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FLANDRA LIGO ESPERAN'Í ISTA

RAPORTO PRI LA GENERALA KUNVENO EN GENT,
la 10-an de januaro 1938.

Je la l0-a la liga prezidanto, s-ano H. Rainson, malfermis
la kunvenon kaj honvensalutis la ĉeestantojn.

Estis reprezentataj la sekcio] : Aalst, Antwerpen, Brugge,
Brussel, Gent, Kortri j k, Leuven, Mechelen, Oostende, Oudenaarde,
Wervik kaj Wetteren. Sin senkulpigis letcre : sekcio Arendonk.
telegratne : sekcio Torhout. Ceestis la reprezentanto el Ronse.

S-ano G. Debrouwere, liga sekretario, voelegis la raporton
de Ja antafia generala kunveno ; gi estis senrimarke akceptata.

La prezidanto atentigis je la plenumo de la intencoj espri-
initaj dum la antaiia ligkunveno : Ia elciono de desegnita portre-
to de Dr. Zamenhof, la ilustro de la diversaj rubrikoj en F. E. pet
sugestaj desegnaĵoj, la ekspoziciado - okaze de la novembraj
festotagoj de la flandra literaftro - de la esperantigitaj flandraj
verkoj. Pri nia partopreno en tiu ekspozicio la gazetaro favore
raportis.

Pri la Cseh-kursoj Ja prezidanto komunikis ke 7 kursoj jam
finigis, ke nunmomente 36 kursoj estas finigontaj kaj ke 19 no-
vaj komencigos en januaro. Tre verŝajne ni atingos 100 kursojn
je fasko.

S-ano L. Cnops, delegito de sekcio Leuven, anoncis balclai,
an starigon de sekcio en Bertem, eble sekvos Herent kaj Wijg-
maal. Rilate novajn sekciojn la vicprezidanto, s-ano E. Cortvriendt,
;nenciis la laŭclindan laboron de Cseh-instruistoj Soic kaj Boers-
tna kiuj, fondis respektive kvar kaj du novajn sekciojn. De niaj
kvin ceteraj instruistoj ili atendas saman fervoron.

La prezidanto informis, ke sekve al la sukcesa elsendo de la
radioludo « Het rijzen van de groene ster », N. I. R. ricevis el
Flandrujo kaj ankaŭ el eksterlando grandan nombron de gratul-
leteroj. Sekve de tiu granda interesigo, la direkcio de N. I. R.
propriniciate ekzamenas la eblecon elsendi ĉiusemajne dum la ju-
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nuiarhoreto, informojn kaj novaĵojn pri Esperanto kaj en marto
komenci la elsenclon de E-kurso. Pri tiu ĉi grava afero la liga
prezidanto daŭre rilatas kun N. 1. R.

Sekcio Antwerpen sciigis ke ĝi , en kunlaboro kun Volksuni-
versiteit Herman van den Reeck, ricevis permeson prizorgi Espe-
ranto-elsendojn ekde majo en Radiy-Antwerpen.

Rilate al radioaferoj Ia prezidanto insistas ĉe la Iiganoj, .ne-
pre subskribi eventualajn gratulleter•ojn per la vortoj « sekcio (aŭ
membro) de F1. L. E. », por ke N. 1. R. cksciu pri forta fland; a
E-organizaĵo.

La prezidanto sciigis ke la ministerio por eksterlandaj aferoj
kaj komerco eldonos statistikan kaj inforunigan libron pri la belga
eksportkomerco en pluraj lingvoj. La prezidanto atentigis la kon-
cernan ministerion je la propaganda utilo de Esperanto por
komercaj rilatoj internaciaj kaj insistis por la atingo de esperan-
ta eldono, al kin eventuale helpus Fl. L. E. La ministerio respon-
dis ke ĝi trovas la proponon tre interesa kaj ke gi bonvole ekza-
menos ĝin.

Por eviti eblan konfuzon dum uzo de la mallongigo F. L. E.
— ankaŭ uzata de la Federacio de Laboristaj Esperantistoj en la
regiono de la nederlancia lingvo — Flandra i.igo Esperantista
estonte uzos : Fl. L. E.

La redakcio de F. E. petas la sekciojn ensendi mallongajn ko-
munikojn por la rubriko « Inter Ni ». Detala pritrakto de iu ajn
temo oni prefere faru pere de •aparta artikolo.

Pro troa laboro, kaŭzita per la multnombraj : ukcesplenaj
Cseh-kursoj, la Kursa Centro pristudas la starigon de regionaj
aŭ distriktaj centroj. Samideanoj aŭ sekcioj kiuj pretas organizi
la preparlaborojn por Cseh-kursoj en tuta regiono, interrilatu kun
s-ano H. Rainson. Interkonsente kun la Kursa Centro, sekcio Leu-
ven entreprenos la organizadon de tridek kursoj en la Lovena  . c-
giono kaj laŭ la nova labormetodo.

Momente Fl. L. 1^ . rilatas kun V. T. B. (Vlaamsche Toeristen
Bond) kin intencas denove publik

(
î gi E-kurson en gia multlegata

organo « Toerisme ».
Dank' al personaj klopodoj de s-ano L. Cnops el Leuven, la

unua rl 0 de « Tijdschrift voor Internationale Postzegelruil, Kunst,
Folklore en Toerisme », kin estas eldonota en kvar lingvoj, enha-
vos ampleksan esperantlingvan artikolon pri Vondel kaj diversajn
informojn en E.

S-ano G. Debrouwere, nome de F. E. I., sciigis ke bedaŭrin-
de ne ĉiuj lotoj de la libro-loterio vendigis. La tirado okazos duan
la venonta ligkunveno. Ciuj sekcioj estas petataj helpi laŭpove al
la vendaclo de la lastaj biletoj. S-ano G. Debrouwere ankaŭ mon-
tris diversajn novajn librojn haveblaj en F. E. I.

La delegito de la kongreskomitato el Brugge alvokis per sen-
prokrasta aligo ; li publike dankis sekcion Antwerpen kiu aligis
gis nun 45 membroin kiuj jam pagis la kongreskotizon ;  Li do-
nis kelkajn klarigojn pri la preparlaboroj kaj petis la helpon de la
grupoj por la sabata festvespero. Ciuj informoj pri Ia kongreso
aperos en F. E.

Al la eeestantaj delegitoj estis transdonataj diversaj plaĉas-
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pektaj prospektoj kaj luksa albumo pri Italujo titolita « La kvar
sezonoj ».

Je la 11-a komencis la priparolado de la nova statuto de Fl.
L. E. Tagmeze okazis duhora paŭzo por la tagmango kiu ebligis
agrablan interkonatiĝon. Posttagmeze je la 2-a la kunsido daŭri-
gis la priparoladon de la statuto ĝis la 4-a. La proponita statuto
estis, post detala kaj orda pritraktado, akceptita kun kelkaj mo-
difoj. La nova statuto aperos en F. E.

La venonta ligkunveno okazos en Gent la 10-an de aprilo (la
dimanĉon antaŭ Pasko).

La raportanto,
G. Broodcoorens.

EL LA HISTORIO DE NIA N(JNJARA KONGRESURBO

BRUGGE
Dum la kvina jarcento la maro subakvigis grandan parton

de la marbordo. ni envenis la teritorion je distanco de prokei-
rmune 12 Km. La akvosuperfluo tamen estis iom pli mallarga en la
sudo de nia lando kaj pli Iarĝa en la norda parto. restas
ankoraŭ tri restajoj de la tiu-tempa subakvigo : 1) La « Moeren »
sur la landlimo de Flandrujo kaj Franca Flanclrujo; 2) La cnnra-
riĝo de la rivero izero ; 3) La « Swin » en H et Zoute.

Dum la jarcentoj kiuj sekvis al la kvina, la maro pli kaj pli
retirigis ĝi;; la loko kie ĝi nuntempe estas. Sur tiu spaco da te-
reno ekestis multegaj marĉoj, kotterenoj el kiuj la akvo ĉiam pli
kaj pli foriris. Tiu regiono estis la nunaj polderoj. ni estis tre
fruktoclona kaj jam baldaŭ homoj venis por tie restadi. En la naŭa
jarcento postrestis nur grandaj larĝaj riveroj. Unu de tiuj rive-
roj estis la « Swin » aŭ « Sinkfal » kiu laŭ tre larĝa enkontinenti-
gejo venis de el la nordo suden ĝis la loko kie nun estas Damtne
kaj kin tie verSis sin en alia rivero la « Reie » aŭ « Roja » kiu es-
tis la sek-vaĵo de la « Swin ». Mi rimarku jam nun ke ankaŭ el
tiuj riveroj ja akvo malrapide ^tetirigis paralele kun la retirigo de
Ia maro. Estas en tiu regiono iornete sude de la « Swin » ke ekes-
tis Ia urbo Brugge.

Estas malmultaj inezepokaj urboj kiuj iĝis tiel famaj kaj kies
origino tamen restas tiel malklara kaj nekonata. Unu de la kaŭzoj
estas ke en la komenco Brugge ne havis filion de tiuj institutoj
kiuj, sole, antaŭ Ia deka jarcento, konservis dokumentojn : la mo-
nahejoj. Gent havis tiujn. Cu la komenco de Brugge estas klari-
gebla per grupo da personoj kiuj pro fruktodoneco de la tereno
elektis restadpunkton ? Ne. Ĉar tiam Brugge estus restinta mal-
granda komunumo kiel Ia aliaj en la polderoj. La fakto ke Brug-
ge iĝis mondurbo postulas alian klarigon. La nuntempaj histori-
istoj generale akceptas ke du kondiĉoj estis nepre necesaj al me-
zepoka urbo por iĝi granda urbo : 1) Fortikaĵo aŭ defendilo ;
2) Trafikvojo laŭ kontinento aŭ laŭ akvo. Brugge posedis tiujn
du kondiĉojn : a) la burgo; b) la rivero Swin al la maro.

Ĉirkaŭ kiu tempo aperis Brugge ? Pri tio estas preskaŭ nur
supozoj kaj ne estas nepridubeblaj faktoj. De kiu tempo datumas
la unua aŭ pli frua mencio de Brugge ? De el la fino de la naŭa
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jarcento. Dum Oktobro 1858 oni trovis en Assebrouck, komunumo
sude de Brugge, nun jam urbeto, 139 bruĝajn monerojn kiuj da-
tunias el la fino de la naŭa aŭ la komenco dc la deka jarcento.
Do en tiu tempo Brugge jam havis reĝan monfahrikejon. Tio
montras ke Brugge estis jam arbo de certa graveco. Ankaŭ por
la fino de la naŭa jarcento estas unu mencio pri Brugge en ia
analoj de Sankta Vedasto (jaro 892) kiu evidentigas ke en Brugge
estis fortikaĵo. Ĉio kion ni nun skribas pri Brugge antaŭ tiu tem-
po estas nur supozoj kvankam ni emas akcepti unu de ili.

Unue ni forĵetu por ĉiam la ofte bele eltrovitajn rakontojn
de la 16 — 17 kaj 18 jarcentaj historiistoj pri la antikvega ekes-
to de Brugge kaj giaj preĝejoj.

Do en la naia jarcento Brugge havis trafikvojun, la Swin
al la maro kaj pleilaste en 892 ĝi havis ankaŭ fortikaĵon ! La plej
verajna supozo estas 'tiu de Profesoro Rudolf ilapke. Li rilatigas
ĝin kun la invadoj de la Nordmanoj ĉirkaŭ la duono de la naŭa
jarcento. Jam sub la regado de Karlo la Granda (t 815) la Nord-
manoj invadis tiel ke oni devis ŝirmi nian marbordon. Oudenburg
ŝajnas esti la centro de tiuj gardistaroj. Sed pro la daŭra forigo
de la akvo kaj de la maro la stato de la tereno aliigis. Kaj estas
versaĵne ke la invadejo post iom da tempo ne plu estis proksima
de la centro de la garcistaroj, sed sur alia loko kaj laŭ alia vojo.
Per la laboro dc la naturo estis nun tre larĝa rivero, kiu de la
maro profunde eniris la kontinenton : la Swin. Tiun vojon sek-
vis la Nordmanoj kaj elŝipiĝis je la plej taŭga loko. Tiu plej taŭ-
ga loko estis Bruggi.'. Vi sciu ke la nomo de nia urbo Brugge ne
devenas de la vorto « brug » (ponto) kiel oni longtempe opiniis,
( Unu argumento kontraŭ tio estas ke en la latinaj dokumentoj pri
nia urbo la - latina traduko estus : pons, ponto aŭ pontcm kaj ne
bruggas, brucia) sed de la norda vorto « Brygja » kiu signifas
ankoraŭ nun : elŝipiĝejo.

Proksime de la nova eiŝipiĝejo nova fortikaĵo devis esti kon-
struata por protekti la teritorion. Oin konstruis verŝajne Baldwino
la I, la unua grafo. Tio klarigas•la devenon de la brua burgo.
Defendilo estis absolute necesa por la kreskado de urbo ĉar por
la enlogantoj devis ekzisti la ebleco sin defendi kontraŭ rabistoj
kaj aliaj. Krom per tiu fortikaĵo, Brugge estis protektata ankaŭ
alimaniere nome per la rivero « Reye » oriento, kaj per larĝaj
marĉoj sude kaj okcidente. Vi devas pripensi ke la atakantoj an-
kaŭ ne disponis pri modernaj iloj. Plie, la pregejoj kaj publikaj
konstruaĵoj, en tempo de danĝero ankaŭ servis kiel defcndilo. Tra-
fa ekzemplo en Brugge estas la hospitalo de la sankta Johano.
Rigardante ĝin oni klare vidas ke ĝi estis ankaŭ duonfortikaĵo.

(daŭr'igota).

int 	 qt% 	 iá""-- •:dom Tö citra,e'o
LIBRO-LOTEI:IO F. E. I. — Wegens het niet tijdig van de

hand gaan der 1.000 loterijbriefjes — nog 'n paar honderd zijn
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voorhanden — werd de trekking tot de volgende algemeene bonds-
vergadering verdaagd. De trekking gaat bepaald door op 10 April
te Gent. Komaan, afdeelingen, 'n laatste inspanning ! Het gaat om
de verspreiding der Esperanto - literatuur !

ONZE PROPAGANDA-BROCHURE. — Zooeven verscheen
de tweede druk (2-de drieduizendtal) van onze uitstekende propa-
ganda-brochure « Waarom Esperanto ? » In minder dan vijf maand
werden 3.000 ex. verkocht ! iedere afdeeling neme in voorraad een
kwantum « Waarom Esperanto ? ». Een bestendig propaganda-
middel !

ONZE CURSUSSEN. — Het « Kursa Centro » van Fl. L. E.
heeft een tweede reeks cursussen ingezet. Onderwijzer H. Tillen
(Ned.) leidt cursussen te leper, Langemark, Vlamertinge en Po-
peringe ; Onderwijzer N. I)e Graan (Ned.) is werkzaam te Pu'ce,
Berlaar, 1-kist ojd Berg en Herenthout ; T. Boersma (Ned.) onder-
wijst te Den Haan, Wenduine, Blankenberge, 1-leist aszee, Knok-
ke en Uitkerke ; Agnès Jakobsen (Denemarken) is werkzaan te
Leuven (2-de cursus), Wilsele, Tervuren, Erps-Kwcrps, Vetten],
Rotselaar en Kortenberg.

Cursussen zijn in voorbereiding : in de Kempen (onderwijzer
K. Sole uit Czecho-Slowakije) ; in de Denderstreek (leidster An-
na Nedergaard uit Denemarken) ; in Veurne-Ambacht (onderwij-
zer N. I)e Graan uit Nederland).

Sro. JAN JACOBS 30 JAROJN ESPERANTISTO.
Nedetruebla idealisto : Jen, per du vortoj pentrita la Espe-

rantista karaktero de samideano Jan Jacobs. Kaj ankaŭ modesta
ĝi stas, ĉar nur tre hazarde ni eksciis pri la jubileo de tin bonulo,
  kelkajn monatojn tro malfrue.

Sro. Jacobs, kun kin ni konatiĝis en la jaro 1925-a kaj kiu
atingis sian 53-an vivojaron la 2-an de Januaro pasintan, eniris
la 9-an de novembro 1907-a la Esperantan movadon. Do, dum 30
jarojn li estas Esperantisto. Komprenu bone, karaj gcicgantoj !
Tio ne signifas ke li 30 jarojn posedas la lingvon Esperanto, sed
tio signifas 30 servojarojn POP; Esperanto !

Estis Sro. A. van den Biest, tiu pioniro por Esperanto en Bel -

gujo, kin instigis lin, lerni nian karan lingvon. Jam en 1909-a Sro.
Jacobs akiris la ateston de profesora kapableco. Kaj cle tin tempo
li senlace (kompostito atentu : ne senlaĉe) laboris por la realigo de
sia idealo.

Li inembriĝis al la grupo « Suda Lunto », kies honora memb ro
li estas depost 1911-a. En la jaro 1911- -- 1912-a li gvidis ĉiuse-
majne je la sama vespero tri kursojn : clenientan kurson por franc-
parolantoj, superan kurson por francparolantoj kaj kurson por la
« Solidairen ». En la urbeto Lier li ankaii gvidis kurson. En la
jaroj 1920-a kaj 1921-a li instruis la lingvon al la oficialaj in-
struistoj el Antwerpen kaj poste fondis la grupon « Geinstruistoj
Esperantistaj » kies Prezidanto li fariĝis.

En 1925-a li fondis la « Antverpena Poresperanto Propaganda
Komitato » kaj ebligis, helpitc de gesamideanoj kiel Finoj Geus,
van Ganse, Sroj. Swalf, 1)e Waegenacre, Karnas, k. a., ke en Ant-
werpen Esperanto estas instruata oficiale duin la komunumaj ves-
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Panorutno de Groet.1

perkursoj. Li kunmetis la 26 lecionan skriban kurson « Appko  ».
En la fIandraj provincoj ĝi certe estas bone konata, kaj ni estas
konvinkitaj, ke multaj nunaj membroj de « Fiandra. Ligo Esperan-
tista » komencis la studon per tiu kurso.

De 1911a — 1923a li funkciis kiel Redaktoro-Adminislran-
to dc la « Internacia Peclagogia Revuo ». Kaj dum la lasta eko-
nomia krizo li instruis Esperanton al kelkcentoj da senlaboru!oj
sub la at spicioj de la komurrumo Antwerpen.

Sro. Jacobs povas sin nomi « feliĉa Esperantisto », en tin
senco, ke li povis ĉeesti multajn Universalajn Kongresojn. Kiu
Esperantist(in)o ne ege deziras almenaŭ unufoje povi partopreni
monclkongreson de Esperantisto] en fremda lando ? Nu, nia arni-
ko ĉeestis la internaciajn kongresojn en Antwerpen 191 1 a., en
Bern 1913a. Tie li ludis la rulon de Modrede en la lirika dramo
« Genev a » de Sro. Edmond Privat kaj akiris la kvaran premion
en la oratora konkurso. Li aliĝis al la Kongreso en Parizo en 1914a
kiu ne okazis pro la eksplodo de la mondmilito. Poste en 1921a
en Praha, en 1922a en Helsinki kien li vojagis kun sia edzino kaj
fileto Karlo per belga garĝoŝipo. Ĉar edzino kaj filo estas same
bonaj Esperantisto]. En 1924a li estis en Vieno kaj en 1928a,
kompreneble en Antwerpen. Parolante pri Zamenhof, Sro. Jacobs
kvazaŭ tute aliigas, tiam nia Majstro aperas antaŭ lia spiritokulo ;
li priskribas Lian korpon, Lian sintenadon,  li rediras Liajn vor-
tojn ; li igas ankoraŭ pli elokventa kaj ekstaze, kun larmo en sia
voĉo kaj en sia... okulo, li rakontas pri la Majstro, kiun li oer-
sone konis.

Lia devizo estas : ESPERANTO EN LA LERNEJON !
Bedaŭrinde ke tiu pia deziro, almenaŭ por nia urbo, eble por

nia lando, ankoraŭ longe restos pia deziro sed, kiu scias, kio po-
vas okazi en la apuda estonteco ?

Sro. Jan Jacobs estas membro de « Flandrema Grupo Espenn-
tista » do sekve ankafi de « Flandra Ligo Esperantista ». Ni raj-
tas fieri pro tio !

Daŭrigu La Vojon, Samideat ! A. L.

Junularsemajno en Nederlando
(Ari osto 1938)

Unu el la plej ĉarma j vilaĝoj en Nederlando certe estas la
vilaĝo Groet (Grut), parto de la komunumo Schoon (Ŝorl). Ku-
ŝante piede de la dunoj, apud la maro, li estas por multaj Neder-
landanoj la plej alloga somerlogejo. Precipe por la gejunuloj estas
festo vivi tie dum kelka tempo, ĉar la dunoj, la marbordo kaj la
maro prezentas belegan okazon ludi en la libera naturo.

Tie Ia red. de la « Juna Vivo », en kunlaboro kun « La Norda
Stelo » (Esperanto-unuigo en la norda parto de Nord-Holando)
organizos somerrestadejon por la internacia jrnularo.

En la « Norda Stelo » -kunveno en Heldero oni elektis komi-
taton kiu konsistas el : s-o Bant (lernejestro en Groet), prezidan-
to ; f-ino N. den Oude (Alkmaar), kasistino : s-ino E. v. Vee-
nendaal-Bouwens (red.-ino « La Juna Vivo »), sekretariino.

La komunumestraro de Schoorl disponigis lernejon, kie la
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gastoj povos manĝi kaj dormi, tiel ke la kostoj por la partopre-
nontoj estos tre malaltaj : Nederlandanoj pagos por gastigado
dumunu semajno nur 7,50 Gld., eksterlandanoj 3,50 Gld. jam nun
ni estas certaj, ke venos grupo el Somain (Francujo) sub Ia gvi-
dado de fraŭlino Lepachelet. Plej verŝajne venos ankaŭ grupoj el
Anglujo kaj Flandrujo. Kaj el Nederlando certe multaj partopre-
nos.

Sed mi ne volas fini sen instigo al la eksterlandanoj ŝpari
por la vojago. La nederlandaj esperantistoj atendas vin kun mal-
fermitaj brakoj !

éŭa

En la pasinta jarkunveno de la unua nederlanda Esperanto-
asocio « La Estonto Estas .ilia  » estas decidite, ke la venonta
kongreso okazos en Amsterdamo, nia ĉyefurho. Tiu ĉi kongreso es-
tos tre grava por nia unuiĝo, ĉar gi estas nia deka. Ĝenerale an-
kaŭ en la eksterlando ekzistas iom da interesigo pri niaj naciaj
kongresoj, — ili ordinare estas vizitataj de dudeka da eksterlan-
danoj — sed pro la fakto, ke la venonta estos jubileo de nia aso-
cio, kaj pro la fakto, ke gi okazos en la ĉefurbo, ni kalkulas pri
pli granda nombro de eksterlandaj partoprenontoj. Krom la aso-
ciaj kunvenoj, uni ja aranĝos allogan festprogramon kaj ankaŭ la
turisma parto estos bone prizorgata. 1. a. ni  faros ekskurson al
Volendam kaj Marken, lokoj en la tuta rncmdo famekonataj pro
la karakterizaj kostumoj de la loĝantaro.

Ni do senrezerve povos rekomendi al niaj eksterlandaj ami-
koj la partoprenon en nia venonta kongreso. Ĝi okazos je Pas.ko
1938 — 16-a, 17-a, 18-a de aprilo —. Tiujn personojn, kiuj dezi-
ras anonci sin, ni petas atenti pri jenaj punktoj :

1-a. — Oni povas anonci sin por unu tago, aii por du tagoj —
sabato aŭ/kaj dimanĉo. — Kostoj : 1 ned. guldeno por unu tago
2 g. por du tagoj.
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Esperantaj vortoj de Harrison Hill. Ario : « Tramp ! Tramp ! Tramp ! »
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(Ci tiun plaĉan kanton ni publikigas laŭ la permeso
Brita Esperantista Asocio, kiu posedas la kopi-rajton).
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Kontraŭ vento, kontraŭ ond'
Kunbatalis nia rond',

Post la nuboj ofte kaŝis sin la stel'
Sed la tajdo venas nun,
Sin prezentas oportun',

Kaj la stelo klare brilas el ĉiel'.
Do, altigu nun la kor',
La ventegoj pasis for,

Kaj la teron preskafi vidi povas vi ;
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Helpa vento blovas nun,
Kaj ekbrilas varma sun';

;La fluanta tajdo estas nun ĉe ni.
Levu velojn al ventet', .
Levu voĉojn al kantet',

Levu korojn al ĉiaina la esper';
Kaj altigu la kurag',
Car la fino de 1 vojag'

Estos nepre la triumfo de l'Afer'.



2-a. — La trian tagon ni faros la supre rnenciitan ekskurson ;
kostoj : 2 g. inklus. lunĉo.

3-a. — Oni povos partopreni en komuna tagmango (dimancon) :
1.10 g. Oni aldone specialajn dezirojn, ekz. vegetara rnatigo.

4-a. — Tiu, kiu deziras aĉeti prikongresajn glumarkojn, povas
samtempe atendi ilin ĉe ni. ---- -- folioj de 30 ekz. por 0.10 g. —

Oni anoncu sin akurate menciante kion oni deziras ĉe la
sekretariino de la L. K. K.  f-ino E. Keller, F red. Hendrikplant-
soen 104, Amsterdam — W, kaj samtempe pagu en girkonton
318827 de la kasistino, f-ino E. Mannoury, Corn. Krusemanstraat
20, Amsterdam, — Z. (Skribu : Penningm-esse 10-e Nederl.
Esperanto Congres).

Por niaj vizitontoj ni elektis kelkajn hotelojn kun tranokta-
do-kostoj inter 1,30 g. kaj 3,50 g. Oni eĉ povas tranokti por 0,80
g. en la « komunuma hotelo ». Ĉiuj prezoj estas inkluzive maten-
mango. Anoncante sin, oni bonvolu mencii la proksimuman pre-
zon, kiun oni volas pagi, por ke ni povos sufiĉe frue prizorgi la
tranoktadon.

Por tiuj personoj, kiuj ne volas Ceesti la kunvenojn, ni aran-
gos ekskursojn (sabato-posttagmezon tra la kanaloj, climancon
al Schiphol, la flughaveno, kostoj resp. 0,75 kaj 1,50 g.) Laŭ-
eble interesigantoj jam anoncu sian evcntualan partoprenon, ; , .ar
ke ni iom povos kalkuli la nombron da partoprenontoj. La lastajn
kostojn, same kiel hotelkostojn, oni tarnen ne antaŭpagu.

Oni vidas, ke la prograrno estas bona, kaj la kostoj relative
malaltaj. Sendube multaj samideanoj kaptos la okazon revidi siajn
nederlandajn konatojn kaj konatinojn, kaj samtempe ricevi im-
preson pri nia ĉefurbo. Oni anoncu sin frue, tiamanicre oni pli-
faciligas la laboron de la kongreskoi nisiono, kaj nur tiukaze ni
povos garantii lokon en hotelo, ktp. Pluajn detalojn pri la kon-
greso donos la kongreslibro, kiun ĉiu partoprenonto ricevos. (En
la komenco de aprilo).

Por eventualaj informoj oni skribu al la sekretariino.

In ons vorig nummer verscheen het artikel
« Geen vreemde talen » welke we uit « Nederlanda Esperantisto »
overnamen. Bij vergissing werd dit echter niet vermeld ; dit weze
hiermede hersteld.

INTERESSANTE UITGAVE. — Bij de « Ekspozicia Servo »
van U. E. A. zal binnenkort een wandplaat verschijnen, waarop
van alle Esperanto-uitgaven der P. T. T. in verschillende landen
(postzegels, briefkaarten, stempels c.cl.) een exemplaar is afge-
beeld. Gedrukt op stevig luxe papier, formaat 60 x 40 cm., zal
deze plaat een uitstekende propaganda zijn voor tentoonstellingen.
Te bestellen bij : « Ekspozicia Servo de Universala Esperanto-
Asocio » Palais Wilson, Genève, Zwitserland. De prijs is 1,50 Zw.
Fr. ; 10 stuks : 10 Zw. Fr.

INTERNACIA KONKURSO POR LA PACO. « Universala
Konstlantaro por Kristana Vivo kaj Laboro », 52, rtie du Pzquis,
Genève (Svislando) organizas konkurson kin konsistas el verka-
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do pri la temo « La kristanaj fundamentoj de la paco ». La moll-
premioj estas en valoro de 1.650 svisaj frankoj, p:ie 40 honoraj
medaloj. Nepra lirndato por la ensenclo de inanuskriptoj : 1 sept.
1938. Interesigantoj skribu al la citita adreso.

COMENIUS ESPERANTO-SOCIETO. — La 27-an de nov.
1937 okaze la viziton de la Comenius-maizoleo en Naarden estis
duan la festkunveno proponita fondi tutmondan Comenius Espe-
ranto-Societon. La eminenta ĉena filozofo, unuaranga lingvisto,
glora filo'ogo okupis sin pli ol 30 jarojn en siaj mondfamaj ver-
koj pri la arlefanota unii'ersala lingvo. La ĉefa tasko de la C. E.
S. estas sisteme kaj laŭ scienca metodo iom post iom publikigi
ĉion, kion Comenius tiurilate venkis. Tiuj eldonoj ne nur estos
interesaj por ĉiu vera esperantisto, sed precipe bonservos por pe-
dagogaj, filologaj kaj lernejaj sferoj. Membro povas esti : ĉiu es-
perantist(in)o, ĉiu grupo kaj ĉiu ajn organizaJo (regiona, landa,
nacia, faka, ktp.) Kotizon oni ne pagos ; la necesajn elspezojn
kaj ia eldonon de la verkoj kovros libervolaj donacoj. Interesi-
gantoj skribu al : Julius Gliick, Jacob Catsiaan 18, Amersfoort

Aldone al la anonco pri broŝuro havebia ĉe Sro C. De Landts-
heer, Maria Doolaeghestraat, 39, Diksmuide, BeIgujo, ni komunikas
la jenan :
1" La bro ŝuro pritraktas ne speciale la batalu de I'Izero, sed do-
nas priskribon de la sufero kaj ofero de la flandroj ĉe l'Izero ;
la dua parto de la libreto priparolas la postrnilita agado honore
al la flandraj mortintoj.
20 La titola de la broŝuro ne estas « Batalo ĉe l'Izero » sed « i_A
TURO DE HERO'HONORO EN DIKSMUIDE ».
3° La alsendo de la libreto komencigos la 15an de Februaro.

Esperantistoj el la tuta mondo petu senpagan ekzenlpleron 1
Adreso :	 SEKRETARIEJO DE LA IZERPILGRIMADO

MARIA DOOLAEGH.ESTRAAT, 39 DIKSMUIDE (Belgujo).
LA FEBRUARA ESPERANTO - PROGRAM() DE LA CEfIO-

SLOVAKAJ RADIOSTACIOJe
2-a febr. (18.00 - 18.10 MET) Mor. Ostrava (269.5 m. 11.2-kw.) :

Dro F. Stiebitz, profesoro de la Masaryk-Universitato :
« La sorto de la antikvaj diktaturoj. III Fino. »

3-a febr. (22.35 - 23.45 MET) Brno (325.4 in. 32-kw.) Praha 1
(470.2 in. 120-kw.), Mor. Ostrava (269.5 m. 11.2-kw.), ie-
lajsas : KAUNAS kaj KLAPEDA (Litovujo) : Esperanta ho-
reto « La kongreso dancas » Pronrenado tra la universalaj
Esperanto-kongresoj. Koinpilis Dalibor Chalupa kaj Jiri Sam-
la.

9-a febr. (18.00 - 18.10 ME h) Mor. Ostrava (269.5 in. 11.2-kw.) :
« Petro Den laŭdas la nunan krizon » Originala skizo, I-a
parto.

16-a febr. (18.00 - 18.10 MET) Mor. Ostrava (269.5 in. 1 l .2-kw.) :
« Petro Den laŭdas la nunan krizon » Originala skizo, 11-a
parto.

23-a febr. (18.00 - 18.10 MET) Mor. Ostrava (269.5 m. 1 1.2-
kw.) : «Legado el la nova Esperanto -literaturo ».
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ILUSTRITAN FALDPROSPEKTONI pri Ĉehoslovakio sen-
page sendas al niaj legantoj : Ĉehoslovaka Esperantista Informejo,
Praha XIX, Uralské 9.

•
C .1* ni

^-- bibliograr
(Duope ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope ricevitajn ni nur men-

eias. Verkoj, sendita] al aliaj adresoj ol redakcio, adininistracio au lian -
dra Esperanto-Instituta, estos ignorataj).

TUTMONDA ADRESARO DE LA ESPERANTISTOJ, kom-
pilis H. Steiner ; eldonis Inlernacia Esperanto-Muzeo (Neue Burg
I, Wien). Enhavas proks. 5.700 adresojn e1 106 landoj. Broŝuri-
ta, kolora kovrilo, formato : 15 x 26 citi., 128 p. Prezo kun afran-
ko : 0,50 usona dol. air 4 intern. respondkuponoj.

POR LA HIONORO DE NIA LANDO, pledo por aviado super
la militperlsado de A. Viruly, ĉefaviadisto de K. L. M. El la neder-
landa lingvo tradukis : P. W. Van Sijn & Zonen, Ged. Bierhaven
25-29, Rotterdam. Formato : 11,5 x 18,5 cm., 22 p. Prezo : 0,20
Ned. Gld.

SVISLAND.O EN LA NEGO, 24 paga,  ilustrita kaj plaĉas
-pekta broŝuro pri la vintrosporto en Svislancio. Eldonis : Svisa

Turisma Centralo, Zi rich. Senpage ricevebla ĉe Svisa Esperanto-
Instituto, Gesselschaftsstr. 39, Bern.

X-a SOKOL-OLIMPIADO, Praha 1938. Ilustrita faldpros-
pekto pri la festoj de la Ĉehoslovaka Gimnasta Asocio SOKOL,
okazontaj en julio 1938.  8 p., 15 x 10 cm. Senpage ricevebla ĉe :
Ĉehoslovaka Esperantista Informejo, Praha XIX, Uralské- 9.

DAŬRIGA KURSO. Post Cseh- kurso. Gvidilo por kursgvi-
dantoj. Kompilis Margarete Saxl. Eldonis : Dana Esperanto-Li-
brejo, Thyrasvej 15, Aabylioj. Preso 7,50 d. kr. (69. — h. fran-
koj).

Kajero kun 57 hektografitaj pagoj. Bona materialo por kur-
so al lernantoj kiuj sekvis elementan Cseh- kurson.

GLUMARKOJ. Aperis belaj glumarkoj cle la 30-a Universala
Kongreso en Londono. Prezo por kvindek : 5 pencoj aŭ 2 inter-
naciaj respond-kuponoj. Havebla de la sekretario de U. K. He-
ronsgate, Rickmansworth (Herts) Anglujo.

LA KVAKERISMO : Religio sen ritoj de William E. Wilson,
M A. 12 paga. Eldonis Kvakera Esp. Asocio 110, Kineton Green
Road, Olten near Birmingham, Anglujo.

MONDO SEN MILITO : Alvoko al la kristanaj eklezioj en
ĉiu lando. — 4 paĝa. Prezo por 12 ekz. 4 pencoj. Havebla ĉe
The Friends Peace Committee, Friends House, Euston Road Lon-
don N. W. 1. Anglujo.
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ANTWERPEN. — Flandrerna Grupo Esperantista. — Por
esti konciza en Ia « Inter Ni », ni mencios ntir, jam ekde un,
kelkajn ĉefajn okazaĵojn.

1. Kristnaskfesto : sukcesa, kvankam  malpli ol pasintjare.
2. Balotado pri prez., 2-a sekr., festdir. : estis respektive re-

elektitaj Sro E. Verheyden, F -ino L.. Keverijn, Sro F. Volders.
3. Letervespero : iri ricevis 57 sendajojn el 14 landoj.
4. Ni partoprenos la Turnhout-an E. kunvenon dum februaro.

ARENDONK. — La Verda Kanrhina Stelo. -- Kun iomete
stranga sento niaj samklubanoj tiun vesperon enpaŝis, por la
tutlasta fojo, ilian feste arangitan klubejon kie ni tiom •'fte
agrable kunestis. lom post iom la granda ĉambro tutpleni-
gis de homoj kiuj unu post alia venis clemeti sian donacon sub
la belan kristnaskarhon. — Ankaŭ niaj Neclerlandaj amikoj el
Veldhoven nepre deziris partopreni nian Zamenhoffeston. Post
mallonga alparolado de la Prezidanto, la kantoj kaj dcklamadoj
sinsekvis. Precipe la prelego de S-ro Van Groenestyn, nia Neder-
landa gasto, pri « La Sintezo de Esperanto » kaj de nia sekreta-
riino F-ino Heydendal el la antaŭparolo al la Fundamento, meri-
tis ĉies atenton. La forlotumado de la premioj kaj de la belaj Za-
menhof-bildoj estis la ĉefa okazo de tiu vesperoj ; precipe la sur-
prizaĵoj ofte kaŭzis mildan gajemon. — Post •tio okazis balot-
elekto por nova klubejo kaj estis la Hotelo Malakof kiu akiris 'a
preferon.

La novan jaron rli bone komencis. En la gaje ornamita ho-
telĉambro de nia nova ejo Malakof ni estis bonvenigataj  per
kafo kun kukoj kaj frandaĵoj ! Nic mirige ke ĉiuj tiel tuje alkli-
nlatiĝis. — La nova ludo kiun`ni poste ekprovis tiel kontentigis ke
oni nur kontraivole ĉesis.

Komenco de februaro komenciĝos nova Cseh-kurso, pere de
Sro Ŝokc. Antaŭe ni aranĝos Esperanto-ekspozicion en nia nova
klubejo, kun la materialo de la « Migranta Ekspozicio » de nia
Ligo.

BRUSSEL. — N. E. L. E. — Nunmoinente okazas en nia
ejo la lastaj lecionoj de nia kurso. Niaj lernantoj ekzercas por la
kursfina festo kiu okazas en la salonoj de « Brasserie Flamande »
la 26-an de januaro. Pri tiu festo ni raportos venontan monaton.

Kelkaj el niaj anoj ja m alitiis a! nia 9-a kongreso en Brugge.
Ni fervore propagandos por ke nia sekcio estu inde reprezentata
duin nia ĉiujara, nacia ĉefkunveno.

En nia kunveno de la 13-an de Januaro, Ia partoprenintoj
kun unuanima voĉo aprobis la proponon de nia simpatiarita mem-
bro Sro. De Keyzer ŝanĝi la  nomon de nia sekcio kontraŭ tiu de
« La interna Ideo ». Sro. De Keyzer aprobita de ĉiuj donis kiel
motivon la en ĉi tiuj tempoj reganta rasa malamo kaj kontraŭ
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1

i.

Por nia Liga Flago

Sumo de la antaŭaj listoj 739.25 fr.
Sekcio Antwerpen (Flandrema  Grupo Esperantista) 50.0() 	 fr.
Nekonata amiko el Antwerpen 100.00 fr.

"tic
•

frem;dula ckcitiĝo.
LEUVEN. — «La Nova Tagigo ». — La 26-an de decembro

okazis nia Kristnaskfesto en la granda salono de la Flandra Do-
mo, kiu bele estis aranĝita.

Je la 3 1/2-a Sro. Cnops malfermis la feston per honvensa-
luto al ĉiuj ĉeestantoj, nome al Ia grupoj el Aarschot, Tienen, Lier
Mol, Mechelen, kaj al kursanoj el Wygmael, Herent, Bertem, Diest,
Tienen kaj Leuven.

Poste la ligprezidanto Sro.  Rainson, parolis pri la agado de
Fl. L. E. Samtempe fondiĝis L. E. A. (Lovena Esperanto Asocio),
estas la unua regiona asocio kiu ekzistas en F. L, kaj ni ege es-
peras ke ankaŭ la aliaj grupoj sekvos.

La grupoj el Aarschot kaj Tienen aligis kaj promesis fervoran
kiinlaboron.

La regiona propagandestro de Leuven estas Sano Lode Cnops.
Je la 18-a de januaro komencis en Leuven kaj en 7 aliaj vilal;oj
la dua serio, kiu estas gvidita de Fino Agnes Jakobscn el Frede-
ricia, Danujo.

En nia inonatkunveno de la 6-a de Januaro ni akceptis int ,Ar-
nan regularon entenante 68 artikolojn por starigi la statutojn de :a
grupo.

Je la fino de la unua serio ni fondos tri novajn kluhojn. La
Nova Tagigo levigas !

RONSE. — La Paca Stelo. -- Tro malfrue por doni al vi ia
rezultaton pri nia ĝenerala kunveno, mi tarnen volas ko;nuniki al
vi, ke nia grupo reorganizos pliajn diversajn kaj interesplenajn
punktojn rilate la novaj kaj malnovaj membroj. Ni volas ripeti
ĉi-tie, ke nia grupo, ĉiam tre regule kunvenas ĉiun merkredon en
nia klubejo « Concorciia » kie ni ankaŭ akceptas la viziton de ĉiu
eksterurba samideano aŭ eksterlandano.

2-2-38 (traclicia interesa kantvespero) 9-2-38. — Fruktodo-
na vespero pri konversacio per F-ino Vandercoilden. — 16-2-38
— Esperanta parolata ĵurnalo enhavante ĉiujn lastajn sukcesojn
de nia movado per Sro De Boes.

Por reguligi nian librotenadon : ĉiuj kotizajoj estu pagataj
antaŭ la fino de la nuna monato. — Pacaj Ge-Stelanoj antaŭen ! !

TURNHOUT. — La E.;pero. — La estraro de Ia esperantista
grupo « La Espero » organizos grandan regionan renkontigon en
Turnhout, dimanĉon ia 13-an de februaro kaj invitas ĉiujn najba-
rajn sekciojn ĉeesti la kunvenojn kaj festaranĝojn. Detalan pro-
gramon volonte sendas al ĉiuj petintoj la sekretariejo : Warande-
straat 113. Turnhout.
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Solvo de problemo 40. — Hotizontale. — Renegat, sam, ban
akbar, kerub, em'i, nivel, duk, po, dir, fe, iridio, notari, rod, val,
ovulet, koketa, ge, ida, en, oni, kuist, art, urani, kapro, obe, gad,
identec. Vertikale. -- Epilogo, amor, venu, ski, iru, iro, rab, ido:o,
abi, eraan, ide, kned, rido, tiri, et, vi, du, en, kern, kask, abel, ovo,
tage, tar, atako, pac, nud, ale, aro, bufr, tero, keirant.

Solvo de problemo 41. — 504 -I- 198 — 702, — 108 7 297
405, — 216 1- 594 = 810, — 108 -h 495 = 603.k. t. p.

Premioj. Gajnis premion por problemo 40 : Sro Bogaerts.
(gajnis premion por problemo 41 : Sro Pollet.

NOVAJ PROBLEMOJ.
Por problemo 44 ni forlotos premion de dek Fr. Por problemo

45 unu de 5 Fr. 8/10oj de la poentoj donas partoprenrajton al la
lotuinado. Ensendu la solvojn sur aparta folio, metu nomon kaj
adreson kaj ne forgesu a°glui la konkurskuponon. La difinoj kun
(R) estas railikvortoj. La solvoj estu sendataj antaŭ la 5a cie
Marto 1938, rekte al Sro F. VOLDERS, Bredastr. 94, Antwerpen.

PROBLEMO 44 KRUCVORTO (80 POENTOJ).
Horizontale. — 1) Speco de kvarco kun divcrskoloraj vej-

noj (R) — loko kie finiĝas iu difinita spaco.
2) Plata ujo por fotografaj plakoj aŭ filinoi (R) — mezuruliuo

de volumeno por ŝipoj. (R)
3) Persono. (R) — aersimila fluidaĵo. (R) — akirita scio. (R)

— pron. pers.
4) Strio el ŝtofo aft ledo. (R) Legomo. (R) — adverbo. — ma-

turigi embrion. (R)
5) Akvo tertruo. (R) -- korpparto. — arbo. (R)
6) Kapkovrilo. (R) — nietaley. — parto de la nazo.
7) reagi ke iu fariĝu.
8) tri sinsekvaj literoj el' mailurno. — Parto de Ia maldika in-

testo. (R)
9) Lirika teatro.

10) Prcpozicio. — sufikso (adj.). — membro.
11) Leglibro. (R) — maltrinki. — pro la kaŭzo.
12) Sankte promesi. (R) — adverbo (pli ol sufiĉe). adverbo
(ege). aŭdigi kontinuan obtuzan bruon. (R)
13) Malgranda. (R) — vestajo. (R) — pron. pers. — pron. pers.
14) Florparto. (R) — glata supraĵeto. (R)
15) Sola en sia speco. (R) — kunigo.

Vertikale. — 1) Aserti ies kulpon. (R) — interrompu ies do,-
inon.

2) Rajdmanicro. (R)	 teksebla lanugo. (R)
3) Ludkarto. (R) — Korpparto. (R) — Kuirilo. (R) — du  li-

teroj el krio.
4) Kovri ĉiuflanke per tuko. (R) — Konstruaĵo. (R)  — regula
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aranĝo de aferoj. (R) — grandega ŝtono. (R)
5) Pezo de envolvo. (R) — speco de velursimila ŝtofo.  — tek-

sajo. (R)
6) Ujo el teksaĵo. (R) — grasa fluidaĵo. (R) — loko. (R)
7) Titolo.
8) Sovaĝhova. — tre forta narkotaĵo. (R)
9) Titolo. (R)

10) Ekstrema flanko de konstruo. — ajo — marŝi.
11) Numeralo. — aginklina. — aera koboid°. (R)
12) Elekto per sorto. (R) — adverbo. — pron. pers. — pro la
kaitzo.
13) Malvira. (R) = demanda pronomo. — fruktodona peco da
tero en dezerto. (R) — pron. pers.
14) Frukto. (R) — 	  donas la suno. (R)
15) Frukto. (R) — fabela rakonto pri antikvaj dioj.

PROBLEMO 45 LITERENiGMO (8 POENTO)).
La tuto estas proverbo kaj ekzistas el 27 literoj.
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GRANDA LIBRO - LOTERIO
DE FLANDRA ESPERANTO - INSTITUTO

'En ĉi tiu loterio, organizita okaze de la libro-tago, estas 1.000
lotoj kaj 100 tre havindaj premioj en valoro de entute 1.000 fran-
koj.

La prezo de unu loto estas nut 1 frauko!
Inter la 100 premioj estas multaj grandaj, belaj, rnultekostaj

libroj, veraj fierajoj de nia juna, sed rapide kreskanta Esperanto-
literaturo. Multaj Esperanti s ioj ne povas aĉeti la gravajn verkojn,
pro lnonmanko. Ciuj nun havas la okazon gajni valoran vortaron,
studlibron aii n ond{aman literaturan verkon por eta sumo.

LISTO de la PREMIOJ :

1 Plena Vortaro de Esperanto. . 11 pafoj. Bindita
2. Groot Woordviihock 1 an Straaten. 688  pafoj. Bindita
3. Beknopt Woordenboek Van Straaten. 715 pagoj. Bindita
4. Tra la Labirinto de la E-Gramatiko. F. Faulhaber. 334 pagoj. Bindita
5. Rembrandt, la Magiisto. Kun 100 bildoj. Lukse bindita.
6. Jane Eyre. Mondlama romano de Charlotte Bronte. 500 pagoj. Bindita
7. Fundamenta Krestornatio. L. Zamenhof. 472 pagoj. Bindita
8. Giista Berling. Mondlama verko de S. Lagerlof. Bek bindita
9. La leono de Flandrujo. Historia romano de H. Conscience. Bindita

10. Quo Vadis. Mondkonata verko de H. Sienkiewicz. 2 Volumoj. Bindita
11. Si. Romano de H. Rider Haggard. Bindita
12. La Ora Stuparo. Romano de E. Phillips Oppenheim. Bindita
13. Rica kaj sen Mono. Romano de E. Philips Oppenheim. Bindita
14. Gysbreght van Aemstel. Joost van den Vondel.
15. Maria kaj la Grupo. Originale Romano de Emba.
16. Hura! J. Bagh y . 240 pagoj. Originala romano.
17. Viktimoj. J. Baghy. 240 pagoj. Originala romano,
18. Verdaj Don Kihotoj. J, Bihy. Originala romano.
19. Robinson° Kruso. Bindita. 3-a eldono ilustrita.
20. Trans la Fabeloeeano. Szilagyi. Originala verko.
21. Anni kaj Montmartre. R. Schwartz. Air La Mono de s-rei Arre. —

S. Lagerlief.
22. Stranga Butiko. R. Schwartz. au Kudlago, la Eskimo.
23. Konsilanto de la Gramatiko. Degenkamp.
24. Lingvo, Stilo, Formo. Kalucsay.
25. Inter la Flandroj. S. Stuit.
26, 27, 28, 29, 30, Ciutaga Vivo (Konversacioj).
31, 32, 33, 34, 35, 1 speranto-Leerre ek. F. Szilagyi. 200 illustraties.
36, 37, 38, 39, 40, La Du Amatinoj. Romano de A. de ,blusset.
41, 42, 43, 44, 45, Elektitaj Noveloj. L. Baekelmans.
46, 47, 48, 49, 50, Granda bildo de D-ro Zamenhof. Arta eldono 36 x 28

cnv. sur dika, glata papero.

KROME 50 KONSOLPREMiOJ :

51 — 100: du poŝtka:toj kun Zamenhof -bildo.

LA TIRADO OKAZOS DEFINITIVE LA 10-tan DE APRILO

en la liga kunvenejo: Elckerlijck. Korte Kruisstraat, (i  n'.
Mendu viajn lotojn al F. E. 1. Magdaleaastraat 29, Kortrijk, antaiipa-

gante pere de poŝtĉekkonto no. 3-268.51.
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OSTENDO

HOTELO 11ETROPOLE
Kerkstraat, 32

75 komfortaj ĉambroj kun fluanta

akvo, varma kaj malvarma. Centra

hejtado. Lif to. Aŭtomobilejo. Kuire-
jo kaj kelo bonreputaciaj.

M ODERAJ PREZOJ
S-ano Snykers havas la plej bonajn

rekomendojn kaj persone direktadas.

"BREUGEL"
SPIJS_ en DRANKHUIS

Em. Jacqmainlaan, 37, Brussel

Lekkere Dranken
Fame konata pro siaj bongustaj kaj

rnalmultekostaj manĝoj.
Ejo de N. E. L. E.

(Sekcio Brussel de Fl. L. E.)

Presejo
"HOOGEB OP"

Vrijheid 101.

Arendonk
Zorgeme elfinita presaio.

Favorprezoj por Esperantistoj.

DRUKKERIJ
A ŭtomata Presejo

H. BR.AEKEVELT
Statiedreef, 177, Roeselare.

Posedas vastan lelie itaron en Ia flan-
draj provincoj.

Presejo konata pro sia helgusta kaj
moderna preso.

Liveras al la diversaj esp. grupoj
kaj ligoj. Sendevige petu prezofer-

ton kaj modelojn.
Tel.: 1080.

Café Nieuwe Carnot
FRANS NEEFS -D'HELDT

Carnotstraat, 70 — Antwerpen

Plej bonaj trinkajoj.

Salonoj por societoj — Malvarmaj

manajoj — Bonega servado.

Ejo de Flandrema Grupo.

St. MARIABURG
10 KM. DE ANTVERPENO

Grand Hotel de la Chapelle
lokita en arbarĉirkaŭajo

ĉia mode-na komforto — antomobilejo
laimteniso — infanlude jo — teraso

Restoracio — Familia pension
N. B. - Elektita loko por ekskursaj ce-
loj Kuirejo kaj kelo bonreputaciaj.

Wwe VAN HAVER-DE BOES
Proksime de la naĝejo (200 m.).

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



Bijvoegsel aan Flandra Esperantisto n-r 8 (104) Februari 1938

Estimataj Gesamideanoj,

Per ĉi tiu cirkulero ni atentigas vin pri nia e ldono: "Surprizoj "
romano de Ina BoudierBakker, e 1 la nederlanda lingva tradukita en •
Esperanton de Tekla F1int o Ta verkistino estas unu el la plej popul-
araj nuntempaj nederlandaj aŭtoroj,

La romano "Surprizoj" ampleksas 209 pacojn, ia aspekto estas bela,
stilo f lua, enhavo tre interesa.. Ia oficialaj prezoj de la libro estas:
broŝ e 2.00 ned.gŭld, tuttole bind, 2.50 ned.guld.afrankite.

Por grandakale enkonduki tiun belan verkon en la najbaran Belgujon,
ni fiksis favorprezojn validajn 2 i s Maa o 1938,Jen la favorprezo:
bro2,1.50 ned.guld.bind.2.00 ned ;guld.afrankite,oni do ricevos c,
25%- rabaton,Kaptu la okazon kaj koniu kun valora nederlanda litera-
turajo en Esperanto,
(Unu ned,guld,proksimume egalvaloras al 17 belgaj franko j . )
Mendojn kaj pagojn per internacia poŝtina.ndato ad po ŝtkonto N-o

132067  al
Esperanto-Instituto "Isosek"
Geleenstract 66 Heerlen.Nederlando,

Petu ankad nian senpagan prospekton pri la konata internacia per-
fektiga Esperanto-kurso "Isosek",ĝi entenas du surprizojn por vi,
belgaj Esperant i sto j 1
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