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FLANDRA LIGO LSPERANTISTA
(Vlaamsche Esperantisten - Bond)
Voorzitter : H. Rainson, Steenweg op Houtheek 54, Mechelen.
Ondervaarzittelr : E. Cortvriendt, N. van Humbeekstraat 3, Brussel (West).
Sekretaris : G. Dehrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk. Tel. 1654.
Penningmeester : A. De Keijzer, P. van Humheekstraat 3, Brussel (West).
Tentoonstellingsmateriaal : G. De Roes, Wijnsti.4at 81, ttonse.
Grrupkonsilnnto : A. De Troeyer, \ rijheid 98, Arendonk.
AFDEELINGEN:
Aalst: «Pioniro». Sekretariaat: Molenstraat, 3O.
Aarschot: «La Progreso ». Sekretariaat: Fabriekstraat, 28.
Antwerpen: «Flaadrerna Grupo Esperantist». Sekr.: Stefaniestraat, 44.
Anzegem: «La Juna 'Espero ». Sekretariaat: Statiestraat, 3$. •
Arendonk: «La Verda Kampina Stelo ». Sekretariaat: Schotelven, 4.
Avelgem : « Skeldanoj
Sekretariaat : Leopoldstraat, 5.
Bedaar : « Ni volas Antaiicrk ». Sekretariaat : Doelstraat, 252.
Bertem : « Inter Ni ». Sekretariaat : Dorpstraat, 136.
Blankenberge: «Norda Stelo ». Sekretariaat: Koninginnelaan, 18.
Breedene : r, Solidareco ». Sekieiaiiaat : < La Brise », Legrandlaan
Brugge: «Paco kaj Justeco». Sekretariaat: Komvest, 70.
Brussel: «Nia estas la Estonteco» (N. E. L. E.) Sekr.: P. Van Humbeekst. 3.
Linze: «Dcinza Esperanto-Klubo» (D. E. K.) Siet{retariaat: Dorp, 54 Astene.
Mest : Brilu Steleto ! », Sekretariaat : Astridiaan, 20.
Diksmuide: «Grupo Zamenhof». Sekretariaat: Maria Doolaeghcstraat, 36.
Gent: «Roeland». Sekretariaat: Raapstraat, 82.
Harelbeke :« N. E. L. E. ». Sekretariaat : Onder de Booroen, 87 ni.
Heist-op-den-Berg (Goor) : « Ciam pli Alten ». Sekretariaat : Broekmanstraat, 197.
Heistiopi-dewBerg : «Paco Stelo », Sekretariaat : Bergstraat, 99.
HerenUliout : « hairpina Espero ». Sekretariaat : Bouwelsteenweg, 10.
Kortemark: «Eta serio povas kreski ». Sekretariaat: Statiestraat, 23.
Kortrijk: «Esperantista Grupo »_ Sekretariaat: Mceskraenstraat, 11.
Kuurne : « La Mondamikoj ». Sekretariaat : Haringstraat, 79.
Lebbeke: «Vasta Horizonto». Sekretariaat: Stationstraat, 87.
Leuven: «La Nova Tagigo» Sekretariaat: Kapucienenvoer, 104.
Lichterveide: «La Tagigo». Sekretariaat: Weststraat, 47.
Mechelen: «La Estonto». Sekretariaat: Vekestraat, 25.
Meenen : « Esperantista Grupo ». Sekretariaat : Bruggestraat, 70.
Midde;kerke : « Mara Stelo ». Sekretariaat : Steenweg op Nieuwpoort, 22.
Mol: «Esperantista (irupt». Sekretariaat: Corhiestraat, 28.
Nederbrakel : « La Suda Stelo ». Sekretariaat : Haeyershoekstraat, 860.
Oostende: «Ostenda Grupo Esp-tista». Sekretariaat: Torhoutsche stw. 150.
Oudenaarde: «Al Paco». Sekretariaat: Nederstraat, 8.
Putte : « La Verda Espe ro ». Sekretariaat : A. 346.
Rï:eselare: «Ruselara Esperantista Grupo ». Sekr.: Hoogledestwg. 163-165.
Staden: «Nia Grupeto». Sekretariaat: (M. Vandamme). Vijfwegen.
Tienen: «Zamenhofa Standardo". Sekretariaat: Bruulstraat, Kumptich.
Torhout: «La Verda Stelo ». Sekretariaat: Boomgaardstraat, 4.
Vichte: «La Frateco». Sekretariaat: H'tr elhekestraat. 29-a.
Vilvoorde: «La Verda Stek». Sekretariaat: Marius Duchéstraat, 45.
Wervik: «Fratigo». Sekretariaat: Brugstraat, 9.
Wetteren: «Persisto». Sekretariaat: Eesvelde, 119, Kalken.
Weve,gem: «Per Esperanto al Mondpaco». Sekretariaat: Papenstraat: 54.
Wc-amen: «Veni, Vidi, Venki» (V. V. V.) Sekretariaat: (Rom. Vandepoele).
Zottegem.: « Esperantista Klubo ». Sekretariaat : Kazcrnstraat, 1.
Zwevegem: «Paco per Esperanto». Sekretariaat: Ootegemstraat, 71.
VERTEGENWOORDIGERS :
Alssche (Babant) : L. De Rop Tenberg, 24. Dcer.ijk : Fr. Benoit, Kapellestraat, 7. Hamme (0. VL) : G. Lenaers, Willemsstr., 22.
Munkzwá m : 0, Dierickx, Ter Weeën F13nse : G. De Roes, Wijnstr., 81.
Sint-Truiden : G. Mathijs, Stwg op Hasselt, 55. Tiet : R. Plettinck, Stwg.
naar Marialoop. Mortsel : H. Van Durme, Eggestr., 21.
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ORGANO DE FLANDRA LiGO ESPERANTISTA
R EDAK C I O:

Ten Eeckhovelei 125

Deurne - Noord

Jara abonprezo : Fr. 20

Antwerpen.

1

APERAS MONATE

ADMINISTRACIO: P. van Humbeekstr., 3
Brussel - W. P. K, 2321.50 de F1. L. E
Por eksterlandano) : Fr. 25

FLANDRA LIGO ESPERANTISTA KRESKAS
Dum la vintra sezono, kiu nun jam estas finiganta, nia Ligo
denove kaj plenmane disĵetis la Esperantan semon en la flandran
grundon. Kaj tiu grundo montrigis hunro, mirinde fekunda por
la Esperanto-ideo. Pasintan vintron, ni jam atingis enviindan rezulton kaj ni dubis, pri la ebleco pliintensigi nian agadon, Sed ni
akiris sperton pli grandan kaj sukcesis atingi tion, kion ni antaŭe
opiniis super niaj kapabloj.
Denove finigas la semado kaj gravas nun la rikoltado. Kun
esperplena kaj zorga atento ni observas Flandrujon kaj goje salutas ĉiun novan sekcion, kiu envicigas en nia tutlanda Esperanto-organizo. Kaj por Boji estas al ni la okazoj tre oftaj : la Esperanto-kluboj kiel (ungoj post pluvo elkreskadas, kaj, en baldaŭa
estonto, ne plus eblos norni unu flandran urbon aŭ interesan vilagon, kie F1. L. E. ne havos sekcion aŭ reprezentanton.
Densa reto da sekcioj kaj 1.000 membroj tio estis la plano
cle Fl. L. E. atingota en... 1940. Tiu plano efektivigis antaŭternpe : despli bone ! Niajn fortajn ni povos dediĉi al la plifirrnigo cle
la Esperantista vivo en nia lando. Ni ja devas zorgi, ke niaj novaj sekcioj tie vivu efemere, sed dum jaroj kaj jardekoj plenumu
Ia modestan, sed nepre necesan surlokan laboron, kiu al ili estas
rezervita.
Starigi reciprokan kontakton inter niaj sekcioj kaj eduki tiujn
novajn grupojn, por ke ili igu la firmaj bazoj kaj fidindaj eroj
de nia Ligo, tio estas tasko ne neglektinda. La malvasteco de
Flandrujo plifaciligos la unuan, kaj la modcle lahorantaj servoj
de nia Ligo, la duan taskon.
La verda stelo levigas en Flandrujo kaj pro tio ni fiera, C ar
se ne ekskluzive, tamen plejgrandparte gi estas laboro nia. Flandraj Esperantistoj plenfide al plua laboro, por ke ankaŭ nia interna kaj morala kresko igu fakto !
E. C.
:
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BRAZILIE. — Het 50-jarig bestaan van Esperanto en zijn
steeds toenemende literatuur hebben het bestuur der « Federa4ao
Espirita Brasileira » doen besluiten het Esperanto in hun werk
programma op te nemen. Deze machtige organisatie die reeds 53
jaar bestaat en haar hoofdgebouw in het midden der hoofdstad
heeft en filialen in alle steden van het land, zal voorzeker ( en
krachtige waarborg zijn voor de toekomst van het Esperanto in
Brazilië. Het officieel orgaan dezer organisatie geeft regelmatig
inlichtingen over Esperanto, terwijl hare ui tgeversafdeeling boeken in en over Esperanto bevat.

-

.

ENGELAND. — Ter gelegenheid van het 30-ste Universeel
kongres van Esperanto dat dit jaar gehouden wordt te Londen
in Augustus e.k. (waaraan terloops gezegd, tot nu reeds een duizendtal deelnemers ingeschreven zijn) heeft het bestuur van het
grootwarenhuis « Selfridge » een der grootste ter wereld, besloten
Esperanto cursussen in te richten voor haar personeel tijdens hunne diensturen.
FRANKRI JK. — Als gevolg van de conferentie « Esperanto
in het moderne leven » mag, na de radio-uitzendingen van Parijs
P. T. T. als eerste, een tweede sukces geboekt worden. Eerstens
de toelating verleend aan de tolbedienden die het Esperanto machtig zijn, het Esperanto-kenteeken te dragen, en dat verder, a:le
„inlichtingen betreffende den toldienst en reeds vertaald in een
vreemde taal voortaan ook zullen vertaald worden in Esperanto.
De bekende fransche fabriek « Manufacture francaise d'armes
et cycles » te St. Etienne gebruikt in hare handelsbetrekkingen c
ook op haar briefpapier het Esperanto.
NEDERLAND. — In een voordracht over Esperanto onderlijnde de Heer H. Van Loon, inspekteur bij het hooger onderwijs
te Amersfoort, de noodzakelijkheid van het onderricht dezer taal.
Hij besloot zijn rede niet de verklaring dat Esperanto moet beschouwd worden als de taal der internationale betrekkingen.
POLEN. — Een nieuwe « Dr. Zamenhofstraat » komt de lijst
der straten vergrooten, ditmaal te Zamosc.
TCHECO-SLOWAKYE. — Op 19 April e.k. zal liet radiostation Praag een Esperanto-uurtje uitzenden over de korte-golfzender Praag. Deze uitzending geschiedt op golflengte 31.41 m.
voor Europa en 23.34 in. voor Amerika.
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BRUGGE, 4-an, 5-an kaj 6-an de JUNIO.
DUA KOMUNIKO.
Al ĉiu aliginto ni sendis la kongreskarton kiu samtempe
rajtigas al 35 %-a rabato sur la enlandaj fervojoj. Tuj post apero de la E-lingva turista broŝuro pri Brugge, ni havigos ekzempleron al ĉiu enskribiiito.
Kiel akceptejo funkcios la ejo « Saint George », unuaranga
hotelo kaj restoraciejo kun multaj komfortaj salonoj por specialaj
kaj fakaj kunvenoj kaj granda festejo. La akceptejo situas sur la
Burgplaats.
La ekskurso al Dalmine okazos ŝipe. Tiu aran ;o iĝos unu
cl la plej allogaj cl la kongresprogramo !
Al la Esperantista festo, kiu okazos dimanĉe kunlaboros, krom
sekcio Brussel, sekcio Leuven kaj salnideanoj el Turnhout. Ni .ankoraŭ bezonas kantistojn kaj deklamnistojn. Kiu pretas kunlabori
sin anoncu plej baldaŭ ! Samideanoj kiuj deziras partopreni la
sportajn ludojn skribu al la kongresa oficejo : Kornvest 70,
Brugge.
Post la oficiala akcepto en la urbodomo, kie ankaŭ okazos
la jarkunveno de Fl. L. E., okazos propaganda demonstracio tra
la urbo. Tiu demonstracio devas esti impona kaj atesti pri nia
forta Ligo ; tial ĝin eskortos unuaranga muzikistaro (40 instrumentistoj) kaj en gi estos portataj propagandaj streetukoj. La
sekcioj kiuj posedas flagon ĝin nepre kunportu !
La propagandnnarkoj baldaŭ elĉerpiĝos. Mendu tui, sendante
7 fr. (por 100 ekz.) al la kongresa kasistino M. Vincke P. K. :
4407.30.
La provizoran programon ni publikigas ĉi sube kaj ni esperas ke gi kontentigos ĉiujn senescepte ! Aldone ni dissendas la
aligilojn. Bonvoltt plej baldaŭ ilin interplenigi kaj resencli al la
kongreskomitato !
La dua listo de la aligintoj aperos en la rnaja n° de F. E.
PROV,IZORA PROGRAMO :
Sabate, 4 junio.
16.00 h. Malfermu de la akceptejo : hotelo « Saint George ».
18.00 h. Vizito al la urbo (foriro de la akceptejo).
19.00 h. Kunveno de la membroj de F. E. I. (en la akceptejo).
20.00 h. Sonorilarkoncerto sur la turo de la Belfrido.
21.00 h. Esperantista balo.
Dimanĉe, 5 junio.
9.00 h. Vizito al la Belfrido.
9.00 h. Katolika Diservo kun E-prediko.
9.00 h. Protestanta Diservo kun E-prediko.
10.00 h. Oficiala akcepto en la urbodomo.
10.30 li. jarkunveno de F1. L. E. en la gotika salonego de la urbodomo.
12.00 h. Propaganda demonstraĉio tra la urbo — Fotigo.
13.00 h. Komuna tagmango.
— 153 —

16.00 h. Ebleco boatveturi sur la urbaj kanaloj.
16.00 h. Jarkunveno de F. U. K. E. en la akceptejo.
20.00 h. Esperantista festo.
Lunde, 6 junio.
9.30 h. Sipveturado al pitoreska Damme.
10.00 h. Vizito al lokaj vidindaĵoj.
12.00 h. Reveturo al Brugge.
12.30 h. Komuna tagmango.
14.00 h. Sportaj ludoj.
17.00 11. Adiaŭ-vespero en la akceptejo.

In Organisatie ligt onze Kracht
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LIGKUNVENO. — Generala ligkunveno okazos dimanĉon
la 10-an de aprilo, je la 10-a matene (la estraro kunvenos de la
9.30-a ĝis la 10-a) en la ejo « Elkerlijk », Korte Kruisstraat,
Gent.
Tagord o :
1. — Raporto pri la antaŭa ĝenerala kunveno de Fl. L. E.
2. — La 9-a kongreso de Flandra Ligo Esperantista en Brugge.
3. — Aplikado de la nova statuto de Fl. L. E.
4. — Diversaĵoj kaj tirado de la libro-loterio de F. E. 1.
Ciu sekcio sin reprezentigu per unu oficiala delegito !
ESTRARKUNVENO. — La 12-an de marto la estraro de Fl.
L. E. kunvenis en Brussel. Gi pritraktis la aplikadon de la nova
statuto de Fl. L. E. kaj diversajn aferojn rilate « Flandra Esperantisto ».
NOVAJ SEKCIOJ. — Elkore ni bonvensalutas sekvantajn 11
novajn sekciojn de Fl. L. E. : « Skeldanoj » (Avelgem), « Ni Volas Antaŭen » (Berlaar), « Inter Ni » (Bertem), « Solidareco »
(Breedene), « Brilu Steleto ! » (Diest), «Ciam pli Alten » (Heist
op-den-Berg-Goor), « Paca Stelo » (Heist-op-den-Berg), « Kainpina Espero » (ILerenthout), « Mara Stelo » (Micldelkerke), « La
Suda Stelo » (Nederbrakel) kaj « Esperantista Klubo » (Zottegem). Ni esperas ke ili en plena harmonio laboros en nia daŭre
kreskanta Ligo !
FLAGET-INSIGNOJ. — La ŝatata flaget-insigno (Flandra kaj
Esperanta flagetoj) denove estas havebla en Flandra EsperantoInstituto. Gi kostas po 5 fr. Niaj sekcioj kaj reprezentantoj ĝuas
rabaton de 20 % je minimuma mendo de 5 insignoj.
NIAJ KURSOJ. — La Kursa Centro de Fl. L. E. organizis
kursojn en sekvaj lokoj : Tielt, Torhout, Rumbeke, Ingelmunster,
Wingene (instruisto estas T. Boersma) ; Niel, Bornem, St. Amands, Puurs, Rumst, Kontich (instruistino M. Hauclebine). Dek
aliaj kursoj estas en preparo i.a. en Boom, Willebroek, Duffel kaj
Korbeek-Loo.
— 154 —
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In « Laborista Esperantisto », orgaan van de Federatie van
arbeiders-esperantisten in( het gebied van de nederlandsche taal,
verscheen een belangwekkend artikel, waarin het succes dezer vereeniging grootendeels aan organisatiegeest wordt toegeschreven.
In welke vereeniging ook, is dergelijke geest een vereischte. Volgende woorden uit bedoeld artikel zijn 't overdeinken waard. We
herdrukken ze hier, opdat een betere organisatiegeest en vooral
meer veranfwoordeli jl:Lheids'gevoel onze leden en', a f deelingen zou
bezielen.
Maar er is iets, dat wij op andere Esperanto-vercenigingen vóór hebben en waarom zij ons zeer terecht benijden, daar
het voornamelijk datgene is, waaraan wij ons succes te danken
hebben : organisatiegeest ! idealisme is een onmisbare stuwkracht,
die echter in zijn primitieve vorm niet bruikbaar is. Doch onze leden zijn zich in het algemeen wèl bewust, dat slechts door organisatie deze stuwkracht practisch bruikbaar en productief kan worden gemaakt. Ook een woest spruitende bron levert eerst dan voordeel op, als hij bedwongen is en de toevoer van zijn vloeistof door
leidingen wordt geregeld.
Wie met organisatiegeest is bezield, is niet alleen overtuigd,
dat hij als enkeling niets vermag, doch weet ook, dat hij als lid
eener gemeenschap niet mag doen en laten wat hij wil, niet mag
trachten zijn eigen verlangens door te drijven, niet zijn persoonlijke neigingen mag botvieren, maar dat hij deze ten offer moet
brengen op het altaar van het gezamenlijk streven. Slechts de alleenstaande mensch is volkomen vrij. Zoodra hij niet meer alleen
is, moet hij zich, ter wille van de samenwerking, zekere beperkingen opleggen. Deze plicht begint reeds, als men slechts met z'n
tweeën is.
Wie in een organisatie wil trachten zijn persoonlijke wenschen
door te zetten, of daartoe overgaat buiten het vereenigingsverband
en daarbij de organisatie, waarvan hij lid is, dwars zit of bestrijdt,
behoort niet in deze, en ook niet in eeltige andere organisatie thuis.
Zoo 'n geest is vreemd aan het begrip organisatie en zal dan ook
nergens kunnen harmoniseren.
Organisatie eischt nu eenmaal een zekere discipline. Wij weten wel, dat dit woord geen prettige klank heeft en fantasten zullen er misschien iets uit willen distilleeren, dat wij er niet ingelegd
hebben, maar wie begrijpen wil, weet wat wij hieronder verstaan,
n.l. dat wij allen in het belang van het algemeen op zijn tijd onze persoonlijke( meeningen, wenschen, inzichten en belangen ter
zijde moeten kunnen stellen. Zien wij dan later naar de vruchten,
die onze gezamenlijke arbeid, dank zij onze eensgezindheid, afwierp, dan blijkt, dat wij dit niet behoeven te betreuren.
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ĝaj frumatenaj ĥorpreĝoj. Apenaŭ du monatoj poste Brugge, kun
forta .helpo de la urbo leper, de la libera bruga komunumaro kaj
de la popolo de la rnarbordo kiajn helpis kelkaj aliaj grupoj, ekzemple el Gent, iras renkonten al la Francoj kaj apud Kortryk
okazis la fama batalo de la « Oraj spronoj ». Je remcmoro de tio
la 11an de julio estas la nacia tago de la Flandroj. Oi estis egá
malsukceso por la franca reĝo. Li nun estis pli singardema kaj
povis jam rekomenci en 1304. Ne decida batalo, sed venis tamen
la traktato Athis sur Orge kiu estis ege rn Caljusta je la Flandroj.
Fortaj punoj trafis la Bruganojn.
Sed venis ;: rnkoraŭ pli granda malamiko kontraŭ kiu ĉi-foje
Brugge malgajnos kaj kiu mortigos nian urbon. ni estas la sabloplenigo cle la Swin. Paralele kun la maro kiu retirigis ankaŭ
la akvo el la Swin retiriĝis. Tio estis nehaltigebla : kiel la naturo
kreis tre taŭgan lokon por ŝipveturi kaj elsipiĝi, tiel gi detruis
tiun lokon ; kiel gi kreis la gloron kaj la potencon de Brugge,
tiel gi detruis Brugge. Cio kion la homo kapablas fari, estas :
prokrasti, plirnalrapidigi la laboron de la naturo, ne ĉesigi ĝin.
Duin la lasta parto de la 13a jarcento la Swin montras jam malkvietigajn antaŭsignojn sed la Bruganoj ne havis la tempon pri
okupiĝi. La lukto kontraŭ la grafo kaj poste kontraŭ Francujo
urĝis. Ili devis grandparte neglekti la akvoprovizigon de la Swin.
Tiujn batalojn pasintajn, la Bruganoj konsternite vidis la grandajn prosperojn kiujn la sablopleniĝo jam estis farinta. Ili organizas malesperan defendon. Jam multaj ŝipoj ne plu venis ĝis
en Brugge. La rimedo : devigi ilin pagi pli da imposto se ili haltas en Damme. Sed ankaŭ multaj ŝipoj haltis en Sluis. Kion tari
kontraŭ tio ? Duin iu tago la Bruganoj foriras al Sluis kaj komplete forhruligas ĝin ! (1323) Ankaŭ oni plilarĝigas kaj pliprofundigas riverojn kaj elfosas aliajn. Cio tio por alfluigi akvon en
la Swin. Je la mezo de la 14a jarcento la malfacilaĵoj konmenci-

El la historio de nia nunjara Kongresurbo
BRUGGE (Fino)
Kiel aspektas la urbo ? Kiam oni parolas pri la belegaj luksegaj nrezerokaj konrercurboj, tiam necesas aldoni multe da irnag
povo. La plej granda parto de la domoj estas ankoraŭ el ligno,
tiel ke kiam domo ekbrulas estas ĉiam preskaŭ tuta kvartalo kiu
forbrulas. Pro tio oni tiel ofte legas en antikvaj dokumentoj pri
gravaj forbruladoj. Nur la ĉefaj stratoj estis per ŝtonoj kovritaj.
Tre ofte la ŝtonoj estis metitaj nur de spaco al spaco por ke
la homo ne devu tro marŝi en la koto kiam pluvegis. Tre multaj
homoj havis dombestojn : porkojn, bovojn, ŝafojn kiuj ja libere
povis kuri sur la strato ; ne jam ekzistis tratnoj aŭ aŭtomobiloj !
Malgraŭ ĉio Brugge estis siatempe tute moderna urbo. En la fino de la 13a jarcento oni ekzekutis gravajn laborojn : banejojn
--
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kaj kloakojn. Kiom da enlogantoj estis en Brugge ? Longtempc
oni parolis pri 200.000. Oni miskalkulis. Brugge kaj Gent havis
inter 35.000 kaj 50.000, [eper inter 25.000 kaj 35.000. Mi diris
ke la glora epoko de Brugge etendigas ĝis 1300 kiu estas la
apogeo. Tuj poste komencigas la trageclia epoko. Fakte gi jam
komenciĝis en la dua duono de la 13a jarcento kiam la Bruganoj
havas malfaci/aĵojn kun la Angloj kiuj liveras al Flandrujo la lanon kaj kiuj do en la manoj havis nian industrion. Pli gravaj aferoj okazos. Nun Brugge devas luktegi kontraŭ dangeregaj malamikoj kaj pereas sub unu inter ili : 1280. La helfrido forbrulas.
ói entenis ĉiujn rajtigajn pergamenojn kaj dokurnentojn de nia
urbo. Tre grava bato gi estis. ili volis rehavi la rajtojn skribitajn
kaj la grafo volis profiti por doni iom malpli da rajtoj. Teruraj
ribeladoj ekestis kontraŭ la grafo kiu tamen ĉion devas rec[oni.
Pli danĝera malamiko survenas : La Francoj kun reĝo Filips la
Bela, ankaŭ nomita la Monfalsiganto. La Flandroj estas kompiete subprernataj de la Francoj.
Ili okupas unu post la alia ĉiujn urbojn. Francernula partio
helpas ilin. En Brugge estas ega luktado inter la du. En Gent la
francemuloj regas la situacion. Generala riheliĝado eklevigos.
Brugge estis ĝia kapo. Unua radikala purigo okazas en Brugge
mem dum maju 1302. ni estas famkonata sub la nomo de : Bru— 156
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gas kun la grafo Lodewyck cle Maele. La atinosfero tute ne estas

plu kvieta en Brugge. Tio multe instigas fremdulojn por foriri el
Brugge kaj ne plu reveni. 1379 la Bruĝanoj elfosas kanalon kiu
ligas la Leie al Ia Swin. Surprize la armitaj Gcntanoj atakas la
laboristojn kaj forkurigas ilin. Kaj tamen ĉio tio ne estas ankoraŭ
la morto de Brugge. Brugge restis grava urbo ĝis la mezo de la
15a jarcento. La Burgonda korto estis fama pro la luksego. Sed
janr la grafo Lodewyck de Maele organizis en Brugge grandegajn
turnirojn kiuj allogas multe da homoj. Sed precipe kia m la d.iukoj de Burgondio iĝas grafo de Flandrujo la iuksegaj festoj okazas en Brugge. Ankaŭ la domoj kiuj» ili posedas estas palacoj.
Ciufoje kiam okazas naskiĝo aŭ geedzigo aŭ enterigo en Ia grafa
familio la hornamasoj alvenas por vidi la belegajn festojn aŭ sekvantaron kiel nuntempe por vidi la faman procesion de la Sankta
Sango. Brugge estis kiel moderna ĉefurbo. Tiuj nobelaj familioj
estas ankaŭ protektantoj de arto. Je tiu tempo vivas en Brugge
la mondfamaj Memlinck, Van Eyck kaj aliaj. Je tiu tempo ankaŭ
vivas la unua presisto Jan Brito kiu havas kiel lernanto Caxton,
la unua angla presisto. Bruaj muzikistoj estras la kapelojn de
la franca reĝo Ludoviko Xla kaj en Venecio. Multaj bankistoj starigas siajn kontorojn ĉ i tie.
Mi nomas kelkajn ĉefajn datojn el tiu tempo de parado kaj
riĉamontrado.
1440 : Filipo la Bona okazigas sian eniron en Brugge.
1448 : Turniro de S-ro Jacques de Lalaing.
1453 : Ludoviko Xla vizitas Brugge.
1460 : Karlo la Maltima eclziĝas.
1470 : Filipo la Bona mortas.
Tamen ankaŭ tio finigas. La trafiko sur la Swin kaj Reye
estis tro malfacila. Aliaj havenoj profitas pro la falo de Brugge :
Antwerpen kaj Dortrecht. La komercistoj forlasas nian urbon.
Certe estas ke la centro de komerco kaj industrio en la 16a jarcento ne plu estis Flandrujo sed Brabanto. Tamen certe estas
ankaŭ ke sen la sablop]eniĝo de la Swin Brugge ankoraŭ longtempe estus restinta la Venecio de la Nordo. Brugge estas morta.
Depost tiam Brugge ne 5anĝis. Duin jarcentoj ĝi restis sama.
1562 Brugge igas episkopejo.
Nur duin la lastaj jaroj Brugge igas iomete alia. Turismo
estas nun unu de la ĉefaj priokupajoj de 1'hoino. Precipe la Angloj nepre volas forvojagi. Grandamase ili venas al Brugge. Dum
somero la Granda Placo estas kvazaŭ plenplena aitomobil jo.
Brugge estas nun tre tre grava turisma centro. Ankaŭ la Nederla'idanoj ekkonas Brugge. Brugge estas nun ankaŭ ligita al la marhaveno Zeebrugge kiu ĉiujare pligravigas. En la antaŭurboj de
Brugge, precipe Assebroek, sude de Brugge, oni konstruis multegajn domojn. Vere Assebroek iĝis malgranda urbo. Oni povas
antaŭvidi ke tiuj ĉirkaŭaĵoj baldaŭ formos unu tuton al Brugge.
Oni nun ekkonstruas grandan novan modernan stacidomon okcidente de Brugge. Tie denove la homoj kaj domoj amaigos. Oni
do povas antaŭvidi ke nia urbo estos post kelkaj jaroj tre gran-
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da urbo. Nun ĝi havas proksimume 60.000 enloĝantojn, sen la
antaiurboj.
Eble post iom da tempo oni ne plu rajtas paroli pri « Brugge
la Morta ».
Fernand Roose
Prezidanto de 1' Kon greskomitato.

AUTOBUSE AL DANUJO

OA

(Fino).
Ni trovigas en Aarhus. Grava momento en nia esperantista
vivo, ĉar tie ĉi renkontos la grupoj unu la aliajn por komuna veturo al la dektaga hejmo, la internacia restadejo.
Precipe por la novaj esperantistoj tiu ĉi momento estas grava. Ili ja ne multe povis ekzerci en nia lingvo jam.
Cu montriĝos sufiĉa ilia scio ? Cu la kelkfoja dubo, la antaŭtimo, prava ?
Kiu jam faris eksterlandan vojaĝon aŭ iam gastigis eksterlandan samideanon, plene komprenas ĉi tiun momentan dubon pri
propra scio.
Sed estu trankvila. Rigardu kiel ili, starante aŭ promenante
du- tri- kelkope, interkonatigas kun la eksterlandaj geamikoj ,aŭ
goje salutas iun jam konaton.
Prezentu al vi tiun amason da « sennaciuloj » parolantan,
bahilantan, balbutantan, gestantan, ĉirkaiiate de preskaŭ egala
nombro da interesatoj kaj dubsuspekte rigardate de policisto, kiu
(montriĝas fine) serĉas biciklon ĉe ni.
Ni alvenis en la kampon kaj ĵus finis la unuan inanĝadon.
Nun aŭdiĝas en la salono la voĉo de la kampogvidanto, bonveniganta la ĉe-estantojn.
Tuj poste la « reprezentantoj » de la pluraj nacioj ekstarante
prezentas sin laŭ alvoko de la gvidanto :
Svedujo, Norvegujo, Cehoslovakujo, Germanujo
Danujo, Francujo, Anglujo, Hungarujo
Dancigo, Aŭstrujo, N ederlando
dekunufoje la gvidanto laŭtlegas, dekunufoje pli — malpli granda aro ekstaras, kaj poste unuafoje sonas forte la Hirnnon, kantantan de 150 personoj, 11 naciecanoj, kiel gojiga, kiel simple solena, sed tamen korimpresiga tiam estis tiu unua momento.
Kelkfoje la « reprezentanto » de ĉi tiuj 11 nacioj prezentas
ion, laŭ propra ŝato kaj kapablo.
Iun vesperon la danoj dancas tiomafoje unu el siaj tre belaj,
viglaj kaj de ni ŝatataj popoldancoj, la « Saltu Gine ».
Kun varia je la titolo de konata filmo, mi povus diri : « La
kampo dancas », car baldaŭ jam ekzercas kelkaj kuraguloj, poste
la aliaj sekvas tiun laŭdindan ekzemplon.
Unue ili tute ne elegante kaj absolute ne laŭtakte levas la
piedojn, sed tio iom post ion pliboniĝas kaj en la fino de la dancado la plimulto el ili jam dancas tre korekte kaj eĉ majstre saltigas Gine'n.
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Kaj al la ĉarmaj Gine'j kompreneble tre plaĉas tiaj lertaj
kavaliroj.
Kiel etaj komparo al la rezulto de ĉi-tiuj dancoj estis konlonce la rezulto de la multaj, diversaj kaj penplenaj klopodoj de la
« kuircjaj princinoj » Pardoni' ! komprenu bone ! per
kuirejaj produktoj.
Sed mi kredas ke nenio alkutinliĝas pli bone kaj pli rapide
ol la homa stomako. Baldair almenaŭ la servistinoj povis ĝoji pri
niaj kontentaj rigardoj.
Precipe la avena kaĉo kaj la « ruĝa grio kun kremo » (dana
apartaĵo) forportis ĉies landojn. Kaj mi ne scias, kiuj plaĉis en
la fino al ni pli, ĉu la Gine 'j ail la servistinoj.
Estas neeble doni kompletan impreson kaj priskribi Ciujn ')kazaĵojn, indajn je tio. Por tio oni devas partopreni en la vojago.
Krome sendube la redaktoro ne permesus al mi tion, ĉar per la
priskribo de la pluraj ekskursoj k.t.p. mi plenigus kelkajn paĝojn ankoraŭ.
Unu fakton tamen mi volas priskribi ankoraï .
Ni faras ekskurson al Ry. Estas la intenco post la vizito al la
popola altlerncjo tiea cnŝipiĝi por ekskursi al la « ĉielmonto »,
kilt trovigas transe de la lagvico. Sed en rulu momento, ĵus kiam
ni estas survoje al la albordiĝejo ekpluvas, pluvegas, pluvadas...
en tiu momento la estro de la lernejo ekparolas kaj invitas mrt
reiri al la lernejo, pasigi kelkan tempon iamaniere por esti poste
la gastoj dum la kafo-trinkado (ni estas pli ol 80-ope).
Kompreneble tiu invito estas akceptata unuanime. Ni reiras,
pasigas duonan horon amuze kaj altabligas por trinki la kafon.
imagu tamen nian miron, kiam ni trovas sur la tablo kompletan lunCon, kiu estas sekvata de buterpano kun kuko kaj
jes, efektive ! kafo
kun torto ! ! Kara leganto aŭ legantino,
prezentu al vi : Ni trinkis kafon ! ! !
Mi ne estas tre kompetenta en tiaj aferoj kaj mi ne scias,
kiel mi 11011111 ĝin, sed certe ne : trinki la kafon.
Gesamideanoj, Cu vi ne ŝatas partopreni en tia vojago ?
Atentu ! denove ĉl-somere la ĉarma Danlando vokas vin. internacia restado estos de la 31a de Julio ĝis la 1 0a de Aŭgusto en
la popola-altlernejo en Ry, antaiirata de 3taga restado en nou el
la antaiturboj de Aarhus.
Partoprenu en ĉi -tiu malnlultekosta restado.
Speciale por la Franc- kaj Belglandanoj estos facile parto
preni pere de la Leeuwardena karavano autobusa.
Reveninte hejmen vi sendube diros : Ne estis la lasta fojo.
Petu informojn ĉe : T. BOERSMA, Hombeeksche Steenweg 54,
MECHELEN (Belgujo).
Al la novaj Esperantistoj de
En niaj sekcioj oni kore bonvenigis vin, oni festis vian espcrantistiĝon kaj ĝojis pro via aniĝo al la klubo. La prezidantoj de
viaj respektivaj sekcioj eble jam parolis al vi, pri la utileco de la
lokaj Esperanto-kluboj kaj pri la ncccso de la loka agado. Plej
verŝajne viaj sekci-estraroj jam klarigis al vi kiamaniere ekzempla,

bona Esperantisto partoprenas la kluban vivon. Karaj novaj gesamideanoj, sen ia dubo 'vi bone atentis pri tiuj vortoj, sed permesu ke tie ĉi ili estu akcentataj. La tento gravas kaj bona grupspirito estas la nepre necesa cemento kiu ebligos konstrui firme
kaj dailrc.
Neniu el vi venas al la klubvesperoj por neniun fari air por
elspezi monon kaj... perdi sian tempon. Ne, Ili kunvenas : ti'ltte,
por praktiki Esperanton kaj perfektigi ; due, por kunlabori, lai
niaj povoj, al la agado por Esperanto. Por atingi tiujn celojn, ĉu
necesas ke ni fariĝu membroj de Esperanto - klubo kaj ke ni regule kunvenu ? Jes, sen ia dubo ! Se ni deziras perfekte ellerni fremdan lingvon, kion konsilas al ni la konlpctentuloj ? Iri al tiu fremda lando kies lingvon ni volas posedi, vivi inter tiu popolo por
kapti la veran spiriton de la lingvo.
Sed Esperanto ne estas nacia lingvo. Al ĝi efektive mankas
la apogo de la hejmoj. Ni do devas krei artefaritan hcjmecan atmosferon. Tio estas ebla en la Esperanto-klubo kiu povas ludi
la rolon de perfekta Esperanto-hejmo. Tie ja renkontiĝas la « familianoj » de Esperanto. La hejnleca atmosfero de la klubo vivi
gas la lingvon kaj ebligas la miraklon, ke el artefarita lingvo krei ĝas vivanta, amata lingva interkorllprenilo.
Sed la klubo ne nur estu hejmo, ĝi arkan estu lernejo, kie ni
perfekte lernu paroli, legi kaj skribi la iittcrnacian lingvon. Tie la
estraro zorgu por kunvenoj variaj kaj allogaj. Sed por tion atingi
necesas la aktiva partopreno — do ankai Ceesto — de ĉiu membro sen escepto. La personoj kiuj havas specialan talenton air
emon sin rnalkaŝu, ĉar ili estas homoj nepre necesaj en la kluboj.
Kanternuloj, teatro-amatoroj, inttzik-arnantoj sciu ke nluzikado kaj
kantado kaj precipe teatroludado estas bonegaj rimedoj por alkutimiĝi al la lingvo, ke krome tio igas la kunvenojn pli viglaj,
bonhumoraj kaj interesaj.
Sed la klubo ne nur donas eblecon al la Esperantistoj praktiki la lingvon, ĝi ankaŭ estas necesa por gvidi la surlokan propagandon kaj disvastigi la movadon. Ankorai ekzistas homoj kiuj
ne scias Cu Esperanto estas ia ŝuŝnliraĵo aŭ lingvo ; ankoraŭ pli
havas la
multaj personoj — sciante ke Esperanto estas lingvo
plej strangajn opiniojn pri ĝi, kaj la plej granda parto ne povas
paroli nian lingvon. Estas la tasko kaj la speciala rolo de la klubo fari la lokan propagandon por la ideo de internacia lingvo.
Kaj por ke nia pr%pagando estu kiel eble plej inlpona kaj efika, ni
klopodu farmi 1frlvajn, fortajn organizaĵojn kun multnombra kaj
agema anaro.
Novaj Esperantistoj, vi ĉi jare venis multnolnbre al la sekcioj de Flandra Ligo Esperantista. Faru vian eblon por ke ĉie en
Flandrujo floro la sekcia vivo, por la bon) de nia tutlanda organizo kaj por la rapida triunifo de nia kara lingvo !
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a. Ackaert.

ADE DOLCE

ij

Sur tegmentoj, en la stratoj,
ĝemas vento, larmas pluvo,
ade dolĉe

er m i
ANTWERPEN. — Flandrema Grupo Esperantista. — La
2-an de marto okazis nia arkunveno : la sekretario kaj la kasisto
legis siajn raportojn ; ni aldiru resume ke la Kaso certe ne estas
malplena kaj ke la aktiveco de la Grupo dum la fora jaro estis
multampleksa kaj sendube sukcesa.
La 9-an ni akceptis kelkajn lernintojn de la Esperanto-kurso
donita en la Van den Reeck Universitato kaj gvidita de Sano Mortelmans : ni kaptis la okazon havigi al ili la atestojn ; kelkaj tuj
anigis kaj enhejmiĝis en nia rondeto
La 15-an nova kurso, organizita de la Grupo mem, komencigis : la ĉeestantoj estis kontentige multnomhraj.
La 19-an ni veturis 26-opaj al Terneuzen kaj prezentis tie
teatraĵeton.
La 26-an okazis nia « Arta Vespero » sekvata de Balo : ni
invitis ĉiujn amikojn kaj ricevis jam multe da jesaj respondoj ;
ni atendis ilin kaj akceptis ilin kiel konvenas
BRUSSEL. — Nia Estas La Estonto.
La 17-an de marto,
nia sekcio, post detala pritraktado en estraraj kaj ;eneralaj kunvenoj, voĉdone decidis eksigi el E. R. B. (Esperantista Reprezentantaro Brusela).
Sabaton la 2-an de aprilo, nia sekcio vizitos la grandan bierfarejon « Vandenheuvel ». La partoprenantoj kunvenos en nia ejo
« Breughel », Em. Jacqmainlaan 37, je la 2.30-a. Post tiu lerniga
kaj « malsoifiga » vizito, okazos agrabla kunesto en nia sekcia
ejo « Breughel ». Sekcio Leuven anoncis sian partoprenon. Ciuj
sekcioj de la regiono, kaj ankaŭ de ekster la regiono, estas kore
invitataj !
HEIST-OP-DEN-BERG. — Paca Stelo. — La 20-an de februaro okazis komuna kursfina festo en Heist-op-den-Berg po
ia tuta regiono kie N. De Graan, instruisto de Fl. L. E., gvidi
Kursojn. La programo de la festo, kiu okazis en la granda salono
« Elo », estis varia kaj atestis pri la lingvaj kapabloj de la nova'
samideanoj. Krom la sekcio Heist-op-den-Berg, kunlaboris la novaj sekcioj Heist-op-den-Berg (Goor), Putte, Herenthout kaj Beiaar. Ni havis la ĝojon saluti diversajn estraranojn de Fl. L. F
kaj sekci-estraranojn de Leuven kaj Brussel. Norne de Fl. L. E.
1a liga vicprezidanto, s-ano E. Cortvriendt, alparolis la ĉeestintojn. S-anoj Cnops kaj Broodcoorens transdonis la salutojn de la
Esperantistoj el Leuven kaj Brussel. Post la festo la sekci-estraranoj de la 5 novaj grupoj kunvenis en aparta salono kun la lig-estraranoj. Estis pritraktitaj organizaj problemoj kaj s-ano A.
De Keijzer, liga kasisto, donis utilajn klarigojn koncerne la rilatoj de la sekcioj kun F1. L. E. Dum tiu kunveno adiaŭis instruisto N. De Graan. Ĉiumonate la estraraj de la kvin sekcioj havos
kunvenon en Reist-op-den-Berg, por ke regu kontakto inter la
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Lul-arion ĝi similas
por infanoj ripozontaj,
ade dolĉe
Aft la vokon de vaganto
kiu petas, hejmon petas,
ade dolĉe
En la koro ankaft mia,
ĝemas voĉo, larmas plendo,
ade dolĉe
Secl neniu ĝin aŭskultas
kaj ĉagrenon ekkonsolas,
ade dolĉe

—

Kie restas 1' inaj manoj,
kiuj flegas, kaj karesas,
acte dolĉe
Diodone.

EN SEKURA LOKO

.3á

En la mondmilito, dum intenca bombardado, timo ekkaptis
soldaton kiu terurigite fugis for de la batalfronto. Krepuskis, kiam
li subite renkontis oficiron kies gradon li ne bone povis distingi.
— Haltu, soldato! Kien vi iras?
-- Mia kapitano...
— Mi ne estas kapitano !
— Nu, mia majoro...
— Mi ne estas majoro ! !
— Do, mia kolonelo ! ! !
— Mi ne estas kolonelo ! ! !
— Pardonu, mia generalo...
— Finfine ! Kaj kien vi iras ?
Post malpeziga ĝemo, la soldato respondis :
— Kien mi iras ? Tion mi mem ne precize scias, mia generalo.
Bonvolu tamen pardoni miajn erarajn alparolojn: mi vere ne sciis,
ke mi jam atingis tiom sekuran lokon...
El V. 0. S. (organo de la Flandraj eksmilitintoj).
—
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grupoj de la tuta regiono.
La sekcioj « Paca Stelo », « Ciam pli Alten », « Kampina Espero », « Ni Volas Antaŭen » kaj « La Verda Espero » kun juna
entuziasmo deziras kunlabori al la triunlfigo de la Esperantoideo en Flandrujo.
RONSE. — La Paca Stelo. — En nia grupo regas laboro
ĉar kun ĝoja ni konstatas ke ni regule kunvenas nun kun dudeko
da personoj. Dum tiuj kunvenaj horoj ni perfektigas nian gramatikon, ni kartludas, ni kantas kaj ni komunikas la lastajn d ovaĵojn de nia movado.
Ankaŭ Aprilo ekaperis, kisi signifas ke nia grupo organizas
sian unuan ekskurson al la floralioj en Gento, tre ver ŝ ajne la duan dimanĉon kaj por la monate, de Majo ni gustatempe diskonigas la lokon kaj daton sed 2i okazos bicikle.
Geamikoj, antaŭen por nia grupo ĉar proksiman jaron ni organizos ion specialan por festi nian 10 jaran jubileon.
Koran gratulon al niaj gesamideanoj Zulma kaj Jean, vidu
aliapage ia specialan ruhrikon.
VILVOORDE. — La Verda Stelo. — La 15-an de marto
pkazis kursfina festeto en la halo de la komunuma iernejp V°stenstraat. Muziko, kantoj, dialogoj kaj teatraĵetoj, laŭ varia maaiero plenigis la vesperon. Ni dankas la anojn de sekcio Brussel
kiuj helpis al la sukcesigo de tiu r'cspero, kaj esperas ke niaj kur3anoj igos aktivaj miiembroj de nia rondo.
Por nia Liga Flago
Sumo de la antaŭaj listoj..{ 926.75 fr.
25.00 fr.
Sekcio Mechelen (La Estonto)
{
LA ESPERANTO-PROGRAM() EN APRILO
DE LA CEKOSLOVAKAJ STACIOJ.
7-an de aprilo 1938.
22.35 — 23.35 MET, Brno, Yraha I. Mor. Ostrava.
ESPERANTO - HORETO
Aviv por vialona, vialonĉela kaf fortepiano.
Muzika radio-komedio.
5-a aprilo Moravska Ostrava.
18.00 — 18.10 MET, Esperanto en moderna vivo, iV.
12-a aprilo Moravska Ostrava.
18.00 — 18.10 MET, La vivo kaj laboro de sala-anino julie Supichova.
19-a aprilo Moravska Ostrava.
18.00 — 18.10 MET, Josef Ŭapek : Ce ni, en Ceboslovakio.
26-a aprilo Moravt ka Ostrava.
18.00 — 18.10 MET, Dro K. Kriz : Made in Czechoslovakia.
,

" GRATULOJ „
La Paca Stelo el Ronse kunfestas interne, okaze de la edzio de F-ino Zulina Vandercoilden kaj S-ro Jean Cantaert, ambaŭ
membroj el nia grupo. Decas igi fidela esperantista paro kaj al
ili ni esprimas niajn elkorajn gratulojn je 1a 30-a de Aprilo.
Ni notu ke F-ino Zulma estis kunfondintino cle nia grupo
kaj ĉiam ankoraŭ kunestras nian kiubon, kaj donis pliajn kursojn en nia urbo ; n i a amiko Jean ankaii membro de pluraj jaroj kaj kunestrarano, kaj esperantigis du fratinoj ĉarmaj kiuj esti';
lernantinoj de nia profesoro K. Ŝolc.

SOLVO DE PROBLEMO 44.
Hor. — Agat, limo, kaset, tonel, ul, gas, art, li, zon, rap, pli, kov,
put, kruro, pils, kuf, ore, alo, reokazigi, ilu, ile, operodomo, pro,
opa, ano, kod, u r ini, ial, vot, tro, tre, zum, et, erob, ili, mi, korol,
facet,unik, ligo.
Vert. — akuz, veku, galop, koton, as, nuk, pot, ri, teg, tur, ord, rok,
tar, felpo, tol, sak, ole, urb, prokuroro, ura, opi, prezidant, alo,
ilo, iri, tri, agema, elf, lot, pli, oni, ial, in, kio, oaz, ci, melon,
lumeg, oliv, mito.
SOLVO DE PROBLEMO 45.
Necesa, komitato, malamo, ĉielo, falsa, cimo, sama.
LA KOMENCO ESTAS CIAM MALFACILA.
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KIAL vi ankoraŭ ne mendis la 80 patan, riĉe ilustritan i adioalmanakon VERDA STACIO ? Sendu al Radiojournal, BRNO,
Kounicova 44, kvar in ternaciajn respondkuponojn kaj vi ricevos
por ili luksan interesan kaj valoran libron. Ne forgesu !
—
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FLANDRA ESPERANTO
Telefono
1654

NOVAJ PROBLEMOJ.
PROBLEMO 48 (43 poentoj)

.

-

INSTITUTO

Eldonado-Propagando-Librovendado
Sidejo Magdalenastraat 29, Kortrijk.

Poŝtkonto
3268.51

:

KRUCVORTO.
aro da objektoj. (adj.)
Horizontale. 1) Cevalnutraĵo (R)
reĝa domo, (R).
2) Pergamensimila papero, (R)
uttiversitata servisto, (R) — pron. pers.
3) Sufisko,
4) Okul-kaj-spiritlaboro, (R) — deziri, (R) — fiŝo (R).
5) Amfibio, (R) — agi (R).
mebloparto. (R).
eevalbleko, (R)
6) Dancfesto, (R)
7) Membro (R), — plumoj de juna besto (R), — prepozicio.
8) Senkonka molusko, (R) — Rusa monero (R).
9) Spirita principo de homo (R) — speco cle ludo (adj.).
purigi (R).
Vertikale. 1) speco cle mikso (R)
2) Maljuna servintino (R).
pron.
) prepozicio, — verde flava sekrecio de la hepato (R).
pers.)
4) Familiano (R), — Kripla (R).
fraptranĉi (R).
5) Familiano (R),
6) Speco de mantelo-ludo (R).
7) Irigi rapide antaŭen (R), -- parto de la kolo (R).
8) Senkolora (R), — rezulto de sporta ludo (R).
prestango kiu surtenas la skiinvelojn (R),
9) Prepozicio.
pozicio.
10) Malgranda amiko (R).
11) Havante vinagran guston (R), — vegetaĵo el kiu oni faras
ĉokoladon (R) .

Wilt gij studeercn voor cursus'eider ?
Schaf u dan aan :

—

—

TRA LA LABIRINTO DE LA

—

GRAMATIKA

—

—

van F. Faulhaber.
Meer dan 300 bladz. Groot form a at.
Een standaardwerk. In linnen band :
40 fr. bij F. E. 1. Kortrijk.

—

.

—

--

—

PROBLEMO 49.
FORSOVENIGMO (10 poentoj).
Metu lailorde sekvontajn vortojn, tmtm sub la alia. Forŝovu
tiam la vortojn dekstre aŭ maldekstre, ĝis kiam en du vertikalaj
linioj formigas de supro malsupren du proverboj.
endemio — sklavaro — hainsulo — koopera
Cielo
bastardo —
ansero
krestomatio
logeno — antverpenano
laringo — neŭralgio — miaŭado — konsilo.
otnleto
—

—

—

—

—

PREMIOJ.

F-ino Irma Jansen gajnis la premion de 10 fr. por problemo 44.
Sro 1&erentant gajnis la premion de 5 fr. por problemo 45.
Por problemo 48 ni forlotos premion de 10 fr. por problemo
49 unu de 5 fr. Ensendu la solvojn sur aparta folio, metu sur ambaŭ, nomon kaj adreson kaj ne forgesu glui la konkurskuponon.
La difinoj kun (R) estas radikvortoj. La solvoj estu ensendataj
antaŭ la 5a de Majo rekte al Sro F. VOLDERS, Bredastraat 94,
ANTWERPEN.
—
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EPOKO LIBRO-KLUBO.
Voor het grootste deel onzer afdeclingen blijft het een moeilijk op te lossen vraagstuk, hoe een bibliotheek samen te stellen
is, met beperkte geldmiddelen.
Er bestaat eene goedkoope ge'egenheid am de kern daartoe
te vormen, door aan te sluiten bij bovenvermelde boeken-vereeniging, welke om de twee maand een boek laat verschijnen.
Wie inschrijft, verbindt zich voor minstens 3 opeenvolgende
nummers, mits 9 fr. per boek, slechts te betalen na de ontvangst.
3 boeken zijn reeds verschenen. Men kan inschrijven vanaf
liet eerste ofwel vanaf liet eerstvolgend nummer.
F. E. I. beschikt nog over een voorraad vooroorlogschc leerboekjes, getiteld « La Ciutaga Vivo », 128 blz.
Bij afname van minstens 10 ekzemplaar, houden wij deze
boekjes ter beschikking onzer 'eden, mits 1.50 fr. per stuk portvrij.
Een proefekzemplaar mag aangevraagd worden, mits toe zending van 1.50 fr. in postzegels.
Slechts 200 ekz. zijn beschikbaar ; spoedige bestelling is drs
geboden

Van het bekende geïllustreerd leerboek, met cle « Adamson »serie, is een vervolg verschenen : ELLERNU, progresa kurso de
Esperanto. 112 blz. 18 lessen. Prijs : 16.50 fr.
Een uitstekend leerboek voor volmakingscursus.
Bij de Nederlandsche Uitgeverij « Juna Vivo » is verschenen :
« Internacia Kantaro », bevattende 34 liederen, tekst en muzic
Prijs : 5 frank.
Hierbij deelen wij ook mede dat de voorraad schrijfpapier
en omslagen, niet E.-opdruk, uitgeput is en voorloopig niet zal
vernieuwd worden. Bestellingen kunnen dus niet meer uitgevoerd
worden.

KUPONO
POR LA 48e

KONKURSO

KUPONO

POR LA 49a
KONK URSO

4

OSTENDO

"BREUGEL"
SPIJS- en DRANKHUIS

HOTELO METROPOLE

Em. Jacgmainlaan, 37, Brussel
Lekkere Dranken

Kerkstraat, 32
75 komfortaj ĉambroj kun fluanta

Farce konata pro siaj bongustaj kaj
malmultekostaj mangoj.
Ejo de N. E. L. E.
(Sekcio Brussel de F1. L. E.)

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

MODERAJ PREZOJ
S-ano Snvkers hava, la plej bonajn
rekomendojn kaj persone direktadas.

Presejo
"HOOGEB OP"
Vrijheid 101.

Arendonk
Zorgeme elfinita presado.

Favorprezoj por Esperantistoj.

DRUKKERIJ
Aiitomata Presejo

H. BRAEKEVELT
Statiedreef, 177, Roeselare.
Posedas vastan klientaron en la flandraj praincoj.
Presejo konata pro sla helgusta kaj
moderna preso.
Liveras al la diversaj esp. grupoj
kaj ligoj. Sendevige petu prezoferton kaj modelojn.
Tel: 1080.

Café Nieuwe Carnot
FRANS NEEFS-D'HELDT
Carnotstraat, 70 — Antwerpen

Plej bonaj trinkaĵoj.
Salonoj por societoj

—

Malvarmaj

mangajc ;j — Bonega servado.
Ejo de Flandrema Grupo Esperantista
(Sekcio Antwerpen de Fl. L. E.)

St. MARIABURG
10 KM. DE ANTVERPENO

Grand Hotel de la Chapelle
iokita en arbarĉirkailaĵo
automobilejo
ĉia moderna komnforto
teraso
iaiïinteniso — infanludejo
Restoracio — Familia pensiono
N. 13. - Elektita loko por ekskursaj celoj Kuirejo kaj kelo bonreputaciaj.
\Vwe VAN HAVER-DE ROES
—

—

Prok:s:me de la nagejo (200 m.).

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

Bijvoegsel aan . Flandra Esperantisto • N. 11 (1 07) van April 1938.

* 9-a KONGRESO DE FLANDRA LIGO ESPERANTISTA *
4-an, 5 an, 6-an de Junio, en BRUGGE.

(Resendota al la kongresa oficejo : Komvest 70, Brugge (Belgujo)
(SKRIBU TRL' LEGEBLE)

S-ro, S-ino, F-ino

IH

Strato kaj numero
Urbo (ev. lando)
deziras partopreni la 9-an kongreson de Flandra Ligo Esperantista kaj pagas
per poŝtkonto n° 4407.30 de kongresa kasistino M. Vincke (Steenweg op
Male 1 24, Si. Kruis, Brugge) jenajn sumojn
1) Kongreskarto
.
2) Dimanĉa komuna tagmanĝo
3) Lunda komuna tagmanĝo .
ŝipekskurso al pitoreska Damme
4) Loĝado . . . . . .
5) Boatveturado sur bruĝaj kana!oj

^a
g
c^

fr.
f r. 18
fr. 12
ir.
5
fr.
fr.
6
SUMO

;

^III

ir.

Loĝadon mi deziras dum la nokto(j) de sabato, dimanĉo en ... _ . persona
ĉambro kun kongresano(j) :

— Kion vi ne deziras, bonvolu forstreki I

GRAVAJ RIMARKOJ.
(1)

Kongreskarto : 12 fr. por anoj de FI. L. E. ; 15 fr. por gastoj.

(2)

La prezoj de le manĝoj inkluzivas la servmonon sed ne le trinkajon.

(3) La prezoj de la loĝado (vidu suban baremon) inkluzivas matenmanĝon, servmonon kaj
taksojn.

Prezoj de (a loĝado po ĉambro kaj po nokto :

U

dupersona ĉambro

fr. 25 — fr. 30
fr. 40 — fr. 50

kvarpersona ĉambro

fr. 60 — fr. 75

unupersona ĉambro

Atentu : La nombro de le unupersonaj ĉambroj estas tre limigita
presejo BRAEKEVELT roeselare

0
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