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FLANDRA LiGO ESPERANTISTA 	 aŝN
RAPORTO PRI LA OENERALA KUN'VENO EN GENT

la 10-an de aprilo 1938.
La vicprezidanto, s-ano E. Cortvriendt, malfermis la kunsi-

don je la 10.25 h. Li senkulpigis la prezidanton kiu estis inalhcl-
pata ĉeesti dekomence la kunsidon.

Sin reprezentigis per delegito, sekcioj : Aalst, Antwerpen, An-
zegem, Brugge, Brussel, Deinze, Diksmuide, Gent, Kortrijk, Leu-
ven, Mechelen, Oostende, Oudenaarde, Vichte, Wetteren, Ware-
gem. Sin senkulpigis sekcio Breedene.

Raporto.
S-ano Broodcoorens, liga raportanto, voĉJegis la raporton pri

la antaŭa ligkulrveno. Gi estis senrimarke akceptata.
La 9-a kongreso de F1. L. E. en Brugge.
S-ano Roose, prezidanto de la organiza komitato, dum :leo-

na horo pritraktis la organizan laboron de la kongreskomitato
rilate la preparlaborojn de nia kongreso en Brugge : restas nur
cento da glumarkoj ; aliĝis ĝis nun 69 enlandanoj kaj kelkaj ek-
sterlandanoj ; muzikistaro eskortos la propagandan cleinonstraci-
on tra la urbo ; la turisma broŝuro pri Brugge eldonota en E. ver-
ŝajne malfrue aperos, samtempe kun la aliaj eldonoj en naciaj
lingvoj ; la kongresa balo okazos sabate kaj la festo dimanee.
La sekcioj kunportu al Brugge grupflagojn. Plej tuj ia kongres-
komitato deziras prunte ricevi fasaclflagojn kaj propagandajn In-
kojn. S-ano F. Roose finis alvokante la liganojn al senlaca pro-
pagando por nia kongreso kaj al tuja aligo.

Aplikado de la nova statulo de Fl. L. E.
Car evidentigas, ke ne ĉiuj sekcioj klare komprenis la veran

signifon de kelkaj paragrafoj de la nova statuto, la vicprezidan-
to nederlandlingve klarigis tiujn paragrafojn kiuj alportas p i mal-
pli gravan modifon en la organizado de Ia Ligo :
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FLANDRA LIGO ESPERANTiSTA.

(Vlaamsche Esperantisten - Bond)
Voorzitter : I1. Rainson, Steenweg op 1ionlbeek 54, Mechelen.
Ondervoorzitter : E. Cortvriendt, 1'. van I -lumbeekstraat 3, Brussel (West).
Sekretaris : G. Dehrouwere, Magdalenastraat 29,. Kortrijk. Tel. 1654.
Penningmeester : A. De Keijzer, P, van Humb -eekstraat 3, Brussel (West).
Tentoonsterlingsmaterjaal : G. De Boes, Wijnstraat 81, Ronse.
Grupkonsilianto : A. L)e Troeyer, Vrijheid 98, Arendonk.

AFDEELINGEN:
Aalst: «Pioniro». Sekretariaat: Molenstraat, 30.
Aaischot: «La Progreso ». Sekretariaat: Fabriekstraat, 28.
AlveAngern : «Stelo de Espero ». Sekretariaat : Dorpplaats, 65.
Antwerpen: «Flandrema Grupo Esperantista». Sekr.: Stefaniestraat, 44.
Anzegem: «La Juna Espero». Sekretariaat: Statiestraat, 38.
Arendonk : xLa Verda Kampina Stelo ». Sekretariaat : Vrijheid, 101.
Avelgem : « Skeklanoj ». Sekretariaat : Leol.oiestraat, 5.
Beriaar : « Ni volas Antaŭen ». Sekretariaat : Doelstraat, 252.
Bertem : « Inter Ni ». Sekretariaat : Dorpstraat, 136.
Blankenberge: «Norda Stelo». Sekretariaat: Koninginnelaan, 18.
freeGr`ne : « Selidareco 	 Seki e:at iaat : «,La Brisc », Legrandlaan
Brugge: «Paco kaj Justeco». Sekretariaat: Koorvest, 70.
Brussel: «Nia estas la Estonteco» (N. E. L. E.) Sekr.: P. Van Humbeekst. 3.
Deinze : «Deinza Esperanto-Klubo» (D E.K.) Sekr.: Kapellestr, 29e, Astene.
Diest : « Brilu Steleto !  », Lekietariaat : As.rid.t:an, 20.
Diksmuide: Grupo Zarnenhof». Sekretariaat: Maria Doolaeghestraat, 36.
Gavere : «Excelsior». Sekretariaat : Baaibemstraat, 3-B.
Gent: «Roeland». Sekretariaat: Raapstraat, 82.
Harelb_ke : « N. E. L. E. ». Sekretariaat : Onder de Boomen, 87 in.
Heist-op-den-Berg (Goor) : «Ciam  pli Alten». Sekr.: Broekmanstr. 197.
Heist-opl-den-Berg : « Paca Stelo », Sekretariaat : Bergstraat, 99.
Heren. t ut : « j an:pina Espero ». Sekrdari;lat : Bouw elsteenweg, 10.
Koekelare : «Unu per Esperanto ». Sekretariaat : Statiestraat, 37,
Korternark: «Eta semo povas kreski ». Sekretariaat: Statiestraat, 23.
Kortrijk: «Esperantista Grupo » . Sekretariaat: Moeskroenstraat, 11.
Kuurne : « La Mondamikoj ». Sekretariaat : Haringstraat, 79.
Lebbeke: «Vasta Horizonto». Sekretariaat: Stationstraat, 87.
Leuven: «La Nova Tagiko» Sekretariaat: Kapucienenvoer, 104,
Lichtervelde: «La Tagibo ». Sekretariaat: Weststraat, 47.
Met:he'uen: «La Estonto ». Sekretariaat: Vekestraat, 25.
Meenen : « Esperantista Grupo ». Sekretariaat : , Bruggestraat, 70.

_Midde kerke : « Mara Stelo ». Sekretariaat : Steenweg op Nieuwpoort, 22.
Mol: <, spe a:rtista Grupo ,, . Sekretar•i'iat: Corbiestraat, 28.
Nederbrakel : « La Suda Stelo ». Sekretariaat : Haeyersho.ekstraat, 860.
Oos:end2: «Ostenda Grupo Esp-tista». Sekretariaat: Torhoutsche stw. 150.
Oudenaarde : «Al Paco». Sekretariaat: Jozef Braetstraat, 69.

• Putte :	 La Verda Espéro ». Sekretariaat : A. 346.
Roeselare: «Ruselara Esperantista Grupo». Sekr.: Botermarkt, 16.
Staden: «Nia Grupeto », Sekretariaat: (M. Vandamme). Vijfwegen.
Tienen: «Zamenhofa Standardo». Sekretariaat: Brugstraat, Kumptich.
Terhout: «La Verda Stelo». Sekretariaat: Boomgaardstraat, 4.
Veurne : «La Verda Paradizo». Sekretariaat : Nieuwstraat, 12.
Vichte: «La Frateco ». Sekretariaat: Harelhekestraat, 29-a.
Vi :voorde: «l.it Verda Stelo». Sekretariaat: Marius Duchéstraat, 45.
Waregem : «Per Esperanto al la Paco». Sekr.: Statiestraat 77.
Wervrk: «Fratiko ». Sekretariaat: Brugstraat, 9.

_Wetteren: «Persisto». Sekretariaat: Eesvelde, 119, Kalken.
Wevekgenr: «Per Esperanto al Mondpaco ». Sekretariaat: Pap;enstraat: 54.
Wc'umen: «Veni, Vidi, Venki» (V. V. V.) Sekretariaat: (Rom. Vandepoele).
Zottegem• : « Esperantista Kluho ». Sekretariaat : Kazernstraat, 1.
Zwevegem: «Paco per Esperanto ». Sekretariaat: Ootegernstraat, 71.

VERTEGENWOORDIGERS :
Asslche (B.abant) : L. De Rop. Tenherg, 24. D'er.'ijk : Fr. 13enoit, Kapel-
lestraat, 7 Hannie (0. VI.) : G. Lenaers, Willemsstr., 22. Mortsel : H. Van
Durme, Eggestr., 21. Munkzwalm : 0. Dierickx, Ter Weeën. Ranse : G.
De Boes, Wijnstr. ; 81. Sint-Truiden : 0_ Mathijs, Stwg op Hasselt, 55. Tielt:
R. Plettinck. Steenweg naar Marialoop.
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§ 8 : La administra jaro komencigas la 1-an de januaro kaj

finif as la 31-an de decembro. Antaŭe la administra jaro komen-
cigis la 1-an de julio kaj finiĝis la 30-an de junio.  El tio rezul-
tas, ke la 30-an de junio venonta la administra jaro de Fl. L. E.
finigas. Por apliki la novan statuton, la ligo, je tiu dato, enspe-
zigos fluon jarkotizo jn (12,50 fr. por membro-abonantoj kaj 2,50
fr. por la simplaj membroj). Nur la novaj membroj kiuj aniĝis
ĉirkaŭ novjaro pasinta kaj kiuj pagis la jaran kotizon (25 fr.),
estas esceptoj. Cia membreco estonte ĉesos la 31-an de decembro.
La nuna jarkolekto de F. E. (la 9-a) escepte konsistos el 18 nu-
meroj. La januara numero estos la unua de la 10-a jarkolekto.

§ 11 : La membrecan oni akiras pagante la kotizon, ĉu kiel
sekcia membro en ŝia sekcio, ĉu kiel individua membro rekte al la
Ligo. Antaŭe ĉiuj membroj individue pagis al la Ligo. Estonte la
sekciestraroj devas kolekti la kotizojn de la membroj kaj havigi
la sumojn (aldonante membrolistojn) al la liga kaso. La sekcioj
prefere fiksu grupkotizojn kiuj inkluzivas la sumojn pagotajn al
la Ligo.

§ 14 : Al siaj respektiva j nomoj la sekcioj aldonas la men-
don : « Sekcio de Flandra Ligo Esperantista » (A f deeling ,van den
Vlaamschen Esperantisten Bond). Antaŭe la Ligo ne konsistis el
sekcioj. Iĝinte sekcioj de F1. L. E. la grupoj ĉiuokaze devas men-
cii (aldone) la nomon de la Ligo.

§ 29 : Ciu j membroj estas samra jta j kaj disponas pri unu
voĉo. La membroj de seLLcioj voĉdonas nur pere de sekciaj dele-
gitoj kiuj disponas pri tiom da voĉoj kiom da membroj nombras
respektive la sekcioj en la .momento de la voĉrlono. Okaze de
voedono da liga kasisto devas indiki la precizan nombron da mem-
broj de ĉiu sekcio. Tio estus malebla se anoj de sekcioj indivi-
due pagus la ligan kotizon anstataŭ pere de la sekcioj. Estos kon-
siderataj kiel sekciaj membroj nur tiuj liganoj kiuj pagis la li-
gan kotizon pere de la sekcioj.

§ 35 : Dum la kongreso okazas la kenerala jarkunveno de
la Ligo. Dum tiu kunveno estas pritraktataj la jarraportoj de la
liga sekretario kaj liga kasisto. Tiuj raportoj ,devas, esti pubtiki-
gitaj en la liga organo minimume unu monaton antaŭ la kongresan.
Tiuj jarraportoj koncernos ĉiam la antaŭan jaron. Ekzemple dum
la kongreso de 1939 (Pentekosto) oni pritraktos la jarraportojn
de 1938. (Escepte tiuj raportoj de 1938 nur pritraktos la duan
duonjaron, pro tio ke la malnova statuto validas ĝis 30-5-'38).
Dank' al la komencigo en januaro de nova administra jaro, estos
ebleco aperigi la raportojn pri la finiginta jaro sufiĉe frue en la
revuo. Tio ebligos seriozan ekzamenon en la sekcioj kaj ordan
pritraktacion dum la kongresaj jarkunvenoj. Nunjare la sekcioj
ricevos ciklostilitajn jarraportojn por ekzamenado en la grupkun-
venoj.

Je demando de s-ano L. Cnops, delegito de sekcio Leuven,
la ligestraro decidis, ke estonte la administranto laŭehle konigu
al la koncernaj sekciestraroj, la nomojn de eventualaj individuaj
membroj loĝantaj en lokoj kie ekzistas sekcio de Fl. L. E.
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La vicprezidanto ankaŭ sciigis ke i nomente F1. L. E. akcep-
tas duonj•arkotizojn (12,50 fr.). La novaj rneinbro-abonantoj tuj
ricevas F. E. post pago dc la kotizo kaj restos abonantoj áis
31-12-'38.

Diverisajo j kaj tirado de la libro-loterio do ,F, E. I.
Duin mallonga paŭzo la delegitoj subskribis la liston de ĉees-

tantoj. Intertempe s-ano G. Debrouwcre, disvendis la 50 lastajn
biletojn de la libro -loterio de F. E. I. Tuj poste okazis la tirado.
La listo de la gajnantaj biletoj aperos en F. E. kuri la necesaj
indikoj por la akiro dc la premioj.

Sub prezido de s-ano H. Rainson, liga prezidanto, oni daŭ-
rigis la tagorclon.

La liga prezidanto alparolis la ĉeestantojn pritraktante la
laboron de Fl. L. E. dunn la pasinta vintra sezono. Li kritikis la
maldiligentecon de kelkaj sekciestraranoj kiuj restas mutaj eĉ post
ripeta alskribo ; tia konduto ege malhelpis la organizadon de kur-
soj kaj de aliaj aranĝoj. La kunsido, post klarigaj vortoj de la
prezidanto, decidis por la estontaj jaroj ne malplialtigi la konI-
greskotizojn sed uzi la aldonajn 2 fr., kiuj antaŭe estis destini-
taj por subteni la revuon, por helpo al starigo de nova servo de
Fl. L. E.

S-ano H. Rainson konigis kelkajn ciferojn rilate la kreskon
de F1. L. E. En la komenco dc 1937 la Ligo nombris 8 sekciojn,
nun 46 ; la membraro triobligis kaj nun superas 1.000 dum ke
daŭre alvenas novaj liganoj kaj aligpetoj de novaj sckcioj. La
« Kursa Centro de F1. L. E. » organizis duan ĉi-sezono 90 kur-
sojn el kiuj 50 finigis. En la regionoj Eckloo, St. Niklaas, Gce-
raardsbergen kaj en Limburgo kie ĝis nun ne okazis kursoj, ak-
tiva agado okazos venontan jaron. En la lokoj kie ekzistas sckcioj
oni precipe laboru por perfektigi la membron kaj la sekcioj bone
prizorgu propran organizas laboron. La propagando por regiona
kunlaboro komencigos venontan someron.

La ligestraro intencas eldoni studorganon kiu, sub titolo
« Flandra Studanto », aperos kiel kvarpaga aldono al F. E. Sub
aparta redakcio tiu organo nederlandlingve klarigos gramatikajn
malfacilaĵojn, enhavos lingvajn ekzercojn, publikigos taskojn k.
t. p. Tiu eldono helpos al perfektigo de la multnombraj novuloj
en nia Ligo kaj havigos bonan materialon por uzi dum la kun-
venoj dc niaj sekcioj.

Sekvis ideo-interŝanĝo pri starigo de gazetservo kaj turisma
fako. La vicprezidanto rimarkigis, ke la laborpretaj kaj kapablaj
samideanoj devas sin meti je servo dc Fl. L. E. kiu ege bezonas
valoran helpon. Tro multaj kaj kapablaj Esperantistoj uzas tem-
pon kaj fortan por bagatclaj celoj.

S-ano L. Cnops proponas la publikigon de jarlibreto de Fl.
L. E. kun kompleta adresaro de la membroj, indikoj pri la  ser-
voj, jarraporto k. t. p. I_a estraro ekzamenos tiun proponon.

S-ano Volders, delegito de sekcio Antwerpen, proponas ke
estonte la ligkunvenoj okazu lalyice en Antwerpen, Brussel kaj
Gent. Tiun proponon la kunsido akceptis ; la venonta ĝenerala

— 169 —

,4
4I:



2,7 Q / 1 p Q i
wedt?

..:.Y tl ni— 	 : S: 1.. r r W.

•

ligkunveno okazos dum septembro en Antwerpen okaze de regio-
na kunveno.

S-ano Van As, membro de sekcio Antwerpen, propriniciate
komencis propagandlaboron en la sekcioj de V. 0. S. (Flandra
Unuigo de Militintoj} kaj alskribis la ligcstraron por peti inter-
venon en la kostoj. La ligestraro konsentis en tiu propono sed in-
sistas por ke estonte la sekcio air individuaj liganoj ne komencu
similajn entreprenojn sen antaŭa interkonsiligo kun la estraro.

La vicprezidanto sciigis ke turismaj broŝuroj pri Aŭstrio es-
tas grandkvante haveblaj ĉe la grupkonsilanto A. De Troeyer,
Vrijheid 98, Arendonk. Ciu sekcio mendu kvanton aldonante 0.20
fr. po ricevota ekzemplero (oni povas pagi per poŝtmarkoj}. La
broŝuroj estas ampleksaj kaj riĉe ilustritaj. Por eta elspezo la
sekcioj povas havigi bonvenajn kaj interesajn propagandajojn al
la anoj.

Je la 13.30 h. la prezidanto fermis la kunsidon.
La raportanto,

G. Broodcoorens.

De Internationale Esperanto - Kongressen
We hebben geaarzeld om het woord « kongressen » hierbo-

ven te plaatsen, omdat het den lezers zoo gemakkelijk afschrikt.
Beter ware geweest « Enkele dagen in de leerschool van het
practische humanisme », maar dat klinkt dan weer zoo romantisch,
en het is zoo wat de mode geworden de schouders op te halen
voor dergelijke woorden. En we schreven dus heel droogjes : « De
internationale Esperanto-kongressen ».

Kongressen zijn nochtans in de mode in deze eeuw, met tien-
tallen, met honderdtallen hebben er ieder jaar plaats, en als het
heil der menschheid daar werkelijk van afhing, zouden we reeds
lang den hemel op aarde hebben bereikt.

Beperken wij ons tot de internationale kongressen, dan stel-
len wij vast, dat er hoogst belangrijke kwesties te berde komen,
maar als wij eens terdege overwegen hoe weinig « internationaal »
die kongressen in feite slechts zijn kunnen, dan is het werkelijk
niet te verwonderen dat zij geen diepgaande gevolgen hebben. De
deelnemers staan er inderdaad als vreemdelingen tegenover el-
kander, en zelfs in de veronderstelling dat allen verscheidene ta-
len machtig zijn, dan nog zal de intieme kennismaking slechts
fragmentarisch kunnen zijn. Taalmannen en koptelefoontjes zijn
de lapmiddeltjes, waarmede de vrijwillig blind zijnde menschheid
tot nogtoe het euvel der taalverscheidenheid in internationale bij-
eenkomsten wil bestrijden.

Zelfs die kongressen, die evenals de Esperanto-beweging een
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humanistisch doel hebben, die ijveren voor volkerenver2oening en
vrede, voor meer menschelijkheid en liefde, en ondanks den goe-
den wil der cíeelneniers, zijn meestal tot onvruchtbaarheid veroor-
deeld. Wat al gedachten die de vooropgestelde zaak zouden ten
goede komen, worden niet versmacht door de taalonkunde van hen
die ze zouden willen in 't midden brengen. Wel zouden zij dat op
een volgende bijeenkomst willen doen, of daarna schriftelijk, maar
clan is het goede moment vaak voorbij, is de gunstige atmosfeer
verdreven, zijn de zaken een andere richting uitgegaan en is de
gedachte als onpractisch terzijde geschoven.

Veronderstellen wij een oogcnblik dat Esperanto gemeengoed
is geworden van ieder beschaafd mensch : taalmannen en kopte-
lefoontjes worden verouderde dingen, iedere deelnemer staat er
als gelijkberechtigde of hij tot een natie uit een groot of een klein
taalgebied behoort. Niemand heeft de voorkeur niet een meer ver-
spreide taal meer indruk te maken clan gelijk wie. De debatten
krijgen de vlotheid eener nationale vergadering, van man tot man,
als in een nationaal parlement kan er geredetwist, kan er gedis-
cussieerd ; allen begrijpen, allen kunnen hun woordje doen, zon-
der beklemming, zonder vrees mis begrepen te worden... Dit is
geen utopie, dit is geen romantisme, dit zijn geen woorden in den
wind.

De internationale esperanto-kongressen zijn daar om het te
bewijzen. De heele, slechts door den oorlog onderbroken reeks,
van het eerste te Boulogne-sur-Mer in 1905 tot dit van Warschau
verleden jaar.

Eenmaal waren wij in de gelegenheid zoo 'n kongres hij te
wonen, en wij kunnen de twijfelaars niet genoeg aanraden een
dergelijke gelegenheid desgevallend niet te verwaarloozen. Het
was in 1925 te Antwerpen. Meer clan veertig nationaliteiten na-
men er aan deel. Wij zien nog steeds voor onze ooggin de samen-
komst op den Zondagvoormiddag, nabij het stedelijk park. Meer
dan duizend kongressisten wemelden er door elkaar, alleen de Ja-
poneezen en een paar negers konden natuurlijk hun afkomst niet
verbergen, maar wat de taal betrof, waren zij al zoo min tusschen
de anderen te onderscheiden dan de honderden blanken. Veertig
natiën stonden daar gemengd en schenen slechts tot één volk tJ.
behooren. Als broeders uit één huishouden praatten zij van hart
tot hart en uitten hun vreugde over het wonder, dat zij daar zelf
hielpen verwezenlijken... En toch, 't was op den keeper beschouwd
zoo dood eenvoudig.

Katholieken, Protestanten, Joden hadden oncíerscheidelijk ver-
broederd in hunne tempels, Vrijmetselaars hielden hunne aparte
bijeenkomst, maar op de eigenlijke kongresvergaderingen ware.7
zij allen Esperantisten of eenvoudiger gezegd : « menschen », dei(
begrepen dat met wederzijdsche verstandhouding, door het weg-
slaan der taalmuren en de daardoor mogelijk geworden intieme
kennismaking een betere wereld is op te bouwen.

Ieder jaar hernieuwt zich dit wonder. Nog levendig herinne-
ren wij ons de laatste jaren : Parijs, Keulen, Rome, Weenen en
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verleden jaar Warschau in Polen, in het land van den schepper
van Esperanto : Dr. Zamenhof, om tevens de 50ste verjaring der
openbaarmaking van Esperanto te herdenken.

50 jaar ! Waren de menschen van goeden wil geweest de es•
peranto-beweging als taalbeweging balde reeds lang haar doe
bereikt, de menschheid ware er reeds mede vergroeid en had er
zijn voordeel kunnen nee doen.

50 jaar ! En wat is het ten slotte in de geschiedenis van de
menschheid. En toch stap voor stap schrijden wij voorwaarts, im-
mer voorwaarts. Wordt Esperanto nog steeds uit onwetendheid
door sommigen bestreden, zonder luidruchtigheid baant het zijn
weg .

Dat het moeizaam gaat ? Wie zou er zich over verwonderer.
in deze tijden, waarin opnieuw de bewapeningskoorts heerscht
waarin het reeds geknakte chauvinisme weer oplaait, waarin recht
nog steeds voor macht en geweld wijken moet.

En toch. Stelling na stelling veroveren wij. Jaar na jaar blij-
ken onze kongressen niet zoozeer in getalsterkte (dat hangt vaak
van valutabeslommeringen af !), maar vooral aan invloed en diep-
te te winnen. En het is een eer voor onze beweging, ondanks al-
le duistere machten van chauvinisme en militarisme, de banier van
het practische humanisme tusschen individuën en volkeren hoog
te houden en te verdedigen.

Wanneer eenmaal de nachtmerrie, die de volkeren kwelt, zal
zijn afgeschud, zal met dankbaarheid herdacht worden, hoe de
Esperanto-beweging in moeilijke tijden de draagster, de bewaar-
ster was van recht en menschelijkheid...

Pol Van der Poel.

AL LA LIGANOJ. — Iu strangulo lasttempe sin amuzas per
sendado cle cirkuleroj al al diversaj sekcioj kaj anoj de F1. L. E.
En tiuj cirkuleroj li aĉe kalumnias kelkajn anojn de sekcio Brus-
sel. Tiuj cirkuleroj ne estas subskrihitaj ; do, ne necesas doni pli-
ajn klarigojn pri tiu malnobla intrigo. Se tiu ulo deziras iun kul-
pigi, mi petas ke li havu la kuragon sin konigi. Se li 'tion ne fa-
ras, tio montras ke li mem scias ke li fiagas.

H. Rainson, Prezidanto.
EKSIGOJ. — Laŭ artikolo 14 (§ 2) de ia statuto de Fl. L.

E. Ia estraro eksigas sinjoron C. Druant kaj sinjorinon 1. Druant
pro suspektiga agado rilate al pluraj ligestraranoj. Ni petas la
koncernan sekcion ne plu konsideri tiujn personojn kiel anojn.

NOVAJ SEKCIOJ. — Novaj sekcioj fondiĝis en Alve.ringem,
Gavere, Koekelare, Veurne kaj Waregem. F1. L. E. momente nom-
bras 51 sekciojn.
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DEMANDFOLIOJN sendis la liga sekretario al ĉiu sekcio ali-
ĝinta antaŭ 1-1-'38. Ankaŭ la reprezentantoj de Fl. L. E. rice-
vis demandfolion. La sekcioj kaj reprezentantoj zorge incliku la
respondojn kaj antaŭ la 15-an de majo resendu Ia demanclfoliojn
al la liga sekretariejo. Ne resendante tiujn clemandfoliojn ai:i do-
nante malkompletajn respondojn oni grave malhelpus la kompila-
don de la ĝenerala jarraporto de Fl. L. E.

EI la historio de nia nunjara Kongresurbo  _ _ 	;
BRUGGE (Fino)

Kial Brugge iĝis tia gravega turista centro ? Parte pro tio
ke Brugge vere bonege estas situita. De ĉiu direkto ĝi estas fa-
cile alirebla kaj gi kuŝas tre proksime de Anglujo, la lando de la
turistoj. Parte pro tio ankaŭ ke nun floras ĉie la turismo sed plej -

grandparte pro tio ke Brugge prezentas vidindaĵojn sennombrajn.
Brugge estas farnkonata pro siaj mezepokaj konstruaĵoj in-

ter kiuj la pregejoj estas veraj juveloj. La katedralo estas plej
rimarkinda kvankam de ekstere gi ne prezentas ion eksterordina-
ran. Sed la interno estas tipe gotika, vera « Akto de Kredo ». La
pilastroj kaj la horo tiras vian atentan supren kie la rigardo ren-
kontas la belegajn pentritajn vitrojn. Kiam tra ili radias la suno,
luksego de brilantaj koloroj montriĝas. Ni ekzamenu la pentra-
ĵojn kiuj ralavare pendas ĉe la muroj. Tiu ekzameno pli bone
komprenigas al ni la flandran mezepokon.

La pregejo de « Nia Sinjorino » kun la belega svelta turo
ankaŭ indas viziton same la « Hospitalo de Sankta Johano » kun
la pezega romana enirejo. La lastnomi -ta konstruaĵo datumas el
la dekdua jarcento ; en gi estas unika kolekto de mondfamaj pen-
traĵoj de Hans Memlinc.

La palaco de Gruuthuuse kun ĝia tre interesa muzeo en-
tenas rieegan kolekton de puntoj. Rimarkinda ankaŭ estas la ga

-

lerio kiu kondukas de tiu domego al la pregejo de « Nia Sinjo-
rino ».

Plie la urba muzeo kun mondfamaj pentraĵoj antikvaj kaj
modernaj. En la Wolstraat ni rimarkas konstruajojn laŭ Burgon-
da stilo, ili montras la riĉemon de Brugge en la flora mezepoko.

Sur la granda placo levu la kapon kaj lasu vin impresi de
la majcsta belfrido. Tiu trietaga konstruo elradias senton de for -

teco kaj potenco. Tipa estas la okangula turo konstruita en la
dekkvina jarcento, en la samaj jaroj dum kiu Brugge kiel mond-
haveno pereas. Finkonstruita en tiu dekadenca epoko ĝi kvazaŭ
krias ĉielen : « Morti ? Neniam ! »

La urbodomo sur la hurgoplaco : gotika juvelo. Gi speguli-
gas la prosperon de la potenca Brugge. Sur tiu sama placo tro-
viĝas la kapelo de la « Sankta Sango » kaj sub gi Glua, pli mal-
granda kapeleto cle la « Sankta Bazilio ». Enirante oni kvazaŭ
enpaŝas alian mondon. Tiu malgranda kapelo kun plafono 'tre mal-
alta kaj dikegaj pilastroj estas romana konstruaĵo el la dekdua
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LA AR' DE KVINDEKKVIN .. .

(Rruga Kongreskanto).

En « La Praktiko » skribis Jan
La komencigon de roman' :
« Knabinon ĉarman serĉas mi,
« Tuj poste geedziĝos ni...
« Se estas Esperantistin'
« Kaj por la pac' batalantin'
« Mi certe sendos kun esper'
« Ci vortojn per amleter' » :

Refrenn : Dum la kongreso
De l' Flandra Vcrdstelanar'
Ce 1' bela Bruga amolag'

Susitros atndeklar' :
« Ho Karulino,
« Vi estas la ĉarma regin'
« Kiun elektos mi
« El ar' de kvindekkvin ! »

Altluis tuj leteroj cent !
El ĉiu monda kontinent'...
El la fotografaj-seri'
Ja kvindekkvin elektis li.
Por ke sukcesu la kongres'
Li tiaj respondis kun promcs' :
« Venu al Brugge, Belknahin'
« Ni kore salutos Vin...

Aria : Mi serĉas kytabinon.

Sed venis ili ĉiuj cent
(Cu ne fraŭlina regiment' ?)
Al la kongres' de 1' verda stel'.
Por Jan ne estis bagatel'
Sed ankaŭ venis fraŭloj cent,
Je tiu sama bolmoment'
Kaj ĉiuj el amatinband'
Ekdansis kun festamant'... Pol Van der Poel.

La 9a Kongreso de Flandra Ligo Esperantista ^^
BRUGGE, 4-an, 5-an kaj 6-an de JUNIO.

TRIA KOMUNIKO.
Okaze rle la ligkunveno en Gent ni vendis la lastajn propa.

gandinarkojn. Dua eldono jam aperis ; 100 ekz. kostas 7 fr.
Ripete ni insistas ke la gepartoprenontoj plej baldaŭ pagu

por la logado kaj Iaŭeble mendu dupersonajn ĉambrojn.
Al la sekcioj ni sendis cirkuleron pri la dimanĉa festvespero
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---jarcento. Vere- impresiga estas la - interno --en kin -ŝajne - ankoraŭ
ŝvebas la mistera spirito de tiu romana epoko.

Kun tiu kapeleto.. kompara la tipe renesancan templon de
« Sankta Ŭalburgo ». Belega konstruaĵo, viviga atrnosfero forman-
te frapantan kontraston kun la rnistika kapeleto de « Sankta Ba-
zilio-».

Cu Brugge do vere prezentas unikaĵojn al la vizitantoj ? Ne
kaj j -es ! Certe, en la mondo oni povas trovi ekvivalentojn de la
antikvaj brugaj konstruaĵoj sed nenie oni renkontos la adaptigan
atmosferon de Brugge.

En aliaj urboj oni povas aŭdi sonorilarkoncertojn, malfeliĉo
meze de la bruado de la moderna trafiko. En aliaj urboj oni po-
vas admiri mezepokajn konstruaĵojn, bedaŭrinde ili plejofte dro-

nas en la amaso de apudaj modernaj konstruoj. Male en Brugge.
Tie oni povas aŭskulti sonorilarkoncerton meze de paca, kvieta
silentado kaj en senmakula antaŭtempa ĉirkaŭaĵo. Starante sur la
ponto dc la « Lago de 1'Amo » el la malproksimo venas al vi la
tintaj sonoj de « Sole Mio » aŭ de « Flandroland' ».

Promenante laŭ la remparoj vi atingos la beginejon. Eniru
ĝin. Vin kaptas impresiga atmosfero de naiva pieco. Iru pluen al
la pitoreska Groeninghestrato kaj enpaŝu la ĝardeneton dc Gruut-
huuse. Tie vi estas tute proksima de la belfrido kaj la sonoj de
la sonorilaro laŭte superŝutas la gardeneton kie nenia ekstera
trafikbruo vin atingos. Suriru la ponteton ; sub vi fluas la « Reic »
kaj de tempo al tempo preterglitas boateto. Ho, kiom ofte oni
tie renkontas dum la vesperaj horoj revemulojn kiuj ripozas spi-
rite kaj anime. Pluiru laŭ la Rozenhoedkaai, Steenhouwersdijk,
Groene Rci....Cie vi movi ĝas en kvieta, rnezepoka ĉirkaŭaĵo.

Pro tio, jes pro tio, Brugge estas unika !

F. Ranse.
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kaj pri la lundaj sportludoj. Insiste ni petas ke la sekciestraroj
priparoligu tiun cirkuleron en la grupkunvenoj kaj eventuale res-
pondu al ni. Jam kelkaj gesamideanoj anoncis sin por kunlabori
en la dimanĉa festprogramo kaj en 1a sportludoj. Al ili nian dan-
kon ! Ni petas la aliajn kiuj intencas kunlabori kiel eble plej bal-
daŭ nin averti, ĉiuokaze antaŭ la 12-an de majo !

Ciu sekcio kiu posedas flagon nepre ĝ i ri kunportu al Brugge
por porti dum la propaganda demonstracio tra la urbo. Ni foti-
gos tiun dernonstracion kiu devas esti la plej impresa arango de
la tuta kongreso.

Volonte ni t uj prunte ricevus fasadflagojn de sekcioj aŭ de
privatuloj ; ankaŭ ni esperas prunte ricevi multajn propagandtu-
kojn precipe tiujn kiujn utiligis en Diksmuide pasintjare.

En Damme estos ebleco viziti la urbciomon, la muzeon, la
turon kaj la ceterajn vidindaĵojn bone konataj al la Flandroj per
la ŝatata filino : « Uilenspiegel leeft nog ! ». Ĉiuj clumkongresaj
vizitoj okazos sub kompetenta gvido de profesiaj gvidistoj.

Kun bedaŭro ni devis forigi la Protestantan Diservon kun E-
prec!iko de la kongresprogramo pro teknikaj malhelpaĵoj. Kon-
gresanoj dezirantaj ĉeesti Protestantan Diverson (sen E-prediko)
povos sin turni al la kongreskomitato kiu sciigos pri horoj kaj
lokoj de tiaj Diversoj. La Katolika Diservo okazos en la fama ka-
pelo de la « Sankta Sango ». Fine de la Diservo la Ceestantoj kan-
tos « Nia Sinjorino de Flandrujo ». Tekstoj de tiu kanto estos
aĉetebiaj ĉe la enirejo de la kapelo.

Ni atentigas ke ĉia vendado arï disdonado de kio ajn estos
inalpermesata dum la kongreso sen antaŭa permeso de la kongres-
komitato.

Ni firme esperas ke ĉiuj flandraj samideanoj nun senprokras-
te aligos. La tempo urgas !

GRAVA SCIIGO : Loĝadpetojn ni nur akceptas ĝis la 31-an
de majo. Petoj por unupersanaj ĉambroj devas atingi nin tutlaste
la 15-an de majo. Loĝadpetojn ni nu:'. konsideras se ilin akom-
panas la necesaj pagoj.
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NIA INSTRUISTO IK. SOLC ĵus eldonis libreton pri sia
bicikla vojago tra Italujo. Ni ne dubas, ke liaj lernantoj deziras
posedi tiun libreton. Mendojn oni direktu al instruisto K. Ŝolc,
Guldensporenlei 44, Turnhoŭt.

ESPERANTISTAJ REGIONTAGO j EN BERGEN-OP-ZOOM.
Venontan someron la nederlanda urbo Bergen-op-Zoom prifestas
sian 650-jaran ekzistadon. En la kadro de tiuj festoj « Nia Kato-
lika idealo » organizas regiontagojn por la Esperantistoj kaj es-
peras, ke krom la nederlandaj Esperantistoj partoprenu ilin mul-
taj flanclraj samideanoj. Tiuj regiontagoj okazos sabaton la 11-an
kaj climanCon la 12-an de junio venonta. Sabata progranmo : bon-
venigo (je la 15-a h.), historia procesio, komuna manĝo, « An-
tikva Bergen ». DimanCa programo : diservo, kunveno, lunĉo,
ronclvcturaclo sur Skeldo, vizito al la urbaj viclindaĵoj, festmanĝo,
festvespero. Pliajn informojn volonte havigas J. Aerlemans, Ou-
c!e Wouwschebaan 38, Bergen-op-Zoorn, Nederland.

UNI VERSALA ESPERANTO-ASOCIO decidis organizi Es-
perantistan libertempadon dum aŭgusto 1938 en Brunnen u n u el
la plej ĉarmaj regionoj svisaj. Preciza dato estas konigata pli
poste pere de la E-gazetaro.

La komitato de U. E. A. en sia lasta kunsido en Genève, de-
cidis kunvoki Universalan Kongreson cle Esperanto en Svislan-
do por la jaro 1939.

INTERNACIA ESPERANTO-LIGO. - La internacian kon-
kurson 1937 gajnis Norvegujo kiu atingis 660 % (100 % egalas la
U. E. A.-membronombron de la koncernaj landoj en 1936). Sek-
vas : Aŭstrujo 309, 4 %; I)anujo 191, 1 %; Hungarujo 126, 3
%; Nov-Zelando 126, 2 %; Grekujo 124, 5 %; Bulgarujo 122,
6 %; Usono 119, 7 ; Italujo 113, 6 %; Svedujo 101, 3
% , Britujo 100, 2 % k.t.p. La meza % estas 77,9 por la tuta
konkurso (30 landoj). Tio signifas ke en 1937 I. E. L. nombris
77,9 de la U. E. A. - membraro de jaro 1936. En la konkurso
Belgujo vicigas en la 15-a loko atinginte - malgraŭ frua aligo
de Rega Belga Ligo Esperantista al I. E. L. - nur 82,7 %.

AL LA 30-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO,
okazonta en Londono komence de aŭgusto, aligis ĝis min 1.022
personoj el 25 landoj. Sekcio Oostende de Flandra Ligo Esperan-
tista pretas helpi la kongresanojn kiuj traveturos tiun urbon. -
Adreso : Torhoutsche steenweg 150.

« CIS MIL » estas la monata bulteno de 1'Universitata Klu-
ho Esperantista en Lyon (Fancujo). Gis mil estas la batalkrio de
tiu vigla klubo kiu kalkulas jam kvincenton da membroj. El la
februara N° : « La Esperantistoj devas serioze kaj fruktodone or-
ganizigi. I. E. L. kaj U. E. A. devas unuigi Por helpi al la efek-
tivigo de tiu unuiĝo, ni ĵetas niajn 500 membrojn en la pesilon,
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kaj solene promesas aligi al tiu unuigo, kuniganta ĉiujn Esperan-
tistojn en sincera kaj efika kunlahorado. Sed gi devas farigi ra-
pide. Ni ne volas, ke oni pli longe nin 1u'u per belaj deklaroj sen
rcala sekvo. La venonta Universala Kongreso en Londono estas
bona okazo por proklanii la reunuigon de la Esperantistaro. nis
tiam ni atendos. Esperantistoj, kiuj volas la pacon, kunigu vian
voĉon al la nia ! ».

SENNACIULO, la oficiala organo de Sen nacieca Asocio Tut-
monda (S. A. T.), dissendis kun la numero de februaro la nunan
Jarlibron. El noto ni vidas, ke la gazeto estas malpermesita en
jenaj landoj : Bulgarujo, Gerinanujo, Italujo, Hungarujo, Litovu-
jo, Portugalo, Rumantijo kaj en... Sovet-Ruslando. Malgraŭ su-
praj baroj la gazeto eldonigas je 6.300 ekz. kio pruvas la kom-
prenon inter klasbatalanta Esperantistaro pri la postulo de la nun-
teni po.

LA ESPERANTO-EKZAMENOJ EN NEDERLANDO.  —
La « Nederlanda Esperanto-Ekzamena komitato » publikigas sta-
tistikon pri la ekzamenoj, kiujn gi organizis duan la daŭro de sia
ekzistado. De la jaro 1913 gis la fino de 1937 la ekzainenojn
suscese trapasis por la A-diplorno 4.583, kaj por la B-diplomo
939 kandidatoj, entute 5.522 kandidatoj.

RADIO-STATISTIKO 1937. — Laŭ la laŭlanda radio-statisti-
ko de « internacia Radio-Servo » okazis duin 1937 entute 1016
disaŭdigoj en E. ei 91 sendstacioj en 22 landoj. (La efektiva nom-
bro plej verŝajne estas ankoraŭ pli granda).

De la Kuracadm.inistrejo Karlsbad, ni ricevis belan prospek-
ton, kun multaj ilustrajoj, kolorigita urboplano kaj listo de la
hoteloj el tiu mondkonata kuracloko de Cehoslovakujo. Gi estas
senpage je dispono de la interesu.loj kiuj ĝin petos al la Kurver-
waltung de tiu urbo. Tiu eldono konfirmas la fakton ke Esperanto
farigas pli kaj pli la interkomprenigilo por la internacia'turismo.

La komitato de la Foiro de Paris denove eldonis diversajn
propagandilojn en Esperanto, nome ilustrita faldprospekto, karto
de aĉetanto kaj bela afiŝo kiu, krom la esperantigita teksto, men-
cias : « Esperanto uzata », por la foiro kiu okazos de 21 majo
gis 6 junio 1938.

Post la prospekto, nun ankaŭ aperis tre bela afiŝo pri la
34-a Eŭkaristia Kongreso en Budapest. EI aldonita cirkulero ni
estas informitaj ke kvankam Esperanto estis akceptita kiel ofici-
ala helplingvo, oni tamen rajtos ĝin uzi nur dum la unua ĉefkun-
veno. Tial la Hungarlanda Katolika Esperanto Societo petas la
esperantistojn ke ili skribu amase, en ilia nacia lingvo, al « En-
charisztikus Kongressus Elokeszito bizottsag, Budapest » por pe-
ti la uzon cie nia lingvo en ĉiuj arangoj.
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ANTWERPEN. — Flandrema Grupo Esperantista. — Apri-
lo, verŝajne pro malfrua Pasko, estis festmonato ; tamen tial la
grupa laboro ne igis malpli fruktdona : arangoj por la Bruga
Kongreso, kantlernaclo, organizo de la interna vivo en Flandrema
k. t. p.

Ni notu speciale ke nia Prezidanto, Sro Verheyden, foje dis-
volvis personajn ideojn pri la « Moderna Homo » : tre interese
li parolis pri t&moj tute aktualaj el kiuj kelkaj ja ĉiamaj kiel la
scienco, la arto, la amo kaj la homo mem ; vigla diskutacio posta
pruvis plie ke la homoj pli « pensas » ol oni generale opinias !

Alian fojon la sekretario donis klarigojn pri stranga fenomeno
el la Gramatiko nome la adjektiva adverba komplemento ; ĉies
atento estis kompreneble katenata (!) : nur kelkaj ekdormis...

Fine ni havis la plezuron renkonti srojn Walder kaj Ardi-
ser, Prezidanto kaj Sekretario de la Berna Grupo kiu organizos
la venontjaran Mondkongreson : en agrabla kunesto ni pasigis
kelkajn horojn kun la Svisaj samideanoj, konversaciarite pri mul-
taj aferoj kaj interalie pri ebla kunlaborado inter la du Grupoj.

BRUSSEL. — Nia Estas La Estonto. — Op Zaterdag 2 April
werd door onze afdeeling een bezoek ingericht aan een der groo-
te brouwerijen der hoofdstad. Onze leden legden een groote be-
langstelling aan den dag voor al wat dit bedrijf betreft en kweten
zich nauwgezet van het bierproeven...

Een flink aantal loterij-briefjes van de libro-loterio werd door
onze afdeeling verkocht. De verdiende belooning liet op zich niet
wachten : negen prijzen vielen onze ijverige leden ten deel w.o. de
hoofdpremie ! Deze laatste werd door ons nieuw maar aktief lid
L. Mottoulle gewonnen. Van harte gegund !

Onze wekelijksche vergaderingen worden op bevredigende
wijze door onze leden bijgewoond. Voor leesoefeningen wordt
F. E. aangewend ; onder leiding van G. Broodcoorens, voorzitter,
wordt regelmatig den inhoud van ons bondsblad besproken.

Een tiental onzer leden zijn tot ons koegres toegetreden. Dit
volstaat niet : onze afdeeling moet te Brugge op waardige wijze
vertegenwoordigd zijn !

OUDENAARDE. -- Al Paco. — Nia grupo bone laboras.
Jam depost la fino de la lecionoj de nia profesoro Sro. Karlo
Sol.0 ; ni regule ĉiusemajne kunvenas kaj ĉeestas
20 membroj. La venonta kunveno okazos la 5an. de majo en nia
ejo ; kiel ĉiufoje ni komencas per la kanto « La Espero » poste
diktajo kaj klarigo pri la eraroj, tiam lernado de nova kanto, rakon-
toj kaj amuzoj. La 12an. kaj 19an. de majo ankaŭ kunvenoj kun
kelkaj ŝangoj en la prograino rilate la amuzojn kaj lernado de
aliaj kantoj. La 26an. de majo estrarkunveno.
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La 29an. bicikla ekskurso al Nederbrakel kun la gesamidea-
noj el Ronse ; ili venos al Oudenaarde, de tic-ei ni iros al Neder-
brakel, poste al Flobec kaj revenos tra Ronse.

Ciuj gesainideanoj el la ĉirkaŭaj grupoj estas invitotoj parto-
preni kiel eble plej multnombraj la ekskurson ; tiuj, kiuj havas
esperantan flageton ne forgesu gin. — Al Ciuj ni diras bonvenon
la 29an. de majo.

RONSE. — La paca Stelo. — Ni marŝas antaŭen, ĉar Cees-
ti merkredan vesperon estas plezuro por ni, grupanoj. Ni petas la
« Pacaj(n) Stelanoj(n) » trarigardi la monatan programon, rila-
te la kunvenojn. Pri la ekskursoj, ni jam komencis per la Flora-
iioj en Gento kaj nun, tiun-ĉi monaton, ni iros piede al « Hoot-
oncle » kaj neniu, nek nova, nek malnova membro forgesu la kant-
libron. Nia unua granda bicikla ekskurso okazás la 29an. de
majo al Nederbrakel ; unua halto en Oudenaarde, de kie la ge-
Ouclenardanoj akompanos nin al Nederbrakel kaj revenos al Hop-
pe. Tiu ekskurso i os sukceso. Neniu forgesu la bicik!an flage-
ton. Al vi, Pacaj Stelanoj, ne forgesu vian obolon por nia bela
grupflago. Qi venas kaj estos por ni stimulo por pli akra batalo
en nia urba movado ! !

GRATULOJ. — En la urbdomo de Oostende okazis la 26an.
de februaro 1938 la esperantista geedzigo de Fino Nelly Baillieul,
rnembrino de la esperantista flandrema grupo Oostende kun Sro.
Maurice Dewaele de la Esp. Grupo Dunkerque (Francujo). La
verda paro konatigis unuafoje dum la Flandra Kongreso en Bru--
selo 1935. Al la nova geesperantista paro niajn korajn gratulojn.

RADIOPROGRAMO 	 ap
LA ESPERANTO-PAROLADOJ DE MORAVSKA OSTRAVA.

3-a majo 18.00 — 18.10 MET (mardo)
Jindrich Liborsky : Niaj samlandanoj skribas el eksterlando.

10-a majo 18.00 — 18.10 MET
Dro Josef Skutil : Ni elfosas 2000 jarojn malnovan fortikaĵon
en Moravio.

17-a majo 18.00 — 18.10 MET
K. J. Erben : BU,KEDO el Cehaj naciaj mitoj Tradukis Dro To-
mas Pumpr.

24-a ima jo 18.00 — 18.10 MET
Novaĵoj el la esperanta libro-foiro.

31-a majo 18.00 — 18.10 MET
La kontakto de la Celloslovaka radio kun gia internacia esperan-
tista aŭskultan'taro.

LA ESPERANTO-HORETO DE LA VERDA STACIO.
Estos relajsata de Ciuj Cehoslovakaj radio-stacioj, do pei

Praha I, Bratislava, Koŝice, Banska Bystrica kaj Mor. Ostrava
Ni disaŭdigos la

5-a majo 22.35 -- 23.35 MET,
Cehoslovakio invitas al la X-a tutsokola olimpiado en Praha.
Radio - filmo. — Kompilis rondeto de Sokol-funkciuloj.

Tradukis Emil Lulkis.
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SOLVO DE PROBLEMO 46.

Horizontale. I — Komuni,	 barakt, — ironi, — padcl, —
an, — stud, — oliv, — ke, — kolo, — neona,	 okaz, — emi,
— adaptil, — oro, — natur, — leo, — ikter, — doreg, — obeis,
— Anam, — afer, — Arnem, — trunk, — sciig, — lam, — aboni,

obstakl, — tan, — atut, — eliro, — kors, — po, —
rana, — ileo, — et, — dinam, — negro, — okulet, — geolog.

Vertikble. — Kraken, — staplo, — nomad, — aceto, — mi,
— lito, — ridu, — du, — urso, -- urani, — tril, — not, — are -

nego,	 alle, — inund, — gam, -- benat, — ideal, — islam, —
oper, — bati, — ponto, — marin, — balai, — oft, — koleg, —
adi, — liberal, — ege, — revo, -- kerub, — koro, — al koti, —
noto, — ol, — karos, — knare, --- trezor, — instig.

SOLVO DE PROBLEMO 47.
Nimfe, — amik, — teatr, — ripar, — roben, — nobel, — Iegom,
— mikad,— demon, — nomad, depeŝ, — rank, — karot, —
tiran, — nikel, — laton.

PREMIOJ. 
Fno V. d. Mast, gajnis la premion de 10 fr. por probl. 46.
Sro Iserentant, gajnis la premion de 5 fr. por probl. 47.

DIABOLO ENIGMO 50 (17 poentoj).
Komencu per vorto de 9 literoj kaj forfaligu unu literon ĉe

ĉiu nova vorto gis numero 9. Tiajn denove aldonu unu literon.
Vi kompreneble povas miksi la literojn.

Korpparto de Casbesto.
Publiktero. (R)
Minerala oleo.
Laboristo. (R)
Cashesto. (R)
Kantita teatraĵo. (R)
Prepozicio.
Denove. (R)
Vokalo.
Prepozicio.
Havi en la manoj.
Birdejo. (R)
Forto kun kiu elektro
Ne parolu. (R)
netaŭga, nebezona, (R)
Samideanino. (R)
Ermitineto. (R)
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1 —
2 —
3 —
4 —
5
6 —
7 —
8 —
9 —

10 —
11 —
12 —
13 —
14 —
15 —
16 —
17 —

(R)

elfluas el elektrodoj. (R)



FLANDRA ESPERANTO - INSTiTUTO
Telefono

1654 
Poŝtkon to :

Eldonado-Propagando-Librovendado	 3268.51
Sidejo : Magdalenastraat 29, Kortrijk.          

GRANDA LIBRO - LOTERIO.
LISTO DE LA GAJNANTAJ NUMEROJ.

1 24 21 678 41 377 61 531 81 122
2 334 22 359 42 667 62 151 82 685
3 629 23 367 43 211 63 654 83 200
4 490 24 7 44 748 64 948 84 731
5 167 25 504 45 642 65 387 85 517
6 276 26 542 46 94 66 208 86 538
7 361 27 133 47 677 67 451 87 373
8 420 28 315 48 279 68 267 88 941
9 248 29 75 49 443 69 893 89 271

10 191 30 396 50 846 70 776 90 135
11 440 31 153 51 109 71 364 91 413
12 445 32 821 52 700 72 390 92 989
13 60 33 2651 53 453 73  	 380 93 348
14 166 34 354 54 832 74 741 94 454
15 627 35 330 55 597 75 249 95 53
16 477 36 902 56 64 76 3 96 467
17 198 37 438 57 813 77 789 97 392
18 795 38 503 58 729 78 690 98 154
19 505 39 545 59 755 79 93 99 859
20 746 40 51 60 374 80 393 100 602

. La listo de la numeritaj premioj aperis en la januara, febru-
ara kaj marta numeroj de F. E. La posedantoj de gajnantaj lo-
teri-biletoj sendu la koncernajn biletojn al F. E. I. aldonante no-
mon kaj adreson. La premiojn ili ricevos kiel afrankita senciaĵo.

Ciujn premiojn oni petu antaŭ la 15-a de junio. Tost tiu da-
to la nepetitaj premioj iĝos posedaĵo de F.  E. 1.

in de laatste weken ontvingen wij herhaaldelijk brieven hij -
zonderlijk van nieuwe afdeelingen, we ke mededeelen dat zij graag
eene kleine bibliotheek zouden samenstellen, doch dat de hooge
prijs van het grootste getal der Esperanto-boeken belet dit te ver-
wezenlijken.

Hierop achten wij het nuttig te herinneren op de voorgaande
mededeelingen waarin gewezen werd op de stichting van het
« Epoko » Libro-Klubo, welke doelt aan zijne deden goedkoope
ontspanningsliteratuur te verschaffen.

Om de 2 maand wordt een boek uitgegeven ; het vierde komt
juist te verschijnen en bevat twee verhalen van H. G. Wells, « La
Tempo-Maŝino » en « La Lando de la Blinduloj ». ieder boek kost
9 fr. te betalen na liet verschijnen ; men schrijft in voor minstens
3 deelen, het volstaat 1 maand op voorhand te verwittigen a:s men
de volgende deelen niet meer wenscht te ontvangen.

Toetredingsbulletijnen zijn te verkrijgen bij F. E. 1.
Voor de liefhebbers van mooi ingebonden boeken, bestaat de

« Populara Esperanto-Biblioteko », waarin reeds 14 deelen ver-
schenen zijn. Ieder boek kost 29 fr. Binnen kort zal in deze reeks
uitgegeven worden : « La Vojo Returne » (De Weg Terug) van
A. Remarque.                       

KUPONO

POR LA 50a

KflNK1 JRSO   

KUPONO

POR LA 51

KfNKURSO        

NOVAJ PROBLEMOJ.
Por prohiemo 50 ni forlotos premion de 10 Fr. Por. problema

51 unu de 5 Fr. Ensendu la solvojn sur aparta folio, metu - sir
ambaŭ nomon kaj adreson kaj ne forgesu glui la konkurskuponbn.
La difinoj kun (R) estas radikvortoj. La solvoj estu sendataj antaŭ
la 5a de Junio rekte al Sro F. Volders, Bredaltraat 94, Antwerpen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17                                                       

1 	l 	i 
I 	1 1 1 	I 	 1

I 	I 	I 	1	 i 	1 	1 	I 
1 	 I	I	 I 	I 	 I 	1   I 	I               

LITERENIGMO 51 (8 poentoj).
La tuta frazo estas proverbo kaj konsistas el 33 literoj.

17 - 20-8-7.	 Meblo. (R)
27-22- 14-26-33-4- 19. Birdo. (R)
21 - 13 -2- 15-6-27-28.	 Birdo.(R)
25 - 18 - 23 - 26 - 7. 	Litspeco. (R)
5 - 29 - 12. 	Parto de jaro. (R)
32 - 30 - 17 - 26 - 24 - 9 - 3. Losanto de la alia terglobduono.
16 - 6 - 10 - 31 - 1 - 25 - 11. Lunligilo.
6 - 24 - 28 - 26 - 19.	 Monato. (R)
12 - 4 - 10 - 26.	 Monato. (R)
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AANGENAAM LEERIOEK

VOLGENS RECHTSTREEKSCHEMETHODE

Overvloedig geïllustreerd

Uiterst geschikt voor zelfstudie.

Bestellen bij F.E.I. Kortrijk

12 fr. portvrij.

Korting aan onze afdeelingen.

OSTENDO

HOTELO METROPOLE
Kerkstraat, 32

75 komfortaj ĉambroj kun fluanta
akvo, varma kaj malvarma. Centra
hejtado. dito. Mitombbilejo. Kuire-

jéi kaj kiio bonreput .tiaj.

MOOERkJ PREZOJ
S-ano Snykers havia la plej bonajn

rek.un gndoin kaj persone direktadas.

DRUKKERIJ
Aàtomata Presejo

H. BRAEKEVELT
Statiedreef, 177, Roeselare.

Posedas vastan klientaron en la flan-
draj provincoj.

-Presejo. konata pro sia belgusta kaj
moderna preso.

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

_ ton kaj modelojn.
Ti:e. 1080.

"BREUGEL"
SPIJS_ en DRANKHUIS

Em. Jacqmainlaan, 37, Brussel

Mia
Lekkere Dranken

Fame konata pro siaj bongustaj kaj
malmultekostaj manĝoj.
Ejo de N. E. L, E.

(Sekcio Brussel de F1, L. E.)

Presejo
"HOOGEB OP"

Vrijheid 101.

Arendonk
Zorgeme elfinita presado.

Favorprezoj por Esperantistoj.

Café Nieuwe Caruot
FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotstraat, 70 — Antwerpen

Plej bonaj trinkajoj.

Salonoj por societoj — Malvarmaj

manĝajoj — Bonega servado.

Ejo de Flandrema Grupo Esperantista
(Sekcio Antwerpen de F1. L. E.)

r
L3
,1,

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