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Fiandra Ligo Esperantista!
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La 9-a Kongreso de Flandra Ligo Esperantista
Nia 9-a kongreso en Brugge estis unu el la plej brilaj
itij kongresoj de Fl. L. E. La 1:-'or4.-;ieskoinitato meritas senrezer!y interesa kongresprogramo kin gis en la
Vain gratulojn
detaloj estis prizorgita. La kongreskomitato speciale atentis pri
la « seriozaj kongresarangoj », kaj tio estas despli gratulinda,
ear nepre ni devas eviti he niaj éinjaraj eefkunvenoj similu al kaskado da festoj. Ni nepre evitu, ke niaj novaj membroj ekhavn la
impreson ke por ni, Esperanto nur estas rafinita rimedo kontrail
enuo. Esperanto estas alta idealo, inda je niaj seriozaj klopodoj

Assche (Brabant), Deerlijk, Hamme (Oost-Vlaanderen), Mortsel,
zwalm, Ronse, St. Truidèn, Tielt.

Flandraj Esperantistoj, via organizo estas:

E

MONATE

La gekongresanoj sur la P.uparo de la juitejo.

Tion ni neniain perdu el vido kaj certe ne dum niaj kongresoj
Elpagintaj la stacidomon de nia kongresurbo, tuj kaplis nian
atenton granda streetuko kun la vortoj « Wie van zijn tijd is kent
Esperanto » kaj Esperanto-flago flirtanta Ce la fasado de granda hotelo. Survoje al la akceptejo ni kelkloke renkontis
tukojn kaj Esperanto-flagojn. Tiuj trafaj propagandiloj kvanŭ
vojmontris al la akceptejo kie deĵoris la kompleta kongreskomitato.
La laboron de tiu komitato malhelpis multaj ĵusvenintoj kiuj
deziris aligi « in extremis ». Tiun malagrablajon, kiu tre genas
Ja laboron de kongreskomitato, certe estas evitebla per la starigo de pli alta kotizo por malfrualigantoi...
Sabate okazis kunvenoj de la membroj de F. E. T. kaj estrara
kunveno de Fl. L. E. Dum tiu kunveno s-ano F. Roose, prez. de
Ja kongreskomitato, anoncis ke aligis al la kongreso 283 personoj
i.k. 47 eksterlandanoj. La kongresanoj guls de speciala sonorilar=
koncerto, vizitis la urbajn vidindajojn sub kompetenta gvido kaj
vespere renkontigas en la akceptejo por ĉeesti la balon.
Dimanĉmatene la gekongresanoj vizitis Ia belfridon aŭ Ceestis la Diservon en la kapel° de la Sankta Sango, duin kiu okazis Esperantlingva predik°. Je la 10-a okazis Ia oficiala akcepto
de la gekongresanoj en la urboclomo. S-ano F. Roose prezentis
Ja estraranojn de Fl. L. E. al la reprezentanto dé la urba estraro.
Post alparolo de la liga prezidanto kaj respondo de la reprezentanto, okazis Ia generala jarkunveno de Fl. L. E. en la urbcloina
salonego.
S-ano F. Roose bonvensalutis C iujn gekongresanojn per trafa alparolo, en kiu li i. a. instigas la sekciojn de Fl. L. E. atenti
speciale pri « la interna ideo » kiu momente estas atakata pro
nesufiéa kono. La liga prez. enkonclukis la legadon de la ampleksa raporto de la sekretario al kiu li tuj cedis la parolvicon. La generala sekretario, s-ano G. Debrouwere, voClegis sekvantan raporton

borplano !fikSita antaii 2 jaroj. Kiel montras la rezultatoj kompilitaj en
la sekvantaj éapitroj, ni plene atingis la fiksitan celon.
En «Flandra Esperantisto», numero de julio 1937, aperis : «Ni estas
survoje al la efektivigo de aiidaca plano : 50 sekciojn kaj 1.000 membrojn
fine de 1937-38.»
Ni volis fari honoron al tin promeso kaj estas felièaj ke ni nun povas
aperi antaii vi kun 51 sekcioj kaj 1.049 membroj !
Sur .1a sojlo de dna rnlilo, ni alvokas ĉitijn diajn membrojn al nova
ofensivo, kiu devas porti nian ligon en la unuajn vicojn de la naciaj Esperanto-organizajoj.
Nun, kiam en pluraj landoj Esperanto farigisi nedezirinda, apartenas
al la gesamideanoj el la gtatoj kie libereco kaj toleretno ankorai, regas,
konduki éiarn pli alten la verdstelan standardon !
2. — Niaj kursoj duin 1937-38.
Duni la vintra sezono, la kursa centro, sub direkcio de s-ano Hendrik

Rainson, organizis 100 provlecionojn en 96 diversaj lokoj, al kiuj éeestis
é. 3.000 personoj.
El tio rezultis 77 Cseh-metodaj kursoj, kun sume 1.486 da gelernantoj. Preskaii en itij lokoj la urb- ai komunumestraro afable disponigis
al ni lernejan klasoéambron aii salonon en la urbodomo ai en alia oficiala konstruaĵo por la okazigo de niaj kursoj.
44 el titij kursoj okaz:s en lokoj kie ne ekzistis esperantistaj kluboj;
el tiuj kursoj estiffis Q is nun 24 sekcioj aliQintaj al Fl. L. E. kaj la starigo de pluraj aliaj estas en preparo. Krome, en la lokoj kie ne starigis
sekcio, postrestas tamen kern° sur kin ni povos bazi nin por estonte rekomenci la propagandon.
8 eksterlandaj geinstruistoj laboris en Ia servo de Fl. L. E., nome:
Boersma Tjerk, Esperanto-instruisto cl Nederlando
De Graan Nico, Esperanto-instruisto el Nederland°
Hatidebine Madeleine, Esperanto-instruistino el Francujo
Heidler Franz, Esperanto-instruisto el Cehoslovakio
jakobson Agnes, Esperanto-instruistino el Danujo
Nedergaard Anna, Esperanto-instruistino el Danujo
tisole Kado. Esperanto-instruisto el Ceboslovakio
Thien Henk, Esperanto-instruisto el Nederland°
1 enlanda instruistino gvidis Cseh-metodajn kursojn: F-ino Tilly Verdickt,
el Mol.
Krome, la kursa centro malfermis skriban kurson, al kin partoprenis
83 personoj.
Aparte organizis kurson: la sekcioj Gent, Antwerpen, Brussel; por
Ja 4 kursoj estis suire 51 da gelernantoj.
La Popoltiniversitatp Herman Van den Reeck, Antwerpen, organizis
komenckurson kaj dafirigan kurson, kun respektive 22 kaj Jo da gepartoprenantoj; ilin gvidis s-ano Frans Mortelmans, ano de sekeio Antwerpen.
Entute do lernis la internacian lingvon, pere de la servoj de Flandra
Ligo Esperantista: 1.650 da personoj. (Pasintjare: 1.278).
Sekcioj.
Je fino de aprilo 1937, la ligo nombris 20 sekciojn; gis fino de aprilo
1938 aligis 32 novaj stkcioj kaj estis eksigita 1. La sumo sekve estas 51
sekcioj, en 51 diversaj toko]. (Post la administra jaro, envenis ankorait 3).
La grupa vivo estis relative kontentiga. Pro la granda kresko de la
nombro da sekcioj, grave kreskis la laboro de la administra centro, tiel
ke certgrade ne estis eble al la estraro .efektivigi é iujn planitajn punktojn.
Por atingi pli racian organizadon, la nunaj klopodoj celas al kreado
de regionaj centroj kiuj plifaciligus konstantan kontakton inter la sekcioj
kaj afitonotne direktus la lokan propagandon. Nunmomente okazas traktadoj por starigo de tiaj centroj en Leuven, Antwerpen, Mechelen, Oudenaarde, Brussel, Kortrijk kaj Turnhout.
La sekcio Leuven arangis grandan ekpozicion, dum kiu funkciis speciala pogoficejo uzanta poigt:Campilon kun esperanta tekst°.
La sekcio Kortrijk povis disponi pri stand° en la komerca foirejo, kie
estis elmetitaj dokumentoj pri uzo de Esperanto por tutmonda komerco
kaj turismo.
1 sekcio, tiu el Brussel, ricevas provincan subvencion, kiu parte devas
esti uzata por aéeto de libroj.
8 sekeioj posedas bibliotekon, kun sume 474 libroj. 4 sekcioj komencis la starigon de biblioteko.
Reorezentantoj.
Pasintjare Fl. L. E. havis reprezentantojn en 9 lokojn kaj nun en 8.
En 3 antaiie reprezentitaj lokoj starigis sekcio, norne : Gent, Harelbeke, Deinze (Astene).
En Deerlijk okazis provleciono post kiu pluraj lernantoj aligis al la
kurso en Harelbeke. En Tielt estas malfermita kurso, je kies fino sekcio
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1. — La jaro 1937-38 staris en la signo de plua efektivigo de la la-
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estos fondata. La reprezentanto el Ronse arangis kurson kaj helpis .en la
eirkaita regiono.
5.

Membron.olnbro.

Je starigo de la laborplano, fine de 1935-36, la ligo nombris 246 membrojn; fine de 1936-37: 455 membrojn, kaj fine de aprilo 1938: 1.049
membrojn.
Kelkaj kursoj ne jam finigis kaj certe alportos ankorait novajn kontingentojn.
Ni povas kalkuli ke proksimume 40 % el la kursanoj eniras la ligon.
Al la kursoj partoprenis 250 da gelernantoj aaj malpli ol 16 jaroj.
Car generale ili ne eniras la sekciojn, kaj por ke ili ne perdiQu, la estraro
planas la fondon de junularsekcio.
6.
Flandra Espera.ntlisto.
Nia bulteno daitre eliras regule en la komenco de é iu monato. Duin
ïa natijara ekzisto neniam eliris duobla numero, kio certe estas maloftajo en la historio de la esperantista gazetaro.
La bulten° de oktobro 1937 portis la numeron 100 kaj fermis la unuan periodón de P's ia ekzisto. Ekde numero 101, ni kontraktis kun la presejo « Hooger Op», el Arendonk, kiu faris pli favorajn kondièojn; s-ano
Troeyer, ankait el Arendonk, ilustris la komencon de la diversaj rubrikoj,
tiel ke la ilenerala aspekto fariis pij plaĉa.
Dum la jaro 1935-36 estis 246 abonantoj, dunt 1936-37: 360, komence
de 1937-38: 454 kaj fine de majo 1938: 1.022.
La eldcnnombro de la revuo kreskis laiiproporcie kaj estas min 1.150
ejenerale niaj sekcioj ne sufiee propagandas por nia revuo; en kelkaj sekcioj pli ol 50 ck de la anaro estas simplaj liganoj ! Niaj sekcioj devas
konscii, ke F. E. ankait estas ilia organo en kiu ili povas raporti pri lokaj
okazajoj rilate la E-movadon.
Cefredaktoro restis s-ano Achiel Pittoors el Deurne; la ekspedon
s-ano Piet V2.11 Peel el Antwerpen.
Estas projektite aldoni al la revuo éiumonate apartan kvarpagan bultenon: « La Flandra Studanto », kun gramatikaj klarigoj kaj ekzercoj por
progresantoj.
Firianca raporto pri «Flandra Esparantirsto».
ENSPEZOJ
ELSPEZOJ
7.280.20
1.224.40
Preso (12 numeroj)
Profita saldo 1936-37
Abonoj
9.389.00
Ekspedo
917.20
Anoncoj
210.00 Administracio
320.00
Kongr. Leuven (217 x 2 fr.) 434.00 Kligoj
408.00
Preinioj, ang de seréentuloj 144.51
41.75
Diversajoj
Profita saldo 1937-38 9.999.94
fr. 11.299.15
Ir. 11.299.15
7. — Ligkunvenoj.
.F1. L. E. kunvenis trifoje en Gent. Dum la kunveno de 26-9-1937,
okazis elekto de la estraro. La funkciantaj estraranoj estis unuanime reelektataj. La ktinveno de 9-41-1938 aprobis ia reverkitan statuton de la
ligo.
La nova stattito alportos gravan modifon en la adininistraj arangoj
de la ligo. Ekde 1-1-1939, la administra jaro iros de januaro gis decembro
kaj ne plu de julio gis junio, kiel antztüe okazis. Kiel transira regulo, estos
enkasigata nur dtionjara kotizo por la periodo iulio-decembro 1938.
La konstanta estraro kunvenis 5 fojoj en Brussel, por arango de la
élutagzij aferoj.
8.
Grupkonsilianto.

Kreita el la konscio ke ne sufiéas fondi (Iuloke novain sekciojn, sed
ke estas la devo de la Ligo liveri vivkapablecon al tiuj novaj grupoj
kiuj plej ofte konsistas el tutnovaj esperantistoj, la scirvo, pri kin sin okupas s-ano Antoon De Troeyer, el Arendonk, haldair montrigis respondi al
efektiva neceso.
Depost g ia starigo junio 1937 —, i eldonis du specialajn cirkulerojn, Grupa Vivo » unu kun aldono de modelo de grupstatuto, sendi_
tajn al éiuj sekcioj de Fl. L. E.
Estigis vigla korespondaclo inter grupkonsilanto kaj diversaj sekcioj
kaj la volonteco kun kit' multaj el thij lastaj petas helpon, pruvas ke la
servo sukcese efikis en intlitaj okazoj.
Bedaiirinde ne eitij sekcioj komprenis ke la bona funkciado de la
servo de grupkonsilanto dependas grandparte de la servopreteco de la
sekcioj mem. En è iu sekcio devus esti membro kiu sin okupas speciale
pri la grupa vivo generale, kaj daCire interrilatas kun la grupkonsilanto,
éu por provizii lin per taüga materialo por grupvesperoj k.t.p., u por
éerpi el la materialo liverita al la grupkonsilanto per la aliaj sekcioj.
Sofvo de prelegoj.
9.
Dum decembro 1937, la hungara verkisto s-ro Julio Baghy sukcese
prelegis por diversaj sekcioj. La vojagon aranis S-ro Buenting.
La estraro decidis fondi apartan servon, por plifaciligi al la sekcioj la
organizon de paroladoj.
Estos kunmetita listo de la persono j kiuj kapablas prelegi pri Esperantaj temoj. Sin jam anocis s- ro Fernand Roose el Brugge. kun parolado
pri Zamenhof.
Migfanta Ekspozicio,
Kreita antaiii 2 jaroj, tiu servo jam disponas pri materialo inda por
prezenti al la puhliko sufiée generalan^ superrigardon pri la disvastigo de
nia lingvo. La literatura fako pligrandigis de 5 o;lis 13 volumoj, la diversaj fakoj de 3 gis 24 volurnoj, la enhavo de ii iuj fakoj senescepte pliriéigis per akiro de a2oj, turismaj prospektoj, revuoj el la tuta mondo,
fotoj de gravaj esperantistaj okazintajoj. Je demando, ankait la biblioteko
de s-ano Rainson esta-. havehla (proksiminne 50 gravaj literaturaj verkoj).
Ni nun ankorait deziras: patkartojn ilustritajn, precipe ekster-eirropajn,
bildflanke afrankitajn, almenair po 2 pecoj el é iu lando, kaj la a2ojtt de
La 10 unuaj universalaj kongresoj.
Utilus ankorait aldoni diagramon pri la kreskanta reto da aligintaj
sekcioj kaj la membraro de Fl. L. E.
Grava plendo venis flanke de la prizorganto de la ekspozicia materialo, nome : ke dum la lastaj 6 monatoj la materialo estis demandita nur
2 fojoj ! Ni esperas ke tiu bedaUrinda konstato sufiéos por atentigi la
sekciojn kaj la propagandistojn pri la migranta ekspozicio, kiu estas unu
el la Plej utilaj servoj tic la Ligo.
La kolekto estas havebla kontrait nura pago de la sendkostoj. Oni
gin petu al s-ano Gerard De Boes, Wijnstraat 81, Ronse.
11. — Radio.
Dum la pasinta kongreso de Fl. I.. E., en ()ent, la nacia radio-instittito registris sur diskoj la malfermon de la kongreso kaj ilin poste disaii10.

—

La 15-an de decembro 1937, dum la junulara hor° de Ia nacia radio-instituto,*flandra ondlongeco, okazis nederlandlingva disaitdigado de
ludo el la vivo de D-ro Zamenhof «La Levigo de la Verda Stelo», verkita
de nia membro Pol Van der Poel.
Radio-kurso estas promesita por la venonta vintra sezono.
Ciudimanée, je la 9,15 h., ni elsendas Esperantajn kronikojn per la
regiona radio-stacio el Kortrijk. La bona efiko de tiuj disaaligoj sin respegulas en la granda nombro da membroj kiujn ni havas en tin regiono.
—5—

Citilunde, je la 18-a, la Flandra Unuigo de Katolikaj Esperantistoj elsendas kronikojn per la radio-stacio Loksbergen.
La 15-12-37, Fl. L. E. farigis ano de « Vlaanische Radio Volksuniversiteit », por akiri lair tiu volk) la eblecon por disafidigi esperantajn paroladojn pere de la radio-stacio Antwerpen. La projekto ne jam efektivigis,
por kialoj sendependaj de ni.
12. — Financa raporto pri Flandio Ligo Esperantista.
ENSPENZOJ :
ELSPEZOJ :
Profita saldo 1936-37
1.049.19
Korespondelspezoj estraro
364.05
Kotizoj
Presajoj
3.494.00
550.60
Kongreso Leuven
Kontorbezonaĵoj
245.15
(1/2 de la profitsaldo)
Vojagkostoj (del., estraro)
951.55
430.70
gra n ta Ekspoz ic io
100.71
Orupkonsilanto
85.25
Diversajoj
228.00
Profita saldo 1937-38
3.490.28
5.494.74

5.494.74

13. — Fondin, par la flago de Fl. L. E.
Lair instigo de la sekcio Antwerpen, estis proponita kolekti la necesan monon por akiri ligan flagon, inairgurotan duin la 10-a kongreso en
Antwerpen, en Ia jaro 1939. La kolektita sumo jam estas 951.75 frankoj.
14. — Flandra Esperan -Inslik:to.
Nia libro-servo estas starigita la 30-au de novembro 1930, sub for1110 de societo sen profita celo, kun jura personeco. La statuto
aperis
en la gtatgazeto de 20 - 12 - 1930. Por farigi membro oni ne pagas kotizon sed devas suhskribi minimume unu akcion je 100 frankoj; la akcioj
ne donas renturnon kaj estas repageblaj okaze de eksigo.
La progresado de la ligo sin respegtkias en Ia aktiveco de la instituto, kion ilustras la sekvantaj ciferoj.
La vendoj atingis dum 1935 : 3.640,60 fr.
1936 : 6.088.82
1937 : 19.864.65 fr.
kaj dum la 5 unuaj monatoj de 1938 vendigis preskair tioni ol dunt la
tuta jaro 1937 !
Ni éldonis propagandaj hroguroj
3000 elcz.
pogvortaretoj
3000 ekz.
Kalendaretoj
3000 ekz.
grandformataj bildoj D-ro Zamenhof
1(X.) ekz.
pogtkartformataj bildoj D-ro Zamenhof
1000 ekz.
La propagandaj broguroj elĉerpigis en la dairro de 2 monatoj. Komence de 1938 aperis la dua eldono.
15. — óenera:aĵoj kaj kc■nkliklo.
La ligestraro kaptis ĉiujn okazojn por fiksi la atenton de la publiko
sur Man movadon.
Dum la ekspozicio de « Hoogdagen van de Vlaamsche Letteren » en
Brussel, Fl. L. E. prizorgis la elniontradon de la Esperantaj eldonoj de
pluraj Flandraj verkoj.
Fl. L. E. ankair al Jokis siajn anojn al partopreno en la a Amnesti-manifestacio », al la Flandraj Naciaj Kantfestoj » kaj al la « lzerpilgrimado »
en Diksmuide. Tie efika propagando estis farita en ĉeesto de pli ol 150.000
personoj; grandaj tukoj kun reklanitekstoj pendis en la plej bene videblaj lokoj. Okaze de tiu solenaĵo Fl. L. E. sendis grandan florkronon kun
surskriho.
Tiu partopreno flanke de nia organizo al la flandraj kulturcelaj arangoj ne nur estas memkomprenehla devo, sed santempe konigas nian Ligon
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éri vastaj flandraj rondoj.
Fl. L. E. skribe petis la kondiĉojn por alio al « Verbond van VI.
Kultuurvereenigingen ». Je niaj informpetoj ni tamen ne ricevis respondon.
La komitato de la Izerpilgrimado eldonis 16 pagan esperantilingvan
broguron, kun 17 ilustrajoj kaj landkarto, titolitan « La Turo pri Honoro
al la Flandraj Herooj en Diksmuide ». La hroguro estas senpage havebla.
.AI la flandra studrondo « Verbroken Boeien » de la punlernejo en
Hoogstraten, estis sendita studmaterialo. La 1-an de julio 1937 fondigis
esperantista grupo « Rompitaj Cenoj », kiu vergajne estas la sola grupo
en la mondo, funkcianta en malliberejo. Gesamideanoj kiuj bonvolas subteni tiun asocion, povas sendi malnovajn brogurojn, librojn aii gazetojn
al la adreso : Esperantista Grupo « Rompitaj Cenoj », Kasteel, Hoogstraten, Belgujo.
La estraro klopodis prezenti al vi raporton donantan kiel eble plej
kompletan bildon pri la multflanka agada de Ia Ligo. Dezirante akceli konstantan kontakton kun la sekcioj, gi regule komunikis informojn pere de
speciala rubriko en F. E. kaj krome dissendis trifoje la apartan bultenon
«. Komunikoj
Pro manke de kunlaborantoj, kelkaj taskoj restas ankoraft zupigitaj ĉe
ĉefestraro, pro sama kialo diversaj projektitaj servoj ne jam tunkcias, sed
nun, kiam la mernbronombro tiom pligrandigis, ni esperas trovi la helpantojn por komplete ekipi la teritorian organizon de la Ligo.
Samokaze ni esprimas Ci tie niajn dankojn al la du novaj helpantoj
funkciantaj ekde la nuna jaro, nome la sarnideanoj Antoon De Troeyer
el Arendonk, kiel grupkonsilanto, kaj Gerard Broodcoorens el Brussel, kin,
je peto de la sekretario kaj post aprobo en la ligkunveno de 10-1-1938,
konsentis redakti la raportojn pri la ƒ,jeneralaj kunvenoj.
La kresko de Fl. L. E. kreas novajn devojn kaj novajn taskojn. Ni
turnis pagon_ en la historio de la Esperantista movado en Flandrujo.
pasinta periode staris en la signo de pionira laboro kaj ni esperas ke la
venontaj jaroj vidos la definitivan venkon de Esperanto en nia lando !
La Estraro de FL L. E.:
H. Rainson, prezidanto. — E. Cortvriendt, vic-prezidanto. — A. DeKeyzer,
kasisto. — G. Debrouwere, sekretario.
La raporto estis senrimarke kaj aplailde akceptata. Por la

kontrolo de la kaslibroj sin prezentis s-anoj De Boes kaj Broodcoorens.
La prez. atentigis pri ia nova statuto de Fl. L. E. kin estis
provizore akceptita duin ligkunveno en Gent. Li petis la kongreson
definitive akcepti la statuton afi prezenti eventualajn rimarkojn.
La nova statuto estis unuanime akceptita.
Nome de la estraro, la vicpreziclanto faris komunikon !date
Ja anonimajn kaj k:alumniajn atakojn kiujn la estraro suferis duin
la lastaj monatoj. Pere de « Komunikoj » ni informos la sekciojn
pri tio.
La Ceestantaj eksterlandaj gastoj salutis la kongreson kaj la
prez. voélegis gratulleterojn de diversaj eksterlandaj E-asocioj.
Nome de la fondota komitato de nia 10-a kongreso en Antwerpen, s-ano Verheyden sprite alparolis la kongresanojn. Li
atentigis, ke la propagandmarkoj jam aperis kaj finis proponante
monkolekton por nia liga flago inailgurota venontjare dum nia
jubilea kongreso en Antwerpen.
La prezidanto, s-ano H. Rainson, fermis la jarkunvenon.
Post la kunveno la kongresanaro formis impresigan sekvantaron kiu propagande demonstraciis tra la é.efaj stratoj de Brugge.
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En la demonstracio, kiu estis eskortata per muzikistaro, oni portis propagandajn streĉtukojn.
La partoprenintoj arigis sur la ..A.i.iparo de la Provinca Palaco
por la oficiala fotografado kaj tuj poste invalis la akceptejon
kie okazis la tagmango.
Posttagmeze okazis vizito al la urbo per motorboatetoj sur
Ja kanaloj, dume kunvenis F. U. K. E. en « Gildenhuis ».
Festvespero en la plaĉa salonego de « Vlaamsch Huis » kunigis la samicleanojn en plej agrabla atinosfero. La ĉefplado de
la vespero estis la ludo de teatrajoj per la anoj de sekcioj Leuven, Brussel kaj Turnhout. Merititajn aplaŭdojn rikoltis la !Aantoj de « Ankorail » kaj de « Kia .Miksajo ! ».
Lunde la kongresanoj ekskursis al pitoreska Damme. La Esperanto-flago flirtis al la masto de Ia s:ipo kiu veturigis nin al tiu
ĉarma urbeto. Dunt la boatveturado ni guis Ia muzikon de Bruga
mandolin-klubo kin speciale akompanis nin.
Komuna taginango kunigis por la lasta fojo la kongresanoin
en la akceptejo. Posttagmeze sur la ludejo Dosl«) sekcio Kortrijk
piedpilkludis kontraŭ sekcio Brugge. Brugge montrigis nevenkehla
gajnante per 7 celpunktoj kontraŭ 5.
Vespere kelkaj samideanoj renkontigis ankoraŭ en la akc22tejo.
La 283 gekongresanoj, inter kiuj ni renkontis multajn novajn
vizagoj, sen ia dubo kunportis plej agrablan impreson de nia kongreso. Al l' laboro por ke venontan jaron ni almenaŭ 500-ope
r-enkontigu dum nia jubilea !

La Sekrelario.
9a Kongreso.- Kvina kaj lasta komuniko
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152.0ckey E., boncliono (AngTrujo); 153. Barrell E., Lonckino (Anglui0);
154. Duivillier N., Kortrijk; 155. Lambrechts A., Anderlecht; 156. 6nir—

PROZAJOJ
BR1JS (trad. der Poel)
La 'flandraj verkistoj kaj la flandra popolo
DE GROOTE A:
La kreo de la mondo
DNA.°
Metnirn
KAR-AM-BOL-O:
Ne sidu sur la bilarclo
N. E. PIONIRANO :
Verda Stelo efikas ...
ROOSE F.:
El la historio de Brugge
121 - 139
VAN DE POEL, P.:
La Porno de Alma
Ratato, la heroa
ZONNEVELD:
Hundofideleco
Kelkaj detaloj pri Abisenujo
En sekura loko

36
196
58
187
..
-

75

156 -173
7
24
..
...

144
4
162

all•Triii,16.1.11.Melk121

La kongreskomitato elkore dank-as ĉiujn gekongresintojn kaj
speciale Citijn helpintojn. La 9-a kongreso de nia Ligo senkonteste estis sukceso. Tion atestas la frata attnosfero kiu regis duin
ĉiuj kongresarangoj kaj precipe la multnombra Ceestantaro.
Al nia 9-a aligis entute 283 samideanoj, ik. 47 eksterlandanoj. Nederlandanoj estis 28, Francoj 8, Angloj 6, Danoj 2, Germano 1, Ceho 1, Svedo 1. Specialan dankvorton ni direktas al niaj
eksterlandaj gastoj, kiuj havigis al nia kongreso internacian karakteron. Ciujn gekongresintojn ni esperas revidi venontjare duin
la jubilea kongreso de Flandra Ligo Esperantista en Antwerpen.
Oficialaj fotoj de la kongresanaro ankoraŭ estas haveblai.
La pogtkartformataj kostas po 2,50 fr. ; la grancklimensiaj (17:72
x 121/2) kostas po 7,50 fr. inkluzive senclkostoj. Mendojii oni fant pagante tiujn sumojn pere de po:§stkonto 4407,30 je nomo de
M. Vincke, Steenweg naar Made 124, St Kruis - Brugge. Nepre
mendu antail la 10-a de julio !
KVARA KAJ LASTA LIST() DE AL1CANTOJ
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Enhavo Jarkolekto 1937-1938.

POEMOJ
DIODONE :
Ade dolĉe
...
KEELER (tad. Wharff.)
La Piceoj
Somera Vento
HARRISON HILL :
La fluanta tajdo
RODONDO F.
La misvojo

162
195
7

• • •

VAN DE POEL, P.:
La ar' de kvindekkvin
Vintro
VERHULST (trad. Tyneverum)
La Turkonstruanto
La nekonata soldato

126
69
•••

175
143
22
17

ESPERANTO MOVADO

BIBLIOGRAHO
.. 13, 29, 41, 80, 111, 130, 146
CALCIVIRO :
Cu la akuzativo ekzistas en Esperanto
77
DIVERSAjOJ ... 10, 28, 42, 60, 78, 98, 109, 128, 145, 177, 192

1) Tutmonda.
ECO :

La kongresmonato
KARINTHY, F.:
Paradoksoj pri Esperanto
.•.
;VAN DE POEL, P.:
La levi-go de la verda stelo
Esperanto kaj Instruado
Internacia semajno Amsterdam
Junular semajno en Nederland°
La venonta jarkongreso de LEEN
Someraj ferioj

•••

55
20

•••

89
103
12
124
125
189

••
•
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•••

•••

•••

•

•

•

•••

•••

2) Flandra.

ACKAERT, A.:
160
Al la novaj esperantistoj
CORTVRIENDT, E.:
En la sekciojn
1
Flandraj Esperantistoj al Brugge
183
Flandra Ligo Esperantista kreskas
151
DE BOES, G. •
Migranta E.kspozicio
••
.. 107
DE TROEYER,
96
Por niaj sekj-Grupbiblioteko
...
...71 -119-167
FLANDRA Ligo Esperantista
... 13, 30, 43, 61, 82, 99
GRUPA VIVO
13, 131, 146, 163, 179, 193
INTER NI
KOMUNIKOJ de la estraro74, 93, 1 06, 122, 138, 154, 172, 191
135, 153, 175, 185
9a KONGRESO de Fl. L. E.
33
.
KUNVENO de Fl. L. E.

LEUVEN:
Grava Ekspozicio
LODEMA, A:
Esperantisto Oismorte Fidela
RAINSON, H:
Nia laborplano
VERHEYDEN, Edg. :
Cirkafi Jubileoj

36
••• 54
52
50

E. S.:
La Instruado de la dua lingvo en Flandrujo .........
3
GRATULOJ
.. 43, 60, 165
KORESPONDA kurso
...
35
NEKROLOGO.
••
••
• ••
28
POR komencantoj
... 9,42
POR nia liga flago
29, 81, 132, 146, 1(4
RAINSON, H :
.
Federacio de Geinstruistoj
19
•••
SINDHWAD, E:
109
Nanahal Sindhwad
188
SOKOL Olimpiado
188
SIPEKSKURSO al Vlissingen
NEDERLANDAJ ARTIKOLOJ

AAN de radio-luisteraars van het nederlancLch taalgebied
87
A. D. K. :
56
Vlamingen, leert Esperanto
E. C.:
94
« Hier Dinaso » over Esperanto
141
Ons taalgebied aan de spls
•..
Wereldjamboree en talenverwarring 76
ESPERANTO in de praktijk 2, 18, 34, 70, 88, 104, 137, 152, 184
JEVA :
..
40
Meeningen over Esperanto
PAESMANS :
27
.
Esperanto Postzegels
RAINSON, H.:
6
Esperanto in de scholen
VAN DE POEL, P.:
170
De internationale kongressen
Esperanto en de nationale talen
Geen vreemde talen ...
In organisatie ligt onze kracht

.186

•••

108
155

ILUSTIZAJO J
49 89
Dr. L. L. ZAMENHOF.
... 116
ESPERANTISTA grupo el Vichte
83
..
ESPERANTO en komerco kaj turismo
12
..
LA Ai.,■0J de « Paco kaj J usteco » Brugge
53
•
...
LA CEFESTRARO de Fl. L.
125
PAN ORAMO de Groet
... 139, 156, 157, 174, 186
V1DAJOJ de Brugge
-

DIVERSAJ ARTIKOLOJ
ANGULO de la serĉemulo 15, 32, 47, 66, 84, 101, 133, 148, 155
(181, 197
...
35
ANTVERPENO invitas vin
142 1:5 )
AUTOBUSE al Danujo
-
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rep A., Weineldinge (Nederlando); 157. Kramer A., Arnhem (Nedeirlando);
158. Maly .D., Brugge; 159. Bruggemat) L., Brugge; 160. Bernaerts A.,
Lier; 161. Perret P., Lyon (Franeujo); 162. Ho-Wens H., Antwerpen;
•63. Geeraert J., Kortrijk; 164. Mahieu A., Turnhout; 165, Videler M.,
Turnhout; 166. Van Dooren F., Turnhout; 167. Knaeps M., Turnhout;
168. Baumers G., Turnhout; 169, Vereammen L., Mechelen; 170. Dliondt
E., Waregem; 171. Deiesie G., Zulte; 172. Van, Houtte M., St. Baals Vijve; 173. 1-)eclerek J., Waregem; 174. Vandenbussche M., Waregem; 175
Delesie 0., Zulte; 176. Sabbé G., Waregem; 177: Sabbe S-ino, Waregem;
178. Vamlenberghe A., Waregem; 179. Vandenberghe S-ino, Waregem;
180. Pauwels A., Waregem; 181. Van Den Broueke M.., Waregem; 182,
Devolder Geluwe; 183. Glieeraert 0., Gehuwe; 184. Cornelissen' R., Eindhoven Nederland()); 185. Kok A., Eindhoven (Nederlando); 186. Coiclu,s D.,
Eindhoven (Nederland); 187. Soic K. (Cebrislovakio); 188. Vermeulen M.
Roeselare; 189. Termote M., Roeselare; 190. Nollet W., Roeselare; 191.
De Fraye P., Leuven; 192. De Troeyer A., Arendonk; 193. Lavrijsen A.,
Arendonk; 194. \Venters R., Arendonk; 195. Htlybrechts R., Arendonk;
196. Vangeel P., Bonheiden; 197. Heilinx A., Hilversum (Nederlando); 198.
13:gaerd k, Amsterdam (NeK.lerlandio); 199. Decoene P., Bergen; 200. Hervens H., Leuven; 201 Sintobin D., Hallnin (Franeujo); 202. Sintobin C.,
Halluin .(Franeuje!); 203. Dirkx C., Turnhout; 204 Leeuw F., Arnhem (Nederlando); 205. Arens C., RotterdarA (Nederland()); 21)6. Iserehtant M.,
Assebroek; 207. Eaasson I., Middelburg (Nederlando); 208. Baasson S.,
Middelburg (Nedertando); 209. K!oevekorn E., Midelburg (Nedeilanda);
210. Bergmans M., Mol; 211. De Guehtenare G., (jent; 212. Danneels I.,
Breedene; 213. Rabaey M., Breedene; 214. Truyens 1., Kumtich; 215. Carlens L., Tienen; 216. Nuyts 11., Turnhout; 217. Dirkx L., Turnhout; 218.
Nouwens 1., Turnhout; 219. Maenen S., Turnhout; 220. Wouters H., Turnhout 221. •Thys M. Turnhout; 222. Peeters S., Turnhout; 223. Van Echelpoel P., Turnhout; 224. De Vries E.,■, Groningen (Nede,-1and'o); 225. Gordon
M. Geel; 226. Van Reusel J., Geel; 227 Gruyters, Rcermond (Nederland-0);
228. Cauwenberghe V., Blankenberge; 229. Van Wachterbdonk M., Goes
(Nederlando); 230. Beekman G., Goes (Nederla.ndo); 231. Rebry L, Roeselare; 232. Hamerlinck R, Gent; 233. Coppée S., Gentbrugge; 234. Boekstadl S., Denderlecuw; 235. Boekstael M. S., Denderleeuw; 236. Derijekc
C. Gavere;
237. Van Reckem F., Asper; 238. Van Reckem H., Asper; 239. De Wit- W.,
Antwerpen; 240. Everdepoel (1, Antwerpen; 241. Hartman K., Antwerpen;
242. Van der Moeren M., Antwerpen; 243. Persoons L., Antwerpen; 244.
Haudebinne S., Paris (Franeujo); 245. Maes M., Antwerpen 246. Van Regenmantel G., Antwerpen; 247. De Bilder G., Antwerpen; 248, Geens S.,
Hoirn (NederSanclo); 249. Vos A., Mol; 250. Gemis M., Mol; 251. Cretins
L., Mol; 252. Geuns J., Mol; 253. Neve M., Wilrijk; 254. Vercammen
I., Antwerpen; 255. De Ridder S., Antwerpen; 256. Span F., lkeda (Nederlando); 257. Sleewagen F., Aalst; 258. Sentens P., Antwerpen; 259. Roosen S., Aalst; 260. De Leest V., Heist-op-den-Berg; 261. Verraedt F.,
Heist-op-den-Berg; 262. Vanderlinden S., Astene; 263, Van den Bossche
S., Eindhoveln (Nederland); 264. Heeswijk V., Eindhoven (Nederlando);
265, Aarts S., Eindhoven (Nederlando); 266. Helsen H., Aarschot; 267.
Lernmens K., Aarschot; 268. Van Passel L., Aarschot; 269. De Rijck C.,
Aarsehot; 270. Van Passel W., Aarschot; 271. Lernant J., Oude-God;
272. Lernant S., Oude-God; 273. Boersma (Nedegand0); 274. Ackaert F.,
Waregem; 275. Gouwy S., Weelde; 276. Verheyen S., Weelde; 277 Swaen
S., Weelde; 278. Verheyen F., Weelde; 279. Swaen F., Weelde; 280. Balens V., Weelde; 281. De Boignie F., Weelde; 282. Young S., Arras
(Francup); 283. Van Damme S., Diksmuide.
La kongreskomitato.
Varbu novajn membrojn por nia Ligo !
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GRAVA KOMUNIKO.
Niaj sekcioj kaj membroj bone
notti la novan adreson de nia kasisto-adininistranto : Vlaamsche
Steenweg 70, Brussel (antaiie P. van Humbeekstraat 3, Brussel-West).
NOVAJ SEKCI0J. — Elkore ni bonvensalutas jenajn novajn
sekciojn : Kasterlee, Langemark, Oostinalle, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout, Viamertinge, Wilsele.
Fl. L. E. organizas konkurson por
NIA LIGA FLAGO.
projekto de flago. Gis 1-12-38 eiu senesce-pte rajtas ensendi skizo(j)n al la liga sekretariejo : Magdalenastraat 29, Kortrijk. La
kolorigitaj skizoj estu de dimensioj : 26 X 26 cm. La konkursantoj notu, ke la flago devas porti la rnencion « Flandra Ligo Esperantista » kaj la indikon « 1929 - 1939 ». Estas gajneblaj tri
25 fr.
50
monpremioj : 75
FLANDRAJ NACIAJ KANTFESTOJ. eijare la flandraj
naciaj kantfestoj okazos posttagmeze, dimaneon la 3-au de julio
en Gent, sur la vasta St. Pietersplein. Ni instigas eiujii niajn membrojn partopreni tiun grandiozan flanciran kaj .kulturcelan demonstracion. La flandraj Esperantistoj renkontigos je la 13.30-a en
« Elckerlijk » Korte Kruisstraat, ejo de nia loka sekcio.
NOVA ELDONAJO. F. E. I. lus eldonis « Kia Miksaĵo
unuakta kornedio originale verkita de F. V. Dorno. La 32-p-aga
broguro estas plaee eldonita kaj enhavas sur eksterteksta pago,
kligon kin montras la geaktorojn de la unua prezentado de tin
gatata komedio. Tin teatrajo kin estas verkita en simpla lingvo,
tre tat:igas por prezentado okaze de varbfestoj a propagandvLsperoj, despli ear la dialogoj okazas jen en Esperanto, jen en neclerlanda lingvo. Urm ekz. kostas 5 fr.; ses ekz. kostas 25 fr. (la
aeeto de ses ekz. rajtigas al prezentado). Mendu la plaean libreton kiti ankai estas agrabla legaĵo, al Flandra Esperanto-Irstituto, /Vlat3.-,dalenastraat 29, Kortrijk.
NOVA SERVO. — Nia Ligo kreskas rapide kaj multaj novaj sekcioj ekestis. Krom la lakvantan kreskon ni devas prizorgi
la laŭkvalitan organizadon de nia asocio. Tial la estraro planas
Ia starigon de nova servo : servo de prelegi,Istoj. La celo estas
havigi al niaj sekcioj je tre rnalkaraj kondiC.'.oj (nura repago de la
vojagkostoj) prelegistojn aü paroladistojn kiuj, eu en Esperanto
pri iu ajn interesa temo, eu en nederlanda lingvo pri Esperanto,
kapablas kaj pretas prelegi. Liganoj kiuj kapablas kaj pretas prelegi ai parolacli dum la venonta vintro en niaj sekcioj kontrail
nura repago de la vojagkostoj, sin anoncu plej baldail citante la
temoffin al nia liga prezidanto 1-1. Rainson, Steenweg op Hombeek 54, Mechelen. Kelkaj samicleanoj sin jam anoncis, sed ni
bezonas plurajn en eiti regiono !
—

:

—
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OFICIALAJ FAVOROJ AL ESPERANTO EN FRANCUJO.
Lai jarraporto de S. F. P. E. (Societo Franca por la Propaganclo
de Esperanto); Esperanto estas grave favorata en Francujo. Vicministro pri teknika instrualo (s-ro Julien) prezidis la inalfermon
cle konferenco « Esperanto en la Moderna Vivo; ministroprezidanto Daladier per oficiala cirkulero permesis al oficiroj, suboficiroj kaj soldatoj sekvi E-kursojn ; rninistro Lebas oficiale enkondukis Esperanton en la teatrajn programojn de la gtataj radiostacioj. La nombro de la urbkonsilantaroj, kiuj voedonis deziresprimon pri enkonduko de Esperanto en la lernejojn, kreskis de
96 gis 116. En pluraj urboj oni malfermis E-kursojn en minaa dua-gradaj af teknikaj lernejoj. La komercaj eambroj dailre
uzas la internacian lingvon, same la komercaj foiroj de Paris,
Lyon, Marseille k. t. p.
INTERNACIA E-KONGRESO EN BRUSSEL. — La 18-a
kongreso de S. A. T. (Sennacieca Asocio Tutmonda) okazos de
la 6-a gis la 12-a de afígusto en Brussel. Gis nun jam pli ol 400
personoj aligis.
NOVAJ E-GAZETOJ. — La eldonejo « Literatura Mondo
Soroksari-str. 38 Budapest IX, aperigis novan gazeton « Revuo
de l' Mondo ». Tiu 12-paga eldonaĵo aperos scsfoje jare kaj estas
abonebla kune kun « Literatura Mondo » kaj « Lingvo-Libro » por
1,80 dolaroj a egalvaloro.
« ORIENTA KURIERO » estas Ia nomo de nova :tionata ievuo eldonita en Hong Kong. La unua numero estas 48-paga kaj
enhavas, en bona lingvo, interesajn artikolojn pri la situacio en
einio. La plaee eldonita kaj ilustrita revuo estas abonebla po 7
anglaj gilingoj ai egalvaloro. Adreso : « Orienta Kuriero » Hong
Kong P. 0. Box Nu 10.
« SOLIDARECO » estas la nomo de nova propaganda bulteno de la internacia asocio Bellamy. Ciklostilita sed tre zorge eldonita Ia unua numero estas vere leginda. Kiu deziras pli detale
koni tiun idealisman movadon petu la alsendon de la revuo kin
aperos neregule kaj estas senpage ricevebla. Adreso : Da Costalaan 27, Driehuis (Nederland).
NARE ZELEZNICE », Cehoslovaka turistgazeto nu 2, entenas ilustritan pagon kun teksto en Esperanto.
INTERNACIA JUNULARKUNVENO. — Dum la lastaj jaroj multaj gejunuloj lernis Esperanton pere de Ia kursoj de Fl. L.
E. Baldail ili havos la okazon praktike uzi la internacian lingvon.
De Ia 10-a gis la 17-a de agusto venonta okazos en Groet, apud Alkmaar, en Nederland°, internacia junularkunveno por gejunuloj malpli ol 16 jaraj. La program° estas interesa kaj tre
alloga kaj la restado en Groet malinŭltekosta. Por 7-taga restado
Ja kostoj estas nur 57,50 fr., por la ailtobuso tien kaj reen oni
pagas 100 fr. Alig,ojn oni sendu al kaj informojn oni petu de H.
Rainson, Hombeeksche Steenweg 54, Mechelen. Gesamideanoj kinj
1!
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deziras pasigi sian libertempon en Groet kaj Ceesti la juntilarkunvenon, petu informojn je la sama adreso. Estas ebleèo tendunii,
logi en meblitaj domoj a en pensionoj. Ois nun anoncis sian partoprenon multaj francaj gejunuloj kaj 120 ?nglaj ! Per grandaj
aŭtobusoj ili traveturos kaj vizitos Flandrujon.
PETO.
Germano, eks-militinto, aga 42 jaroj, deziras viziti la batalkampon kun lia edzino. Car ne estas permesite eliri
la landon kun pli ol 10 markoj, h petas kiu samideano el la frontregiono konsentus gastigi ilin dum 3 aŭ 4 tagoj. lntergange li proponas samlongan restadon en la urbo München. Personoj pretaj
helpi tiun germanan samideanon, povas skribi al lia adreso : Karl
Simon, Marsstr. 9 otr. Mŭnchen 2 N. W. Germanujo.
La Flandraj Naciaj Kantfestej
La vivo de popolo plejotte estas sinsekvo de periocioj altei ne
prosperaj kaj mal prosperaj. Dunt
perioclo de bonstato floras la arto en la muitfaceta manifestigo
de la kultura vivo, duni periodo
de inarasmo Ciuj kulturaj elniontroj forrestas — kvazaŭ la plej
kapablaj filoj de tuta popolo perdis Cia kreo-forto. Tiaj periodoj
de inerteco ofte estas la sekvo de
subpremado kaj altrudo de tremda kulturo. Sed el tio plejofte
naskigas nacia rekonsciigo, kin
havigas al popolo i.a. kulturan
viglecon en nekutima manier°.
Dum la pasintaj cent jaroj
Flandrujo travivis tian periodon, kiun oni kutimas nomi « nign
pago » en la historio de popolo. Tie Cie ni ne deziras analizi la
kaŭzojii, sed nur atentigi pri la rebato sur tre speciala kampo
la popolkanto, tiu tre karakteriza mezurilo de la kultu
rii,ve.o
I popola.
La Flandroj preskaŭ mallernis la kantadon malgraŭ nemezurt
ebla trezoro de propraj popolkantoj plejparte mezepokaj. Nek !a
infanoj Ce la ludo, nek la gejuntiloj dum gaja festo, nek la patrino
Ce l' luid() laŭtigis la voCojn por naive, vivogoje aŭ ame prikanti
la sentojn de 1' koro. Perdigis la emo al propra kanto, kaj, se la
Flandroj malgraŭ Cio volis envortigi la korajn sentojn, ili prunteprenis Ce alia popolo fremdaĵojn neasimileblajn.
Meze de tin malluma periodo levigis Peter Benoit, la mondfarnig,rinta komponisto. Li estis ekzemplo de sana nacia spirito
en propra lando la honorloko rezervita al la propro ; estimo kaj
aino por la aliaj kulturoj. Fervore li batalis por la revivigo de la
flandra popolo kaj admirinde uzis titicele muzikon kaj kanton.
Li havis larg,ran vidon kaj revis pri kantfestoj duin kiuj miloj da
—

Flandroj sub lia majstra gvido aŭdigus grandiozajn kreitajojn.
Li tamen ne gisvivis tion. Benoit tamen Ciam vivas en la koroj
de la flandroj, kaj la majstra muziko per kin li substrekis la
kantojn de l' plej famaj flandraj poetoj, daŭre ekvekis Ce ni la
amon por la kara Flandrujo, por la nederlancla gepatra lingvo.
Aŭdacaj pioniroj eklaboris al la efektivigo de la revo cle
granda majstro. En la jaro 1933 okazis en Antwerpen la untr-t
« Flandra Nacia Kantfesto » al kin partoprenis 7.000 gekantistoj.
Estis la modesta komenco de nova manifestigo de 1' flandra kulturvivo. Jaron post jaro tiuj kantfestoj vekis pli grandan entuziasmon ĉe la Flandroj kiuj arigis Ciam pli :nultnombre sub la gvido
de l' plej kapablaj flandraj komponistoj..
La pasintjara kantfesto estis io grandioza. Sur la unike bela
granda placo de Brussel amasigis 20.000 Flandroj kiuj aŭdigis
flandrajn kantojn en admirinda untieco. Alterne tenis la taktbastoneton la komponistoj Flullebroek, Veremans, Meulemans, Feremans, Diels kaj Brengier kiuj gvidis la aŭdigon de propraj krettaĵoj aŭ de verkoj de la granda majstro Benoit.
La flandra popolo denove ekkantas kaj rnalkovras la maglan
forton de l' nacia muziko. Propraj kantoj fortrudas freindaĵojn, la
flandra kanto denove ekokupas la honorlokon. Flandrujo retrovas proprajn belaĵojn kaj tial margas al bela estonteco.
Eco.

Esperantisita Grupo «Pioniro », Sekcio de FlaigAALST.
dra Ligo Esperantista. — La Ce-kursoj gviditaj de la dana F-ino
Nedergaard, en Aalst kaj cirkailajo finigis per festeto, arangita de
la Aalsta grupo. Cirkaŭ 170 gesamideanoj el diversaj lokoj Ceestis gin. Post la leciono de la Ce-profesorino, aŭdigis la kantrondeto de « Pioniro », kelkajn Esperantajn kantojn.
S-ro Lambrecht el Dendermonde, kaj lernanto de F-ino Nedergaard kantis « Vlaanderen » de R. Veremans, Flandre kaj Esperantlinab ve. Poste oni deklamis « La Skribisteto » de Guido Gezette kaj « La Vojo » de Dro Zamenhof.
Poste bona orkestro kontentigis la dancemulojn. Ni disigis
la dua, kontraŭvole.
ANTWERPEN. — Flandrema Grupo Esperantista. — Preope pro la Kongreso la pasinta monato estis festoplena : en la Ce fa okazaĵo de la Vivo de nia Ligo ni partoprenis 20-ope kaj
venis ankaŭ por pristudi iom la organizadon kaj la arangojn de
la Kongreso mem : ni esperu ke la lecionoj estu fruktodonaj por
la X-a.
Krome la 29-an de majo ni Ceestis la kursfinan feston en
—

—
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—

13

—

Turnhout : gi estis sukcesa tiel rilate Ia programon kiel la publikon.
En la Grupo mem, nia promesplena membro J. De Ridder
temis pri la judaj kutimoj, moroj kaj tradicioj : plene li meritis
la viglan aplaildon kin sekvis. (1-6-38).
La 8-au de junio ni akceptis kiel gaston estonan samideanon, nome s-ron Lembit Merivoo kin paroladis pri sia malproksima lando kaj pri Esperanto : ĉio estis ege interesa kaj tial cetere li rikoltis multe da sukceso.
BRUSSEL. Nia Estas La Estonto. Jaildon la 26-art de
iiatio nia membro F. W. Buenting prelegis fragmenton el « Max
Havelaar », nome : Saidja kaj la Bubalo. Li rikoltis merititajn aplaádojn.
Mardon la 14-art junio nia estona samideano Lembit Merivoo
lumbildprelegis por la brusela Esperantistaro pri Estonio. Duin la
paázo, Brusela Esperanto-Kanthoro aildigis kelkajn plaĉajn estonajn kantojn en Esperanto. Ni menciu ke tiun arang-on patronis sro Drugmand, Konsulo de Estonio.
Dek el niaj sekcianoj ĉeestis nian kongreson en Brugge. Ravite
ĉiuj revenis, kaj estas decidita starigi i.'iparkason por ebligi la partoprenon al eiuj niaj membroj, okaze de nia venontjara kongreso
en Antwerpen.
MIDD:ELKERKE. — Mara Stelo. --- La 12an de junio, vespere, kelkaj membroj de la « Mara Stelo » akceptis gesinjorojn
Loftus kaj ilian filineton el Londono. Estis amika festo, post kelkaj bonvenaj vortoj, la interparolado komencigis je granda intereso de ĉiuj ĉeestantoj.
La filineto (8 jaroj) de gesinjoroj Loftus, honoris nin per
eleganta pantomina dancado, kin estis vigle aplaádata. La vespero malfruigis, kaj kun bedaáro ni adiaáis niajn anglajn gesainideanojn — « Gis la Revido ».
En nia urbo, en nia klubo ĉiuj Esperantistoj estos bonvenaj
kondiĉe ke ili anoncu sian alvenon.
La loka sekcio prenis ia
POPERINGE « De Keikoppen».
iniciaton organizi komunan ekskurson al kiu estis invitataj la grupoj el Ieper, Vlamertinge kaj Langemark.
Tiel, la 26-au de majo, aro da gesamideanoj biciklis al la
lago de Dikkebusch, kie ili havis por la unua fojo la okazon provi
siajn lingvajn kapablecojn. La sukceso estis kompleta, kantoj kaj.
babiladoj alternis, boatpromenadoi okazis, estis plej agrabla interfratigo. Por « inde » fini la tagon, la ekskursantoj restis ankorail duin paro da horoj en Ieper por danci, post kio ĉiuj hejtneaveturis, kontentaj pro tiu gaja vojag,eto.
Nur bedaárinde estis ke la amikoj el Ieper kaj Vlamertinge,
fortimigitaj pro la ne tro bela vetero, ne Cali partoprenis.
La 28-au de julio, okazos nia 'Irma lefervespero. La klubanoj
atendas multajn leterojn art pos§tkartojn. Skribu al Ia sekretariino,
F-ino Marie-José Couttenier, Groote Markt 30, Poperinge.
—
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Por nia Liga Flago
Sumo de la antaiiaj listoj
Kolekto duin la generala jarkunveno en Brugge
Sekcio Aalst (Pioniro)
Sekcio Antwerpen (Flandrema Grupo E-ista)
Sekcio Arendonk (La Verda Kampina Stelo)
Sekcio Brussel (N. E. L. E.)
Sekcio Harelbeke (Nia Estas La Estonto)
Sekcio Kortrijk (Konkordo)
Sekcio Roeselare (Esperantista Grupo)
Sekcio Waregem (Per Esperanto al Paco)

imam

aow

951,75 fr.
215,45 fr.
25,00 fr.
50,00 fr.
20,00 fr.
20,00 fr.
20,00 fr.
20,00 fr.
20,00 fr.
20.00 fr.

SOLVO DE PROBLEMO 50.
Apropelto, popalter, petrolo, prolet, lepor, oper, per, re, e, en, ten,
nest, tensi, silent, senutil, stelulin, solulinet.
SOLVO DE PROBLEMO 51.
Tabl, galinul, meleagr,
maj, antipod, kandelo, april, juni.
El du malbonof elektu la malpli grandan.
PREMIOJ.
Sro Van Gindertaelen, gajnis la premion de 10 fr. por probl. 50
Fino Van de Ven, gajnis la premion de 5 fr. por probl. 51.
NOVAJ PROBLEMOJ.
Por problemo 54 ni 'forlotos premion de 5 fr. Por problemo
55 unu de 10 fr. Ensendu la solvojn sur aparta folio, metu sur
ambaá nomon kaj adreson kaj ne forgesu glui la konkurskuponon.
La; difinoj kun (R) estas radikvortoj. La solvoj estu sendataj
antaá la 5a de Aŭgusto, rekte al Sro F. Volders, Bredastraat 94,
Antwerpen.
PENSPROBLEMO No 54 (10 Poentoj).
Usona petrolkompanio konstruigis por siaj laboristoj, lignajn
dometojn, numeritajn de 1 gis 9800.
Ian tagon, du el la laboristoj ekrimarkis ke ili ambaá estis
Esperantistoj. Post du glasoj da biero, ili jam tute interamikigis,
kaj promesis viziti unu la alian. Mian dometon vi facile memoros,
diris unu el niaj amikoj, ĉar mi logas en numero 3333, do kvar
foje la saman ciferon ! Ho ! Ankaá la mian vi facile memoras,
Car la sumo de la numeroj kiuj superas la mian egalas la sumon
de la numeroj kiuj estas malpli altaj ; respondis la alia.
Kin el miaj lertaj solvistoj trovus la dometon de nia santideano
?
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KRUCVORTENIGMO No 55 (48 P.)
HORIZONTALE. - 1. - Trinkaĵo, - domo, (R).
2. - Elkrio, - komuniki. (R)
Afrika lando, (R) -- delikate movigi tien kaj returnen. (R)
3.
papago.
Birdo. (R)
4.
FLANDRA ESPERANTO INSTITUTO
katalogo. (R)
Loko egaldistanca de du ekstremoj.
5.
Telefono
Pogtkonto
Verkisto. (R)
6.
1654
Eldonado-Propagando- L ibrovenclado
7. - Granda kokina produkto. (R)
3268.51
Jura.
8.
Sidejo : Magdalenastraat 29, Kortrijk.
9. -4 Tre venenaj vegetaĵoj.
Tutlanda
longedaitra
katastrofo.
(R)
eksplodilo.
(R)
10.
parto de teatra verko.
Balanci,
12. - Kapti. - fiksita prezlimo. (R)
jus aperis, en brogurforino, la teatraĵo
tempokalkulo. (R)
13. - Grandega tono• (R)
Interno korpparto. - artefarita k averno. (R)
14.
KIA MIKSAJO !
sovab porko.
Ordigi la barojn. (R)
HORIZONTALE. - 1.
dom
nokto
fluidibs
sur
la
vekiuj
Gutoj
da
vaporo,
2. - Elkrio.
Originala Komedio en unu Akto,
getaĵon. (R)
Kunigi
krucipritraktas
publikajn
aferojn.
(R)
Loko kie oni
3.
verkita de F. V. Dorno.
gante fadenojn. (R)
alia
de
kaj
de
alum
inio
cluobla sulfato
Muzika teatraĵo. (R)
4.
31 pagoj kaj fotografaĵo de Ia geaktoroj kiuj gin unue prezeitis.
etalo (R)
Prezo : 5 frankoj. Por 6 ekzeinpleroj : 25 frankoj. La at:et° de
5. -. Familiano. - hernia element° (simb. K.). (R)
ses
ekzempleroj rajtigas al prezentado.
6. - Fruktoscienco. (R)
La esperantistoj kiuj Ceestis la prezentalon dum la kongreso
7. - Cevainutraĵo. (R)
8. - Pluvi per malgrandai blankaj floketoj.
en Brugge, povis kontati ke gi estas ludebla kun sukceso por
9. - Amerika krokodilo. (R)
ne-espei-antista publiko kaj do havas gro.ndan propagandan vaOrnama arang.o C.'irkai.t vazo. (R) -. Antikva greka monero. (R)
10.
loron.
parto de jaro. (R)
11. - Kin venas post e iuj aliaj. (R)
de
jaro.
(R)
parto
cerba
difekto.
(R)
Homo
kun;
12.
13. i Muzikinstrumento. (R) - maro.
Málmultekosta legajo por komencantoj :
Akirita scio. - lando. (R)
14.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11121314
Libro, 110 paga, kun 2 verketoj de Alfred de Musset, tra-

11.

-

-

-

dukitaj de jan Van Schoor. Rekomendita de « Esperantista
Literatura Asocio ».
« La Du Amatinoj », novelo.
« La Kapricoj de Mariano », teatraĵo.
Prezo : 7.50 fr.
2. - Libro, 82 paga, kun bildo de la aŭtoro.
« Elektitaj Noveloj », de Lode Baekelmans. Tradukis Jan Van
Schoor. - Prezo : 7.50 fr.
Je samtempa aC.eto de 5 ekz. de Ciu verko (5 ekz. n" 1 + 5
ekz. n° 2) la prezo estas nur 5 fr. ; sekve, 10 ekzempleroj estas
haveblaj por nur 50 frankoj, inkluzive sendkostoj.

1
2
3
4
5
6
aiG

7
8
9
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Viktimoj. - Romano - Brogurita. - j. Baglzy
Sur Sanga Tero.
Romano. - J. Baghy
La Verda Koro. Romano por komencantoj. J. Baghy
Verdaj Donkihotoj. - roman°. - J. Baghy
Printempo en la Aiituno.
J. Baghy
Maria kaj la Grupo. - Romano.
Enzba
En Okcidento nenio nova. - Remarque
La Vojo Returne.
Remarque
Kudlago, la malgranda Eskimo.
Van Hichtum
-

-

-

-
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KUPONO

KUPONO

POR LA 54a

POR LA 55a

KONKURSO

KONKURSO

28.- tr.
43.50 fi.
18.- fr.
26.- fr.
12.50 fr.
24.- fr.
40.- fr.
29.- h.
7.- fr.

"BREUGEL"

OSTE.NDO

SPIJS- en DRANKHUIS

HOTEL O METROPOLE
Kerkstraat, 32
75 komfortaj ĉambroj kun fluanta-

Em. Jacqmainlaan, 37, Brussel
Lekkere Dranken
Fame konata pro siaj bongustaj kaj
malmultekostaj mankoj.
Ejo de N. E. L. E.
(Sekcio Brussel de Fl. L. E.)

akvo, varma kaj malvarma. Centra
bejtado. Lifto. Mitomobilejo. Kuirejo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ
S-ano Snykers havab la plej bonajn
rekomendojn kaj persone direktadas.

Presejo
"HOOGER OP"
vr ij heid lol
Arendonk
Zorgeme elfinita presado.
Favorprezoj por Esperantistoj.

DRUKKERIJ

Café Nieuwe Carnot

Aii.oniata Pre-sejo

H. BRAEKEVELT
Statiedreef, 177, Roeselare.
Posedas vastan klientaron en la flandraj provincoj.
Presejo konata pro sia belgusta kaj
moderna preso .
Liveras al la diversaj esp, grupoj
kaj ligoj. Sendevigc petu prezoferton kaj modelojn.
Tel.: 1080.
•■••■■•

FRANS NEEFS-D'HELDT
Carnotstraat, 70

—

Antwerpen

Plej bonaj trinkajoj.

Salonoj por societoj
manajoj

—

Malvarmaj

Bonega servacio.

Ejo de Flandrema Grupo Esperantista
(Sekeio Antwerpen de Fl. L. E.)
AANGENAAM LEERBOEK

D A- MS0

VOLGENS RECHTSTREEKSCHEMETHODE

E5PER

Overvloedig geïllustreerd

1

Uiterst geschikt voor zelfstudie.
Bestellen bij F.E.I. Kortrijk

12 fr. portvrij.
Korting aan onze afdeelingen.
Presejo"HOOGER OP" Lavrijsen, Arendonk, Tel 52

