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Flandraj Esperantistoji !

ALIÔU AL VIA NACIA ESPERANTO-ORGANIZAĴO:

FLANDRA LIGO ESPERANTISTA
staranta ekster kaj super CIU politiko.

Prezidanto : Adv. Jozef 1VIuys, Bornhem.
Sekretario: Edgard Verheyden, Klapdorp, 103, . Antwerpen.
Kasisto : Bern. Bassleer, Verruelaan, '17, Kortrijk '

(Poŝtĉeko : N° 2880.95).

JARA KOTIZO: 15. frankoj

La membroj de Flandra Ligo Esperantista ricevas sian
revuon „FLANDRA ESPERANTISTO" senpage.
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FLANDRA ESPERANTISTO
estas la inda organo de la Flandraj  Esperantistoj,
zorgas por la poresperanta propagando en Flandrujo,
z orgas por la diskonigo de la Flandra kulturo en la

eksterlando,

KONTRALIBATALAS LA  ' MILITON,

havigas al siaj Legantoj bonajn Literaturaĵojn.

SIIETENII !	 KIINLAEORiI ! `' PROPAOANDI 1

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

Poŝtĉeko : 1735.09.

Malferma Parolado dum la Laborkunsido de Flandra
Ligo Esperantista okaze de la tra Flandra Kongreso

de Esperanto.
Kiel prezidanto (almenaŭ provizora) de la Flandra Ligo Espe-

rantiste, mi havas la honoron kaj ankaŭ la devon raporti unuflanke
pri la kialoj, kiuj povas pravigi nian eliron el ekzistanta orgenismo :
la Belga Ligo ; aliflanke pri la motivoj, kiuj rajtigas la fondon de
nova Flandra Ligo.

Ni unue diru, ke ni ne devas timi la riproĉon : vi estas skis-
muloj, vi estas revoluciuloj. Estas grandega eraro opinii, ke la vorto
ĉiam enhavas malfavoran sencon. Tute ne ! ĝi kontraŭe povas esti
estiminda laŭdo ! Ni simple diru : paca situacio depost jarcentoj firme
starigita sed apoganta sin sur maljustajoj, eble estas latenta, sed pli
granda anarhio ol la kontraŭstarado kontraŭ ĉi tiu malbona situacio.
Ni do akceptas, ke ni estas revoluciuloj sed kontraŭ ekzistanta
malordo. Bone. Sed ni tuj aldiru, ke ni ne estas simplaj malkontent-
uloj, eikanemaj mallarĝspirituloj. Ni ja scias, ke en homa unuigo,
pro ilia malperfekteco, ĉiam ekzistas kaj ekzistos motivoj de ordinara,
triviala malkontenteco.

Kiam aro da anoj decidas eliri el la Ligo, tiam devas ekzisti
kialoj, kiuj troviĝas en senpera rilato kun la trafado de la celo, kiun
la Ligo atingi volas. Tiuj, kiuj foriras, tion faras ĉar ili opinias, ke
la fondintoj fundamente eraris per la fondado mem aŭ nuntempe
eraras per la ĝenerala direktado kaj agado.

17



0nn

Nu, jen la ankoraŭ ĉiam konstateblaj faktoj : la Flandra popolo,
estas aparta popolo, Flandrujo estas aparta nacio. Kial do ni,
Flandroj, devas kontentigi nin aparteni al tiel nomata nacia esper-
antista Ligo, kiu enkalkulas la anojn de alia popolo, de alia lingvo,
de alia raso? Tiamaniere oni povus tiel bone aŭ malbone — aligi
la Germanajn esperantistojn de la Saarteritorio al la Franca Ligo !
Mi bone scias: nia movado estas internacia, etendiĝas al ĉiuj popo-
loj de la tero. Sed la vorto „internacia" ĝuste antaŭsupozas la an-
taŭan ekzistadon de nacioj. „dnternacia" ne signifas ion suprajan,
ne signifas la forlasadon de la propra esteco, ne signifas facilaĉet--
eblan kosmopolitismon. Kontraŭe, ĝi estas la malo. Kiom ajn pa-
radokse ŝajnu, sana internaciismo nur povas elkreski el popolfidela
naciismo. La unua perfektigas la lastan, ĝi estas la fina kronado.

Ĉar la Belga Ligo estas fondita per malveraj principoj, en
supera kontraŭstaro kun la jus rememorigitaj, ĝi ne taŭgas kaj
devas malaperi. Tial mi eĉ ne intencas priparoli la sufiĉe konatan
malhonorigon de nia gepatra lingvo en la sino de la Belga Ligo :
tio nur estas la natura sekvo de amfibia organizajo. Vi vane klopo-
dos trovi iun ajn Belgan organismon, kie la rajtoj de la Flandroj,
kiel tiaj. kiel popolo estas estimataj. Mi nur konstatas nekontraŭ-
direblan fakton.

Due, fondinte Flandran Ligon, ni deziris iĝi pli bonaj Esperant-
istoj ol antaŭe. Vi ĉiuj bonege konas la maksimon de nia ŝatata
Majstro D-ro Zamenhof, parolanta pri la gradata ordo de valorajoj:
la unua lingvo devas esti la gepatra. Do la gepatra lingvo en nia
Patrujo, en ties administrado, instruado, juĝado, kaj ankaŭ sed
nur provizore — en la armeo ; do ankaŭ en la enlandaj unuiĝoj.

La dua lingvo estu Esperanto. Do, por la rilatoj kun aliaj popo-
loj, — kun popoloj, kiuj parolas alian lingvon ol la nia, ekzemple
kun la Valona fratoj.

Ĉu vi vidas kiamaniere la efektivigo de la Zamenhofa idealo,
sendube por ĉiam, forigos el la mondo ĉiujn lingvajn disputojn?
Malmulte da homoj ja bezonas internaciajn rilatojn kaj do bezonas
la scion de Esperanto. Tio ĝuste ne estas malaprobo por la Esper-
antistoj, sed trafa argumento por la ebleco de sufiĉa disvastigo en
kelkaj jardekoj de nia lingvo.

Mi esperas, ke mi sufiĉe klare komprenigis la ekzistmotivojn
de memstara Flandra Ligo Esperantista kaj mi finas per la vortoj,
kiuj reprezentas la sintezon de nia programo :

Vivu Flandrujo! Vivu Esperanto! Vivu la Mondpaco !
Advokato JOZEF MUYS.
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Funebra Datrevena Festo por la Flandroj.
G. . MATERIAJ INTERESOJ.

1846-'96. Depost la translokigo de la industrio al Valonujo (1846)
estas en la :
Linindustrio (Flandra) 260 p. c. malpliiĝo.
Karbindustrio (Valona) 254 p. c. pliiĝo.
Metalindustrio (idem) 466 p. c. pliiĝo.
Vitro-industrio (idem) 613 p. c. pliiĝo.
En 1846—'96 devis esti subtenataj de „Malriĉulzorgo"
28 ĝis 43 loĝantoj p. c. en la provincoj Orient-kaj Okci-
dent-Flandrujo.

1867. La Statpremio por la fiŝkaptado estas forigata. Sekvoj
en 1867 produktado de 2.565.000 kg.
en 1903 produktado de 16.000 kg.
Belgujo devis importi fiŝojn :
en 1913 por 20.000.000 frankoj.
en 1919 por 78.000.000 paperfrankoj.

1909. Salajroj al altaj fervojoficistoj :
al Flandroj : fr. 853.300 jare.
al Valonoj : fr. 1.948.600 jare.
La sama misproporcioj regas en ĉiuj oficoj.
T. n. plezurvagonaroj al la banurbo Oostende :
de Antverpeno (133 km.) fr. 5.10,
de Lieĝo (214 km.) fr. 4.-

1912. Poŝtoficejoj :
Provinco Limburgo 69, Luksemburgo 89.
Provinco Antverpeno 108, Namuro 127.
Fervojoj :
Provinco Antverpeno 245 km., Namuro 1205 km.

1912. Depost 1830 oni pli por Valonujo ol por Flandrujo elspe-
zis por kanalentreprenoj 38 milionojn, por riverentreprenoj .

10 milionojn.
Dum la unuaj 70 jaroj depost la ekzisto de Belgujo la Flan-
droj pagis 1900 milionojn por impostoj pli ol la Valonoj.

1913. Ekzemple de „doni" kaj „preni" :
Flandrujo pagas por impostoj 138 milionojn.
Valonujo pagas por impostoj 97 milionojn.
Flandrujo ricevas de la ŝtato 67 milionojn.
Valonujo ricevas de la ŝtato 98 milionojn.

1913. Agrikulturkreditoj (62 p. c. el la kamparanoj estas Flandroj,
38 p. c. Valonoj).
al Bruĝo fr. 647.050, al Genappe fr. 14.143.980.
al Hasselt fr. 3.200, al Gembloux fr. 5.029.514.

1913 Statpruntedonoj por malmultekostaj loĝejoj :
al 4 Flandraj provincoj : fr. 21.695.940
al 4 Valonaj provincoj : fr. 136.079.703.

1913. Higiensubvencioj :
Flandrujo fr. 214.365. — Valonujo fr. 691.602. —

1913. Ekzemplo de ŝparado :
Aalst (35.125 loĝ.) fr. 80.469. —
Tournai (36.982 loĝ.) fr. 1.039.576. —

1914. El 600 Belgaj komunumoj, kiuj posedas akvokondukon estas :
580 Valonaj kaj 20 Flandraj.

1914. Proporcio de Ŝtatŝoseoj :
La provinco Namuro havas 1216 km., Antverpeno 679
km ; Luksemburgo 1175 km. ; Lieĝo 1127 km.; Orient-
Flandrujo 763 km.

1920. Per la gajnoj de la Amerikana Relief (1914-1918), estante
53 milionoj (jarrento 3 milionoj) estas fondata Hoover-Help-
kaso por sciencoj. En 1922 ĉi tiu kaso donacis 994.208 fr. al
studstipendioj, 207.006 fr. al esploroj, 141.015fr. al libroj kaj
revuoj, 40.000 fr. al studentejoj, 71.277 fr. al studentaj soci-
etoj. La 95/100 el ĉi tio al Valonaj organizajoj.
Al profesoro Daels oni rifuzis subvencion por kanceresploroj.
Dum la Scienca Kongreso en Antverpeno, la I1 an de
Aŭgusto 1923, ministro Franck devis promesi, ke de tiam
Valonoj kaj Flandroj estus subtenataj egalmezure, sed... en
1924 oni rifuzas ankoraŭ al Gentaj studentoj 1500 fr. por
sciencaj publikajoj.

1924. De la Flandraj karbominoj en la Kampino la kapitaloj
estas je 5/9 en Valonaj manoj, 3/9 en Francaj, 1/9 en
Flandraj. La Administrantaroj konsistas en :
Winterslag : 1 2 Francoj, 1/2 Valonoj.
Eisden : 1 /2 Francoj, 1 /2 Valonoj.
Zwartberg : 1/8 Francoj, 7/8 Valonoj.
Limburg-Maas : 3/4 Francoj, 1/4 Valonoj.
Helcheteren Zolder : 1, 8  Francoj, 7/8 Valonoj.
Waterschei : 1/2 Flandroj, 1/2 Valonoj.

1925. Belga budĝeto por :
Instruado kaj Artoj 	 310.259.887 fr.
Enlandaj Aferoj 	 46.123.125 fr.
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Industrio kaj Laboro
Agrikulturo
Publikaj Entreprenoj

Totalo 647.522.715 fr.
krom tio nur por la Armeo 693.460.731 fr.
nun pliiĝinta ĝis pli ol 800.000.000 fr.
sekve de la sekreta milita traktato kun Francujo.

1925. SUBAKVIĜOj. De la unuaj helpmonoj iras al:
Valonujo 110.000.— fr.
Flandrujo 5.000.— fr.
La Ruĝa Kruco organizas helppostenojn : por Valonujo 87,
por Flandrujo 15.

1928. Subvencioj por higienaj entreprenoj:
4 Flandraj provincoj (3.5 milionoj da loĝantoj) ricevas 804.585
fr.. t. e. 0.25 porkape.
4 Valonaj provincoj (2 3/4 milionoj da loĝantoj) ricevas
2.426.285 fr. t. e. 0.95 porkape.

1928. En Belgujo la Statŝoseoj estas jene dividitaj :
3341 km. por 4 Flandraj provincoj;
4644 km. por 4 Valonaj provincoj.

1929. En Parizo oni fondis en 1919 la sidejon de komitato, kiu
devis ekadministri gajnon (postlasita de la Belga Nacionala
Nutradkomitato) de 9.000.000 fr. por Blindulprizorgado.
Dum la Internacia Blindulkongreso de Julio en Vieno, oni
sciigis, ke oni per tio jam pagis la kostojn de 15 Francaj
blindulpresejoj en Valonujo kaj Nord-Francujo. Por Fland-
rujo oni ne jam elspezis unu cendon !

1929. Cefadministracio de la Registrado de Bienoj: 26 Valonoj kaj
8 Flandroj kiel oficistoj.
Kaj tia estas la proporcio en ĉiuj administracioj.

1929. Ni scias. ke 80 p. c. el la frontarmeo estis Flandroj. Kiel
estas do eble, ke :
en Lieĝo estas akceptataj 4346 pensiumpetoj, kaj en Antver-
peno 2279.
En Lieĝo oni aljuĝis el tiuj 2868 (66 p. c.) pensiumojn, en
Antverpeno 905 pensiumojn (39 p. c.)

H. --- KONGOKOLONIO.
1876. Reĝo Leopold II Fondas en Bruselo (t. d. por kontraŭbatali

la sklavokomercon) la „Association Internationale Africaine"
Tute Franca.

1878. La esploristo Stanley, pagata de Leopold II, atentigas pri
la grandaj riĉajoj en la regiono de la Kongoriverego. La
Franca „Comité d'Etudes du Haut Congo" estas fondata.

1879. En la nomo de ĉi tiu Komitato Stanley ekokupas la Kongo-
basenon ĝis Stanley-Falls.

1882. La Komitato rebaptas sin je la Franca „Association Inter-
nationale du Congo'' kaj englutas ĉiujn organizojn de la Asso-
ciation Internationale" plejparte efektivigitaj de Flandraj
pioniroj.

1880'-82. Francujo kaŝe estis sendinta la esploriston de Brazza. Ci
tiu plantas sur la dekstra bordo de Stanley-Pool la Francan
flagon.

1884. Pro ĉiaj Francaj intrigoj la ,,Association du Congo" estas
devigata cedi al Francujo vendrajton en la Kongo-regiono.

1885. Francujo proprigas al si la teritorion de Kwilu - Nairi. La
Belga Parlemento aljuĝas al Leopold II la titolon de Su-
vereno de Kongo - Liberŝtato.

1887. Francujo proprigas al si la teritorion de Ubanghi (40 milio-
noj da hektaroj.)

1889. Leopold II pertestamente cedas siajn rajtojn al Belgujo kun
rezervo pri la plej riĉa kronbieno.

1908. Laŭ akto de la 18a de Oktobro Kongo iĝas Belga kolonio.
(2.365.000 Km.2 t. e. 80-foje la grandeco de Belgujo.)

Tuj poste, la 23an de Decembro, tiu suvereneco de Belgujo
fakte estas neniigata per la definitiva cedo al Francujo de
preferrajto.

Art. III de la Kolonia Leĝaro de la 18a de Oktobro
proklamas la egalecon de ambaŭ landlingvoj de Belgujo kaj
difinas, ke 5 jarojn poste la lingvouzo en la kolonio devas
esti organizata laŭ tiu egaleco. Ankoraŭ ĉiam — 1930 — ĉi
tiu egaleco estas himero kaj la Franca influo despli facile
enpenetras de el la najbara Franca Kongo, je l' preparo
de la finfina totala aneksado.

1911. Dum la Maroka konflikto, Francujo klopodas uzi sian pre-
ferrajton por aĉeti nian kolonion por la ridinda sumo de 2
miliardoj da frankoj, kaj parte cedi ĝin al Germanujo inter-
ŝanĝe por Maroka superregado. Ci tiu klopodo malsuk-
cesas pro rifuzo de Germanujo.

1922. Por kontraŭbatali plian Francan agadon, estas fondata en
Antverpeno la „Vlaamsche Koloniale Studiekring". Ĝia
gvidanto en Katanga iĝas Robert Ringoir.

171.131.388 fr.
30.221.467 fr.
89.786.848 fr.
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1923. Un Antverpeno ministro Louis Franck fondas nome de la
registaro unulingvan Francan „Ecole des hautes Etudes
Coloniales."

1925. La 11an. de Julio — Nacia festtago de la Flandroj — Rob.
Ringoir elpendigas Fandran flagon. Li estas vokita ĉe la loka
estraro por klarigo kaj, moke, metita antaŭ la elekto: elpen-
digi tiun flagon ie en malfacile atingebla regiono de la sovaĝa
enlando, aŭ eksiĝi... Li estis eksigita, senpanigita... ĉar li kuraĝis
montri, ke li estas Flandro.

1926. El la Misi-Analoj de la Monaĥoj de Scheut : „En nia ko-
lonio nia lingvo estas ĝenerale malŝatata. La misiistoj ne
povas aliel agi ol konduti laŭ la fakta situacio." kaj...
instruas la Francan al la Belgaj Kongonegroj, kiuj ja estas
predestinitaj por iam iĝi Francaj soldatoj

1929. ,;La administracio en Kongo estas tiel Franca kiel en Franca
kolonio ; el tio sekvas, ke Flandro, kiu kiel tia volas dis-
tingigi sin en Kongo 	 rajto, kiun neniu povas rifuzi al
li ! * estas tie akceptata kiel hundo en kegloludo.
Tiel longe ke la plej alta leĝdonanto, t. e. la leĝdonanto
de la patrinlando Belgujo, — lasas la Francan la sola
administra lingvo de Kongo, nia kolonio staros fremda, kaj
malamika eĉ, kontraŭ la Flandroj." —

Van der Weereldt en „Het Laatste Nieuws",
12an de Oktobro 1929.

K. A.

La Flandra Ligo Esperantista estas
fondita.

La 18a. de Majo restos ĉiam memorinda tago en nia Flandra Esper-
anta movado, ĉar ĝi signifas por ni novan paŝon al la liberigo de la
Flandra spirito, al la renaskiĝo de nia kulturstato.

Tiom ofte ni antaŭe vane serĉis dum niaj Esperantaj festoj vivi nian
Flandran vivon, kaj fine la revo, kiun ni delonge jam pacience en koro
sentis vekiĝi, nun efektiviĝis kaj la estonto pruvos kiom la ekzisto
de Flandra Ligo estas necesa.

Ni nun ekkomencu labori por nia propra kreitaĵo, ni firme kredu
je la sukcesigo de niaj klopodoj kaj ĉiam rememoru al ni la organizaĵoj
kiuj jam antaŭ ni faris tiun saman paŝon, kaj kiuj nuntempe mirinde
bone funkcias kaj laboras por la sendependigo kaj la edukado de nia
Flandra popolo.

s

La Flandra Turista Ligo, la Flandra Ekonomia Ligo, ambaŭ gravaj
kulturcentroj, instigis nin forĵeti la pezan jungilaron de senvola obeemo
kaj krei propran ligon Esperantistan, en kiu ĉiu Flandro sentas sin
hejme. Ĉu iu ankoraŭ dubus pri la vivebleco de tiuj organizaĵoj? Kial
do ni, Flandraj Esperantistoj, dubus pri la ekzistopovo de nia Ligo?

Ne, tiom longe kiom nia lando havos pionirojn por nia lingvo, tiom
longe ankaŭ la Flandra Ligo gvidos nin !

Se tamen unuflanke la Flandra nacia spirito pravigas la estadon de
Flandra Ligo, ĝi aliflanke ja havas ekzistrajton laŭ Esperanta vidpunkto,
ĉar Zanaenhoj mem, ne distingis la popolojn laŭ la landlimoj, sed laŭ
la lingvaj regionoj, kaj ni fakte do nur uzas rajton kiun nia majstro
tiel prave aljuĝis al la malgrandaj nacioj.

(El „Bulteno" Eldono de la N.G.E. „La Rekta Vojo.")

LA ESPERANTISTA LIBERTEMPSEMAJNO EN OOST-
DLiINKERKE ĈE L' MARO.

Kvankam la libertempsemajno ne estis tiel multope ĉeestata
kiel pasintjare ĝi tamen se estas eble — pli bone sukcesis. Kelkaj
jam konis unu la alian kaj ĝojis pro la rerenkontiĝo. Angloj, Fland-
roj kaj Valonoj interfratiĝis kaj bonege sin amuzis dum la tuta
semajna

La Angloj kaj aliaj samideanoj loĝis en la komforta hotelo
de samideano Benoit : viro kiel kverko kun koro el oro. La Fland-
remuloj logis kiel veraj infanoj de l' naturo sub la libera ĉielo en
la dunoj.

Marde kaj Vendrede okazis balo en la hotelo, dum kiu regis
gajeco kaj ĉiuj devis movigi la krurojn ĉe l' dancigaj tonoj de vigla
jazbando. Tiuj baloj daŭris ĝis... en la malgrandaj horetoj. Ĵaŭde
okazis liberaera festo ĉe la tendaro de la Flandrema Grupanoj ;
granda kampfajro heligis per siaj suprensaltantaj flamoj la lokon ;
lampionoj donis al la kampo festan aspekton. Kantado, deklamado,
ludoj kaj rondodancoj sin intersekvis ĝis kiam je meznokto la pluvo
forpelis la vizitantojn el la kampo.

Sabate ĉiuj kortuŝe adiaŭis sin : al f-ino Win. Rampling la
Flandremuloj donacis flandran flagon kiel memorajo !...

Verŝajne baldaŭ niaj Flandraj kantoj „La Fiŝkaptisto", „Ŝuo
Flik' kaj aliaj estos ĉie konataj en la Anglaj esperantistaj rondoj !...

Pomo, Win, Grace, Lily, Baby, f-inoj Brooks, Klump, Va-
lonaj amikoj, kaj ĉiuj, ĉiuj aliaj : ĝis la revido proksimjara !

La Flandraj Esperantistoj.
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La Bulgaraj Malplimultoj en Rumanujo.
Post la kruela kaj furioza mondmilito, venis en la mondo tute nova

politikproblemo, nome tiu de la naciaj malplimultoj. La gravcco de
tiu ĉi problemo altgrade interesis la nunajn diplomatojn.

Oni scias, ke nun, en Rumanujo, loĝas krom Rumanoj ankaŭ alina-
cianoj ekzemple: Hungaroj, Germanoj, Bulgaroj, Judoj, Rusoj, Ukraj-
noj, Turkoj, k.t.p., kiuj en kelkaj lokoj reprezentas forte etnikan
amason.

Ni pritraktu koncize, laŭ objektiva vidpunkto, la situacion de la
Bulgara malplimulto.

La nombro de la Bulgaroj en Rumanujo estas super 750.000. Ili loĝas
ĉi tie depost jarcentoj. Pligrandparte, sed nur en iuj lokoj, ili alvenis
dum la tempo, kiam Bulgarujo estis sub la terurega Turka jugo (1394-
1877). La rumanaj provincoj en kiuj loĝas Bulgaroj estas: Dobruĝo
(350.000), Besarabio (200.000), malnova Rumanujo (100.000) kaj Ba-
nato (100.000).

En suda, ankaŭ en norda Dobruĝo, la Bulgaroj estas kompakta, densa
amaso. Ci formigas urbojn (Dobriĉ nun Bazargic, Silistra, Balcic, Ca-
varna) kaj vilaĝoj (Sabla, Kainargea, k.t.p.) kie oni aŭdas preskaŭ
nur la Bulgaran lingvon.

Sama estas la situacio en suda Besarabio. Cirkaŭ la urboj Bolgrad
(urbo de Bulgaroj; ĝi estis fondita de ili), Akerman apud Dnjestro k.a.
estas vilaĝoj pure bulgaraj.

En malnova Rumanujo ili loĝas apud la Danubaj urboj kaj urbetoj,
sed ili loĝas ankaŭ en la mezo de la lando, kiel legomkulturistoj kaj
komercistoj.

Aro da Bulgaroj loĝas  en Banato, speciale ĉirkaŭ la urbeto Vinga.
Ili estas katolikoj.

Nun la demando: ĉu por tiu amaso ekzistas kulturaj institucioj, kiel
lernejoj kaj preĝejoj, stipulataj en la malplimulto-traktato? Mi povas
diri ke ne!

Sed kial? Car ne ĉie ekzistas kulturaj institucioj. La urboj kun lernejo
kaj preĝejo estas Bukureŝto kaj nigramara urbo Constanta (Kiustendĵa).
En suda Dobruĝo ekzistas nur lernejoj en Silistra, Dobriĉ, Balĉic kaj
Cavarna.

Tio estas ĉio kion posedas la Bulgara malplimulto en 12umanujo.
Politike ĝi ne estas organizata. Oniaj politikistoj ne havas momente

la spertecon, tre malfacilan, organizi ĝin. La bulgarlingvaj ĵurnaloj,

kiuj aperas kiam ili povas, nun faras propagandon por la efektivigo
d: la unueco, necesa por politika sendependa partio.

Por akiri la rajtojn, garantiitaj per la malplimulto-traktato, oni nun
vigle laboras por organizi sin politike, kiel la aliaj malplimultoj loĝantaj
ankaii en Rumanujo.

D. N. MINCEV,
Kiustendĵa.

VLAAMSCH-ESPERANTO SAMENSPRAKEN.
La Vizito.

Bonan tagon, sinjorino.
Bonan vesperon, fraŭlino.
Kiel vi fartas ?
Tre bone, mi dankas vin.
Kaj via patrino ?
Bonege.
Cu vi konas sinjoron Janssens?
Certe.
Ni konas unu la alian jam de-

post du jaroj.
De tempo al tempo li venas por

viziti nin.
Cu vi ankaŭ konas min, sinjoro ?
Pardonu, sinjoro.
Tiam permesu, ke mi transdonu

al vi mian nomkarteton.
Mia nomo estas Peeters. Mi

estas pentristo.
Mi ĝojas ĉar mi interkonatiĝis

kun vi.
Mi esperas, ke vi ofte venos por

viziti nin.
Sinjorino, mi havas la honoron

saluti vin.
Ĝis la revido.

SUBTENO POR NIA REVUO.

Monkolektoj dum la la. Flandra Kongreso de Esperanto,
289,10; Bergiers, 15,---; Mart, 10,-- ; Jan, 10,-- ; Piet, 20,^ ;
entute: 344,10 frankoj.

Het Bezoek.
Goeden dag, mevrouw.
Goeden avond, mejuffer.
Hoe gaat het u?
Zeer wel, dank u.
En uw moeder?
Uitstekend.
Kent u mijnheer Janssens?
Zeker.
Wij kennen elkander al twee jaar.

Van tijd tot tijd komt hij ons be-
zoeken.

Kent gij mij ook, mijnheer?
Verschooning, mijnheer.
Sta dan toe, dat ik u mijn naam-

kaartje geef.
Ik heet Peeters. Ik ben schilder.

Ik ben blij kennis met u gemaakt
te hebben.

Ik hoop dat u ons dikwijls zult
komen bezoeken.

Mevrouw, ik heb de eer u te
groeten.

Tot weerziens.
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ESPERANTISTOJ, ANTAUEN KONTRAU
NOVA MILITO.

La propagando de nia revuo kontraŭ milito kaj militarismo estas
entuziasme aprobata de samideanoj el diversaj landoj.

Kiu observas la antaŭsignojn facile rimarkas, ke ni klarvide estas
trenataj al dua mondmilito. Cu ni, esperantistoj, kiuj kantas kaj de
klamas pri paco kaj amo, ankaŭ ion faros por la konservado de la paco?

Pli urge ol iam ĉiuj kontrati-milituloj devas kunlabori !
Vi konas la faktojn:
La soldataroj duobliĝis.
La militŝiparoj vetarmigas sin depost la malsukcesinta militŝipar-

konferenco en Londono.
Hungarujo enkondukos baldaŭ la devigan militservon.
Bulgarujo devigas per impostminaco la junulojn iĝi „volontuloj."
Italujo ekzercas sian popolon je milito kaj fratmortigo de l' lulilo

ĝis la tombo.
Sovet-Rusujo, minacata de la imperialista mondkapitalo, uzas la

samajn kruelajn perilojn de siaj insidantoj.
La tekniko de la mortigo iĝas pli kaj pli diabla.
Nur malgravaĵo devas okazi: incidento en Italujo, en la Balkano,

en la malproksima Oriento, aŭtomate sen ol oni fakte kapablas montri
la unuan kulpulon, kaj... la popoloj ekinterbatalados.

Tiam estos nova milito. Infano komprenas, ke ĉi tio samtempe signi-
fas: REVOLUCIO en tuta Eŭropo kaj Azio.

Sed la Ligo de Nacioj? vi eble demandas.
Kun ĉia respekto por ĉia bono, kian la Ligo de Nacioj faris, ĉiu

tamen devos rekoni, ke la Ligo de Nacioj nenion efektivigis por la
senarmigado. Ne estas ĝia kulpo, estas nia!

Ni mem, el ĉiuj niaj fortoj, devas kontraŭbatali novan militon kaj
ĉefe kiel esperantistoj !

GRATULOJ.
-- Al Gesinjoroj Gustaaf Beirens-Weemaes, el St-Niklaas, pro

la naskiĝo de fileto Hugo.
-- Al Gesinjoroj A. Verstraeten-Van de Moortel, pro nas-

kiĝo de fileto Ludo.

NEKROLOGO.
S-ino Brach, fervora subtenantino de la grupo „Al Triumfo"

el S-ta Nikolao, antaŭ nelonge mortis ; ĉiujare ŝi faris riĉajn donacojn
al ties kristnask-arbo kaj ĉiamaniere helpis la grupon.

t Lodewijk van Mierop.
La 13an de Junio 1930 la konata nederlandano Lodewijk van

Mierop post longa malsano mortis. Li estis 54 jara. La 16an. fa-
milianoj, amikoj, samideanoj kondukis lin al la lasta ripozejo en
Bussum.

Jam kiel studento en la teologio li akcelis la Tolstojanan
movadon kaj vivis tiam inter la manlaboristoj. Dum sia tuta vivo
li laboris por movadoj sociaj kaj vivreformaj kaj multe oferis por
ili. Li fondis la humanan lernejon en Soest kaj cedis sian hereditan
kapitalon je la favoro de la komuneco. Van Mierop verkis mul-
tajn broŝurojn kaj artikolojn pri vegetarismo, kontraŭ-alkohola kaj
nikotina movadoj, pri la renoviĝo de la opinioj pri krimo kaj puno.

Dum pli ol 30 jaroj li seninterrompe laboris en la movado por
ĉasta vivo, kies fondinto kaj redaktoro de ĝia organo, li estis*).

Pro sia kontraŭ-milita propagando en la komenco de la. mond-
milito li estis malliberigata. Lia lasta publika parolado estis dum la
„Interreligia konferenco por la paco" pri la temo „Principa batalo kon-
traŭ lamilito."

Li komprenis la grandan valoron de Esperanto kaj lernis ĝin.
Diversaj movadoj sentos profundan doloron pro la perdo de tiu

grandkora, laborema, oferema homo.
Li ĉiam restu en nia memoro kaj lia ekzemplo instigu nin daŭrigi

nian agadon por la akiro de ĉiam pli bonaj vivostatoj.
C. J. Roskes-Dirksen.

*) Al ĉiuj kiuj sendos unu respondkuponon, mi sendos la 29-pa-
ĝan broŝuron „La Principo de la Movado por ĉasta vivo" plikla-
rigita el ideala kaj praktika vidpunkto. 5-ino C. J. Roskes-Dirk-
sen, Anemoonstraat, 96, den Haag (Nederlando). .

Inter Ni.
El Sta. Nikolao.	 Al Triumfo. --

Laŭkutime la grupo regule kunvenas malgraŭ sunbrulo aŭ
pluvo. Baldaŭ komencos nova kurso kaj perfektiga kurso, sed ni
atendas la plenumon de promeso de venonta profesoro.

La kantaron de Karnas ni aĉetis kaj ni ege rekomendas ĝin
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FLAN DRA KANTO ESPERANTIGITA

VILHELMO DE NASALTO.

Atribttita al

Vilhelmo de Nasaŭo,
Germana lait la sort',
Fidela al Patrujo
Mi restas ĝis la mort'.
Mi, Princo de Oranjo,
Libera kaj sen tim',
De Hispanuj' la Reĝon
Honoras en l' anim'.

Marnix de Sankta Aldegondo.

Nenio suferigas
En mia malbonstat'
Min pli ol malriĉiĝo
De l' bona Reĝa Stat'.
Ho Nederlando dolĉa,
Atencas je l'honor',
Ofendas vin Hispanoj,
Eksangas mia kor'.

Mi antaŭ la grandega
Potenc' de mia Di'
Konfesas : malestimis
Neniam Reĝon mi ;
Sed estas mi ŝuldanta
Obeon al Sinjor',
Plej Alta la Majesto,
Por la justeca hor'.

Tradukis Hector Vermuyten.

ĈE L' MARBORDO.

Ĉe l'horizont mortis la tag' ;
ni kuŝas sur la dun' ;
mil steloj brilas ĉe l' ĉiel'
ĉirkaŭ la pala lun'.

Kviete kuŝas antaŭ ni
la mar' sen fin, sen lim';
beatan pacon ĉiuj nun
ni sentas en l' anim'.

Aŭdiĝas nun nenia bru' ;
silentas ĉiuj ni :
ni sentas, ke el la natur'
al ni parolas Di'.

Jan van Schoor.

BILDO.

Fenestroj malfermitaj,
ojiga sunbrilad',

preterpasanta knabo
fajfanta en la strat'.

En kina vaz' sur tablo
floranta, freŝa flor' ;
nedefinebla sento
en la batanta kor'.

Antaŭ la skribotablo
mi, sola kun mi mem,
pensanta pri l' motivo
de nova ampoem'.

Jan van Schoor.

al aliaj grupoj. Tamen ni bedaŭras, ke denove mankas la muzik-
notoj.

Spite novaj klopodoj Belga Ligo ĝis nun ne sukcesis fondi
Belgan grupon. Ciu ano estas kontenta en nia vere neŭtrala grupo.

El Antverpeno. — La Rekta Vojo. — La ĉefa okazintajo dum
la monato Julio estis boatveturado al Vlissingen dimanĉe la 20an.
Samideanoj el aliaj grupoj kaj el diversaj urboj partoprenis ĝin ; eĉ
ni havis inter ni nian samideanon Van Biervliet el Kortrijk. Dum
la tuta veturado la esperanta kantado „ne estis el la aero" kaj ĉe
l' reveno multaj esprimis sian bedaŭron, ke tia boatekskurso okazas
nur unufoje ĉiujare.

Flandrema Grupo Esperantista. — Kelkaj el niaj membroj
partoprenis la libertempsemajnon en Oostduinkerke kaj tie interfra-
tiĝis kun la anglaj samideanoj. Malfeliĉe ne multaj povis kuniri
al Oostduinkerke ĉar tiu libertempsemajno okazis tro frue en la mo-
nato Julio.

Niaj novaj kursoj komenciĝos la unuan merkredon de Sep-
tembro kaj baldaŭ ni komencos por ili viglan propagandon. Dum
gajaj ekskursoj en la libera naturo la Flandremaj Esperantistoj ko-
lektas novajn fortojn por la... aŭtuna ofensivo.

BIBLIOGRAFIO.
(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas.
Ciu verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto-Instituto. )

Ce la Piedoj de la Majstro de Alcyone (J. Krishnamurti) , tradukis
W. W. Mann. Eldonis: Csperantista Centra Librejo, Paris. 64 paĝoj;
9 1/2 x 14 cm. Prezo: nemontrita.

Kiel prezenta parolo A. P. Warrington, ĝenerala sekretario de la
Teozofia Societo en Ameriko, skribas:

„La studanto de lingvo scias, kiel grandvalore estas, parkere lerni
pecojn el bone skribitaj verkoj en la lingvo akirata. Se li estas idealisto,
li ne volas nur enmemorigi belajn vortojn kaj frazojn, sed deziras fari
al si provizon ankaïi de belaj idealoj — idealoj tiel koraltigaj kaj
inspirantaj, ke ili formas multe ŝatatan posedon de la interna konscio.

„Jen do libreto, tradukita en admirinda stilo, kiu enhavas gvidon je
homa konduto tiel altega, ke ĝi prenas rangon kun la etiko de la grandaj
Sanktaj Skriboj de la mondo. Meti en sian spiriton la elektitajn trezor-
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Grandan Sukceson

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

iu SamideanoC iu Biblioteko
iu GRUPO

DEVUS Ĝ1• POSEDI.

Mendu tuj t-e la ;e11donisto

VAN DER MAST
VLAGSTRAAT, 9

ANTWERPEN

Tuj mendu la novan verkon de
LEON BERGIERS

ILI

	AN,TNVEU EN	 C
g

e PRESAS ĈIAJN KOMERC-PAPEROJN KAJ REVUOJN C

Speciale instalita por grandaj ekzemplernombroj 	 e

-e 	 LUKSA PRESADO 	 g

	n Presejo de Flandra Esperantisto 	 g

%CJ@G O@G.®@GO@G.g@G O@G g@G O@G a1O@G O@L,@G ∎ 0@G , 0

IDst<TC CtNI^I L
1	

LANGGE KI]EVITSTRXXT, 22

Eà
TELEFONO 286.01

iojn, kiujn ĝi proponas, estus ja beno por ĉiu lernanto de la kara lingvo.
„Plue, la verkinto venis por helpi estigi en la mondo tiun Pacon,

por kiu laboras ĉiuj Esperantistoj, kaj mi konas neniun aron da mond-
laborantoj, kiu devus pli volonte akcepti lian Sendito-diron, ol niaj
„Samideanoj," kie ajn ili estas."

KANTARO ESPERANTISTA (kolektita de Juul Karnas) el-
donis H. Van der Mast, Vlagstraat, 9, Antwerpen. 112 paĝoj. 12x16
cm. Prezo : 6 frankoj.

Kun ĝojo ni salutas la aperon de la tiel longe atendita kantaro
de Karnas. Gi enhavas 111 kantojn : kelkaj originalaj esperantaj kantoj
kaj multaj popolkantoj el diversaj landoj. Ankaŭ kelkaj Flandraj
kantoj esperantigitaj troviĝas en la libro.

Karnas estas konata kantemulo : li do kun sperto kapablis kom-
pili kantaron. Per sia „Kantaro Esperantista" li iĝis meritplena kun-
laboranto al la diskonigo de la bona kanto en la esperantistaj rondoj.

La presado de la libro estas vere bone prizorgita : la presisto
povas fieri pri sia verko.

Ni ne dubas, ke la Karnas'a kantaro, dank' al sia taŭgeco kaj
sia malalta prezo, devos esti baldaŭ represota.

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

Rabaton por revendistoj kaj grupoj "po almenaù 15 ekzempleroj.

XXXXX

80 paĝa libro 17 x 21 kun originalaj ilustraĵoj de
Lucien Gilles kaj fotografaĵo de 1' verkisto.

ELDONITA de S.A.T. Colmstrasse, 1, Leipzig O. 27.

PREZO : 10 belgaj frankoj.

Mendebla Ce : Jan Van Schoor, Julius De Geyterstr., 149/1, Antwerpen

Opinioj pri la verko :
Leon Bergiers deklaras pri amasa arto kaj liaj nun pre-

zentataj verkoj 	 praktike efektivigas lian deklaron.
Dimitriv Sneĵko

Tiu verko estas Tegata kun intereso de tiu leganto, kiu
avidas ensorbi en la animon, multe per unu fojo, kiu rapid-
as, ĉar la vivo estas krime mallongdaŭra.

Tiu verko talente skribita vere plaĉis al mi.
E. Izgur.

M	 .,{y_^^Iw.ÛIPr
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ESPERANTISTEN !
BLINDENVRIENDEN I

ABONNEERT U
op het maandblad van het

Algemeen Blindenverbond
van Vlaanderen

29, Rijselsche baan
A ntwerpen-West

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

Helpt daadwerkelijk de
Vlaamsche blinden.

PAUL KUTSUKIAN
Ĝenerala agento por la provincoj

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

N. EO
Ĝenerala agento por la provinco

Antverpeno de la tirveturiloj

INTERNATIONAL
TELEFONOJ : 916.48 - 985.15

Laborejo kaj Ekspozicia salono :
BELGIËLEI, 149, ANTWERPEN

Een le. JAARGANG van

„Flandra Esperantisto"
bevat VANAF N r 2 een

volledige kursus

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

HUIS DE LEY
Driekoningenstr., 43. Berchem.

De Ley 8 Verschueren
CITÉ

N rS 143-144-145-146-147-179-
180-208-209

Groote keus in Vrouw -£8 Manstoffen
Zijde, Fluweel en Voedering.

LUOTA

PANNENHUIS
Ferd. Janssens

BEKEND VOOR ZIJN EXTRA DRANKEN

Zaal voor Maatschappijen.

KOUD BUFFET 	 GOEDE BEDIENING

Ejo de Flandrema Grupo
Esperantista.

Flandra Esperanto - Instituto
Gravinstraat, 32

BORGERHOUT-ANTWERPEN

Poŝtĉekkonto 2427.03

Presado-Eldonado-Librovendado

Propagando - Instruado

Petu niajn prezojn !

Drukk. CENTRAL, Lge Kievitstr., 22, Antwerpen.
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