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Flandra Kanto Esperantigita

FLANDROLAND'
Teksto de Willem GIJSSELS 	 Muziko de Renaat VEREMANS

Herbejoj similaj al maroj,
Verdantaj rivera ĉe tlu' ;
Jen pacaj vilaĝoj, jen urboj
Kun turoj de bela konstru' ;
Fruktdonaj kamparoj, arbaroj,
Erikebenaĵoj sen lim'.
Belecon ĉi tiun mi gardi
Deziras kun ĝoj' en l'anim'.

El bildoj, pentrajoj kaj kantoj,
El ĉio de arta valor',
Profunde sentita vi brilas,
Per sorĉ' ĉirkaûita kaj glor'.
Spegulas vi I'emon de l'viaj,
Retrovas en ili vin vi ;
Am' mia ne malpligrandiĝos,
Mi amos vin ja pli kaj pli.

REKANTAĴO
Por Flandroland', Flandroland',
Tremu kor' mia kun arda plezur';
Land' mia ja estas la lando
De l' vasta, pacema natur'.

Tradukis Martha VER VLOET.    

„Literatura Mondo" reaperis. Laŭ enhavo kaj aspekto ĝi
superas ĉion, kio iam aperis en Esperantujo. Estas vere arta
revuo, presita sur luksa papero. Jarabono : 62,50 frankoj.
Petu specimenon de „Flandra Esperanto-Instituto".
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Flandra Esperanto-Instituto
Societo sen profita celo, en Kortrijk.

STATUTOJ
(Ekstrakto- traduko el la Belga Statgazeto de la 20 a. de

Decembro 1930a. Akto No 1272.)

La subskribintoj :
1. F-ino Terryn. Juliette, instruistino. loĝanta en Gent, Raapstraat, 82.
2. S-ro Debrouwere, Gerard, urboficisto, loĝanta en Kortrijk, Marcke-

steenweg, 18.
3. S-ro Cognie, Albert, majstro- tajloro, loĝanta en Kortrijk, Moskroen-

straat, 11.
Ĉiuj de Belga nacieco, fondis inter si kaj tiuj kiuj poste aniĝos,

societon sen profita celo, konforme al la leĝo de la 27a de junio 1921,
kies statutojn ili fiksis kiel sekvas :

ĈAPITRO I. — Nomo, sidejo, celo, daŭro.

Art. 1. 	 La societo nomiĝas „Flandra Esperanto-Instituto".
La sidejo de la societo estas en Kortrijk, sed povas esti translo-

kigota al alia urbo per simpla decido de la administrantaro.
Art. 2. — La societo celas la disvastigon kaj akcelon sur ĉiuj

kampoj, kaj ĉefe en Flandrujo, de la internacia lingvo Esperanto, la
eldonadon de libroj kaj propagandiloj, la funkciadon kiel peranto inter
Esperantistoj reciproke aŭ inter Esperantistoj kaj aliuloj. kaj la orga-
nizon de ĉio kio povas helpi la propagandon de Esperanto aŭ rilatas al ĝi.

Gi povas per depono, transdono, subskribo aŭ kia ajn maniero
partopreni je ĉiuj entreprenoj, kiuj povas esti utilaj por la efektivigo de
ĝia celo.

La foresto de gajnemo ne malhelpos, ke la societo, inter la limoj
lede permesataj, serĉu la rimedojn necesajn por sia konservado kaj la
pliampleksigo de sia laborkampo.

Art. 3. — La societo estas starigita por nedifinita tempo. Ĝi
povas esti disigota je kia ajn tempo kaj ĉi tio laŭ la kondiĉoj menciitaj
en art. 20 de la leĝo de la 27a de Junio 1921 pri la societoj sen profita
celo.

ĈAPITRO II. 	 Membro-partoprenantoj.

Art. 4. — La nombro de membro -partoprenantoj estas senlima,
sed ne povas esti malpli granda ol tri.

Art. 5. — La administrantaro decidas sen apelacio, je simpla
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plimulto kaj sen devo pravigi la kialojn de sia decido, pri la akcepto
de novaj anoj.

Art. 6. — La eksiĝo kaj eksigo de anoj okazas laŭ la indikoj de
art. 12 de la leĝo.

Art. 7. — Perioda kotizo ne estas postulata de la membroj. Por
aniĝi la membroj deponos tiom da fojoj 100 fr., kiom ili subskribis da
akcioj. Ĉi tiuj akcioj, kiuj ne donas rentumon, estas je nomo kaj nur
cedeblaj kun konsento de la administrantaro.

Povas ankaŭ esti subskribataj akcioj liberaj, pro kiuj la subskri-
bantoj ne deziras la anecon.

Art. 8. — La membroj .ne rajtas ian ajn salajron, pro kia ajn
motivo. La profitoj de la societo ne povas esti pagataj al la membroj,
sed restas apartenalo de la societo ; ili estos uzataj nur por efektivigo
de ĝia celo.

La pagata oficistaro de la societo estos dungata ekster ĝiaj anoj.

ĈAPITRO III. — Administrado kaj estrado.

Art. 9. — La societo estas administrata de administrantaro
konsistanta el almenaŭ 3 anoj, elektitaj de la ĝenerala kunveno ; la
administrantoj estas ĉiam eksigeblaj.

La unua administrantaro estas kunmetata per ĉi tiuj statutoj.
Art. 10. — La administrantaro estas kompetenta pri ĉiuj aferoj,

kiuj koncernas la estradon de la societo laŭ la plej ĝenerala senco, ĉio
ne estanta rezervita statute aŭ leĝe al la ĝenerala kunveno estanta de
ĝia kompetenteco.

Gi nome povas fari ĉiujn pagojn aŭ ricevojn, kvitancon doni kaj
postuli, fari kaj akcepti ĉiujn deponojn, kontrakti pruntojn kun aŭ sen
garantio.

Art. 11. — La administrantaro povas komisii la ĉiutagan direk-
tadon de la societo, kun uzo de la societa subskribo kunligita al la
administrado, al unu aŭ pluraj administrantoj--delegitoj.

Art. 12. Por ke la societo estu reprezentita valide rilate al
aliuloj por ĉiuj aliaj agoj krom tiuj de la ĉiutaga direktado aŭ por kiuj
devas esti donata speciala prokuro, sufiĉos la kuna subskribo de du
administrantoj, sen ke ĉi tiuj devos pro tio speciale interkonsiliĝi aŭ
peti rajtigon.

Art. 13. — La juĝaj aferoj, ĉu postulaj ĉu defendaj, estas komen-
cataj aŭ defendataj de la administrantaro, je l' nomo de la societo, kun
persekutado kaj provado, per la prezidanto aŭ per la delegito-admi-
nistranto.

ĈAPITRO IV. — Budĝeto kaj kontoj.
Art. 14. — Ciujare, je la 31a de Decembro, kaj je 1 . unua fojo la
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HEJMA FELIĈO

Eksidas mi en la ĉambret'
kun la fileto mia,
abunda ĝojo kaptas min
kaj igas min ebria.

Amuzas sin la blonda knab'
per do sen skrupuloj,
severa restas la mien',
sed ridas la okuloj.

Mi partoprenas en ludad',
forgesas taglaboron.
Se tiam ne rakontus mi,
li perdus bonhumoron.

Al mia fileto
Kaj ree mi aŭdigas nun
malnovan historion ;
rigardas min la okulpar',
esprimas emocion.

Je la dama bona fin'
li pensas dum momento ,
sed lia kis' valoras pli
ol oro ait arĝento.

Eksidas mi sur la tapiŝ'
kun la fileto mia ;
ekdormas li dum regas nun
silento misteria.

Juul Karnas.

31an de Decembro 193la, estos fiksata la kalkulo de la pasinta
jaro kaj la budĝeto de la sekvonta jaro.

Ci tiuj estos prezentataj al la sekvonta jarkunveno.

labor-

ĈAPITRO V. — Disiĝo. Likvido.

Art. 15. — Okaze de libervola disigo, la ĝenerala kunveno elek-
tas unu aŭ du likvidantojn kaj difinas iliajn taskojn.

Art. 16. — Okaze de libervola aŭ juĝa disigo de la societo, la
ĝenerala kunveno decidas, je absoluta plimulto de la voĉoj, pri la
destino de la havajo.

ĈAPITRO VI. — Interna regularo.

Art. 17. — La estraro estas komisiata redakti internan regularon
por plenumo de la nunaj statutoj.

Antaŭ ol esti aplikata, ĝi devas esti aprobita de la ĝenerala
kunveno.

ĈAPITRO VII. — Elektoj.

Art. 18. — La unua administrantaro konsistas el la supre mencii-

taj personoj.
Estas komisiataj :

Kiel prezidantino : F-ino Terryn, Juliette, loĝanta en Gent.
Kiel sekretario-kasisto : S-ro Debrouwere, Gerard, loĝanta en Kortrijk.

Kiel komisario : S-ro Cognie, Albert, loĝanta en Kortrijk.
Sinjoroj Debrouwere, Gerard, kaj Cognie, Albert, estas nomitaj

delegito-administrantoj, al kiuj estas komisiata la ĉiutaga administrado
de la societo kun la uzo de la societa subskribo, por du aparte ligita
al ĉi tiu estrado ; ili speciale estas delegitaj por ĉu unuope ĉu kune
ricevi aii subskribi ĉiujn korespondajojn. subskribi ĉiujn bank- kaj poŝ-
taĵojn kaj ĉiujn ajojn de samspecaj institucioj.

Pri kio akto, farita kaj verkita en Gent, la 30an de Novembro
1930.

Subskribis : J. Terryn, G. Debrouwere, A. Cognie.

Registrita en Kortrijk (B.A.), du folioj sen forsendo, la 9an de

Decembro 1930, libro 137, 'folio 15, fako 12. Ricevitaj 12 fr. 50 c. La

registra ricevisto, (s.) Peckel.

Por konforma kopio :
La sekretario -kasisto,

DEBROLIWERE.

„Flandra Esperantisto" sur la maro
La milda subteno por ĝi pruvas sufiĉe kiel nia revuo estas ŝatata

de siaj gelegantoj. De tempo al tempo ni ricevas kuraĝigajn leterojn,
kiuj ja plimalpezigas la ĉiutagan laboron por la prizorgado de nia
organo. El tiuj leteroj ni jam povus kompili ampleksan antologion.

Sed „Flandra Esperantisto" ne nur estas ŝatata en la en- kaj
eksterlando sur la kontinento, sed ankaŭ... sur la maro. Jen letero, kiun
ricevis la sekretariino de ,.Flandrema Grupo Esperantista Ant-
verpeno :

Stamboul, la 25an de Decembro 1930.
Fraŭlino,

La „trio" de la Belga motorŝipo „A... A...", konsistanta el ŝipes-
tro R... J..., ĉefmaŝinisto G... B... kaj oficiro G... V..., deziras
membroj de via esperantista klubo.

Ni bedaŭras, ke la loĝantoj de la maro ne povas multe partopreni
en via nobla movado. Sed certe ni simpatias kun viaj ideoj tutkore.

Ni sendas en ĉi titi letero centkvindek frankojn kiel subteno por
via bonega revuo, kiu donis al ni tiom multe da agrablaj horoj de lego.

Ni esperas, ke la jaro nova alportos multe da sukceso al via
klubo kaj al nia belega lingvo !

Vivu Esperanto !
Vivu ĉiuj, kiuj laboras por la mondpaco !

(s.) R... J.,.
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INÔ-RO FELIX ORTT*)

Inĝ-ro Felix Ortt, naskita la 9an
de Junio 1866a, estas rilate al humana
kaj naturfilozofia kampoj unu el la plej
gravaj scienculoj en Nederlando.

Jam kiel ĉefinĝeniero de la ŝtato
(1888-99) li distingis sin La. per gravaj
laborajoj kaj sciencaj eltrovoj. En la
jaro 1896 li konatiĝis kun la ideoj de
Tolstoj, fariĝis vegetarano, abstinulo
de alkoholaĵoj kaj tabako, kristana anar-
hiisto. Kompreneble baldaŭ ekestis kon-
fliktoj kun la socio. Ĉar li volis servi la
homaron laŭ sia vivokempreno, li sen-
tis la neeblecon resti oficisto de la ŝtato.
Kvankam la eksiĝo kaŭzis al li multe da
malprofito, li decidis dediĉi sian vivon

al la vegetarismo, la batalo kontraŭ la vivisekcado kaj al aliaj vivre-
formoj. La akcento de lia vivo estas direktita sur la sintezon kaj ne
sur la detruon.

La „Vegerarische Bode", kies redaktanto li iĝis, estas unu el la
plej bonaj vegetaraj revuoj, kiuj ekzistas. Li verkis la bonegan broŝuron
„Ons Standpunt" (Nia Vidpunkto), en kiu li klarigis la vidpunkton de
la Nederlanda Ligo kontraŭ la vivisekcado. Ünuvoĉe oni konsideras
tiun verkon kiel la plej bonan, kiu iam aperis pri la temo. Eĉ la plej
akraj kontraŭuloj havas respekton por tiu ĉi eldono. Cetere li verkis
artikolojn kaj broŝurojn pri kontraŭmilitarismo, kontraŭtabakuzado,
pri ĉasta vivo, k.t.p. Kiel pedagogo kaj psikologo la naturfilozofo Ortt
havis kaj havas gravan influon en granda rondo. Multaj el liaj amikoj
ekstarigis fondon por eldoni diversajn verkojn de li.

Ne nur redaktoro li estas, sed ankaŭ li donas jam dum multaj
jaroj konsilojn al ĉiu, kiu deziras informojn pri vegetarismo en la plej
vasta senco.

F. Ortt, kora amiko de la suferanta Flandrujo — kie li havas
multajn amikojn — atestas pri tio en sia verko „Staat en Volk" (Stato
kaj Popolo), naturfilozofia pritraktado aplikita al la Flandra problemo.

*) Ĉe la pacfabelo „Godelieve", kiu aperis en la Januara numero
de F. E.. la redakcio konsilis vidi pri la aŭtoro Felix Ortt nekrologan
artikolon pri... Lodewijk van Mierop ! Ambaŭ tamen estis samideanoj
kaj bonaj amikoj. Nia kunlaborantino Cath. J. Roskes-Dirksen rebo-
nigas per ĉi tiu artikolo la redakcian eraron.

El la suba librolisto oni povas konkludi, ke tiu verkisto multege
publikigis kaj tradukis. La lastajn jarojn li speciale ankaŭ okupis sin pri
la temoj de la parapsikologio. Ekz. li estas kunlaboranto de la grava
scienca „Tijdschrift voor Parapsychologie " , dediĉita al la okultismo en
la plej vasta senco.

Eble estas interese scii, ke la pacfabelo „Diokara" (Godelieve —
vidu la antaŭlastan n"n de Fl. Esp.) estas aŭtomate (mediume) verkita.

Mi povas aldoni, ke Felix Ortt estas tre favora al Esperanto.
Lia verketo „Aan mijn zusje" (Al mia Fratineto), broŝuro pri seksvivo,
aperis jam en diversaj lingvoj, ankaŭ en Esperanto.

Kiu konas Felix Ortt, loĝanta en Soest, Bosstrato, 14, Neder-
lando, devas lin ami pro liaj modesteco kaj vastanimeco.

Cath. J. ROSKES -DIRKSEN.

Kelkaj verkoj de Inĝ-ro Felix Ortt : Het Pneumat-Energetisch
Monisme. -- Ons standpunt verdedigd. (Anti-vivisektie). -- Staat en
Volk. — De Schepping. — Het Probleem der Ziel. --- De gevoelige
periode. -- De Droom. Nieuwe beschouwingen over den droom en
de droompsyche I en Il. --- Het Spiritisme, 4e druk. — Diversaj nume-
roj de la „Bibliotheek voor Reiner Leven". Het Rooken. r Onze
voeding. Nieuwste beschouwingen over voedingsleer. — kaj multaj aliaj.

ANEKDOTO
La mondmiliiro pensigas.

Antaŭ kelkaj jaroj la Sveda gazetaro presis historion el la
mondmilito, historio, kiu pli bone kaj pli klare ol longaj kaj meditigaj
disertoj klarigas la kernon de la -problemo pri la mondpaco. Eble
ĝi estas elpensita sed tiuokazz bone elpensita...

Soldatoj el la armeo de la interligitaj ŝtatoj iun tagon vidis
stangon suprenigata el la Germana tranĉeo. Sur la stango estis tabulo,
sur kiu estis skribite :

„La Angloj estas idiotoj."
Ili per pafoj detruis la tabulon, sed tuj alia tabulo estis supre-

nigita, kaj sur tiu oni legis :
„La •rancoj estas idiotoj."
Ĉi tiun tabulon oni ankaŭ per pafoj detruis. Sed tuj la Ger-

manoj suprenigas trian tabulon :
,,La Usonanoj estas idiotoj."
La tabulo estis detruata.
Sed jen la kvara tabulo :
„Ni ĉiuj estas idiotoj."
Tiu tabulo ne estis detruata. La respekto por la simpla, fine

komprenita vero estis tro forta. 	 (El „LA LERNANTO")
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Esperanto en het Onderwijs.

Ontelbaar is het aantal inrichtingen van onderwijs (lagere scholen,
middelbare scholen, gymnasia, enz.) in de verschillende landen, waar
Esperanto wordt onderwezen. Van recenten datum is het besluit van
de Japansche regeering om Esperanto efficiëel op de lagere en middel-
bare scholen in te voeren ; soortgelijke besluiten werden kort geleden
genomen in Polen en Oostenrijk, terwijl reeds eerder andere landen
voorgingen.

De Minister van Onderwijs. Kunst en Wetenschappen in Neder-
land heeft zich uitgesproken om Esperanto een plaats te geven onder
het onderwijs volgens de ingediende Cursuswet. In verschillende landen
hebben de onderwijzersbonden zich officiëel voor Esperanto uitgespro-
ken. Kort geleden nog die in Estland, Zweden en Duitschland. De
Duitsche Bond van onderwijzers telt 150.000 leden. Ook in Indië
hebben onderwijzersorganisaties zich voor Esperanto verklaard.

Het is zooals vanzelf spreekt, van het grootste belang, dat
Esperanto op de scholen wordt ingevoerd. Eerst dan zal het einddoel
worden bereikt, n.l.: Esperanto, de tweede taal voor ieder.

De onderwijzers esperantisten zijn internationaal georganiseerd
in de „Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperantistaj" met een eigen
orgaan in Esperanto, genaamd „Internacia Pedagogia Revuo."

Er is een brochure in het Nederlandsch verschenen : „Waarom
Esperanto-onderwijs op de lagere school ?', die zeer lezenswaard is.

Behalve onderwijzers zijn ook andere Esperantisten-vakgenooten
of geestverwanten georganiseerd, zooals : doktoren, studenten, post-
en telegraafambtenaren, spoorwegambtenaren, padvinders, verschil-
lende andere jeugdorganisaties, politieambtenaren, vegetariërs, geheel-
onthouders, blinden, juristen, katholieken, pacifisten, radioamateurs.
stenografen, verschillende religieuze bewegingen, automobilisten,
vrouwenbeweging, postzegelverzamelaars, Paneuropa, rotarianen, toe-
risten. enz., waarvan verschillende met eigen Esperanto-organen, o.a.
de doktoren, de post- en telegraafambtenaren, de spoorwegambtenaren,
de politieambtenaren, de blinden, arbeiders. stenografen, theosofen,
jeugdbewegingen, katholieken, vegetariërs, enz. Het totaal aantal
Esperantobladen, dat verschijnt, bedraagt meer dan 100.

La Donaco de la Foirvojo
de Raden Mas NOTO SOEROTO*)

Malriĉo ŝtelrigardis de el la mallumo al la kabano, kiam la
vilaĝo dormis en la nokta ombro, meze de la bambuventumiloj kaj
tremol-kronoj.

Iun matenon la patrino sendis siajn infanojn al la foiro por
vendi por ŝi ĉion kion ŝi posedis.

Sanistjara, ŝia plej juna, ne volis esti malpli servema ol siaj
fratoj ; do li plenigis sian korbeton per la  lastaj havajoj.

Kun tio li forlasis la patrinan hejmon kaj iris plenespere kaj fiere
al la foiro.

La foirfesto zumis kaj bruis sur publika, libera placo, sin bananta
en la lumo kaj malproksima de la verda vilaĝo.

Dum li marŝis kun sia plena korbo sub la brako, kun sia koro
plena je oraj iluzioj, li vidis sovaĝajn florojn florantaj ĉe l' vojrando.

Ili afable kapsignis al li, dancantaj en la matenvento.
„Krom la gajno de hodiaŭ mi ankoraŭ alportos al la patrino ĉi

tiun donacon de la foirvojo," pensis la knabo.
Li metis sian korbeton sur la teron kaj baldaŭ perdiĝis en sia

florŝirkolekta ludo.
Dume la tempo forpasis kaj estis ŝtelataj ĉiuj liaj multekostaj

varoj ; sed li ekvidis tion tro malfrue.
Hejmenrevenante li trovis sian patrinon felieega, siajn fratojn

ĝojaj pro la gajno de tiu tago.
Li sole revenis kun malplenaj manoj : en lia korbeto liaj fratoj

trovis la ridindan donacon kaj riproĉante ili diris al li :
•„Cu ĉi tio estas via gajno de la multekosta tago ? Cu tio estas

ĉio, kion vi alportas por patrino de la foiro ?'"
Sanistjara ekploris, pripensante pri sia maldiligenteco kaj la eta

pruvo de sia amo. Gemante li faris sian rakonton.
Tiam ja ĉirkaŭbrakis lin lia patrino ; ŝi premis kison sur la tufeton

de lia razita kapo kaj diris :
„Benata estu mia infano, ĉar lia eta donaco estas plena de

konsekro.
La ĝojo en nia hejmo ne estas kompleta, se tiu ne trovas

ehon en la koro de l' patrino.
Tradukis MARTI-iA VERVLOET.

*) Rimarkinda Nederland -Hinduja verkisto, Raden Mas estas titolo de princo,
kiu nç apartenas al re9anta familio.
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Flandra Rakonto
KIAL ADVOKATOJ NE PLU POVAS ENIRI LA ĈIELON.

Apenaŭ enirinta la ĉielon (Dio scias per kiaj malicoj), la unua
advokato iris al Johano la Baptanto. „Sankta Johano". li diris. „oni
tuj rimarkas, ke neniam advokato estis en la ĉielo ! La maljuna
Sankta Petro, kiu renegis sian Majstron, estas ankoraŭ ĉiam pordisto !
Sed, bonulo, tiu posteno laŭrajte devus esti okupata de vi : vi estis
duin via tuta vivo fidela al la Savinto kaj koko ne devis krii por tio.
Krom ĉio tio vi estis senkapigita pro la vero. Konsekvence la estrado
de l' ĉiela pordego apartenas laŭrajte al vi."

— „Vi eble pravas," respondis Sankta Johano, „sed nia testa-
mento estas ja tiel farita."

— „Tio ne gravas : testamenton oni povas laŭrajte rompi.
- „Sed la nian tamen ne !"
— „Advokato facile povas aranĝi tion.'"
- „Kion ni do devas fari ?"

„Komenci proceson.
Kiel dirite. tiel farote. La advokato serĉis en la malnovaj arhivoj

de l' ĉielo ĉiujn necesajn dokumentojn kaj la sekvontan tagon Sankta
Petro ricevis longan leteron, kiu avertas lin, ke proceso estis komen-
cata kontraŭ li. Kvankam Sankta Petro komprenis la advokatajn
argumentojn nur duone, li tamen konjektis, ke estis malbona afero
por si. La nokto estas bona konsilanto, kaj la morgaŭan matenon
Sankta Petro sendis al Johano la Baptanto jenan leteron :

„Kara Frato ! La kialoj. kiujn vi citas en via letero, ŝajnas al mi
iomete pravaj, kvankam oni povas nei pli ol unu el ili. Do ni komencu
proceson. Sed ni devos iomete pacienci. Vi ja jam trovis advokaton ;
ni nun devas atendi ĝis venos en la ĉielon dua, kiu povos pledi por mi."

De tiam Sankta Petro bonege atentas, ke neniu advokato eniru
la ĉielon. Kiam tia ulo alvenas ĉe la pordego, Sankta Petro krias kun
tondra voĉo : „Advokato ?! Al la infero !"

Rerakontis Jan VAN SCHOOR.

Gratuloj
-- Al ges-oj Kamiel Depypere- Bolle el Meenen, pro naskiĝo

de fileto Prospero.
— Al niaj geamikoj Mariette Arijs kaj Andries Lodema, ambaŭ

de „La Rekta Vojo", kiuj geedziĝis la 24an. de Januaro pas.
Al s-ro Edmond Neirinckx, estrarano de la esp. grupo

„Pioniro" el Aalst, kaj al lia estimata edzino, pro la naskiĝo de Meto
Petrus-Herman.
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2a. Flandra Kongreso de Esperanto
Aalst, 23an. - 24an. - 25an. de Majo 1931.

Honora Prezidanto : Lia urbestra Moŝto R. Moyersoen, senatano.

Diversaj sciigoj. — Kun ĝojo kaj fiero ni povas sciigi, ke lia
urbestra Moŝto R. Moyersoen, senatano, akceptis la honoran prezi-
dantecon de la kongreso.

— La kongresanoj ĝuos fervojan rabaton de 35 0 /0.
-- Lia monaha Moŝto J. De Coene, redemptoristo, doktoro en

filologio kaj filozofio kaj prezidanto de la Belga Katolika Ligo Espe-
ranta, faros dum la Diverso esperantan predikon. La Diverso okazos
en la kapelo de la Karmelitinoj, Nazarethstraat.

- Dum la kongresa kunveno de la Flandra Ligo okazos la la.
ĝenerala ĉiujara kunveno de la Flandra Esperanto-Instituto.

— La ekskurso de Lundo estos al la bela lago de Overmeire, kie
estos okazo por boatveturado, poeziema revado kaj... ripozado.

— La kongresanoj povos dum la promenado tra la urbo viziti la
sonorilaron. Jen okazo por la sciemuloj por interkonatiĝi kun unu el
niaj famaj Flandraj sonorilaroj.

— La 2a. Flandra Kongreso estos denove filmigata.
- „Flandrema Grupo Esperantista-Antwerpen" tendados en

Meire, vilaĝo tute apud Aalst. Tendemaj samideanoj estos de ili akcep-
tataj, se ili antaŭe esprimos pri tio deziron.

Flandraj gesamideanoj !
Denove : ne atendu ĝis la lasta momento por aliĝi ! Per via aliĝo

vi kuraĝigos la Aalstajn organizantojn kaj per via ĉeestado tiujn, kiuj
senlace laboras por la propagando de Esperanto en Flandrujo. Vi krom
tio pasigos kelkajn neforgeseblajn tagojn inter samideanoj !

Eksterlandaj samideanoj !
Vi precipe estos bonvenaj en Aalst. Venu por interkonatiĝi kun

la mondfama Flandra plezuro, por interkonatiĝi kun la indaj idoj de
Pallieter !

Ĉiujn informojn volonte havigos la Organiza Komitato, Erem-
bodegemstraat, 29. Aalst.

Flandra Ligo Esperantista
Malgraŭ la Siberia malvarmo multaj delegitoj el Aalst, Antverpeno,

Gent, Kortrijk kaj St. Niklaas ĉeestis la kunvenon de la 8a. de Februaro.
Malfeliĉe mankas la loko en nia revuo por detale raporti pri tiu

kunveno ; kiu tamen interesiĝas pri ĝi, venu al la sekvonta kunveno kaj
aŭskultu la raporton (ĉiam spritan !) de la liga sekretario.
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ABONU KAJ SUBTENU
LA MONATAN REVUON.
11

FLANDRA
—ESPERANTISTO

La Restoracio

Jen ni estas apud la restoracio
„La ora Rozo".

Ni eniru.
Bonan tagon, sinjoroj.
Ni malsatas.
Ni deziras ion manĝi.
Kelnero, kion vi havas hodiaŭ ?
Rizsupo, vermiĉelsupo, kariksupo.

Legomsupo, testudsupo, buljono.

Mi tre rekomendas al vi nian
salmon kun Holanda saŭco.

Donu al ni la manĝokarton.
Alportu al ni unu'- teleron da

pizsupo.
Poste ni mem povos elekti.
Estas...

Krom tio baldaŭ montriĝos kiom da laboro efektivigis la gvi-
dantoj de la Ligo, de ĝiá organo kaj de nia Instituto  !

Post la kunveno okazis intima kunestado kaj resonis la esperanta
kantado...

Jam notu nun, ke la sekvonta kunveno de la Ligo okazos diman-
ĉon la 3an de Majo en Gent en la kutima ejo.

Esperanto-Ekzamenoj

Dimanĉon la 26an de Aprilo je la 10a matene okazos en Aalst, en
la urba lernejo, Vrijheidstraat, Esperanto-ekzamenoj pri simpla kaj
perfekta kapableco, organizitaj de la Flandra Esperanto -Instituto.

La partoprenontoj de tiuj ekzamenoj devas pagi la sumon de 10
frankoj al la supre citita Instituto (poŝtĉeko n° 196906 de la sekretario-
kasisto G. Debrouwere, Kortrijk).

La diplomdisdonado okazos dum la 2a. Flandra Kongreso de
Esperanto en Aalst je Pentekosto, dimanĉvespere dum la festo en la
urba teatro.

La juĝantaro konsistos el f-ino J. Terryn, instruistino, s-roj
J. Karnas kaj R. De Bondt, instruistoj, kaj s-ro G. Debrouwere, sekre-
tario-kasisto de F. E. I.

Por ĉiuj informoj oni sin turnu al la prezidantino de F. E. I. kaj
de la juĝantaro : f-ino Juliette Terryn, Raapstraat, 82, Gent.

Subteno por nia revuo

Maria Moons, 10.— ; Kamiel
Dep., 10.-- ; Bern. B. 5.-- ; Van
Doon.. 10.-- ; Edgard, 10.-- ; Mis
schaert, 10.— ; Minĉev, 13.50 ; Piet,
20.— ; Mart, 10.— ; Jan, 10.---- ;
entute : 108.50 fr.

11111111JARA ABOMPPE2O 15.2n, [R5TCS11 4.
REDA1íTORO.AWMISTRAMTQ.UW ONSCMOCH____ r1UUUS O[ GEYTEPSTRAAT. 131.1._-
POST(EK0:1135 09 	 ANTWERPEN

Vlaamsch-Esperanto Samenspraken

Het Restaurant

Daar zijn wij aan het restaurant
„De Gouden Roos".

Laten wij er binnengaan.
Goeden dag, heeren.
Wij hebben honger.
Wij willen iets eten.
Kelner, wat hebt u voor vandaag ?
Rijstsoep, vermicellisoep, kerry-

soep.
Groentensoep, schildpadsoep,

bouillon.
Ik beveel u onze zalm met Hol-

landsche saus zeer aan.
Geef ons de kaart.
Breng ons eerst een bord erwten-

soep.
Daarna kunnen wij zelf kiezen.
Er is...

DIVERSAĴOJ.

Wienaj Foiroj 1931. — La templimoj por Wienaj Foiroj
1931, kiuj kiel kutime okazas tuj post Lejpzigaj Foiroj, estis 8k-
sataj por la printempa (jubilea) de la 8.-13. de Septembro.

Flandra Esperanto-lnstituto atentigas la geesperantistojn,
ke ĝi vendas lernolibrojn, insignojn, legolibrojn, k. t. p.

Por meminstruado estas speciale rekomendita: „ Methodisch
Leerhoek voor de internationale taal Esperanto door C. J. en J. C. Dirk-
sen. La libro enhavas vortliston, tiel ke por komencantoj ne necesas tuj
aĉeti multekostan vortaron ; aparta libreto enhavas la tradukojn de
ĉiuj taskoj. La prezo por la du libretoj estas nur 13 frankoj.

Al la kursgvidantoj estas speciale rekomendita kiel legaĵo por
lernantoj : „Blinda Rozo" de H. Conscience. Prezo : 4,30 fr., in-
kluzive sendkostoj.

Libro, kiun ĉiu esperantisto devus posedi. nome „En Okcidento
nenio nova" de Remarque, estas ankaŭ havebla ĉe la Flandra Espe-
ranto-Instituto. Gi kostas 56 fr., sendkostoj enkalkulitaj.
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Pagojn oni faru al poŝtĉekkonto no. 196906 de G. Debrouwere,
Kortrijk.

Emas korespondi. — S-ro Edgar Andermanis, Karlines iela
n 9 dz 39, Riga (Latvujo).

F-ino Amalija Veiland. Margarietas iela n 14 dz 5, Riga
(Latvujo).

F-ino Elisabeth Schelchen, instruistino en katolika popollernejo,
Reinickendorferstr., 26;27, Berlin N. 65, serĉas gekorespondantojn por
si kaj siaj 40 lernantinoj. Respondo certigata.

Iberia Esperantista Revuo. — En Januaro aperis la unua
numero de ĉi tiu dumonata nova esperanta revuo, kun 48 paĝoj, tre
bele presita. Kelkaj el la artikoloj, prozajoj kaj poemoj, estas premiitaj
de la Internaciaj Floraj Ludoj, al kiuj dediĉos grandan atenton la nova
Iberia Esperantista Revuo.

La direktoro-eldonanto estas s-ro jaunie Grau Casas, L.K., kom-
pilinto de la Kataluna Antologio. Adreso de la revuo : Diputaciô, 50,
Barcelona. Jarabono : 6 numeroj 48-paĝaj de 16 1/2 x 24 cm., 1 dolaro
por ĉiuj landoj.

Nekrologo
La prezidanto de „La Rekta Vojo", nia amiko Juul Karnas,

perdis sian patrinon.

S-ro Lacroix, bopatro de alia kunlaboranto nia Hector
Vermuyten, mortis.

Al niaj ambaŭ ŝatataj kunlaborantoj kaj ilia familio ni prezentas
niajn sincerajn kondolencojn,

— La morto forrabis la 4-monatan filineton Dora-Godelieve
de nia kamarado Markey, prezidanto de Flandrema Grupo Esperan-
tista el Gent. La funebrantaj gepatroj akceptu la certigon de nia
partopreno en ilia doloro.

— La sorto kruele frapis nian simpatiindan samideaninon
Solange Truyens, el St. Niklaas : ĝi subite mortigis ŝian ankoraŭ
junan patrinon. La mortintino estas ankaŭ la bofratino de nia konata
samideanino, f-ino Maria Truyens. Al la kondolencoj de „Al Triumfo„
la redakcio de „Flandra Esperantisto„ kunigas siajn.

El Kortrijk. — Por agrable fini la publikan kurson, la grupo
aranĝos festeton, kiu okazos dimanĉe la lan de Marto je la la. post-
tagmeze en sia ejo „De Hooge Tuin", Ijzerweglaan. Sur la programo
troviĝas deklamoj, muziko kaj dancado. Ĉar estas familia festo, povas
ankaŭ ĉeesti la infanoj, edzinoj kaj bopatrinoj de la grupanoj. Ekster -
urbaj samideanoj estos bonvenaj.

Merkrede la 4an. de Marto je la 20a. okazos la monata kunveno
en la supre citita kunvenejo.

El St. Niklaas. — Al Triumfo. — Dank' al la klopodoj de
s-ro Verbrugge, grupprezidanto, la urbestraro afable disponigis lernejon
por la kurso, kiu nun okazas ĉiulunde je la 8a. vespere en la knablernejo
de la Peperstraat.

Dum la lasta grupkunveno la kasisto raportis pri la bonega stato
de la kaso kaj estis unuanime laŭdata pro sia zorgema administrado.
Kelkaj membroj ankorati donacis librojn al nia biblioteko, kiu nun
enhavas preskaŭ 200 diversspecajn librojn.

Ni denove petas adresi la korespondadon nur : Wegvoering-
straat, 73, kaj ne uzi la adreson de kia ajn ejo.

El Ronse. — La paca Stelo. — La grupo dissendas regule al
ĉiu membro la monatan programon. Ĉiun merkredon la membroj kun-
venas por sin perfektigi en la Zamenhofa lingvo. La kurso, donata en
urba lernejo, duonfiniĝis jam kaj tre kontentige ĉar 15 gelernantoj tre
regule sekvas ĝin ĉiulunde.

Tre verŝajne oni rekomencos la ĉiumonatajn ekskursojn en Marto ;
pli detala programo kun la alekskursotaj lokoj baldaŭ sekvos.

En Majo s-ro Jan van Schoor parolados en nia grupo pri „La
literaturo en nia tutmonda movado".

El Antwerpen. Flandrema Grupo Esperantista. ,---

Dimanĉe la lan. de Marto la grupo vizitos la kazernon de la fajro -
brigado, Paleisstraat. La membroj kaj interesiĝantoj kunvenas je la 10a.
matene antaŭ la kazerno.

Sabate la 21an. de Marto je la 7a. vespere okazos koncert- kaj
teatra vespero en la salono „Van Wesenbeke", Van Wesenbeke-
straat, 11. La mandolinklubo „Risoluto" prizorgos la koncertan parton.
Reprezentataj estos du unuaktaj teatrajoj de Maurits Sabbe ; unu flara
dralingve : DE TOONEELLES, amludo ; unu esperantlingve, nome
BIETJE, kiu akiris tiom da sukceso dum la la. Flandra Kongreso de
Esperanto. Poste okazos dancado je l' sonoj de kuntreniga jazbando.
La enirprezo estas 3 frankoj. Ni esperas, ke la samideanoj el kaj eĉ de
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ekster Antverpeno venos multnombre al tiu festo por kuraĝigi tiujn,
kiuj volas propagandi Esperanton per la ludado de bonaj esperantaj
teatrajoj. Sukceso de tiu festo estos bona propagando per kaj por
Esperanto kaj estos por la Flandrema Grupo stimulo por daŭrigi en
tiu direkto.

Bibliografio.
(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas.

Ĉiu verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto-lnstituto.)
La Amo de P. Danov. Eldonis Biblioteko Nova Kulturo

(II-a jaro, N° 3), Burgas - Bulgarujo. 28 paĝoj 12 112 x 20 cm.
Prezo nemontrita.

Per Balono al la Poluso de S. A. Andrée, Nils Strindberg
kaj Knut Fraenke l. La Polusekspedicio de Andrée en 1897. Eldo-
nita sur la bazo de la notajoj trovitaj sur la Blanka Insulo en la
somero 1930 de Sveda Societo por Antropologio kaj Geografo. El
la Sveda tradukis Stellan Engholm. Eldonis Fôrlagsfdreningen Es-
peranto LI. P. A. , Stockholm. 416 paĝoj ; 15 x 23 cm. Prezo : 9
sved. kr .

La artikolo de Aernfrid Malmgren pri „La granda libro de
Andrée en Esperanto", kiun ni publikigis en nia antaŭlasta numero,
anstataŭa nian recenzon.

Ni nur volas aldoni ion pri la prezo ! Ni scias, 9 Svedaj kro-
(iom pli ol 80 frankoj) estas multe por Flandra monujo ; sed, ke la
grupoj almenaŭ aĉetu ĉi tiun rimarkindegan verkon por sia biblio-
teko, por la propagando i

A. K. V. S. Zakagenda Blauwvoet - 1931.-- Eldonis A. K.
V. S. Leuven, Tienschestraat, 29, postrekening 149.060. 272 paĝoj
6 1/2 x 10 cm. Prezo: 5 fr.

Ĉi tiu poŝagendo estas eldonita de la Ĝenerala Katolika Fland-
ra Studentligo por esti uzata de la Flandraj studentoj kaj ĉiuj
aliaj konsciaj Flandroj. Ĝi mencias i. a. la okazintaĵojn memorin-
dajn por la Flandroj kaj enhavas aforismojn, poemojn kaj belajn
ilustrajojn de Frans Van Immerseel.

Ni uzu la poŝagendon de la A. K. V. S.; samtempe ni subtenos
la kuraĝajn, junajn batalantojn por la libereco de sia popolo.

Pendkalendaro; eldonis : Espero Katolika, 22, Cours Albert I,
Paris VIII. 15 x 24 cm. Prezo : 5 fr. fr.

Prim er Manual de la Llengua auxiliar internacional Espe-
ranto. Eldonis : Eldona Fako de K. E. F., Duran i Bas, 8,
Barcelona, 32 paĝoj; 11 x 15 1/2 cm. Prezo: 0,25 pes.
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