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KONGRESRAPORTO
Jam frue sabatmatene alvenis la Anglaj gesainideanoj kiuj ĉe la

boato estis akceptataj de kelkaj membroj de le « Flandrema ». Belega
vetero donis al ĉiuj plenajn esperon kaj bonhumoron pri la Xa Kon-
greso. Kiam je la 2a ni alvenis en la akceptejon « De Nieuwe Carnot »,
ni jam tie renkontis la unuajn gesamideanojn kiuj nin atendis por ri-
cevi la kongrespaperojn. Estis Pastra Motito De Coene kaj Fraŭlino
Gnirrep el Wemeldinge. Unu grupo post alia alvenis kaj je la 3a nia
ejo jam estis plenplena je gajaj gekongresanoj. Je la 3.30 h. delegacio
gvidata de la kongresa Prezidanto foriris al la tornbej o de Berchem
por tie meti florkronon sur la tombon de Sro Juul Karnas, Prezidanto
de la unua Flandra Esperanto Kongreso.

La anoj de Flandra Esperanto Instituto kunvenis je la 6a. en la
salono Chatelet, kie ankaŭ okazis poste kunveno de Flandra Ligo Es-
perantista. En la sama salono je la 7.30 h. le Prezidanto de la L. K. K.,
Sro. Th. Van Gindertaelen, oficiale malfermis la kongreson. La mando-
linklubo « Risoluto » ludis « La Espero », kunkantita de ĉiuj ĉeestantoj.
Je tiu momento jam 190 kongresanoj sin anoncis. Post belega muzik-
.ario ludita de « Risoluto », le grupo « La Turnhouta Espero » prezentis
la 3 aktan teatraĵon « LEVU LA MANOJN ». Post ĉiu akto tondra aplaŭ-
do atestis pri la sukceso de la aktoroj kaj pri le vera arto per kiu

S-ano. Van Dooren encenigis la ludon. Regisoro estis S-ano Nuyts Rik

Sceno el la tri»kta komedio "LEVU LA MANOJNI,," g

Roluloj: Sus Van Dooren, Lili Evers, Tom Lamers, Herman Wouters,

Lou Dirckx, Sintje Maene, Luc Bauwens.
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el Turnhout. Inter la paŭzo, le « Flandrema » tuj enkondukis gajan
kongreshumoron per ia kantado de la kongrespotpurio. Proksimume
je la 11 a. la kongresanoj povis pli bone interkonatigi dum balo kiu
datiris ;is la 2a matene sed la plimulto jam estis en tia humoro ke ili
kontraŭvole foriris el la salono.
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Dum tiu-ei festo, la LKK nome de Flandra Ligo Esperantista do-
nacis al la mandolinklubo « Risoluto » kaj al la Turnhouts Grupo me-
moraĵojn, kiel danken pro ilia kunlaboro dum la kongreso.

Dirnanee jam frumatene multaj promenadis en la urbo por fine
alveni je la 9a en la Kapelo de Sta Johano Berchmans Kolegio, kie
okazis la meso kun tradicia esperanta prediko de Pastra Moŝto De
Coene. Samtempe aliaj vizitis « Torengebouw » sub gvidado de Ant-
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verpenaj samideanoj. Ciuj sin retrovis en la salono « Kathedraal » kie
okazis la Kongresa Jarkunsido de « Flandra Ligo Esperantista ». Post
malferma parolado de la Prezidanto, la ĉeestantaro kun granda atento
aŭskultis la jarraportojn de la Liga Sekretario.

La Liga flago estis prezentata al la kongresanoj kiuj bare kantis
la himnon « La Espero ».

Je tagmezo la urbestraro akceptis la kongresantaron en la urbd(
:ro. Sinjoroj Molter, Huygens kaj Frensen nin akceptis en la beLego
« Leys-sa1 :o ». Sro Van Gindertaelen prezentis la kongresanojn. Per
stranga, 	 skizis la tutan historion de la 10-jara
vivc de Flandre I icio _i,rn.r is k e preskaŭ en ĉiuj lokoj en Flandrujo
ni pr^p'Dgandis p -'r nia idealo kaj esprimis la firman esperon ke ni
fine venkos. La delegito de la Ministro de Publika Instruado, Sro Dro.
E. Verheyden, poste alpa: olis 1'.: kongresanojn kaj sciigis ke la Minis-
tro kun granda atento sekvas niajn klopodojn kaj ke li certe helpos
al ia linvenk:) de ni . , rnotr c; :Le 2 paroladoj Sro. Molter
per kelkaj trcifaj vortoj c.sertis ke Antverpeno faros sian eblon por hel-
pi al la riSvostic;ad ,a de la Esperanta movado kaj esperas ke ni post
10 jaroj denove kongreson en Antverpeno kun ankoraŭ pli multe da
ĉeestantoj. Sekvis la vizito al la salonoj de la Urbdomo. Tiu cerernonio
estis surdiskigata de N. I. R. kaj elsendata vespere

Je la 12.30 h. la kongresanoj iris sekvantare tra la urbo al la Flan-
dra Oper-domo, kie, sur la Stuparo, la kongresanaro fotografiĝis.

Per malgrandaj grupetoj ni promenis al la festsalono « Roxy » kie
je la 2a., 175 samideanoj grupiĝis por la festeno. Inter la bonegaj mang-
aĵoj okazis la de la fremdaj ĉeestantoj salutparoladoj, kiuj montris
ke ni ne nur kongresis kun la anoj de niaj grupoj sed ke multaj fremd-
landaj kluboj vizitis Antverpenon okaze de nia kongreso (ni nur nomu
la pli multnombrajn eksterlandajn grupojn el Walthamstow kaj Eind-
hoven). Parolis ankaŭ la delegito de la Ministro, Dro. Verheyden, kiu
speciale sin direktis al la novuloj en la movado.

Kelkaj liberaj horoj estis uzataj, Cu por viziti la kermeson antver-
penan, ĉu por ripozi iomete, ĉar,  verdire, la L.K.K. timis pro la plenple-
na programo de la dimanĉa mateno, sed la kongresanoj tiel akurate
observis la programon, ke ili nun vere meritis iom da ripozo.

Je la 8a ĉiuj estis denove en la salono « Chatelet » por la kon-
gresbctlo. Certe « La Kongreso dancis ». Ĉu iam oni pli amikigis ol dum
tiu vere impona, gaja balo ? Ĉarmiga muziko de nelacigebla orliestro,
alternita per vere artaj interludoj amuzigis la kongresanojn, inter kiuj
kelkaj eĉ sin anoncis por prezenti specialan kanton ati amuzan rakon-
ton. Vere, kontraŭvole oni foriris hejmen ege lacaj sed en plena kon-
greshumoro.

La kongresanino el la plej malproksima loko, Fraiilino Fall el Wal-
thamstow, kaj la Grupo el Eindhoven, kiu ĉeestis plejmultnombra al
la kongreso, estis surprizitaj dum la balo per bela memoraĵo.

Gaja lundo, aranĝita de Samideano Lodema, estis la lasta tago
de nia kongreso. Je la 10a oni ekskursis kun speciala « Flandria »-boa-
to, ornamita per Esperantaj Standardoj. Dum 2 horoj la gesamideanoj
sin amuzis kaj rakontis pri la pasintaj tagoj ; ĉiuj montris ke nur Es-
perantistoj povas interamikigi sen distingo de ago aŭ rango. Pasante
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la plaĝon oni aŭdis la « Espero » ludata de sur la riverbordo, kaj je la
aiveno sur la Antverpena strando, la kongresanoj estis denove surpri-
zitaj per la himno Esperantisto.

En 2 restoracioj « Zeester » kaj « Lantaarnhof » bonega lunĉo estis
servata al la ekskursantoj. En arnbaŭ hoteloj, Sro. Lodema elparolis
la adiaŭsalutojn.

Laŭ programo, okazis vespere je la 6a. adiaŭvespero en « De Nieu-
we Carnot », kaj ni estis surprizitaj renkonti ankoraŭ tie tiel grandan
nombron da gesamideanoj. Vere, la kongresanoj ne volis forlasi nian
urbon jam tiel frue. Precipe niaj Nederlandaj geamikoj el Eindhoven
kaj Bergen-op-Zoom amuzis nin tiris sufiĉe malfrua horo.

Ni ne volas fini ĉi-tiun raporton, en kiu ni intence ne inenciis mul-
tajn nomojn de personoj, timante forgesi kelkajn, sen nome de la L.
K. K. danki ĉiujn geanojn de la « Flandrema Grupo Esperantisto  »
pro dia helpo antaiï kaj speciale dum la kongreso. La sperto denove
montris ke organizado povas sukcesi kiam ĉiuj kunlaboras. Ni esperas
ke nia sukcesa Xa. kongreso, kvankam organizita en malfavora tem-
po, pruvu al la estontaj L. K. K.-anoj, ke Esperantistoj estas veraj op-
timistoj, kaj ke optimista kaj zorge organizita laboro ĉiam sukcesas.

LA Xa. KONGRESO ESTAS FOR, VIVU LA XIa.
H. Van Durme.

NOTO DE LA REDAKCIO: Supran raporton kiun ni ricevis de la sekr. de la
organiza komitato de la 10-a kongreso de nia Ligo, ni plejeble senŝanĝe publiki-
gas, laŭ peto de la kongreskomitato kiu esprimis la deziron ke tiu raporto aspek-
tu « antverpena = kaj ne « flandra esperantisto ». Kvankam estas ĝenerala kuti-
mo kaj kvankam igis tradicio en Fl. L. E. ke la organizaj komitatoj ne mem ra-
portu en la liga organo pri propra laboro, sed cedu tiun taskon al samideano
el alia loko aŭ al Ia redaktoro por ke ili povu laŭ propraj impresoj raporti pri
kongreso, ni volonte plenumis tiun specialan deziron. La L. K. K. de nia 10-a me-
ritas niajn sincerajn gratulojn por Ia farita laboro.

FLANDRA ESPERANTO INSTITUTO.
Societo sen Profita Cola. 	 Sidejo : Magdalenastraat 29, Kortrijk.

GRANDA LIBRO-LOTERIO.
Listo de la Gajnantaj Numeroj :

1 — 23 2 — 26 3 -- 407 4 -- 831 5 — 579
6 — 353 7 -- 740 8 — 249 9 — 490 10 — 796

11 — 	1 12 -- 788 13 — 242 14 — 450 15 — 59
16 — 928 17 975 18 --- 588 19 --- 442 20 — 964
21 — 	3 22 — 449 23 — 794 24 — 235 25 — 851
26 — 437 27 — 45 28 — 504 29 — 279 30 — 882
31 --- 213 32 — 331 33 — 494 34 — 287 35 — 921
36 -- 867 37 — 245 38 — 944 39 — 633 40 — 865
41 — 358 42 — 603 43 — 329 44 — 459 45 — 317
46 -- 616 47 -- 701 48 — 379 49 — 199 50 — 70

La posedantoj de gajnantaj loteri-biletoj sendu la koncernajn bi-
letojn al F. E. I. aldonante nomon kaj adreson. La premiojn ili ricevos
kiel afrankitan sendaĵon. La listo de la premioj aperis plurfoje en la an-
tataaj numeroj de F. E.

Ciujn premiojn oni petu antat:i la 31-a de aiigusto. Post tiu  dato
la nepetitaj premioj iĝos posedaĵo de F. E. I.
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Pledo por firma organizo

Sub pseŭdonimo Bremso, iu fidela kunlaboranto al nia revuo kaj
tre aktiva ano de nia ligo publikigis en la februara numero de F. E.
ironian artikolon Veoj de fidela Esperantisto en kiu, laŭ paradoksa ma-
niero, li vipis la estintan labormetodon de nia organizo kc:j la « malno-
van spiriton » kiu persistas ĉe kelkaj el niaj membroj.

Sekve al tiu artikolo ni ricevis kelkajn alskribojn, kaj tio pruvas
ke la verkinto tu ŝis punktojn de ĝenerala intereso. Car el tiuj alskriboj
evidentigas ke ne ĉiuj bone komprenis la intencon de Bremso, ni de-
ziras mallonge klarigi ties celon kaj apogi ties vidmanieron kiuj plene
harmonias kun nia persona konvinko.

Unue ni diru, ke tiu artikolo en nekutima sed en despli trafa ma-
niero bildas la pasivan reagon de rutinemaj liganoj kaj sekciestraroj
kiuj kvazaŭ kontraŭvole sekvas le ligestraron sur vojo kiu montri gis,
se ne ideala, almenaŭ multe pli taŭga ol iu vojo sekvita en la estinto.
Dubemuloj komparu la situacion de Fl. L. E. de anten) kvin jaroj kun
la nuna !

Kion do celis la proponoj de la ligestaro kiujn dum la lastaj lig-
kunvenoj kelkaj anoj akre priduskutis ? Tutrimple : pli firme ol gis nun
ligi izolajn membrojn kaj sekciojn al la landa organizaĵo. Cu tio vere
necesas ? Certe, ĉar kvankam Esperanto esence estas afero internacia,
neniu el ni neos ke nia movado ankoraŭ plene tro v ibas en  la stadia
propaganda. Tial necesas organizoj bone adaptitaj kaj ekipitaj por la
propaganda en definita parto de la tero, kaj nia parto, ilandraj Espe-
rantistoj, estas Flandrujo ! El tio rezultas, ke, se la surloka grupa agado
estas nepre necesa, la organizi agado laŭ landa skalo ne estas ne-
glektinda.

Ke ne sufWas organiziĝi kaj aktivi loke, ni deziras ilustri per sek-
va ekzemplo : En iu loko arigis entuziasmaj, junaj adeptoj de Esp. De-
ziras ili organize grupigi, nian idealon propagandi, la rnondlingvon in-
strui, la membrojn lingve perfektigi, la annron lernige distri. Bezonas
ili tiucele : konsilojn de pli spertaj samideanoj aŭ de konsildona in-
stanco, propagandilojn kaj precipe broŝurojn en nacia lingvo, lerno -

librojn kaj kelkfoje instruiston, studgazeton, legomaierialon kaj pre-
cipe bonstilajn librojn, kantaron, teatrajojn, prelegistojn, ktp. eu la
grupo mem verku kaj eldonu propagandbrouron, lernolibron, kanta-
ron, teatraĵon, organon, studgazeton ? Kie gi aĉetu plej diversajn espe-
rantaĵojn kaj literatura jojn ? Al kiu gi petu konsilojn, instruiston, pre-
legiston ? Kiaj demandoj ! La grupo evidente ali;u la tutlandan orga-
nizon kaj tie trovu ĉion necesan. Efektive, sed ĉu ni ĉiuj plene konscias
ke la tasko de la landa organizo do ne estas bagatela sed tre grava
kaj tial bezonas pli ol la nura apogo formala de la grupoj ?

Li ĉio ja estas evidenta. Kial do senescepte ĉiuj grupoj ne igas
kunlaboremaj eroj, alivorte sekcioj de nia landa liga, ne nur laŭvorte
sed ankaŭ laŭage ? Cu humilige esti rado en radaro, bataliono en re-
gimento, parto de tuto aŭ... sekcio de Fl. L. E. ? Cu la vorto esperan-
tista ŝovinisto ne taŭgus por iu kiu pretendus ke la vorto sekcio mal-
agrable tiklas la zemestimon de grupo ?
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Tri jaroj da kontakto kaj kelkmonata kunlaboro kun la plej
aktivaj estraranoj de Fl. L. E. konvinkis la subskribinton ke nia ligo
bezonas kapablan, aktivan kaj influhavon estraron, kiu, plej eble cen-
trigite en sarna loko, duin of ta kontakto povu ellabori kaj apliki ini-
ciatojn, sugestojn kaj planojn. Por tion efektivigi necesas la bonvolema
kunhelpo de ĉiuj sekcioj kiuj definitive bonvolu flankenŝovi supozojn
ke malgrandanimaj lokaj interesoj, simplaj kapricaj aŭ aŭtoritatemaj
inklinoj diktas la konduton de la esfraro. Ili bonvolu sincere kredi ke
la faroj de tiuj personoj, kiu preskaŭ konstante sin dediĉas al la labo-
ro por Fl. L. E., nur celas la bonfarton de nia ligo, do la bonfarton de
ĉiuj sekcioj kaj de ĉiuj membroj. Krome, ni ne perdu el vido, ke ilin
ni unuanime elektis por gvidi nian organizon

Flandra Ligo Esperantista bezonas lertmanan gvidlaboron de
kapabla kaj aktiva centra, tutegale kie tiu centro trovigu. Igis nia
persona kaj firma konvinko ke tio estas ia unua kaj ĉefa kondiĉo por
ke nia organizo ne baraktu en konfuzo aŭ en banala diletantisino sed
iru pluen sur serioza vojo en maniero inda je nia alta idealo.

G. Broodcoorens.

GROOTE ESPERANTO-TENTOONSTELLING
ingericht door

« La Paca Stelo » afd. Ranse van
Fl. L. E.

op 30 en 31 Juli 1939
in haar lokaal :

« Au Carillon », Groote Markt.

,t54.5?4 MEI
Deze tentoonstelling wordt vast en zeker een heuglijke gebeurte-

nis in de Esperanto -beweging in Vlaanderen en wel om twee redenen :
Ten eerste omdat ze de bekroning is van een 10jaren lange, on-

verpoosde propaganda voor Esperanto in de stad Ronse en, naar wij
hopen, de inzet van een nieuwe bloeiperiode ;

Ten tweede omdat ze, door haar grootsch opzet, door haar de-
gelijke inrichting en door de massa, de verscheidenheid, de intuïtieve
voorstelling van het tentoongestelde materiaal volgens de beste pro-
pagandistische methode, zal getuigen van den opbloei van Esperanto
in Vlaanderen en over de gansche wereld.

Wij schreven : een tien jaren lange onverpoosde propaganda. In-
derdaad, La Paca Stelo viert dit jaar haar tienjarig bestaan. Dit be-
teekent tien maal door woord en schrift en aanplakbrieven gevoerde
propaganda in Ranse en omgeving.

La Paca Stelo werd opgericht in Juni 1929 door Samideano De
Boes Gerard, maar al te goed bekend bij de Esperantisten die aan
één der TIEN kongressen van Flandra Ligo Esperantista hebben deel-
genomen.
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Sedert 10 jaar staan rond hem in Ronse geschaard een aantal
trouwe medewerkers van het allereerste uur, allen even koppige Verd-
stelanoj & inoj, die met hem « wel en wee » van het clubsleven heb-
ben gedeeld. Aan hun aller noeste en plichtsgetrouwe werking is het
te danken dat Flandra Ligo in Sekcio Ronse mag begroeten : de af-
deeling die steeds blijk heeft gegeven van de meest bereidwillige me-
dewerking en den volsten onvoorwaardelijken steun. Die medewerking
en steun mag aan onze afdeelingen tot voorbeeld gesteld worden.

Sekcio Ronse was altijd door een afgevaardigde op de driemaan -

delijksche bondsvergaderingen vertegenwoordigd.
Geen andere afdeeling van Fl. L. E. abonneerde jaar na jaar zoo

talrijk op Flandra Esperantisto. Geen enkele afdeeling kan bogen op
een zoo talrijke en regelmatige deelneming aan onze tien voorbije
kongressen. Vermeldenswaardig is nog, dat « La Paca Stelo » sedert
haar stichting vertegenwoordigd was op vier internationale kongressen,
namelijk Antwerpen, Parijs, Keulen en Londen. Op dit laatste nam de
afgevaardigde officieel liet woord en begroette.

Voor haar volgehouden intens clubleven verdient deze sekcio rel
evenveel lof. Honderdtwintig maandelijksche programma's getuigen van
de onverslapte werkkracht van het bestuur ; ononderbroken WEKE-
LIJKSCHE bijeenkomsten, zoo bij winter als bij zomer, met Esperanto
als effektieve voertaal, maakten de clubleden zich zeer vertrouwd met
de internationale taal zelf zoowel als met den stand en den gang vctn de
binnen- en buitenlandsche Esperanto-beweging.

De vereeniging beleefde zeker aangename en rustige perioden,
doch ze doorworstelde ook moeilijke tijden. Meestal heerschte er onder
de leden gulle vriendschap en innige samenwerking, al is het ook waar
dat misverstand wel eens aanleiding gaf toi pijnlijke verrassingen en
zelfs tot onverdiende tegenkantingen.

Doch « waar een wil is, is een weg ». Het groene scheepje voer
onder de leuze « Recht door zee » en het is verheugend en hartver-
sterkend vast te stellen, dat de rrteevarenden in hun trouw aan die
leuze niet werden beschaamd.

Einde Juli e.k. viert dus « La Paca Stelo » haar tweede lustrum.
De feestviering zal haar ontplooiing vinden in een tentoonstelling zoo-
als onze Vlaamsche Esperantisten er nog geene zagen. Het wordt een
prestatie zonder voorgaande.

Wij richten een oproep tot de lezeressen en lezers van dit blad,
tot al de Esperantisten en bijzonder tot de groepsleiders om dezen
keer hun solidariteit te betuigen, door de trouwe Gesamideanoj uit
Ronse talrijk en groepsgewijze te bezoeken op hun tentoonstelling.

Ter dekking van de kosten worden entree-biljetten tegen 1 fr.
verkocht. Een boekje van 5 loten geeft recht op deelneming aan de
loterij en toegang tot het bal, dit laatste op 1 Juli.

De kleine doch nette nijverheidsstad Ronse, gelegen in de zeer
schilderachtige streek der Vlaamsche Ardennen, is een bezoek over-
waard. In hare onmiddellijke omgeving liggen de welbekende toe-
ristencentra « De. Kluisberg » en « De Hoppe ».

Allo, Vlaamsche Esperantisten, op 30 Juli allen naar Ronse, op
bezoek aan de groote Esperanto-tentoonstelling en op uitstap door de
Vlaamsche Ardennen.
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REDAKTORECO. - - S-ano G. Broodcoorens kiu ctntaii kelkaj 'lto-
natoj iĝis provizora redaktoro kaj por plene sin dediĉi al sict nova tas-
ko haltigis propran studadon, akceptis tiun of icon kondiĉe ke Fl. L. E.
celu al lailebla centrigo de la estrara laboro. Konsidorante ke tiu cen-
trigo forestas s-ano Broodcoorens petis al Ia estraro malŝarĝon de la
redaktora ofico.

La provizoran redaktorecon la estraro transdonis al samideanoj Fr.
Van Dooren kaj A. Do Troeyer. Oni bonvolu zorge noti la novan a-
dreson de la redakcio : Langstraat 40, Borgerhout (Antw.)

La eksigintan redaktoron la estraro dankas pro 1:71 modela  laboro,
samtempe i deziras al la novaj redaktoroj bonan eklaboron !

GRUPKONSILANTO. — Por plene sin dediĉi al sia nova tasko de
helpredaktoro-korektisto, s -ano A. De Troeyer petis eksigon kiel grup-
konsilanto.

PREZIDANTECO. - S-ano H. Rainson skribe rememorigis la lig-
estraron ke antaŭ kelkaj monatoj li esprimis la deziron eksigi kaj ke
li tutlaste ĝis la kongreso pretis plenumi sian estraranan taskon. Kon-
siderante ke tiu tempolimo pasis, li definitive eksigis kiel prez. de Fl.
L. E., krome li informis ke tuj post pretigo de la koncerna jarraporto
li eksigos kiel prizorganto de la Kursa Centro de FI. L. E. kaj ke li
pretas provizore daŭrigi la reprezentadon de Fl. L. E. ĉe l et starigata
« Ekzamena Komisiono » gis indiko de anstataŭanto.

Kun malgaja sento la estraro ricevis la eksigon de s-ano H. Rain-
son kiu dum pluraj jaroj laboregis por nia ligo. Ni sincere dankas lin
kaj esperas ke lian vakan lokon okupos samideano tiom laborema kiom
li.

VAKAJ OFICOJ. — La estraro deziras ricevi proponojn por la
estrara posteno kaj la servoj kiuj vokas. Proponojn oni direktu al la
ĝenerala sekretario.

NOVAJ SEKCIOJ. — Plezure ni salutas kvar novajn sekciojn : Eer-
chem (Ouden.), Lede, Ruien kaj St. Maria Horebeke. Ili igu fortikaj
eroj de nia granda familio !

LIGA FLAGO. — Ni elkore dankas ĉiujn donacintojn kiuj ebligis
al nia Flandra Ligo Esperantista la akiron de inda simbolo !

FLANDRAJ NACIAĵ KANTFESTOJ. — Ni memorigas ke la Flandraj
Naciaj Kantfestoj okazos en Brugge la 23-an de julio posttagmeze.
Niaj membroj kiuj partoprenos la kantfestojn kaj deziras renkontigi
en Brugge petu informojn al s-ano F. Roose, Guido Gezellelaan 15,
Brugge.

RAPORTO DE LA KASKONTROLA KOMISIONO. — La subskri-
bintoj, tiucele elektitaj duin la jarkunveno en Antwerpen, kontrolis
la kason de Fl. L. E. kaj trovis ĉion en bona ordo. La kasisto estas gra-
tulinda pro lia orda librotenado.

Antwerpen, 28-5-1939. 	 A. Pittoors. 	 A. Ackaert.
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eblaj eC post relego de la kunteksto. Ekz. p. 26  : Vi ja ne perdas vian perdon, 	 ?
Kvankam F. V. Dorno ne sufiĉe rnajstras la lingvon li tamen senkonteste po-

sedas fantazion kaj certagrade talenton, tion li pruvis en « La aventuroj de L.
R. M. Stultulof la 10-a • kiu, malgraŭ la lingvaj malperfektajoj, restas lia plej le-
ginda verketo. Al s-ano F. V. Dorno ni deziras fervoran studadon de nia lingvo,
konstantan uzadon de la Plena Vortaro kaj poste... abundan verkadon de sen -
riproĉaj pluinproduktoj.

E. C.

LANDDEFENDADO PER NEMILITAJ PERILOJ de Prof. Frans Daels. El la neder-
landa lingvo tradukis: J. Debeuf kaj P. H. J. UittenLogaard. Eldonis: V. O. S.
(Flandra Unuigo de eksmilitistoj) kaj K. J. V. A. (Katolika Junulara Porpaca Aga-
d)). Havebla ne V. O. S., Em. Jacgrnainlaan 124, Brussel (P. K.: 134493). Forma-
to : 10 x 15 cm.; 40 paga kun bildo de la aŭtoro ; prezo: 1,75 b. fr. aii unu intern.
r espondkupono.

La eminentan aŭtoron (fidela membro de Flandra Ligo Esperantista) ni ne
bezonas prezenti al nia legantaro. Ciu flandro konas Prof. Daels, la obstinan de-
fendanton de sia fandra popolo kaj la realistan propagandiston de Ia pacideo.

« Landdefendado per nernilitaj periloj » estas temo ofte pritraktata en paci-
fistaj medioj. (ji studas la eblecon por, per civila defendo, ŝirmi la popolon kaj
la landon kontraŭ konkero kaj subjugado de invad . antaj maiamikaj armeoj, male
al la nun uzata defendsistemo kiu konsistas en daŭre pligrandigcmta armado de
la popoloj kaj kreskiganta konstruado de fortikajoj. En la unua parto de Ia bro-
tiuro la aŭtoro klopodas konvinki nin pri Ia malvero de la latina proverbo « Se
vis pacem, para bellum » (se vi volas pacon, preparu militon). Tiu proverbo de-
vas esti anstataŭ igata per la sola spirita kaj r.-iorala verajo: se vi volas pacon,
preparu pacon. Prepari tiun feliĉan pacon ne estas sola per pordefenda armado,
Car armado ne estas sendangerigado sed kontraŭe kuiizo por milito. La defendo
de teritorio kaj popolo nur estas ebla per civila defendo.

Kion civila defendo signif as, kaj per kiaj metodoj oni ĝin povas atingi la
aŭtoro klarigas en la dua parto de la verketo el kiu ni i:erpas jenajn liniojn :

« La protektado de nia popolo kaj de nia kulturo, jes, de la tuta okcidenia
kaj kristana civilizacio, ne estas realigebla per armado. Armado kaj militcrra mi-
lito kondukas al ruinigo de ïiuj niaj kulturvaloroj. Estos por ni ordinanta devo
forlasi tiun vojon. Sed same ordinanta estas nia devo, defendi nian popolan ek-
ziston, kaj pro tio ni estu pretaj je Ĉiuj oferoj, escepte je la olero de la popol-
ekzisto mem. Se ni konsideras, tute egoisme, la modernan preparadon al la mi-
lito kaj la militaran militon mem, danĝeraj anstataŭ sendaeraj, kulture la malo
de bonedukanta valoro, kaj morale nepermeseblaj, Ĉio t i-tio ne dispensas nin de
la promesa kaj devo delendi nian popolon kontraŭ fremda tiraneco. Cu ni, kiel
popolo, povas sole fidi pe la potenco de la morala justeco, plekti niajn brakojn
kaj fidi je la okazontajoj ke iii fine triumiigus la juston ? Kulturo kiu nur inspi-
radus tiun kompletan inertecon ne estas kulturo tre civilizita. La defendo de iu
popolo povas tamen esti certigata en maniero pli honorinda, huinana, morala
kaj samtempe pli efika per civitana defendo.

La civitana defendo postulas: spiritan preparadon kaj edukadon de la tuta
popolo, multajn materiajn arangojn en la lando mem, en eksteraj landoj kaj en
ia kolonioj ; kiel ekzercon por la civitana defendo dum la milito, kaj teknikan pre-
paradon por neuzebligi Ĉiujn transportajn vojojn okaze de rnilitdangero. Efikajn
arangojn por daŭrigi la defendo dum iu okazanta okupado ».

Per tiu fidele represita teksto la leganto povas konstati ke la verketo, el
lingva vidpunkto, ne estas senriproĉa ! En la verketo svarmas Ia eraraj espri-
moj !Tio tamen ne estu al ni malhelpo por amase mendi la brouron kaj ĝin
dissendi tra la tuta mondo al nia esperantistaj amikoj por vaste diskonigi la
pacideojn de la flandroj.

G. B.

VIZITU LA FLANDRAN IZER-MONUMENTON 1 Dukolora afiŝo kiu montras bil-
don de la famkonata fandra pacmonumento apud la tragik-memora Izer-rivero
kaj invitan tekston en kvin lingvoj i. k. Esperanto. Formato : 60 x 85 cm. Senpage
havebla ĉe K. J. P. A., Verbondstraat 68, Antwerpen aii Ĉe V. O. S. Em. Jacgmain-
laan 124, Brussel.

-- 107 — 

(Ducpe rice -itajn verkojn ni recenzas, unuope ricevitajn ni nur mencias. Verkoj.
sendita] al aliaj adresoj ol redakcio, administracio aŭ Flandra- Esperanto-Instituto,
estos ignorataj).

LITOVAJ POPOLKANTOJ. — Tradukis kaj kolektis P. Lapiené. Eldonis Litova
Esperanto-Asocio, Zemaiĉiu 15. Kaunas, Litovujo. Formato: 15 x 23 cm.: 40 pagoj:
prezo: 1 Lid. SO sendoj aL tri respondkuponoj.

En « Enkonduka artikolo » la verkisto skizas la aspektojn de Ia diversspecaj
litovaj popolkantoj kaj priskribas kiamaniere, post la revivigo de la litova ŝtato en
1930, speciala komisiono kolektis tion, kio restis de Ia preskaŭ forgesita litova
folkloro. La nombroj de kolektitaj popolkantoj estas 140.644, inter kiuj 13.351 kun
rnelodioj.

Tiu poemaro de popolkantoj tamen tute ne similas al tio, kion ni nomas la
tradician poezion; en gi estas nek sonetoj, nek kantoj kun rimoj, sed malnovaj,
naivaj popolkantoj de antaŭ jarcentoj.

Ni plopodis trovi iun similecon kun niaj propraj 1landraj antikvaj kantoj,
sed la litovaj, laŭ ĉiuj vidpunktoj, devenas de alia fonto, de alia naturo, en unu
vorto de alia nacio.

Ni tamen renkontis sufiĉe romantikajn bildojn, kiel ekz. « La Lun' kun Sun'
edzigis printempan la unuan. ». Sed ankaŭ la .?io « Atnoro » kiu riinas kun « do-
loro », sin anoncas er. diversaj freaj, mallong-liniaj kantoj, precipe, kiam la aina-
to iris militon kaj ne revenis :

Ne atendu vi, knabino
Ne revidos vi junulon;
Sub montet' profunde dormas
La amato via juna. . . ..

Sed kio trafis nin, (kaj tio pensigis nin al la rusaj stepoj) esters la diversaj
kantetoj en kiuj temas pri ï:evaloj, kaj speciale pri « brunéevalo » Ekz. p. 10:
Kaj alrajdis juna fra itlo sur Cevalo bruna. P. 15: Mankas la knabino, kiu al mi
plaĉis, kiu manei donis al la bruneevat', P. 19: Dum vintro-sledo kaj brunCe-
val', P. 21: Kie trinkos mia brunĉevalo. k. t. p.

La libreto estas ilustrita per vere originalaj desegnaĵoj — verde sur blanka
papero, kaj multaj samideanoj, kiel veraj Esperantistoj tiatantaj interkonatii i kun
la kulturo, la nacia sento de popolo malproksirna de ili, certe deziros posedi tiujn
vivajn kantetojn de gento apud Ia Balta maro.

P. v. d. P.
LEVU LA MANOJN ! Gaja komedio en tri aktoj de F. V. Dono. Speciale ver-

kita okaze de J' 10-a Kongreso de Flandra Ligo Esperantista. Eldonis: Bleier Vil-
mos. Formato : 11 x 14,5 cm. ; 80 pagoj; prezo : 5 b. fr.

La aŭtoro de « Kia Miksajo ! » kaj de « La aventuroj de L. R. M. Stultulof la
10-a » regalis nin per nova plumprodukto. Se « La aventuroj de L. R. M. Stultulof
la 10-a » estas sprita satiro, « Levu la Manojn  ! » samkiel « Kia Miksajo » celas nur
supraĵan distron. Ni havis la plezuron i'eesti la unuan prezentadon de la nova
triaktajo kaj povas aserti ke « Levu la Manojn I » kiel distra spektaklo plene
taŭgas.

El lingva vidpunkto la nova verko bedaŭrinde ne estas senriproĉa. Ne mal-
ofte ni renkontis parolturnojn kiuj evidente estas laŭvortaj tradukoj el la neder-
landa, kaj kiuj, estante mallogikaj, nur povas ĝeni alinaciajn legantojn. Ekz.:
La peco ludigas (het stuk speelt) en granda urbo. Li koliziis en la pordotruo (in
het deurgat) kun la profesoro. Similajn dirmanierojn oni nepre evitu, uzante, se
necese, Ĉirkaŭ -frazojn. Ekz.: La komedio prezentas okazajon en granda urbo. En
la porda aperturo li koliziis kun la profesoro. El niaj abundaj notoj ni plue citu:
iritite (= ekscitite), ultra moderna (— modcrnega), brutale (_. krude, brute),
policaĉo (= policisto o). La aŭtoro estas malkonsekvenca en la aldono de akuza-
tivo al propraj nomoj. Ekz. p. 21: Li malfide studas timi-n. P. 24: (Si prezentas
Timi. Same rilate la uzon de tempo. Ekz. p. 76: La polico estas (= estos) tie Cie
post dek minutoj. Krome la aŭtoro ade uzis la vorton romanco en la senco de idilio,
amaventureto. Kelkloke ni renkontis rnalkompreneblaĵojn kiuj restis al ni neklarig-

— 106 —    



Redaktora komuniko

-- Pro kialoj, en ei numero aliloke formulitaj, mi forlasas Ia
of icon de provizora redczktoro kiun la ligestraro antaŭ kelkaj monatoj
proponis al mi. Dum mia efemera redaktoreco mi en plena harmonio
kaj laŭ deziro de la ligestraro laboris, elirnininte el nia organo ne-
publikigindajn banalaĵojn kaj rezervinte konvenan spacon al artiko-
loj pritraktantaj esence esperanto-aferojn. Tiel aginte mi nur sincere
kredas ke mi plenumis laŭpove mian devon rilate Fl. L. E. kaj mi nur
povas bedaŭri ke teknikaj malfacilaĵoj estis la kaŭzo ke nia organo
laŭaspekte ne valoris sian enhavon. Al la nova redakcio mi deziras
sukcesan eklaboron en tiu sama senco kaj direkto.

G. L'roodcoorens.

10-a kaj jubilea kongreso de Flandra Ligo Esperantista
OKA KAJ LASTA KOMUNIKO.

Okaze de la kongreso ni ricevis gratulojn kaj bondezirleterojn de :
1. -- Japana IEL-komitato (Osaka). - 2. Jugoslavia Esperanto -Ligo
(Zagreb). - 3. Heroldo de Esperanto (Scheveningen). - 4. « La Eston -
to estas Nia » (Sekcio Arnhem). - 5. Tutmonda Junular-Organizo (Leer-
dam). -- 6. Federacio de Laboristaj Esperantistoj (Amsterdam). - - 7.
Internacia Esperanto Ligo (Anglujo). - 8. XXIa. Kongreso de I. K. U. E.
(Aalst). - 9. Brita Esperantista Asocio (Londono). - 10. Sro. Charles
Van Holderbeke (Hcilluin, Francujo).. - 11. Sro. Osetruneluin (Praha).
- 12. Fino Agnes G. Lavended (Timperley, Anglujo).

Ni danke mencias la gazetojn kiuj aperigis raportojn aŭ fotogra-
faĵojn pri la kongreso : De Dag -- Gazet van Antwerpen - De Nieuwe
Gazet - Le Matin - La Métropole - Het Laatste Nieuws - Volk en
Staat - De Stad.

P. S. - Ni insiste petas la gesamideanojn kiuj posedas aliajn ga-
zetojn aït eldonaĵojn kun raportoj, ke ili sendu ilin al la sekretario de
la L. K. K. Eggestraat 21, Mortsel, Antwerpen. Dankon.
Aligis al la kongreso 284 gesamideanoj
Ceestis la kongreson 264 »

» 	 festenon 175 »
» 	»	 ekskurson 180

lunĉon 163 »
Fotografajoj estas ankoraŭ haveblaj po Fr. 3.-. Ni =kaft disponas

pri kelkaj kongreslibroj. Ili estas haveblaj je la prezo de Fr. 5.- po
libro. La kongreslibro kiu akiris ĉies aprobon estis kompilita de Sro C.
Schroeyers, ano de Flandrema Grupo Esperantista.

Oni ambaŭ mendu al Sro. Van As, Dambruggestraat 46, Antwer-
pen. Poŝtĉeko no 4227.84.

KVINA LISTO DE ALICINTOJ.
126. Ackaert A. Brussel. - 127. Neirinckx E. Aalst. - 128. Callebaut M. J. Aalst.
- 129. Geeroms E. Aalst. - 130. Schepens B. Wetteren. - 131. De Wit L. Waer-
loos. - 132. Piper D. Walthamtoi,v (Angl.). --  133. Van der Poel P. Mechelen. -
134. Noyen P. Ieperen. - 135. Sino Noyen P. leperen. - 136 Ockey E. P. Coulds-
dow (Angl.) - 137. Sino Ockey E. A. Couldsdow (Angl.) - 138. Beeckmans J.
Antwerpen. -- 139. Sino Beeckmans J. Antwerpen. - 140. Ruys B. Hamme. - 141
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Benjamin C. Amsterdam. - 142. Wefers Bettink. Heelsum (Ned.) - 143 Mertens
R. Berchem. - 144. Van Noten L. Berchem. - 145. Siebens M. Berchem. - 146
Vandewalle C. Houtem. - 147. De Ketelare M. Antwerpen. - 148. Goeminne L.
Cruyshoutem. - 149. Van Remoortel, Me: ksetl. - 150. Bernaerts Ad., Lier. -- 151.
Pollet C. Aartryke. - 152. Mortelmans J. Antwerpen. - 153. Dragonetti C. Gent.
- 154. van Vijfrijken M. Eindhoven (Ned.) -  155. Luyten A. Heist op den Berg.
- 156. Luyten F. Heist op den Berg. - 157. Van de Leest C. Heist op den Berg.
- 158. Van Roey A. Heist op der. Berg. - 159. Fino A. Van Roey, Heist op den
Berg. - 160. Van Roey I. Heist op den Berg. - 161. Torfs E. Heist op den Berg
- 162. Verraedl M. Heist op den Berg. - 163. De Pretere F. Heist op den Berg.
- 164. Van Noten J. Heist op den Bern - 165. Verstappen J. Heist op den Berg.
--- 166. Grauwels A. Heist op den Berg. -- 167. Geens J. Heist op den Berg. - 168
Gielens T. Bergen op Zoom. - 169. Broos A. Bergen op Zoom (Ned.) - 170 Schroey-
yers C. Antwerpen. - -- 171. Sino C Schroeyers, Antwerpen. -- 172.  Cadens L. Tienen
- 173. Truyens L. Kumtich. - 174. Bockstael J. Denderleeuw. - 175. Verrnuyten
Antwerpen Antwerpen -- 176. Boon H. St. Aaaatha-Berchem. - 177. Van der
Steen J. Borgerhout - 178. Geenens Ronse. - 179. DeVos E. Ronse. - 180. Cog-
nie D. Harelbeke. - 181. Decavele Harelbeke - 182. Remnel L. Wilrijk. - 183
Sino L. Remcel, Wilrijk. - 184. A. Meire, Antwerpen. - 185. A Lavrijsen, Aren -

donk. - 186. Maes J. Arendonk. - 187. Snilker J. H. Hillegom (Ned.) - 188. Spil -

ker L. l-ullegom (Ned.) - 189. Symoens E. Jette (Brussel). - 190. Verca_nmen L .

Mechelen. - 191 Hofkens, Antwerpen. - 192. Hofkens H. Antwerpen. - 193. Van
de Cauter M., Gavere. - 194. De Rycke R. Asper. - 195. De Rycke F., Asper. -
- 196. De Rijcke E. Asper. - 197. Poriau M. Gavere. - 198. Poriau R. Gavere.
- 199. Stevens M. Gavere - 200. Stevens M. Gavere. - 201. Van Reckem R.
Asper. - 202. Van Reckem H. Asper - 203. Van Reckem M. Asper. - 204. Van den
Noortgaete L. Gavere. - 205. Vermeulen A. Auwegem. - 206. Nedergaard A. Da-
nujo. -- • 207. De Rijcke R. Asper. - 208. Cnops L. Heverlee. - 209. Smets A. Ber
chem. - 210. Daneels L. Breedene. - 211. Larrers Th. Oud -Turnhout. - 212. Bau-
wens L. Oud-Turnhout. - 213. Nuyts H. Turnhout. - 214. Moenen A. Turnhout. -
215. Heyens H. Antwerpen - 216. Beckers G. Borgerhout. - 217. Hermans M. Ant-
werpen. - 218 Claeys M. Gent. - 219. Ongherae R Gent. - 220. Kernas M.
Gent - 221. Cuypers H. Leuven. - 222. Cuypers A. Leuven. - 223. Geudens M.
Schoten. - 224. Bruggeman L. Brugge. - 225 Van Bever M. Bertem.  - 226. Ver-

raet I. Kontich. - 227. Vandenberghe A. Waregem. - 228 - Vandenberghe Sino.
Waregem. - 229. Vandenbossche M. Waregem. - 230. Vandenbossche M. Ware -

gem. - 231. Vandenbroucke M. Waregem. - 232. Wilfaert C. Waregem. - 233.
Delesie G. Zulte - 234. Delesie O. Zulte. 235. Verdeyen J. Herent.  - 236. Van
der Mast H. Antwerpen. - 237. Van Winckel J. Aarschot. - 238. Vereist G. Aar-
schot. - 239. Noyaert J. Aarschot. - 240. Stallemans E. Aarschot. - 241. Tuymans
M. Aarschot. - 242. Gasten M. Aarschot. - 243. Van Gindertaelen T. Antwerpen.
- 244. Van Eycken F. Bertem - 245. Vranckx K. Bertem. - 246. Bukkens F. Eind-
hoven (Ned.) - 247. Van Mierlo J. Eindhoven. - 248. Cornelissen R. Eindhoven.

249. M. Van Geel, Antwerpen. - 250. Jacobs J. Antwerpen. - 251. Sino Jacobs
J. Antwerpen. - 252. De Gruyter D. Borgerho'it. - 253. Màly D. Brugge. - 254.
Maly F. Brugge. - 255. Nollet W. Roeselare. - 256. Dupuis F. Haarlem (Ned.) -
257. Karnas I. Berchem. - 258. Derieux J. Antwerpen. - 259. De Vos M. Merxein.
- 260. Van den Borg M. Antwerpen. - 261. Kerckhove M. Kruibeke. - 262. Kerck-
have H. Kruibeke - 263 Do Jongh M Hoboken - 264 Torremnns R Berchem. -
265. Chambers J. London (Angl.) - 266. Clark F. Perivale (Angl.) - 267. De Weert
Oudenaarde. - 268. Roose, Brugge. - 269. Loeckx R. Brussel. - 270 Arveld M.
Eindhoven. - 271. Hyninck Eindhoven. - 272. Sino Hyninck, Eindhoven. - 273.
Aerds, Eindhoven. - 274. Sino Aerds. Eindhoven. - 275. Ausloos A. Leuven. -
276. Godefroid V. Antwerpen. - 277. Deliège A. Houtvenne.  - 278. Boeten G.
Lier. - 27i'. Fifi, Antwerpen. - 280 Joris J. Borgerhout. - 281. Algoet A. Kasten.
- 282 Algoet J. Koster. - 283. De Ryck C. Rillaer. - 284. Van Passel L. Betekom.

Ni danke kvitancas donacojn por nia kongreskaso:
Ruys B. (3 fr.) - Rf,r.iamins C. (10 fr.) - Wefers Bettink (5 fr.) - Vandewalle

C. (2 fr.) - Schroeyers C. (10 fr.) - Daneels L. (3 fr.) - Geudens M. (10 fr.) -
Van Gindertaelen Th. (15 fi.) - De Gruyter D. (8 Ir.) - Nollet W. (5 fr.) - De-
rie-;w J. (5 fr.)	 De Vos M. (` fr' -- Chernbers j. (1  fr.) - Clark J. (10 fr.)

H. V. D.
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Interesa statistiko 	R «:

• w^-+^^.rs f71nn
Sekvaj ĵurnaloj anoncis nian kongreson:

« Gazet van Antwerpen » detale : 1-5, per kompleta programo : 17-5.
« De Dag » (Antwerpen) detale kaj ilustrite : 7-5, per kon -ipleta progra-

mo : 26 -5, intervjue kaj ilustrite : 26-5.
« Het Laatste Nieuws » (Brussel) detale : 16-5, koncize : 26-5, koncize :

27-5.
« Gazet van Mechelen » per kompleta programo : 17-5.
« Het Handelsblad » (Antwerpen) per kompleta programo : 20-5.
« Volk en Staat » (Antwerpen) per kompleta programo : 21-5.
« Het Nieuws van den Dag » (Brussel) koncize : 25-5.
« De Nieuwe Gazet » (Antwerpen) koncize : 26-5.
« La Métropole » (Antwerpen) koncize : 26-5.
« La Cité Nouvelle » (Brussel) koncize : 27-5.
« La Gezette » (Brussel) koncize : 27-5.

Sekvaj ĵurnaloj raportis pri nia kongreso :

« De Dag » (Antwerpen) tutpage kaj ilustrite : 29-5, detale kaj ilustrite :
11-6, ilustrite : 18-6.

• Volksgazet » (ontwerpen) ilustrite : 29-5.
« Het Laatste Nieuws » (Brussel) detale kaj ilustrite : 29-5.
• De Nieuwe Gazet » (Antwerpen) detale  kaj ilustrite : 29-5.
« I-: t Nieuws van den Dag » (Brussel) detale : 30-5.
., Het Handelsblad » (Antwerpen) detale : 31-5.
« Vclk en Staat » (Antwerpen) detale : 31-5.
« De, Standaard » (Brussel) detale : 31-5.
« Landwacht » (Gent) detale kaj ilustrite : 1-6.
« Iiet Belang van Limburg » (Hasselt) detale : 2-6.
« De Stad » (Antwerpen) ilustrite : 2-6.
« Le Matin » (Antwerpen) ilustrite : 29-5.

Le Soir » (Brussel) koncize : 30-5.
« La Métropole » (Antwerpen) detale : 30-5.
« Week-End » (Brussel) ilustrite : 4-6.

Kompilis : E. C.

SOLVO DE PROBLEMO 72.
Akapari — akaro — aparato - arako — protono.

SOLVO DE PROBLEMO 73.
Horizontale. - Samovar —  ker, mam — album, levil — ale, model, lob —

ke, dun, gi — arteno, stacio — unu, ari — ekstra, inerto — mi, kas, ig — ial,
musko, oni — misuz, ident — reg, ort -- rosmaro.

Vertikale. — Akaderni — alen, kiem — kle, tus, lir — seb, ventr, ser — arum,
nur, mugo — modo, akuz — om, du, as, am — lens, iski — camel, ten, odor —
rav, varej, ero — mil, cir, ont — logi, tint — biologi.

Bone solvis la 2 problemojn : Ges. Top, Pollet, Dammen, Keveryn, D'Hondt,
Ise-entant, Couwrenberg, Van Mullem, Pittoors, V. D. Mast, V. Tuykom.

NOVAJ PROBLEMOJ.
Por ĉiu bona solvo ni notas unu poenton, 25 poentoj rajtigas al premio. Por

ĉiu solvo uzu apartan folion, gluu sur ilin la koncernan konkurskuponon kaj in-

BRUSSEL. — N. E. I.. E. — Kontentaj ni revenis de nia kongreso kie en vera
esperantista medio ni éerpis novan kuragon por dcdrrigi nian laboron por Fl. L. E.
en Ia sendanka éefurbo.

Dum niaj kunvenoj ni kolektive faris la ekzercojn de nia studorgano a Flcmdra
Studanto a. Tiuj lerniqaj ekzercoj estas precipe bonvenaj al niaj novaj membroj.
Ni nur povas esprimi la deziron ke éiuj sekcioj de Fl. L. E. sekvu nian ekzemplon.
Ili vere ne bedcdiros !

La somera sezono alvenis kaj nia sekcio decidis dum la monatoj julio kaj
aÛgusto kunveni nur eiun duan semajnon. Niaj membroj do bone notu ke ni
kunvenos en julio la 13-an kaj la 27-cm, en aÜgusto la 10-an kaj la 24-an. Je

Definitive ni decidis organizi karavaneton al la ekspozicio en Ranse.

OUDENAARDE. — Al Paco. — La vintra sezono estis por la sekcio Ouden-
aarde, periodo de vigla lctboro, ne tiom en la sekcia centro mem kiom en Ia
éirkcdia regiono de nia urbeto, kie serio da kursoj estis donita de la laborema

f-ino Van Omeslaeghe kaj s-ro Boon. La sukceso de Ia kursoj kaj la kontentiga

novaj Esperantistoj vekas ée Ia publiko sufiĉan interesigon por nia afero. La ku-
tima finfesto de la Ce-kursoj — pro foresto de eksterlanda instruisto ni éi-okcxze
nomu ilin rektmetodaj kursoj — solen° fermis la instruperiodon kaj optimisme
inaÜguris la regionan organizadon. Ceestis tiun plene sukcesintan feston proksi-

beke, nome de la tuta gelernantaro, en eleganta Esperanto dankis la instruisti-

klamis sian kontenton al la fidela kaj entuziasma le-rnantaro pro ilia konstanta
atentemo kaj fervoro dum Ia kursoj. Si plie insistis por ke la novfonditaj sekcioj
per dcdiriga studado plialtigu sian konon de la nova lingvo, krome per frata kun-
laboro kun la Esperantistoj el la tuta regiono kaj per konstanta kontakto kun Ia
estraro de Fl. L. E. firrnigu propran organizadon, por la bono de nia alta idealo.

RONSE, — La Paca Stelo. — Ciun merkredon ni kunluboras en la granda
salono de nia kunvenejo kie éiu havas sicm propran taskon por prepari nian
grandan ekspozicion. La mernbrinoj estcts petataj éeesti kiel eble plej ofte ear
peza laboro atendas ilin, sed post laboro, kaj post sukceso, la gojo estos nia !

Intertempe ni remernooas ke nia sekcio ekskursos aálobuse al la akvo-ekspo-
zicio en Liège; pliajn klarigojn oni havigos en la kunvenejo. Tiu ekskurso oka-
zos la 16-an de julio. La aliro kaj reveno okazos 	 malsamaj vojoj. Ciu kunportu

TURNHOUT. — La Turnhouta Espero. — La sukcesplencm kongreson de nia
ligo nicx grupo multnombre éeestis. Tie la tecrtra rondo de nia sekcio plenumis
nefacilan taskon. Post monatoj da prepara laboro por sukcesigi la novan triakt-
ajon de nia amiko Van Dooren, nia sekcio estis iom malordigita, kaj nia vigla
aktiveco malhelpita. Nun, ni estas denove plenvivaj kaj ni estas fieraj havi tiajn
artistojn inter ni. Bedcdirinde eta miskompreno estigis inter nia teatra rondo kaj
la kongreskomitato rilate la kostojn de la prezentado. Sed tio sen ia dubo bone
ordigos. Ni nun unue klopodos plifortigi la internan vivon de nia sekcio, kaj poste
fari propagandon, arangi novajn kursojn, paroladojn, ktp. Ni esperas la plej bo-

aperintajn sekciojn de la ĉirkaÛaja, kaj per ĉiuj fortoj ni luktos por la venko de
Esperanto en la Kampina regiono I
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PROBLEMO 79. (RRUCVORTO).
(Ensendis Sro Couwenberg).

Horizontale. - 1. Kion edzino devas fari en sia hejmo. (R) - 2. Sur i  esta
bone ripozi. (R) - sono. (R) - 3. Tirrego. (R) - konforma al vero. (R) - 4.
Translokigi (R). - maldika etenditajo (R). - Spasme elpuŝi aeron. (R) - 5.
Prepozicio - frukto. (R) - prepozicio. - 6. Plumaro. - malsano. (R) - 7. Nu-
meralo. - pronomo. - 8. Laŭkaprica. (R). - defii. (R) - 9. Prefikso. - gaso.
(R) - konjunkcio. - 10. Hodulo. (R) - deklari ien laŭdinda (R). - mambesto

(R) - 11. Mezuro de kvalito. - gasi;;inta fluidaĵo. (R) - 12. Metalo. - ne preni
kun si (R) - 13. Irejo. (R).

Vertikale. - 1. Birdo (R). - 2. Farita el iu ŝtofo. - reakcio (R). - 3. Plial-

tigi (R). - amaso inalhelpanta la vidon. (R) - adverbo (de kvanto). - 4. Sur-

prizii. (R) - iu, recivinta suferon pro sia malbonfaro (R). - kreado de homa
faro (R). - 5. ĉefa koloro en kartludo. (e). - fluaĵero. (R) - arnegi. (R). - 6.
perforta ŝtelo. - legomo - 7. trinkaĵo. (R) - ekkria vorteto. - sufikso. - s u-

J~i kso. - 8. ekstera aspekto. (R) - peni fari ion. (R) - 9. profite uzebla. (R ) -
mineralo. (R) - 10. Kaprica kutimo. (R) - pasero (R) - duo. (R) - 11. p-, -

ciza. (R). - kornbesto. (R) - kulturpretigi. (R) - 12. Sin a:nuzi. - kio imnre.
la flarsenton. (R) - 13. krustaceto. (R) .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3
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6
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8
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13

diku vian nomon kaj adreson. La difinoj kun (R) estas radikvortoj. La solvoj estu
sendata] antaŭ la 5a de septembro rekte al S-ano F. VOLDERS, Twee Nethen8tr.
46. Antwerpen.

ATENTU 1 1 1 PROBLEMO 77. - La presisto forgesis tutan krion ! La solvota
ekvacio laŭ la aperigitaj difinoj estas: (A - B) 	 (C - D) + (E - F) '
(G - H) ± (I - 	 (K - L) I (M - N) -I- (0 -- P) = X

Ni atendas tiun solvon antaŭ la Sa de aŭgusto .
PROBLEMO 78.

Militista ĉefe .
Malmoligita l:aŭĉul
M igristo.
Lago en Finnlandc
Flezurmontrado.
Suf ikso.
Nomo de litero.
Vokalo.

Formu (laŭ la figuro) horizontale kaj vertikale samajn vortojn laŭ la ĉi-sii-
praj difinoj.

International Tramping Tours

INTERN AC IAJ
VOJAĜOJ por

PIE DIRANTOJ.

VOJAĜOJ 1939:

Anglu jo - Skotlando - Irlundo - Nori'egu jo - Svedujo - Da-
nu jo - Neder lando - Belgujo - Gernranu jo - Aŭstrio - Fran-
cu jo - Svislando - Italu jo - Yugoslai'u  jo - Rumanu jo - Ce-
hosloi'aku jo.

Neprofitcela movado laboranto por Paco. - Organizas inter-
naciajn karavanojn de piedirantoj kaj hiciklistoj al preskaŭ ĉiu
lando de Eŭropo por unu aŭ du semajnoj je plej malmultekostaj
kondiĉioj.

Se vi deziras pasigi belajn kaj interesajn feriojn, vojaĝu per
I. T. T. dum Venonta somero l

Petu detalojn kaj programon, skribante al unu el la sekvan-
taj adresoj :

A. M. Willems	 Hon. Secretary I. T. T.
« La Brise » Legrandlaan,	 6, Bainbrigge Road,
Breedene a. Zee	 Leeds 6,

België.	 Engeland.

 T.Esperantisto] ! 	 landojnT.
	 Iconigos 	 al vi

dojn kaj popolojn.

KUPONO KUPONO

POR LA 78e POR LA 79e

KONKURSO KONKURSO



DRUKKERIJ H. 8,.H BRAEKEVELT
ALLE DRUKWERKEN VOOR HANDEL, VEREENIQING
& FAMILIE (ROUW) • IMMER KEURIG DRUKWERK
AUTOMAAT-INRICHTING VOOR GROOTE OPLAGEN

STATIEDREEF. 177 (TEL. 1080) ROESELARE

OSTENDO

BOTELO METROPOLE
Kerkstraat, 32

75 komfortaj èarnbroj kun fluanta

akvo, varma kaj malvarma. Centra

hejtado. Lifto. Airtomobilejo. Kuire-

jo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ
S-ano Snvkers hava, la plej bonajn

rekomendojn kaj persone direktadas.

SAMIDEANOJ ATENTU  I ! !
sendu al « Votoj el Oriento » P. O.
Box 1732, Hongkong (Azio) unu in-
tern. respondkuponon kaj vi ricevos :

14 ILUSTRITAJN POSTKARTON
pri la milito en Cinio.

FLANDRAJ ESPERANTISTO.J

subtenu vian propran
libro-servon .'

Ĉiujn Esperantaĵojn mendu
ĉe

Flandra Esperanto - Instituto
Magdalenastr. 29, 	 Kortrijk
P. K. : 3268.51 	 Tel. :1654

Presejo
"HOOGER OP"

Vrijheid 101.

Arendonk
Zorgeme elfinita presado.

Favorprezoj por Esperantistoj.

Café Nieøwe Carnot
FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotstraat, 70 — Antwerpen

Plej bonaj trinkaĵoj.

Salonoj por societoj — Malvarmaj

manĝajoj — Bonega servado.

Ejo de Flandrerna Grupo Esperantista
(Sekcio Antwerpen de Fl. L. E.)

BESCHIKBAAR

VOOR ADVERTENTIE

Presejo "HOOGER OP" Lavrijsen, Arendonk. Tel 52
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