭ la iama franca farado, ĉiuj
diplomoj 1916-1918 estas nuligataj kaj 500 studentoj por ĉiam
malakceptataj en ĉiuj Belgaj universitatoj.

1923 La Genta Universitato estas dulingvigata per la „Nolf-leĝo,"
kun Franca sekcio (2/3 da Francaj lecionoj, 1/3 da Flandraj)
kaj Flandra sekcio (2/3 da Flandraj, 1/3 da Francaj). La Flan-
draj studentoj „bojkotas" ĉi tiun pedagogian herezon.
De la Grand-Financo estas tiam fondata Franca „Ecole des hautes
Etudes," kie oni — ankaŭ profesoroj el la Genta Universitato —
instruas franclingve...

1922 En Antverpeno estas fondata Altgrada Kolonia Lernejo tute
franca, flanke de la plejparte franca Komerca Universitato (en
1917 por nelonga tempo flandrigata de la aktivistoj) .

1925 Depost 1919 la lasta flandra klaso estis forigata en Bruselo.
Ankaŭ en la Froebellernejoj. Nun estas reorganizata en Vorst-
apud-Bruselo... unu sola flandra klaso pro ofta protestado de
la flandra loĝantaro.

1928 Por la 4 Valonaj provincoj ekzistas:
11 Stataj normallernejoj... en Flandrujo: 5.
16 Ateneoj... en Flandrujo: 8.
72 Stataj Mezgradaj Lernejoj... en Flandrujo: 38.

E. — KULTURO KAJ ARTO

1832 Unulingva franca Akademio por Arto kaj Literaturo estas fon-
data en Bruselo.

1836 J. F. Willems kaj Kanoniko J. B. David prezentas al la registaro
projekton por la fondo de Nederlanda Art-Akademio... Nur en
1886 ĉi tiu estas fondata en Gento.

1848 En Gento estas konstruata majesta franca teatro ricevanta
grandan, ĉiujaran subvencion. La Flandroj devas reprezenti siajn
teatraĵojn en kafejoj ĝis en 1899, kiam ankaŭ Nederlanda Teatro
estas konstruata. Antverpeno ricevis sian Nederlandan Teatron
en 1872, Bruselo en 1887.

1865 Je l'unua fojo oni toleras Nederlandan tekston por muzikaj kom-
ponoj ĉe la Statekzamo por Muziko, nomita „Roma Premio."

1876 De Urbo kaj Kortumo la .Franca Operejo de Bruselo ricevas
jarsubvencion de 200.000 fr. Al Flandraj reprezentadoj oni donas
15.000 fr.

1890 Stataj, subvencioj al Muzik-Konservatorioj:
Bruselo, 	 725 lernantoj: 199.280 fr.
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ENHAVO :

ORIGINALAJ POEMOJ:

Appleby, Wilfrid M.: Gaja maro 43
Homoto: Flandroj, vekiĝu ! 155
Kloek, Adriaan: Simila al ĉerizo 40

Kvarfolia 	 trifoli' ! 74
Roskes-Dirksen, C. J.: Majstro 58

Simile al la mar' 104
Se en arbar' 114
Clojo 114
Esperantuja Kanto ... 171

Schoor, Jan van: Katalunoj ! ... 24
Je l' nova jaro 	 ... 	 ... 97
Kontraŭmilitema Kanto 120
Fariseoj 177

Vervloet, Martha: Aŭtunaj Impresoj 73

TRADUKITAJ POEMOJ:

Gezelle, Guido: Kor' mia estas kiel flor' (trad. Hector Vermuyten) 132
La Skribisteto. (trad. Maur. Seynaeve) 133
La Flandra Lingvo (trad. Hector Vermuyten) ... 	 ... 	 ... 133

Montagne, Victor A. de la: Avino (trad. Martha Vervloet) ... 	 ... 43
Peene, H. van: La Flandra Leono (trad. Antoni Grabowski) 17
Rodenbach, Albrecht: Ci ridis (trad. Jan van Schoor) 	 ... 	 ... 	 ... 59

201
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Wilaert, Erik: Marŝkanto de l' Blinduloj de la Nederlanda Gento

(trad. Martha Vervloet) ... 	 140
Woestyne, Karel van de: Orfeo (trad. Hector Vermuyten) ... 	 51

FLANDRAJ KANTOJ ESPERANTIGITAJ:

Antheunis, G.: Printempa Kanto (trad. Oscar van Schoor) ...
Clercq, René de: Eden-hejmo (trad. Jan van Schoor) ... ... ...
Cori, Frans de: Patrino kaj Infano (trad. Jan van Schoor) ... ...

Lambrechts, Lambrecht: La Tremvostulo (trad. Martha Vervloet)
Langendonck, Prosjier van: Naskiĝis infaneto (trad. Hector Ver-

Mont, Pol de: Loĝadas multaj birdetoj (trad. Jan van Schoor)
Rooy, H. van: Sunradieto (trad. Martha Vervloet) ... ...
Sevens, Th.: Nia Patrolando (trad. Oscar van Schoor) ...
X. X. X.: La Fiŝkaptisto (trad. Oscar van Schoor) ... ...

ORIGINALAJ PROZAJOJ:
Torfs, Gommer: Okaze de la centjarfesto de Guido Gezelle ...
Tyneverum: Karel van de Woestyne ...

Guido Gezelle ...
Vaerens, Pol: Historio de Pluvombrelo
Vervloet, Martha: Iom pri Felix Timmermans ...

TRADUKOJ EL LA FLANDRA:
Baekelmans, Lode: Kristnaskovespero (trad. Jan van Schoor) ... 	 82
Denucé, D-ro J. de: Antverpeno en la XVIa. kaj XVIIa, jarcento

(trad. Hector Vermuyten) 	 24
Timmermans, Felix: Somera Pluvo (trad. Jan van Schoor) 	 69
Verriest, Hugo: La Flandra Popolo (trad. Pol Vaerens) 	 13

EL LA ANGLA:
Poe, Edgard: La ovala Portreto (trad. Edgard Verheyden) 	 163

EL LA JUDA:
Pinski, D.: La Transportisto (trad. J. Guterman) ... ... 	 .... 99

EL LA NEDERLANDA:
Huell, Alexander Ver: Kalumnio (trad. Martha Vervloet)

	
119

FLANDRA RAKONTO
Pri la Fraŭlino, kiu reis al la Sankta Virgulino por akiri edzon

(rerakontis Jan van Schoor) ... 	 57

FLANDRA MOVADO:
Lango vane snurita: Al la Flandra Socia Memregeco ...
Lango vane ŝnurita: La Graveco de la Flandra Lingvo ...
Tyneverum: La estiĝo de la Flandra Movado ... ... ...

Ce la Flandraj Blinduloj ...
Februaro 1918 ...
Flandra soldato rifuzas obei francajn ordonojn ... ...
Flandroj ĉe la Internacia Blindulkongreso en Vieno, La
Izer-memormonumento de Flandrujo, La ...

Lastaj Balotelektadoj en Flandrujo, La ... ... ... ...
1830-1930 	 ... 	 101, 117,

MONDPOLITIKO
Istvan, Pust kas: La Hungara Problemo
Vaerens, Pol: Ceĥoj kaj Slovakoj ...
Vos, Herman: La juĝo de Versajlo
Admirinda Mussolini, La
Alsac-Lorena Alfabeto, La
Faŝista Militemo
friando, El
Katalonujo, Novaĵo el .. 	 ...

ESPERANTISTA MOVADO:
Tutmonda:

Cart, Th.: La lingva Evoluado
Ramboux, Georges: Utopio ...
Vaerens, Pol: La Interna Ideo
Zamenhof: aj Paroloj
Arnhem, Al
Esperanto kaj Blinduloj (trad. Pol Vaerens)
Internacia Esperanto-Muzeo, Wien ...
Internaciaj semajnoj esperantistaj
Lingvoj kaj Idiomoj
Pri la pseŭdo „Kataluna Esperantisto"
Severa kritiko pri la K. R. ... ... ...
22a. Universala Kongreso de Esperanto

FLANDRA:
Ghendt, Max van: Publika letero al la Estraro de „Belga Ligo

Esperantista" ...	 .... ...

Max: Kiuj volas disŝiri grupojn? ...
Aktivistoj, lernu Esperanton!
Ai niaj amikoj ...
Belga Ligo Esperantista kaj la Flandroj
Dokumentoj por la historio de la Esperanto-movado en Flandrujo
Esperantistoj, juĝu!
Esperanto-Ekzamenoj 	 ... 156,
„Flandra Esperantisto," Pri ...
Flandroj kaj la Esperantista Lingva. Komitato, La ... ... ... ...
Flandra Kongreso de Esperanto, la. ... 109, 123, 137, 154, 169,
Flandra Ligo Esperantista 	 ... 181,
Francemaj U.E.A. delegitoj en Flandrujo ...

Inter Ni ... ...	 12, 29, 42, 60, 75, 86, 110, 127, 144, 158, 183,

162
40
73
54

81
73

150
194
119

129
49

134
44
67

57
88
65

113
156
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185
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148
171
179
111
23

186
198
55

197
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Je nia afero 	 1
Je nia nov jara numero 	 ... 	 98
Kion vi ŝatas ••• 	 187
Okuloj malfermiĝas, La ... ••• 	 135
Vlamingen. leert Esperanto 	 ... 	 ... 	 8

DIVERSAJ ARTIKOLOJ
Casas, L. K., Jaunie Grau: La multlingveco en la ĉiutaga vivo 167
Dickens, Ch.: Pri la Milito .._ 	 ... 157
Jan: Sub la libera ĉielo ... 	 ... 	 55
Kautsky, Karl: El „La Liberiĝo de la Nacioj" ... 	 ... 180
Meŝtan, Francisko: Kiun lingvon paroladis Nia Sinjoro Jesu-

Kristo? 	 39
Vaerens, Pol: Neprilaborita fruktodona Kampo por la Flandraj

Esperantisto] 	 92
Diversaj Informoj 	 3
Diversaĵoj 	 15, 48, 59, 79, 93
Esperanto kaj Pacifismo 	 38
Gratuloj 	 21, 38, 60, 170, 196
Heroeco (trad. John Théry) 	 100
Korespondado 	 194
Leterkesto ... 	 6
Nekrologo ... 	 ... 	 54, 196
Perfiduloj 	 41
Reĝa maldeco 	 ... 122
Subteno por nia revuo 16, 32, 45, 59, 76, 91, - 98, 120, 135, 157, 184, 200
Vortfarado leaj popola Edukado ... ... 41
BIBLIOGRAFIO 16, 32, 48, 60, 76, 96, 108, 128, 137, 139, 160, 181, 199
ESPERANTO DOOR ZELFONDERRICHT: 30, 46, 61, 77, 94, 107

124, 142, 159, 190

ILUSTRAJOJ
Bretona Herokruco ...
Cauwelaert, Frans van ...
Flandra Kongreso de Esperanto, Poŝtkarto de la la. ...
Flandra Kongreso de Esperanto, Sigelmarko de la la.
Flandrujo ... 	 ...

For la militarismo !
For la milito! ...
Gezelle, Guido ... ...
Hodiaŭ mi, morgaŭ vi
Izermonumento, La ...
Turo de fideleco al Flandrujo, La 	 ...
Kiel la Ligo de Nacioj forĝas la pacon
Makadamvojo de Adinjzerke ...
Malnova strateto en Melileno
Timmermans, Felix
Unue la ludo, poste l'infero ...
Vos, Herman
Zamenhof, L. L. ... 	 ...

Liego, 	 674 lernantoj: 103.854 fr.
Gento, 	 683 lernantoj: 93.472 fr.
Antverpeno, 1138 lernantoj: 70.250 fr.

1897 Post vigla 38-jara batalado Peter Benoit sukcesas rekonigi sian
Muziklernejon en Antverpeno kiel Reĝa Flandra Konservatorio;
ĝis nun ĉi tiu estas ankoraŭ ĉiam en tute malinda kaj malvasta
konstruaĵo.

1905 En 2623 Belgaj komunumoj estas 826 oficialaj bibliotekoj, jene
dividitaj:
En 4 Flandraj provincoj kun 905 komunumoj: 294 bibliotekoj.
En 4 Valonaj provincoj kun 1374 komunumoj: 360 bibliotekoj.
En Valona Brabanto kun 344 komunumoj: 72 bibliotekoj. En
Flandra Brabanto kun 344 komunumoj: 100 bibliotekoj.
Totaloj: Flandraj bibliotekoj: 394.
Valonaj bibliotekoj: 432.

1905-1908 La ŝtataj subvencioj dum ĉi tiuj 4 jaroj sumiĝas je:
15.701 fr. al Flandraj bibliotekoj;
88.893 fr. al Valonaj bibliotekoj.

1907 Post longedaŭra kalvaria historio Antverpeno ricevas propran
konstruaĵon por sia Flandra Operejo.

1907 En la Antverpena Desegna Akademio la altgradaj kursoj estas
ankoraŭ francaj kaj tiel Flandroj estas forigataj.

1908 Antverpeno donas jarsubvencion de 25.000 fr. al la „Théâtre des
Variétés," kiu estas laŭdata de la Franca konsulo Crozier kiel
„mirinda ilo por disvastigo de la franca penso en Flandrujo."

1909-1911 Stataj premioj al teatraĵoj:
al Flandraj: 27.745 fr. (40 teatraĵoj);
al Francaj: 1.775 fr. (7 teatraĵoj);
al Valonaj (! fl : 37.590 fr. (70 (?) teatraĵoj) .

1910 La Muzik-Konservatorio en Gento restas preskaŭ tute Franca.
En tiu de Bruselo eĉ ne ekzistas kurso de Nederlanda deklamado,
nek de Flandra kantado.

1912 Je la „Goja Eniro" de Reĝo Albert la tritagaj Flandraj Muzik-
festoj en Gento (1250 koncertantoj) postlasis deficiton de 3790 fr.,
kiun la urbestraro rifuzis kovri, sed ĝi pagis
69.300 fr. al la Itala orkestro de Sechiari;
42.500 fr. al la Angla Imperial Choir;
5.000 fr. al la koncerto de la franca semajna ĵurnalo Comcedia.

1912 Dum la Mondekspozicio en Gento la urbo donis 80.000 fr. al
Francaj artaj koncertoj. Ne unu cendon al Flandra!
La Flandra kantistino f-ino Edith Buyens ne povis esti menciata

74
169
123
109
105
37

7
136
121
21
21

196
20

157
68
87
34
58

204



je pli-malpli

havas preskaŭ tiom da lernantoj kiel

sur programo kiel aliĝinta al la „Flandra" Operejo de Ant-
verpeno.
Flandroj, kiuj dum ekskluzive franca koncerto ekkantas kiel pro-
testo „La Flandra(n) Lcono(n)," estas forpelataj per policaj
hundoj.
Kiam la Flandroj proprakoste volis aŭdigi la oratorion „De
Schelde" de Peter Benoit per kantistaro de 600 personoj, oni
rifuzis al ili la „festsalonon," pretekste ke ĝi estis promesita
al... cirko !

1914-18 La libroj sendataj el Belgujo al la Militkaptitaj Malliberejoj
estas 90 p.c. Fráncaj. La Flandra-Holanda Unuiĝo „Volksopbeu-
ring" rebonigis tion lat_tpove per la sendado de grandaj kvantoj
da Nederlandaj libroj.

1924 La Flandra parlamentano van Schuylenberg plendas en la parla-
mento, ke en la Flandraj stacidomoj oni vendas 60 Francajn kon-
traŭ 20 Flandraj libroj kaj 50 Francajn revuojn kontraŭ nur
1 Flandra.

1926 La supre cititaj missituacioj regas ankoraŭ ĉiam
alta grado.
Unu sola ekzemplo por ilustrado:
La urbo Bruselo donas al la franca operejo en la „Théâtre de
la Monnaie" jarsubvencion de 150.000 fr.
La Nederlanda Teatro en la Lakenstraat ricevas 7.500 fr.

1928 Statsubvencioj al Konservatorioj:
En Valonujo: 1.231.000 fr.
En.Flandrujo: 84.646 fr.

1928 Statsubvencioj al Konservatorioj :
Bruselo: 984.711 	 fr.
Lieĝo : 510.634 fr.
Gento: 407.464 fr.
Antverpeno: 389.772 fr.
Tamen Antverpeno sole
Bruselo kaj Lieĝo kune !

K. A.

DANKON, GRANDAN DANKON

Ni ŝuldas al la Flandraj samideanoj, kiuj tiel gastame akceptis nin
en ilia interesa kaj bela urbo. Ni sentis nin tute en familia rondo.
Espereble ni iam havos la okazon denove renkonti unu la alian. Ûis
revido, karaj geamikoj.

Adriaan Kloek kaj edzino.

MUZIKO.

Desegnajo de Frans Van Immerseel.
(Kliŝo de la Joe English - Gildo).

FLANDRA KANTO ESPERANTIGITA

LULA KANTETO.
uziko de Edw. Keurvels

Steletoj jam brilas tre hele, 	 Venteto murmuras la kanton,
nun dolĉe ekdormu knabet', 	 ĝi kantas kun via patrin',
steletoj vin ĝoje lumigas, 	 karulo, kviete ripozu,
gardante lulilon kun mi. 	 ne movu en via Iulil'.
Du, du, amata de mi !

	
Du, du,. amata de mi!

Patrino vin tiel an.egas,
anĝelo, dum nokto kaj tag',
kaj dolĉe ŝi kisos l'anĝelon,
dum sonĝo ridantan al ŝi.
Du, du, amata de mi !

Tradukis

Teksto de Leo Bouchery

D-ro van Melckebeke.
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Hejmen

Tro baldaŭ jam rapidas for

La vagonaro al la hejmo.
Ankoraŭ bolas en la kor'
La sango ja en ĉiu vejno.

Ankoraŭ tiklas min la rid'
Sur la vizaĝo de l'amiko,
En ĝi fandiĝis la rigid'
Kaj tro severa la kritiko.

La gaja ton' de l' Flandra vort'
El multa, ridetanta buŝo
Malproksimigis min de l' mort'
Per milde karesanta puŝa.

La vagonar' rapidas for
El ĉarma urbo Antverpeno,
Ĝi restos kara rememor'
Ankoraŭ longe post reveno.

Adriaan KLOEK.

La nokta Horo.
de FELIX TIMMERMANS

Silente kaj nigre estis en la domo.
Marus, la fasadpentristo, dormis flanke de sià malsana edzino, kiu estis

sanktoleita tiun ĉi matenon.
La filo dormis en la plej supra etaĝo kaj la du filinoj en la tera,

malantaŭe. — Ili dormis kun siaj pordoj malfermitaj, por ke ili rapide
ekveku je la unua voko de patro.

Ih ĉiuj estis enlitiĝintaj ruĝokule. La kuracisto estis doninta malmulte
da espero, sed se ŝi povus pasigi la nokton, Si certe estus savata.

Ili estis preĝintaj antaŭ la Sankta Virgulina skulptaĵo, la kandeloj
estis forbrulintaj, la odoro ankoraŭ turniĝadis supren super la mallumaj
kaviĝintaj ŝtupoj. Ekstere la neĝo silentigis ĉian bruon. Estis senbrue
interne kaj ekstere.

Marus kuŝis apud ŝi kaj provis restadi nedormanta per preĝado kaj
pririgardado de moviĝemaj ombroj de la noktlampeto. Sed neatendite li
estis ekdorminta kaj la morto venis vidi tra la fenestro. Ĝi ektremigis
la lumeton kaj eksilentigis la horloĝon. Estis senbrue kaj mallume
en la domo.

Subite Marus ekskuiĝis, duone ekvekis kaj petis: „Roos, ĉu vi ion
diris?"

Roos ne respondis kaj dum li provis restadi vekanta per unu okulo
li ne kapablis per du — li reekdormis.

La nokto preteriris malrapideme, plená je silento kaj mallumo. Kaj
denove li ekskuiĝis.

„Roos, kio estas? Cu vi deziras trinki?"
Roos silentis.
Li tremis pro malseketa malvarmo kaj vekiĝis klarvide. Li serĉis la

lampeton, ĝi estingiĝis; la aŭskultis la horloĝon, ĝi ne tiktakis.
„Roos, Roos ! Kio estas?"
Roos ne respondis.
Subite li sentis kiom malvarma estis lia edzino. Li palpis ŝian brakon,

kiel marmoro tiel malvarmegan. Rekte sidanta, kurbiĝanta super ŝia
kapo, li aŭskultis ŝian spiron.

Spiron ŝi ne plu havis.
Tiam li komprenis, li saltis el la lito, lumigis por vidi — sed li fermis

la okulojn, li ne kuraĝis vidi.
Li palpe serĉis ŝian manon kaj li surgenuiĝis antaŭ la lito kaj kisis

ŝiajn malvarmajn fingrojn. Ekĝemo kropis en lia gorĝo.
„Roos ! Roos !"

Liaj larmoj fluis, pendis ĉe ŝiaj •fingroj. La infanoj ! La infanoj ! Li
pensis al la infanoj. Kaj li eksaltis, kuris al la pordo kaj lia buŝo jam
malfermiĝis por krii, kiam li ekaŭdis la trian sonoranta sur la turo.
Li metis siajn manojn antaŭ la okulojn !

La tria!
„Dio, kiel frue ankoraŭ !" li ĝemis, „ne, ne, mi lasos la infanojn

dormantaj ĝis la sepa, kiel kutime. Tio estas kvar horoj da ĉagreno
malpli en ilia vivo..."

Kaj li fermis la pordon kaj rerampis en la liton ĉe sia mortinta edzino,
kie li kunturiĝinte restis ploradanta.

Tradukis Fr. Mortelmans.

EN LA VAGONARO.

Al Antverpeno

Tranĉante sin tra la kampar'
Al Flandra urbo Antverpeno,
Rapidas mia vagonar'
Jam tre proksime al alveno.

Nun ĉirkaŭ la fermita bug'
Sin nestas la kontenta rido,
Pro ĝojo pri de l' mano tua'
Kaj de amika la revido

Ankoraŭ kelkaj horoj nur
Disigas min de mia celo,
De tagoj de animplezur'
De kora kaj spirita belo.

Rapidu tial vagonar'
Simila al senlaca mevo,
Car min atendas sen kompar'
Realo de multjara revo.

Subteno por nia Revuo.
Leon Boers kaj amikoj, 25.—; Jelen, 10.—; Weiss, 5.—; Naĉjo, 5.—;

Vivu „Flandra Ligo Esperantista," 2.—; X. X. X., 5.—; Por ke J. v. S.
restu Nam redaktoro de F. E., 3.—; Ward C., 100.—; Nederlanda amiko
el Nijmegen, 12.50; Piet, 40.—; V. d. Nieuwenhuizen, 5.—; Glóckner,
5.—: Mart, 10.—; Jan, 10.—; ENTUTE: 237.50 Fr.
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Kia vetero estas?

Estas bela vetero.
Estas malbela vetero.
Pluvis dum la tuta tago.

Pluvas senĉese, mi kredas.

Mi forgesis mian pluvombrelon.
Mia pluvombrelo estas perdita.
Neĝas nun.
Cu la pluvado ĉesis?
Mi kredas, ke ne.
Mi kredas, ke jes.
Estas malvarme.
Estas varme.
Se mi ne eraras, fulmas.

Frostas.
Degelas.
Pluvetas.
Nebulas.
Estas glitige.
Kiam estas bela vetero, ni iras fari

malgrandan promenadon.

VLAAMSCH-ESPERANTO SAMENSPRAKEN.

Welk weder is liet?

Het is schoon weder.
Het is slecht weder.
Het heeft den geheelen dag ge-

regend.
Het regent zonder ophouden, ge-

loof ik.
Ik heb mijn regenscherm vergeten.
Mijn regenscherm is verloren.
Nu sneeuwt het.
Heeft de regen opgehouden?
Ik geloof van niet.
Ik geloof van wel.
Het is koud.
Het is warm.
Als ik mij niet vergis, weerlicht

het.
Het vriest.
Het dooit.
Het motregent.
Het mist.
Het is glad.
Als het mooi weder is, gaan wij

een kleine wandeling maken.

ESPERANTO-EKZAMENOJ.

Akiris diplomon de la Flandra Esperanto-Instituto dum la ekzamenoj,
kiuj okazis en Antverpeno la 25 an. de Majo pas.:

PRI SIMPLA KAPABLECO:
kun plej granda distingo: f-ino Maria Moons kaj s-ro J. Genard;
kun granda distingo: s-ro Van den Bulck;
kun distingo: f-inoj Maria Dockx kaj Germaine De Smedt kaj s-roj

Joz. Van der Steen kaj Piet van Peel;

PRI SUPERA KAPABLECO:
kun plej granda distingo: s-ro Edgard Verheyden.
Korajn gratulojn al ĉiuj !
El Sud-Brabanto ni ricevis peton por organizi ekzamenon en urbo

pli proksima ol Antverpeno. Tial ni intencas organizi novan ekzamenon
en Aalst, se montriĝos sufiĉe da intereso por ĝi. Tiuj, kiuj dezirus parto-
preni tiun ekzamenon skribu do al f-ino Martha Vervloet, Gravinstr., 32,
Borgerhout-Antwerpen.

Inter Ni.
LI Sta. Nikolao. — Al Triumfo. — Kvankam la vetero logas nin

eksteren, la gegrupanoj laŭkutime regule kunvenas ĉiun vendredon..
Dum la postkongresa kunveno la partoprenintoj de la Antverpena

kaj Lieĝa kongreso rakontis siajn spertojn. La amiko, kiu ĉeestis la
Lieĝan kongreson sin bone amuzis kaj taksis la kongreson interes-
plena. La multnombraj geamikoj, kiuj ĉeestis la Antverpenan kon-
greson, latite gratulis la kongresestraron pro akcepto, restado, k.t.p.
Ili aparte dankis la aktorojn de „Bietje" kaj speciale Bietje mem, al
kiu la Al Triumfanoj nun oferas bukedon ne faritan el floroj sed el
la koroj de ĉiuj. Konklude: la gekongresanoj ĉu de la Lieĝa ĉu de
la Antverpena kongreso sin bone amuzis kaj certe ĉeestos pli mult-
nombre la venontajn kongresojn.

Dum Aŭgusto „Al Triumfo" organizos specialan propagandvesperon
kaj esperas, ke la Antverpenaj geamikoj multnombre ĉeestos. Jam de
nun ni povas certigi reprezentadon esperantlingvan dank' al promeso
kaj laboro de iu granda amiko.

El Antverj eno. — La Rekta Vojo. — Nia grupo dum Pentekosto
partoprenis la lan. Flandran Kongreson de Esperanto kaj firme laboris
por ĝia sukceso.

La 14an. de Junio jam estis montrata en nia ejo la kongresfilmo:
montriĝis kiel „fotogenikaj" estas la flandraj esperantistoj. Kiel doku-
mento la kongresfilmo estas unika.

La 15an. niaj „Verdaj Pedalkavaliroj" biciklis al Bruselo. Malgraŭ
la tropika varmeco la bonhumoro regis inter la kavaliroj kaj ĉiuj bone
revenis hejme.

Flandrema Grupo Esperantista. — Ni estas kontentaj ĉar la la.
Flandra Kongreso estas..: malantaŭ la dorso. Fine, ni rericevos nian
sekretariinon, kiu estis lasttempe forrabita de ni pro la kongresa laboro.

La kongresanoj de la la. ricevis de nia grupo belan memoraĵon,
nome kantlibron kun kovrilo mandesegnita ĉu de Martha Vervloet ĉu
de Maria Moons. La desegnaĵoj akiris ĉies admiron ! Jen, ni ne nur
havas artistojn, sed ankaŭ artistinojn en nia grupo.

La lan. dimanĉon post la kongreso ni iris al la Pallieter-lando por
ripozi kaj en la Nethe iom refreŝigi niajn varmiĝintajn kapojn kaj
laciĝintajn korpojn. Nia angla amiko Thomas akompanis nin.

De la 5a. ĝis la 13a. de Julio nia grupo libertempos, same kiel la
pasinta jaro, kune kun la anglaj samideanoj en Oostduinkerke ĉe
l' maro
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ESPERANTISTA LIBERTEMPO.
La „Brita Esperanto-Asocio" organizas de la 5a. ĝis la 12a. de Julio

esperantistan libertempsemajnon en Oostduinkerke-aan-Zee.
Tiuokaze „Flandrema Grupo Esperantista" organizas dum tiu sama

semajno tendara restado en la sama loko.
La pasintjara restado ĉe l' marbordo estis io neforgesebla! Tiuj, kiuj

ne ŝatas tranokti en tendo, povos loĝi en hotelo.
La grupoj kaj unuopuloj, kiuj deziras kuniri, skribu al la sekretariino

de Flandrema Grupo Esperantista: F-ino Martha Vervloet, Gravin-
straat, 32, Borgerhout-Antwerpen.

GRATULOJ.
— Al nia bona amiko S-ro Cesar Vanbiervliet el Kortrijk, kiu fian-

ĉiĝis kun F-ino Margareta Rijsman. Al ambaŭ ni prezentas niajn tut-
korajn bondezirojn.

DIVERSAĴOJ.
— Julio ŝajnas esti monato de festotagoj: la 4an. okazas la „Inde-

pendance Day" aŭ sendependeca tago de Usono, la 5an. Venezuelo
memoras sian sendependecon; la 9an. oni festas la samon en Argentino;
la 11 an. okazas la nacia festotago de la Flandroj; la 14an. la Francoj
memoras la kaptadon de l' Bastiljo; la 18an. Urugvajo kaj la 20an.
Kolumbio festas sian sendependecon; la 21a. estas la festotago de Bel-
gujo: funebra tago por la Flandroj; la 23a. estas festata la proklamado
de l' leĝaro en Turkujo; la 26a. estas la sendependeca tago de Liberio
kaj la 28an., 29an. kaj 30 an. okazas la sendependecaj festoj en Peruo.

— Tiuj, kiuj faris portretojn dum la la. Flandra Konrgeso, estas
petataj sendi ekzempleron al s-ro Edgard Verheyden, sekretario de
„Flandra Ligo Esperantista," Klapdorp, 103, Antwerpen.

— Niaj honestaj kaj lojalaj Belgaj... samideanoj( !) streĉis ĉiujn siajn
fortojn por kontraŭagi kaj subfosi nian kongreson; pli bone tamen ili
estus agintaj rezervante iom de siaj fortoj por la sukceso de sia propra
kongreso ! Denove tiuj sinjoraĉoj agis en la malhelo kaj uzis siajn ŝatat-
ajn armilojn: mensogo kaj kalumnio.

Niaflanke ni daŭrigas spite tio nian vojon, nenio plu povas haltigi
nin. Por la Belgaj firmantoj jen konsilo: „atentu, ke vi fine ne sufoku
en via propra malpuraĵo."

— En „De Stad Antwerpen. Een weekblad voor Vlaanderen" de la
13a. de Junio aperis bildo de la partoprenantoj de la la. Flandra Kon-
greso antaŭ la Antverpena urbodomo. Numero de tiu revuo estas bela
memoraĵo de la kongreso.

Grandan Sukceson

havas la „KANTARO ESPERANTISTA", (ko-
lektita de Juul Karnas) eldono de NOVA BI-
BLIOTEKO, kaj enhavanta 111 kantojn (112 paĝa).

iu Samideano

C iu Biblioteko
iu GRUPO

DEVUS ĜIN POSEDI.

Mendu tuj ĉe la eldonisto
[}^ rnH. VAN DER MAST

VLAGSTRAAT, 9
ANTWERPEN

La prezo nur estas 6 frankoj kaj oni estas petata pagi
je poŝtĉekkonto n° 209852 ĉe la mendo por eviti la enspez-
kostojn. Aldonu 0,25 fr. por sendkostoj.

Rabaton por revendistoj kaj grupoj po almenaù 15 ekzempleroj.

^@! ^19C^LíS^C^L^@G^C^lia^.^Us^Clsi^C^l a^Col ^C^l @G^C^li^^

1DILLSL.JC CLNILei g
3

ANTWERPEN
TELEFONO N. 286.01

3 PRESAS ĈIAJN KOMERC-PAPEROJN KAJ REVUOJN

3 	 Speciale instalita por grandaj ekzemplernombroj

cl
	

LUKSA PRESAIIDO

e 	 Presejo de Flandra Esperantisto

LANGE KI V' ITSTRAX , ^d
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HUIS DE LEY
Driekoningenstr. 43, Berchem.

De Ley Fs Verschueren
CITE

Nrs 143-144145-146-147-179-
1. 80-208-209

Groote keus in Vrouw-Manstoffen
Zijde, Fluweel en` Voedering.

LUOTA

PANNENHUIS
Ferd. Janssens

BEKEND VOOR ZIJN EXTRA DRANKEN

Zaal voor Maatschappijen.

KOUD BUFFETGOEDE BEDIENING

Ejo de  Fjfandrema Grupo
speraratista.

Flandra , Esperanto - Instituto
Gttav?t ŝtráat 32

', BORGERHOUT-ANTWERPËN

Poŝtĉekkonto 2427.03

Presado-Eldonado-Librovendado

»Propagando{;, Instruado.

Petu' bief 'pre ojn
r∎

ESPERANTISTEN
BLINDENVRIENDEN I

ABONNEERT ü
op het maandblad van het

Algemeen Blindenverbond
van Vlaanderen

29, Rijselsche baan
Antwerpen-West

Jaarlijksche bijdrage : 10, 30 of 100 frank.
Postcheck : 195.224

Helpt daadwerkélijk de
Vlaamsche blinden,

PAUL KUTSUKIAN
Generala agento por la provincoj

Antverpeno, Okcident-kaj Orient-
Flandrujo de la aŭtomobiloj kaj
ŝarĝveturiloj

R E O
Generala agento por la provinco

Antverpeno de la tirveturiloj
II0i TERNATIO➢ NAL

TELEFONOJ : 916.48 - 985.15
Laborejo kaj Ekspozicia salono

BELGIËLEI 149, ANTWERPEN

Een le. JAARGANG van

„Flandra Esperantisto"
bevat VAN AF N= 2 een

volledige kursus

ESPERANTO
door ZELF ONDERRICHT
en is verkrijgbaar tegen 10.-fr.
bij de administratie van het blad.

Drukk. CENTRAL, Lge Kievitstr. 22, Antwerpen.
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