
.43 jaro. — N-ro 5 (123) 	 Majo 1925.

BELGA
ESPERANTISTO

MONATA REVUO

OFICIALA ORGANO DE LA BELGA LIGO ESPERANTISTA

Aliĝinta al Ia Unuiĝo de la Belga Perioda Gazetaro

Direktoro ;
FRANS SCHOOFS, Kleine Hondstraat, 11

ANTVERPENO

Por Ia anoncoj oni sin turnu al:
H. PET1AU, St. Lievenslaan, 60, GENTO.

ENHAVO. — Nova propagandilo! — Radiofonio: Unua in-

ternacia kongreso akceptas Esperanton. — Komerca kaj Scien-

ca Konferencoj en Parizo: Raporto; rezolucioj. — Internaciaj

Floraj Ludoj 1925. — Belga Kroniko. — El pasinta tempo. —

Belga Gazetaro. — Esperantista Geedziĝo. — Akademio. —

Diversaj Informoj. — Plezura Nokto (2a daŭrigo).

JARA ABONPREZO : Fr. 10—
EKSTERLANDE : Fr. 12.50

ANTVERPENO
1925



Deponaj kaj duonmonataj kontoj

Diskonto kaj enkasigo de biloj

Kreditleteroj

Konservado de obligacioj kaj titoloj

Aĉeto kaj vendo de obligacioj

Pruntedono sur obligacioj

Enkasigo de kuponoj

Luigo de monkestoj

DIAJ BANKAFEROJ.

Ši

Mar

nur

KIAL KOMPLIKI VIAN LABORON ?...

1111111

V. & L. De Baerdemaecker
GENTO, 	 25 & 31, rue Fieve, 	 GENTO

Konfesu ke 
la transformo de vortoj en signojn'', kaj posta

reprodukto de tiuj samaj signoj - denove en vortojn

estas duobla laboro

kaj vi komprenos jam, kial la

DICTAPHONE 
estas Ia senpera metodo por diktado de Ia korespondaĵoj.

Petu la broŠuron:

" L'HOMME D'AFFAIRES AU BUREAU "
(La aferisto en la oficejo)

Senpaga alsendo

ROBERT CLAESEN
Fako : ES

20, rue Neuve, 	 BRUSELO.

Tel. : 106,82

Sipmakleristoj. — Komisiistoj, — Ekspedistoj.
Doganaj agentoj. — Emmagazena tenado.

Agentoj de
Goole Steam Shipping - London Midland - kaj Scottish Railway Co.

ĉiusemajne
Du servoj 	 inter GENTO ka j GOOLE kaj ret urne.

komunikigantaj kun Centra kaj Norda Anglujo kaj Irlando

H U L L dum Ia sezono de la fruktoj.

Grupiga servo al Svislando kaj Italujo, Nord- kaj Orienta
parto de Francujo, Germanujo, Holando kaj Balkanoj.
Magazenoj kaj deponejoj akceptitaj de la "Comptoir d'Escompte -

de la Nacia Banko.
Telegr. adreso : D E B A ER. — Telefonoj 188 - 92 - 1500 - 1515.

jlll

BANQUE DE FLANDRE-1
ANONIMA SOCIETO EN GENT - FONDITA EN 1847



HET ALPHABET VAN ESPERANTO
Cc CC. Dd Ee

ts	 ts,
Rh li jj

,

t. k 	 nt N n 0 o	 p

S	 Tt uu ol) vv

Ff Gg

Q, W, X en Y bestaan niet,
ga.t,

A, E, I, 0, 1..)
hebben ongeveer den

klank als in
fa, re, mi, do, doek.
C klinkt niet gelijk
S of K. maat gelijk
ts in heti of faaat
heeft den klank vita

j in ja
De klanken

ë, g., h,	 en ŭ
vindt men iu fefirpen,
/ohn, lachen, jalappe,

h colade en letuto.

plano
violon , '
fluto
orgeno

estas
ustret
mento

tozo
tulipu
violo
gerany,

esras
floro( , )

ti li 0
banano
ligo
piro
Oln,

estas
frukto (?)

hundo
kato
kalnelo
elefanto
urso

Ons /a ts 	 Es un. Neer, ta N
voegse•

M A L
estas simpla
(ia) 	 granda
estis 	 bela
was ,
 favora

IrLKAIN I V IFd LEAN UUUNLAU 1
PANTO ia
NETISCH

etteis
uitgesproken :

een leiter
ekn klank

LEMI OON valt
op de voorlaatste
letter:'reeP

regelmatigheden

uitzonderingen

Nederlandsche

Gist- Spiritusfabriek
(Nederlanda Fabriko de Fermento kaj Alkoholo)

ANONIMA SOCIETO

Societa Sidejo : DELFT (Nederlando)
Fabrikejo : BRUGES -BASSINS (Belgujo)

Filioj : BRUSELO kaj HUY (Belgujo)

Produktajoj :

Rega Fermento 
Alkoholo kaj Brando

Eldistilaj Rekrementoj

Fako "Fermento kaj Rekrementoj " : Bruges-Bassins
Fako "Alkoholo kaj Brando": 378, Av. Van Volxem, Bruselo

Bruxelles
Telegr. : 	 Brages 	 "Gistfabriek"

Huy

Bruges N° 8
Telefono :
	

Bruxell. BR. 8338
Hny N° 40

DE SPRA AKL,EER bestaat uit ZESTIEN GRONDREGELS.
Dv, WOOED -EN worden gevormd uit stammen door toevoeging van gesclikte lettere

ia de uitgang van het NAAMWOORD i HOEDANIGHEIDSWOORDEN eindigen opA

telefono
fakto 	 libro

fajro 	
evidenta 	 Lola
I onga 	 furio,.a

piano	 tasko	 G randa 	 simpla
MWOORDEN en HOEDANIGHEIDSWOORDEN

vorrnett hun MEERVOUD door toevoeging van

.g. EENVOUDIGE TIJDEN VAN IIET WERKWOORD WORDEN GEVORMD
._.	 tDOOR SLECHTS ZES IJITGANGEN

voln. 	 I eger.u. oid	 Verleden tifd 	 I oekomende tijd	 I/ oo, w wezt	 Geb . wifze :

klinken ongeve=

A S IS OS tJS U
estu; 	 esti, 	 esin 	 estu
!amas	 lernu,	 lernu

T Ui 	 instruas 	 tnstruns 	 insirtp.s 	 instruus 	 instruu
voxint den ACCUSATIFIF (rechtslreeksch aboni liliWOORDEN eindigen op

Sli (ik) instruas lin (beni)
Li (hip instruas min (rni 	 t.ntuziasnis
Vi lernas Esperanto,. 	 :1igente

ESTU PRE7 A LERNU ESPERAN7ON

evidentaj faktoj 	 longaj telefonoj 	 grandaj libroj

I 	

als in eieren en °ien)

IiiirLYVOORDEN worden gebruikt als hoedanigheidstvomden
..' Pedrtivend Tegenw •ANT 	 Verleden •INT

1 Mend	 Tegenw . AT.,' Verleclim -IT'
Mi estas mslittanta 	 MI estas .a ittstruanto
Vi estas instruata 	 Vi estas la tustruatn

noomumorden si, b(jumorden
Toekomend ONT
Toekonnend •01—
Instruante, mi lernas
ostruate vi lernas

uit
tsjoe
-rreta
lie

estas
besto?)

Wel,( 	 :eGeta
overgeslelde ao.t

WOORDEN 	 Unu, 1, du, 2, tri, 3, kvar, 4 ; kvin, S, ses, sep, ok,
il, 1000 ; miliono. RANUSCHIKKF:NDE TELW : unua klaso dua

431 5ERBoiiwEoporden : unue, Ien eerste ; due. 	 • tweede , enz.

ming-eduki I S 	 bakiste. 	 GESLACHT word ,

rientrstr. I 	 net VROUWELIJK 	 N
dont 	 artisto 	 aangeduid door

ttet
bepa.
W tro ni

laslt o
piano
!.nubo
, porto

rogieso
anekdoto

estos 	 rapida
tzal zijn) longa

malsimpla
rnalgranda
malbela
inalfavora
malrapilla
malbmga

KLEUREN
blanka papero
blua krajono
nigra inko
bruna tero
rozaj lipoj

naŭ, dek , cent, 100 ;
klaso. enz

nrinco	 poncino
patro 	 patrino
leono
	 leonino

r, ie 	 ande_re 	 v g 	 andere ochtervoegseis rnaken tiet mogelijk alle l 	 megrippen ei
'11111111111EIMMIIIIIIIMIMMI111111111111ifillffillffiMINIIIIIMINMIMMIIIIIIIIIIHMINIMMIM111111111111M111111119111111MMNIMMIIIIM11110111.

d 	 e inistheij rui° set e di' ruckk i inlignw.

VAN %SpERANTO Spraaklen, oefeningen en woordenlijst}



— 62 —

RADIOFONIO

UNUA INTERNACIA KONGRESO DE RADIO-AMATOROJ
AKCEPTAS ESPERANTON.

De 14-19 aprilo okazis en Paris la 1-a Internacia Kongreso de Radio-
Amatoroj, sur kies tagordo ankaŭ troviĝis laŭ iniciato de American
Radio Relay League la demando pri internacia helplingvo.

Tiu ĉi kongreso nun definitive akceptis Esperanton kiel sian interna-
cian helplingvon.

Speciala subkomisiono por esploro de la demando kun 13 voĉoj kontraŭ
2 sindetenoj akceptis rezolucion favoran al Esperanto.

La Plenkunsido de la kongreso unuanime malpli 1 voĉo por angla
lingvo kaj 1 voĉo por Ido akceptis la jenan rezolucion:

a) La Unua Kongreso de Internacia Amatora Radio Unio, konstatante
la malfacilaĵojn katizatajn par la diverseco de lingvoj en la internaciaj
rilatoj, decidas rekomendi la studon kaj uzadon de Esperanto kiel helpa
lingvo de la internaciaj radiotelefonaj komunikoj kaj disaŭdigoj, kiel
ankaŭ de la resumoj aŭ tradukoj en revuoj kaj kongresoj.

b) La sama rekomendo estas farata pri radio-telegrafaj komunikoj
en okazoj, kiam korespondantoj ne povas interkompreniĝi per nacia
lingvo.

c) Sekve de tiu decido, la kongreso alprenas Eperanton kiel sian
helpan lingvon internacian flanke de la uzataj naciaj lingvoj.

Tiun ĝojigan kaj gravan rezultaton ni ŝuldas al la energia agado
de D-o Corret, kiu defendis Esperanton, kaj de s-oj Isbrucker, Gren-
kamp kaj Usami (japana samideano, ambasadoreja sekretario ĉe Ligo
de Nacioj), kiuj parolis en Esperanto.

FONDO DE EŭROPA KOMITATO POR
KONTINENTAJ PROVOJ.

Post la sukcesa fino de la Internacia Kongreso de Radio-Amatoroj
fondiĝis en Parizo Eŭropa Komitato por Kontinentaj Provoj sub la pre-
zido de nia konata samideano Profesoro D-ro Pierre Corret. La tasko
de tiu ĉi Komitato estas organizi la kontakton inter la dissemitaj ania-
toroj sur Ia kontinento, aranĝi diversajn eksperimentojn kaj utiligi ties
rezultatojn por la scienco. Eŭropo estas dividita en 4 sektorojn:

1. Francujo, Anglujo, Belgujo, Nederlando, Hispanujo, Svislando.
2. Polujo, Cehoslovakio, Estonio, Rumanujo, Hungarujo, Aŭstrujo, Bul-

garujo. (Germanujo, Litovio, Latvio?).
3. Italujo, Jugoslavio, Turkujo, Grekujo.
4. Svedujo, Norvegujo, Danujo, Finnlando.
La oficiala organo de la Eŭropa Komitato estas la «Radio-Amator>

(20 Zielna, Varsovio, Polujo), kiu aperos grandparte en la oficiala lingvo
de la radioamatoroj: en Esperanto.
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KOMERCA KAJ SCIENCA KONFERENCOJ

EN PARIZO.

'4111Yri tiuj bonega sukcesintaj konferencoj ni atendas la oficialan" ra-
n, kiu pliriĉigos la dokumentaron atestantan pri la praktika vivo-
de nia lingvo. Ni nin Iimigos presigante la rezoluciojn de ambaŭ
encoj kaj Ia raporton verkitan de F-ino Spira por la komerca
de Antverpeno, de kiu ŝi estis delegita al Parizo.

Jen la raporto:

Karaj kolegoj kaj koleginoj,
blikvankam mi estas plena je impresoj post mia vojaĝo al Parizo, mi

s, ke 'mia nuna paroladeto estos tre seka kaj ne interesos vin tiel,
mi bonvolus. Car de la tago, kiam mi revenis, mi jam tiel ofte ra-
is al personoj, kiuj volis aŭ ne volis aŭdi, ke nun la vortoj mankas

ĵd oni, Do ne estu tro severaj kritikantoj.

.ELa • vojaĝo al komerca Esperanta konferenco en Parizo restos certe
~mia memoro kiel bela kaj agrabla okazo en mia vivo. Tiel mi tre kora
dist kas la Komitaton, kiu donis al mi la eblecon vidi kaj- aŭdi tiom da  in-
tBsesajoj.

foriris el la Suda stacidomo (Antverpena) frumatene je la 7a.
7,141.veten, estis bela, la ĉielo klara kaj la vojaĝsocieto ĝoja kaj agrabla.

la vojaĝo ni parolis nur Esperante kaj tiamaniere mi havis la
veliviecon ekzerci mian langon. Ankaŭ mi preparis mian paroladon kaj

11013 ĝin parkere. Tiam mi ne sciis ankoraŭ kiel malfacile estas paroli
antaŭ aŭdantaro, sentante sur sin cent okulojn, kiuj rigardas al vi tutan

z'llsowon. Ni alvenis en Parizo je la unua kaj duono, renkontis en la staci-
'llisno aliajn 'belgajn delegatojn, kaj dum aliaj iris tagmanĝi, mi iris al
7:7W-hotelo. Komence mi ne rimarkis multe la belecan de Parizo. Sajnis al

likki ke ĉiuj aŭtoj volis traveturi nur min; kien mi turnis min, ĉie mova-
4 lr, homoj, ĉevaloj kaj veturiloj de ĉiuj specoj. Fine mi trovis la «me-
. :trOlki, la subteran fervojan, kiu kondukis min al mia'hotelo. Tie mi po-
With/neto ripozi kaj kun freŝa forto mi iris al la Komerca Cambro por

zi'liseeti la malfermon de la konferenco. Nun mi komencis vidi kiel Parizo
belega kaj grandioza. Preter pasante mi vidis la Arkon de Triumfo

meze de ĝi la tombon de la nekonata soldato, kovritan je floroj.
.."1-14,ft bela konferenca ĉambrego estis plena je esperantistoj el ĉiuj land-

Venis reprezentarntoj el Holando, Anglujo, Ceho-Slovakujo, Rumanu-
AGerroanujo, Polujo kaj aliaj landoj, eĉ el Cilio kaj Filipinoj. La pre-

01111111M0 de la Pariza komerca ĉambro salutis la kunvenantojn kaj ĉiu
41regato alportis salutojn de sia lando. Poste oni elektis la estraron de
.1111i1.40ilfereneo, kiu tuj komencis fiksi ĝian programon. Intertempe la
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kongresanoj konatiĝis reciproke. Oni sentis sin kiel inter familio, regis
io, kion oni nomas la parenceco de la spirito. Personoj kiuj intervidiĝis
la unuan fojon sentis sin kiel bonaj konatuloj, malgraŭ siaj diversaj as-
pe ktoj kaj diversaj gradoj de la klerigo.

Vespere estos la solena malferrna kunsido en la Sorbonne. Ni antaŭe
ankoraŭ iris vagi per aŭto tra Parizo. Kiel ti ĉiu urbo estas bela. Oni
ne sciis kion admiri unue, ĉu la grandajn konstruaĵojn, monumentojn de
la glora franca historio, ĉu la belegajn parkojn, ĉu la bordojn de la
Seine kun la admirinda preĝejo de Nia Sinjorino, kie ŝajnas promeni la
fantomo de Quasimodo. Mi ĉiam iomete koleris, kiam mi aŭdis trogran-
de laŭdi Parizon. Nun mi komprenas tion kaj konsilas al vi pilgrimi
almenaŭ unu fojon al Parizo. Vi certe estos impresita por tuta via
vivo.

Vespere estis en Sorbonne, mi opinias, ĉirkaŭ du mil personoj. Di-
versaj ĉefuloj de l'mondo scienca kaj komerca paroladis por konvinki
la leestantojn, kiel utile kaj necese estus, uzi helpan lingvon por inter-
naciigi la sciencojn kaj faciligi komercajn interrilatojn. Esperanto estas
per sia facileco kaj klareco la ideala lingvo por atingi tion celon; ĉiuj
povas facile lerni ĝin kaj certe la homaro vivus pli pace, se ĝiaj anoj
povus kompreniĝi reciproke. Unu el parolistoj, la trezorestro de l'pariza
komerca ĉambro, donis eĉ kurson de Esperanto en dekkvin minutoj kaj
tiu minimuma tempo sufiĉis por vidigi tutan konstruon de la lingvo,
Poste ni havis ankoraŭ artan koncerton kaj la bela tago finis je la ĝe-
nerala kontento kaj admiro.

Sekvantan tagon, ĵaude, mi leviĝis tre frue por vidi la «Halojn» de
Parizo, kiuj estas tiel potence priskribitaj en la verko de Emile Zola
«La stomako de Parizo». Neniam en mia vivo mi vidis tiom da mankaj-
oj! Tre interesaj estas la halvendistinoj, kiuj distingas sin per siaj tre
lertaj langoj. Poste ni kunvenis en la foiro, kie la diversaj reprezentant-
o] raportis pri la Esperanta movado en siaj landoj .. La delegito el Ceho-
slovakujo rakontis, ke 400 firmoj en tiu lando estas eblaj korespondi
Esperante. En Litovujo multaj firmoj preferas oficistojn kiuj komprenas
Esperanton. En Hispanujo la movado Esperanta tre iortiĝas. Fine oni
decidis reeldoni en ĉiu lando ŝlosilojn, la malgrandajn libretojn
kiujn niaj unuaj semantoj tiel sukcese uzis, kiel bonega propaganda ilo
por nia lingvo. Oni eĉ proponis skribi Esperantajn leterojn al
komercistoj, kiuj ne scias la lingvon kaj kune kun leteroj sendi
la ŝlosilojn.

Irante tagmanĝi mi subite memoris, ke posttagmeze mi devas ankaŭ
paroli. Mi tuj perdis mian trankvilecon, forgesis la duonon de tio, kion
mi volis diri, kaj ruĝvanga, nerva, mi alvenis al la kunsido. Kiel el Inal-
proksimejo mi aŭdis ion paroli pri la rezultatoj de la komercaj kursoj
oganizitaj en diversaj landoj, kaj la voĉo de la laŭreato el Berlina ko-
merca kurso, kiu jam tre lerte parolas Esperante. Alia samideano, ankaŭ
el Cehoslovakujo, mi pensas, legis la plejbonan kaj la malplejbonan ko-
mercan leteron, kiun oni skribis por la ekzameno. Mi miris kiel tiu mal-
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bona letero estis rilate bona kaj enhavis nur kelkajn erarojn. Kiam
fine iris al la tribuno, mi sentis miajn piedojn ŝanceli. Per tre necer-
voĉo mi transdonis al Ia ĉeestantoj la salutojn de nia kurso kaj

am oni sufiĉe aplaŭdis, mi sentis, ke tio estis nur por kuraĝigi
Tio estis mia plej malfacila momento dum la konferenco.

Vespere, aŭdante la belan koncerton, organizita je nia honoro de la
lobareda societo «La verda kato», mi reiĝis tute trankvila. Ne havanta
tempon viziti la operdomon, ni havis okazon admiri la belegan voĉon

Ia kantistino de la komika opero. Ankaŭ oni prezentis la konatan tea-
«Angla lingvo sen profesoro» en tre bona Esperanto.

Sabate,forlasante la hotelon je la oka, ĉar mi havis la kapricon trairi
~mut pieda, mi alvenis al la konferenco je la dekdua, ĵus en la mo-

nto kiam la kunsido finiĝis. Do mi iris kune viziti la foiron, kiu estas
*4 interesa kaj kie ni evidente parolis nur Esperante. En la butiko de
10zeografaj skribmaŝimetoj mi diktis Esperantan leteron, kiu estis tre
litopide kaj senerare skribita.

Miaj grandaj impresoj de tiu tago estas la Panteono kun tomboj de
libre, Victor Hugo, Zola kaj aliaj grandaj homoj. Ankaŭ Jaurb estas
enterigita. Sed la plej admirinda mi trovis Ia preĝejon de Nia Sin-

kno (Notre Dame), kiu estas bela super ĉiuj vortoj.
mSabaton vespere, kiel fermo de la konferenco, okazis granda festeno,

kiun ĉeestis pli ol ducent personoj. Mi alvenis nur je Ia deserto, sed per
, 1saĝojo, kiu regis, mi komprenis, ke oni manĝis tre bone kaj trinkis an-
- kOrthŭ pli bone. En tiu okazo mi devas diri, ke Parizo havas tre bonan

bieron kaj mi konfesas kun-iomete da honto ke mi trinkis tie en kvar
tegoj pli multe ol mi trinkas ordinare en tuta monato.

ni sentis kun bedaŭro, ke la belgaj tagoj baldaŭ finos kaj ni
decidis, ke dimanĉo devas esti bone profitita. Matene ni estis ĉe la eks-
pozicio de la nuntage arto, kie diversaj pavilonoj estas ankoraŭ" ne fi-
nitaj. Mi ne sentas min kapabla doni opinion pri tiu ekspozicio. Certe

estas tre, tre interesa, sed mi ne povas trovi ĝin bela. Kiel esprimis
iu sinjoro, mi ankaŭ opinias, ke ĝi montras plibone Ia malfortecon

de nia nerva tempo.
La veran belecon kaj majeston mi trovis en la hotelo de Ia invalidoj,

Iaj kiam mi estis antaŭ Ia tombo de Napoleono, mi sentis miajn okulojn
Millsekiĝi. La vizito de la reĝa palaco finis la tagon kaj mian restadon
en Parizo, kiun mi neniam forgesos.

Reirante al Antverpeno, en la vagonaro mi multe pensis, kaj filo-
ilia pri la temo: kial la belaj tagoj tiel rapide forflugas? kaj kial Ia
Roma vivo havas tiel malmulte da ĝojo?

R. SPIRA.- 1.1,!
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REZOLUCIOJ DE LA KOMERCA KONFERENCO.
Proponoj balotitaj kaj unuanime akceptitaj.

Propono de Komerca Teknika Lernejo «Pigier» en Perpignan (Fran-
cujo):

1. ke en la tuta mondo la helplingvo Esperanto estu devige instŠuata
en ĉiuj komercaj lernejoj;
. 2. ke en ĉiuj landoj Ia Cambroj de Komerco helpu al instruado de tiu
ĉi lingvo.

Propono de s-ro Flageul (Francujo): Por helpi la normalan disvatigoil
de Esperanto estas dezirinde, ke ĉiuj Esperantaj Organizoj instigu siajn
membrojn al lernado de Esperanta Stenografado; aliparte por pligran-
digi la profesion valoron de la stenografiistaro estas dezirinde, ke ĉiuj
stenografaj societoj instigu siajn membrojn al lernado de Esperanto.

Propono de «Esperanto et Commerce» (Francujo): Fondo de Esper-
antaj Komercaj Asocioj en ĉiuj landoj, kie ili ankoraŭ ne ekzistas. Tiuj
Asocioj devas interrilatiĝi konstante por interŝangi ĉiuspecajn inform-
ojn.

Propono de s-ro Balkanyi (Hungarujo): Laŭ spertoj de kelkaj vojaĝ-
oficejoj kaj fremduloficejoj oni povas faciligi la vojaĝojn por Grupoj
de Esperantistoj, pro kio la Konferenco rekomendas dum vojaĝoj aranĝi
ĉion por tiaj oficejoj; kaj la oficejoj aranĝu pli ofte vojaĝojn por Esper-
anto.

Propono de S-ro Hromada : La Konferenco (aŭdinte raporton, ke
en kelkaj landoj notinda nombro da firmoj, havantaj esperantiston inter
sia oficistaro, deklaris sin pretaj korespondadi esperanta kaj enkonduki
tiel internacian komercan korespondadon) petas Naciajn Societojn Es-
perantistajn, ke ili faru ĉiujn klopodojn por starigi jam dum la nuna
jaro adresaron de komercaj firmoj uzantaj Esperanton.

* * *
Krom tiuj rezolucioj, estas notinde, ke dum la festeno de la 16-a de

Majo, S-ro Leonard, delegito de la Ministro pri Komerco, deklaris en
Esperanto ke la Franca Registaro decidis akcepti Esperanton, kiel
«klara lingvo» en la rilatoj poŝtaj, telegrafaj kaj radiotelefonaj, kaj ke
ĝi komisios siaj reprezentantojn ĉe proksima internacia konferenco de
P. T. T. (Parizo, Septembro 1925), ke ili petu la aliajn registarojn al-
preni saman decidon.

* * *

INTERNACIA SCIENCA KONFERENCO (Parizo, 14-16 Majo 1925).
Deziresprimoj kaj decidoj.

1. — DECIDO.
La Konferenco opinias, ke, antaŭ ol studadi kaj difini la rimedojn

uzotajn por realigi la dezirojn esprimitajn de la Francaj Sciencakademi-
anoj kaj teknikaj aŭ sciencaj Asocioj, estas necese precizigi kiugrada
kaj kiuspeca devas esti la helpo petota de ĉiuj Organismoj, Registaroj,
Societoj kaj Personoj, celitaj de tiuj deziresprimoj.
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ekvence, rilate al ĉiu el ili, difininte unue la helpon,due la remec1-
11, Konferenco alprenis la jenajn decidojn:
,40fiaialaj Estraroj.

po petota. — Oni devas atingi, ke ili enkonduku la instruon de Es-
en la sciencajn kaj teknikajn lernejojn, unue laŭvole, poste de-

1— ke ili promesu al la kandidatoj al ĉia oficiala diplomo aŭ al ĉia
no en la Stata administracio kelkajn favoraĵojn, se ili scius la ling-

-gsperanto; — ke ili uzigu Esperanton en siaj naciaj oficialaj ofi-
jtor faciligi la rilatojn kun la fremdaj samspecaj oficejoj (Of. me-
legiaj, hidrografiaj, aerveturaj, telegrafaj, policaj ...); — ke ili
ntu kaj subtenu proponojn favore al Esperanto ĉe la Ligo de Naci-

ili donu financan kaj moralan apogon al la Esperantaj sciencaj
Spiznikaj Societoj.

rimedoj. — Plej taŭgaj rimedoj ŝajnas, ke la Esperantistoj
znanifestaciojn favorajn al Esperanto de la sciencaj aŭ teknikaj

j, de eminentaj sciencistoj, de specialaj gazetoj (t. e. deziresprim-
deklaracion, artikolojn ...), kaj ke ili transdonu ilin al la Registaro;
ili konigu al sia Registaro ĉiun tiaspecan deciron alpreni .tan en

j landoj; ke ili rekte agu sur la naciaj oficialaj oficejoj, por ke
`i lastaj siavice agu sur la Estraro, de kiu ili dependas.

-17WAsocioj kaj Kongresoj.
petota. — Oni devas atingi, ke ili alprenu deziresprimon simi-

tiu de Ia Franca Scienca Akademio, sed aliformigitan laŭ iliaj
aj celoj; — ke ili starigu kursojn de Esperanto en siaj lernejoj;

be ili presigu artikolojn pri aŭ en Esperanto en sia perioda bulteno;
;#,— ke ili elektu specialan komisionon, kiu verkos internacian multlingvan

ularion de sia speciala terminaro; — ke ili alprenu Esperanton
~timi el la oficialaj lingvoj uzindaj en Ia Kongresoj.

4:kotaj rimedoj. — Estas dezirinde, ke la ago estu farata de anoj
ean de la Asocio aŭ Kongreso; — ke ili postulu elekton de Komisiono

ala difinita por studi la demandojn; — okaze de Kongreso, ke la
bilamantistoj agu sur la organiza komitato antaŭ ol ĝi definitive decidu
lmkg .naciaj lingvoj estas uzotaj en la Kongreso; — dum la Kongreso,

faru aktivan propagandon, kaj prezentu la deziresprimon tutprete
tan, je la taŭga momento.

e) Internaciaj organismoj oficialaj aŭ ne.
Helpo petota. — Oni devas trafi, ke tiuj organismoj uzu la lingvon

WilkSeranto en la sidejaj oficejoj en siaj leteroj kaj publikigaĵoj, porpro-
,1111111Post sukcesiga provo, ke ili proponu al sia Registaro aŭ al la Aŭto-

toj, de kiuj ili dependas, la ekskluzivan uzadon de Esperanto.
Dlaptaj rimedoj. — Agado sur la Direktoroj de tiuj Internaciaj Oficej-

ponante al ili tradukistojn kaj bonvolemajn profesorojn; uzi kiel
entojn la rezultatojn jam akiritajn (ekz. I. L. O. de la Ligo de

oj).
Eldonistoj, firmoj specialaj por periodaj sciencaj kaj teknikaj
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Helpo petota. — Oni devas atingi, ke tiuj Eldonistoj liveru tradukaj-
ojn de altvaloraj verkoj ĉiunaciaj (nemultpaĝaj por komenci), de didakt-
ikaj enciklopedioj en malgrandaj volumoj, de internaciaj vokabularioj,
de nacilingvaj kajeretoj por ebligi la legadon de Esperanta teksto pres-
kaŭ sen studo; — ke ili uzu Esperanton por siaj komercaj aferoj; —
ke ili faciligu al la Scienca Asocio Esperantista la eldonon de ĝiaj do-
kumentoj.

Oni devas atingi, ke la Firmoj eldonantaj Periodaĵojn ofte presigu
propagandajn artikolojn aŭ sciigojn pri la progresoj de Esperanto, arti-
kolojn en Esperanto, ĉu originalajn, ĉu tradukitajn; resumojn de naci-
lingvaj artikoloj en Esperanto prefere ol en aliaj lingvoj.

Uzatoj rimedoj. — Oni montru kiom monŝpariga estus la universala
uzo de Esperanto (ĝi havigas tutmondan klientaron), kaj kiom malgra-
van elspezon kostus la proponata programo. — En la komenco, prezentu
bonvolemajn tradukantojn, aŭ verkojn tute pretajn en Esperanto. —
Atentigu pri la avantaĝoj, kiuj rezultos al la unuaj iniciatintoj, rilate al
la estonta internacia konkurado.

e) Sciencistoj, teknikistoj, industriaj firmoj aŭ societoj.
Helpo petota. — Trafi, se eble, ke tiaj personoj studu la lingvon Es-

peranto en sufiĉa grado, por ke ili almenaŭ scipovu ĝin kompreni per la
legado (kio estas ebla post tempo eksterordinare mallonga), propagan-
du en iliaj medioj, kongresoj, Asocioj; — ke la Industriaj Firmoj uzu
Esperanton por siaj rilatoj eksterlandaj; invitu ilian oficistaron lerni
la lingvon, kaj disdoni kuraĝigajn rekompencojn; sciigu sur siaj leteroj
kaj kovertoj, ke ili uzas Esperanton; — kaj ke morale kaj eĉ mone ili
subtenu la Sciencan Asocion Esperantistan.

Uzotaj rimedoj. — Rilate al la Personoj, la rimedoj estas tiuj de la
ordinara propagando, direktitaj laŭ scienca kaj teknika vidpunkto; kom-
preneble la rimedoj estas pli efikaj, se la Esperantistoj agos sur sam-
profesianoj.

Rilate al la Industriaj Firmoj, oni prezentu simplan, praktikan pro-
gramon, kiu postulu neniun plian laboron de la direktoro, kiu kaŭzus
nenian malordon aŭ konfuzon en la funkciado de la oficoj; la agado, por
ke ĝi plej efiku, devas esti kondukata de personoj kleraj je la koncerna
industrio. kaj taŭgaj por montri la gravan profiton haveblan el la uza-
do de Esperanto.
2. — DECIDO.

La Konferenco komisias la «Sciencan Asocion Esperantistan» por
daŭrigi la agadon difinitan per la ĉi-supraj decidoj, kaj por periode sciigi
la ricevitajn rezultatojn.

Pog ebligi ke tiu Asocio plenumu tiun sian taskon, la Konferenco
invitas siajn partoprenintajn anojn meti siaj rimedojn je ĝia dispono,
nomo aliĝante al ĝi kaj donacante subvenciojn.
3. — DECIDO.

La Konferenco aprobas la metodon nune uzatan por ellaborado de
la «Teknikaj Vortaroj».
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i invitas la Esperantistojn vigle kunlaboradi kun la komisiita Sek-
eefe proponante sin por estri Ia redaktadon de ilia faka terminaro.
invitas ilin klopodi, por ke la naciaj aŭ la internaciaj kongresoj,

n ili partoprenas, decidu verki internaciajn fakajn terminarojn, por
ligi ellaboradon de la samfaka esperanta terminaro.

(Laŭ «Heroldo de Esperanto».)
* * *

401La Belgaj organizaĵoj, kiuj partoprenis la komercan konferencon
as:
1. Komerca Cambro de Belga Luksemburgo, Arlon; del.: S-ro Lepage;
2. Komerca Cambro de Liege; del.: S-ro Hubert Joris;
. Franca komerca Cambro de Bruselo; del.: S-roj Mottay kaj Mou-
t;

4. Komerca Cambro de Ostendo; del.: Jean Valcke;
5.Cambro de Metioj kaj Negocoj, Verviers; del.: Jos. Pirnay;

Societo de karnercvojaĝistoj, Verviers; del.: S-ro Jos. Pirnay;
7. Komerca Cambro de Antverpeno; del.: S-ro V. Gossiaux;
8. Genta Societo por plivastigo de tutmondaj rilatoj, Gento; del.: S-ro
Petiau;

O. Asocio pri Maraj aferoj, Gent; del.: S-ro H. Petiau;
10. Komerca Instituto St. Ignace, Antverpeno; del.: S-ro Armand

an Assche;
11. Antverpena Komitato por Internacia Komerca - Lingvo Antverpe-
; del.: Fr. Schoofs;
12. Komerca kurso de Antverpeno; del.: F-ino Rosa Spira;
18. Grand 118tel d'Oostduinkerke; del.: S-ro Paul Benoit.
4. Firmo A. Van Assche, makleristoj, Antverpeno; del.: S-ro Arm.

an Assche.

La Belgaj samideanoj, kiuj ĉeestis la sciencan konferencon, estas:
1. S-ro Oscar Van Schoor, farmaciisto, Antverpeno;

S-ro Cl. Van de Velde, inĝeniero, Gento.

INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 1925

BELGAJ LAtTREATOJ.
kun ĝojo ni sciigas, ke nia bona samideanino S-ino Maria Elsworthy-
8111aer akiris premion por sia rakonto «La Malnova Domo». Al nia

o Jan Van Schoor ankaŭ estis aliuĝita premio por lia poemo «Je
va jaro».
r gratulas kun espero pri estontaj venkoj!
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BELGA KRONIKO
ANTVERPENO. — Antverpena Komitato por Internacia Komerca

Lingvo:
Tiu komitato senlace daŭrigas la batalon por la atingo de sia celo;

depost la apero de nia januara numero, ni ricevis la sekvantajn inform-
ojn.

La kurso por komercistoj, kiu regule okazis en la Urba Normala Ler-
nejo (Quellinstrato), ĉiujaŭde de la 8 1/2a ĝis la 10a vespere, finiĝis
la 30an de Aprilo.

Ekzameno okazis dimanĉon, 3an de Majo 1925. La juĝantaro konsis-
tis el: S-roj Fr. Swagers (prezidanto), M. De Ketelaere, L. Ritschie,
Fr. Schoofs, A. Van Assche kaj O. Van Schoor; la Industria Ĉambro
sendis delegiton, por kontrolo.

En la ekzameno partoprenis 16 oficialaj, kaj 3 neoficialaj gelernantoj.
La maksimumo de la poentoj estis 100 (50 por la voĉa, kaj 50 por la
skriba parto). La rezultato estis bona; kvankam Ia gelernantoj nur ĉees-
tis 16 lecionojn. ĉiuj — krom unu — akiris almenaŭ 60 % de la poentoj.

La unua premiito havis pagatan vojaĝon al Parizo, por ĉeesti kiel
kursa delegito al la Internacia Konferenco por la uzado de Esperanto en
Komerco kaj Industrio (14an ĝis 17an de Majo 1925). Sro Ch. Van der
Veken, kiu estis la unua de la ekzameno (96 poentoj), bedaŭrinde ne
sukcesis havigi al si la necesan libertempon; tial Fino Rosa Spira, la
dua de la ekzameno (95.5 poentoj), estis delegita de la kurso.

S-ro Fr. Schoofs reprezentis la komitaton ĉe la Konferenco.
La Komitato efike propagandis eksterlanden, sendante al tentoj da

adresoj (al la oficiale konataj organizantoj de lokaj kursoj okaze de la
internacia eksperimento — al la esperantemaj komercaj foiroj — al ko-
mercaj firmoj kiuj jam uzas Esperanton) adreslistojn de niaj kursanoj
kaj de Antverpenaj firmoj esperantigeblaj. Sekve de tio, esperantaj ka-
talogoj, broŝuroj, k. t. p. estis sendataj de diversaj landoj, pruvante tia-
maniere la jaman disvastiĝon de Esperanto je komerca vidpunkto.

La financa flanko de la entrepreno estas grava punkto, kiu feliĉe
ricevis bonan solvon dank'al la malavara helpo de diversaj komitatanoj,
inter kiuj ni jam povas citi S-rojn V. Gossiaux, L. Champy, M. De Ke-
telaere, Fr. Schoofs, O. Van Schoor, G. Vermandere. Ankaŭ la «Fĉdĉ-
ration anversoise des nĉgociants exportateurs», la «Cercle des expĉ-
diteurs, exportateurs et importeurs», «La Verda Stelo» kaj la «Antver-
pena Esperanto-Grupo» donacis gravan sumon; kaj tre eble, dank'al la
klopodoj de la sindonema prezidanto S-ro V. Gossiaux, donacoj ankaŭ
alvenos de aliaj patronantaj organismoj.

ANTVERPENO. — Dum la restado de la Reĝino en Antverpeno
(Februaro pasinta), nia bonekonata Esperantista stilistino S-ino M. El-
worthy - Posenaer efektivigis intencon, kiun ŝi havis en la jaro 1912a,
okaze de la festoj organizitaj je la centa datreveno de la naskiĝo de la
flandra verkisto Hendrik Conscience.
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emplero de ŝia (tiam ĵus aperinta) majstra traduko de «Rikke-
e-Tak» estis transdonota al la Reĝino dum la vizito de Sia Moŝto

la Conscience-ekspozicio, sed Ia festkomitatano, kiu prenis sur sin
Ifoik fari, ne havis oportunon por plenumi sian promeson. Okaze de la

vizito de la Reĝino en nia urbo, nia samideanino havigis al Sia
mato, kun klariga letereto, la libron kiu restis dum preskaŭ dek-tri jar-
oj en la sama blanka papero kun verda rubandeto enpakita, atendante
oportunan okazon por esti transdonata.

Pro la ĉarma ideo dankis nian samideaninon S-ro Barono de Traux
Wardin, Sekretario de la Reĝino, je la nomo de ĉi tiu, kaj skribis i.a.:
ia Suverenino akceptis vian donacon kun simpatio, kaj estas al vi
danka ĉar vi realigis tiel ĝentilforme Ia projekton, kiun vi faris en
malproksima tempo, la cirkonstancoj ne permesinte al vi,ĝin tiam

ektivigi.»
Antverpena Polica Grupo Esperantista. — Ĝenerala kunveno okazis la

tian kaj la 28an de Majo en la policlernejo Gildekamerstraat, No 9.
La grupanoj ĉeestis tridekope kaj ekzercis sin en Esperanta parolado.

La rezultato de tiu ekzercado kontentigis ĉiujn kaj la ĉeestantoj, kun
*ova kuraĝa, daŭrigos la sekvadon de la kurso, kiu estas donata ĉiuse-
iiiajne Lunde kaj Marde, je la 8 1/2 a vespere.

ANTVERPENO. — Verda Stelo. — Sabaton, 4an de aprilo, okazis Ia
ikunonata ĝenerala kunveno de la grupo. Oni raportis pri la porkursa
ropagando. La 28an kaj 30an de aprilo novaj kursoj komenciĝis kun

granda sukceso: 120 novaj gelernantoj! ilin gvidas S-roj Broeckhove,
weghe, Jan Van Schoor kaj M. Boeren.

Dum la ĝenerala kunveno S-ro Jaumotte raportis pri la lasta komi-
kunveno de B. L. E. kiun li ĉeestis kun S-ro Boeren kiel Delegitoj

la grupo.
4• ,Wro Broeckhove sciigis pri starigota naĝfako en la Sporta Sekcio kaj

ro Schoofs priparolis la okazontan kongreson en Verviers. Li ankaŭ
s, ke la 14an de aprilo S-ro Privat alparolos la esperantistaron el

io-Paris.
La 11an, 18an kaj 25an de aprilo okazis la ĉiusemajnaj kunvenoj dum

414 la membroj amuzis sin per legad3, dancado kaj ludoj ĉiu-specaj.
Jaumotte tre interesige kaj sprite rakontis pri «na.skiĝo de jurna-

31». La 2aai kaj 23an de majo la kunvenoj havis la saman sukceson. La .

dum, la ĝenerala kunveno, la Prezidanto priparolis la eblecon aranĝi
~Dm vojaĝon al Verviers kaj belgan karavanon al Genhve. Li komu-

pri la rezultato de la loka kurso de la Komerca Eksperimento. S-ro
kumotbe priparolis la aranĝon de ekskurso al Parizo. La vojaĝo daŭros
1mi8 tagojn kaj kostas 300 frankojn; ĝi okazos de la 9a ĝis la na de
"Itsto.

Dum tiu kunveno estis prezentata bonega flandralingva propagan-
0, la traduko de la franca ruĝa brosuro «Premier Manuel», farita de
ro Schoofs kaj eldonita. de «Verda Stelo».
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La 16an S-ro Jan Van Schoor prelegis kelkajn belegajn paĝojn el
la majstroverko de nia flandra verkisto Tony Bergmann: «Ernest Staes»
kiun nia bonega propagandisto arte tradukis.

La 17an, aro da membroj ekskursis al Peerdsbosch.
GENIO. — Genta Grupo. — La kurso okazas regule ĉiumerkrede je

la 7a vespere en urba lernejo. La ĉeestantaro tre lerte lernas nian ling-
von.

MEFILENO. — La 26an de aprilo kelkaj gemembroj de la grupo eks-
kursis al Kessel, kie ili renkontis gesamideanojn el Antverpeno kaj Lie-
ro.

La 17an de Majo la grupo organizis ekskurson al Laeken kun vizito
de la varmejoj de la Reĝa palaco. La 24an kelkaj membroj partoprenis
la ekskurson al Bergen-op-Zoom organizita de la «Antverpena Poresper-
anto Propaganda Komitato». Naŭ el la membroj ĉeestis la kongreson
en Verviers.

SANKTA NIKOLAO. — La nova grupo bone prosperas. Nia juna fer-
vora Samideano De Boes daŭrigas ĉiumarde la kurson kiu baldaŭ fini-
ĝos; poste okazos perfektiga kurso. La grupo nun posedas telefonon en
sia sidejo; ĝi estas uzebla por grupaj aferoj. Ĝi posedas ankaŭ poŝt-
aekkonton No 142.556, Esperanto-Grupo «Al Triumfo».

La 14an de majo okazis Radio - Esperanto - vespero organizita de
S-ro Max Van Gendt, lerta Radiisto kaj membro de la grupo.

La 21an Ia grupo organizis ekskurson al «De Donck» en kiu partopre-
nis 17 membroj.

La grupo intencas organizi baldaŭ ekspozicion Esperantan pri tu-
rismo - literaturo - komerco kaj radio. Ĝi faras alvokon por ke bonvole-
muloj alsendu kiel eble plej multe da materialo. Pliajn detalojn ni komu-
nikos en la proksima numero de B. E.

BELGA GAZETARO.
ANTVERPENO. — «De Diamantbewerker»: 14-3 artikolo pri la 5a

datreveno de la fondo de la grupo de Esp.Diamantistoj: 4-4: kunvoka in-
formo al kunveno de tiu grupo (en Esp.); 18-4: anonco pri ekskurso al
Bergen-op-Zoom; 2-5: alvoko al la membroj de tiu grupo por partopreni
en la sekvantaro de la la de Majo; 9-5: detaloj pri ekskurso al Berger!
op Zoom; ampleksa rubriko pri progresoj de nia lingvo; 30-5: komuniko
en Esperanto; pri ĝenerala kunveno de la grupo.

«Forum» Aprilo, komuniko pri la Esp. Universitato en Geneve.
«Gazet van Antwerpen», 2-3: Esp. Universitato en Genéve; 25-3: pri

radiaj kursop pri Esp. el Parizo; 28-5: pri la Parizaj konferencoj.
«Lloyd Anversois», 28-3: pri Parizaj konferencoj; 28-5: programo de

la 14a Belga Kongreso.
«Morgenpost», 3-4: pri konstruo de Esperanta radio-stacio en. Gene-

ve; 7-4 pri la Parizaj Konf.; 5-5 pri novaj kursoj de «La Verda Ste-
lo>.
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«Neptune» 28-3: pri Parizaj konf.; 19-4: pri stacio en Genĉve; 9-5 de-
taloj pri komerca kaj scienca konferencoj.

«De Schelde» 23-2: granda art. pri Esperanto en la kampo de naciismo
kaj mondpaco; 28-3: kritiketo pri kelkaj proponoj de membro de la dia-
mantista Ligo rilate al la uzo de Esp. en tiu Ligo.

«Het Tooneel» 4-4: pri komerca konferenco.
«Voksgazet» 23-4: pri sama temo.
«Minerva Nieuws» 15-4: Statistika artikolo el «Esperanto» pri Ia uzo

de aŭtomobiloj en la diversaj landoj.
BRUe0. — «Brugsch Handelsblad» 28-3: pri donaco de standardo al

loka grupo; Parizaj konferencoj; 18-3: Radio kaj Esperanto; Universi-
tata semajno en Genhve; 30-5: Belga kongreso.

«Burgerwelzijn» 4-4: komerca konferenco en Parizo.
«Journal de Bruges» 22-1: pri komerca kurso en Parizo; progresoj de

Esp. en fremdlando; 2-3: progresoj; 16-3: Esp. kaj la komercaj ĉambroj;
somera universitato; 30-3: donaco de standardo al loka grupo; 6-4: Ra-
dio kaj Esp.; 14-5: tutkolona artikolo kun plena programo de la ko-
merca kaj scienca konferencoj; Esperanta Radiostacio; Esperanto kaj la
gazetaro: «La Sindikato de la teknika gazetaro, kiu konsistas el pli ol
cent gazetoj, nomis komisionon por esprimi opinion pri la oportuneco de
la uzo de Esperanto dum la kunvenoj de la Internacia Kongreso de la
teknika Gazetaro, kiu okazos en prokzima aŭtuno»; 21-5: Esp. en Bul-
garujo; rezolucio de la unua kongreso pri Radio; 31-5: programo de Bel-
ga Kongreso.

BRUSELO. «L'Echo de I'Association» (des anciens ĉleves des Freres
des Ecoles Chretiennes, 18, rue d'Assaut): Majo: dukolona artikolo de
nia Antverpena amiko Van Gulck pri la stato de nia lingvo.

«Le XXe Siecle» 10-5: komerca konferenco en Parizo.
«Le Soir» 20-4; detala raporteto pri la favora decido de la Radio-kon-

ferenco.
«De Standaard» 7-4: anonco pri komerca konf.; 1-5: rezolucio de Ra-

dio-konf.; 7-5: letero de kardinalo Gasparri al Itala Ligo de Katolikaj
Esperantistoj komunikanta la kuraĝigon kaj apostolon benon de Pio XI.
(Samaj artikoletoj aperis en «Morgenpost» de Antverpeno.)

GENTO. — «Gazette van Gent» 6-20-3, 10-24-4: daŭrigo de turista
frazaro de «Turing Klubo»; 29-3: komerca konferenco en Parizo.

«De Landwacht» 31-3: komerca konferenco.
«Vooruit» 22-3: granda artikolo el «Heroldo de E.» pri progresoj en

diversaj lingvoj; 16-5: enhavo de B. E. No 2.
«Het Vlaamsche Land» kaj «Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift» —

Febr.-Marto: presigis artikolon pri katolika Esperanta movado de S-rc
Prof. Frans Haepers, el Antverpeno.

LIEGE. — «Gazette de Liege» 30-3: komerca konferenco. «Journal de
Liĉge» 1-4: komerca konferenco; 4-3: somera universitato en Geneve.

MEfILENO. — «Gazet van Mechelen» 9-3: programo de somera uni-
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~Rato; 12, 13, 22-3, 12, 14-4: pri diversaj disaŭdigoj en Esperanto per
Radio; 7-5: komerca konferenco; 14-5: rezolucio de la Radio-konferen-
co.

«Journal de Malines» 15-3: somera universitato; belga kongreso; 29-3,
19-4: Esp. disaŭdigoj per radio ; 3-5: komerca konferenco; 10-5: rezo-
lucio pri Radio.

OSTENDO. — «Le Carillon» 30-3: pri komerca konferenco.
LA PANNE. — «La Panne-Plage» 14-5: anonco pri publikigo de Es-

peranto-kurso, kun alvoko en Esperanto al fremdlandaj turistoj por vi-
ziti la matbordan parton La Panne-Nieuwpoort.

VERVIERS. — «Le Commergant»: Dank'al la laborado de nia bona
amiko Pirnay tiu gazeto regule publikigis en siaj numeroj de Jan., Febr.,
Marto kaj Aprilo la progresojn de Esp. en la kampo de komerco kaj in-
dustrio.

«Courrier du Soir» 29-5: granda artikolo pri Esperanto en la kato-
lika movado kun traduko de la kuraĝiga letero de la Papo Pio XI al la
Italaj kat. Esperantista Ligo.

«Le Jour» 25-2: somera universitato en Geneve.

RADIO - GAZETARO.
«Radio - Bel•e»: 26-2: Francujo kaj la Esperanta movado; teknikaj

konferencoj de Parizo. 12-3: listo pri la disaŭdigoj kaj kursoj el ger-
manaj stacioj. 19-3: anonco pri kurso de Esp. el Parizo. 30-4: kvin-
kolona artikolo dokumenta pri la supereco de Esperanto rilate al aliaj
lingvoprojektoj. 7-5: pledo por akcepto de angla lingvo kiel internacia;
raporto pri la unua int.-radio-konferenco; uzo de Esp. en la stacio de
Moskvo; aronco pri kurso de Ido en Bruselo. 21-5: noto pri komerca kaj
scienca konferencoj.

«Radiophonie pour Tous» 25-2: nova pledo por Ido, sub la titolo «La
problemo pri internacia lingvo», kiu ree servas (por la kioma fojo!) la
eiam same infanajn argumentojn kontraŭ Esperanto. 25-3: artikoleto
de la Redakcio konsentanta pri la utileco de internacia lingvo por ra-
dio - telefonaj rilatoj speciale kaj por la paco inter la homaro ĝenerale.
La gazeto promesas subtenon al la defendantoj de la int. lingvo, kiam ili
estos interkonsentintaj pri la solvo, sed ne volas miksi sin en iliaj dis-
putoj.

ESPERANTISTA GEEDZIĜO.
Mardon, la 19an de Majo geedziĝis en Gento du el la plej simpatiaj

kaj sindonemaj gemembroj de la tiea Esperantista klubo «La Progre-
so»: S-ro Marcel SOMERLING, inĝeniero, kaj F-ino ADRIENNE CO-
LYN, fratino de F-ino Eugenie Colyn, la lerta propagandantino de nia
utovado. Dimanĉon la 17an okazis en la domo de la familio Colyn agra-
bla kunesto al kiu ĉeestis dudeko da gemembroj de la klubo,kies prezi-
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danto, S-ro L. Cogen, faris, paroladeton al la gefianĉoj en kiu li supo-
zis en sia fantazio, ke oni jam sidas ĉe Ia geedziĝa festotablo, ke tuj
eniras en la salonon delegitaro de «La Progreso», kies «prezidanto» di-
ras la jenan gratulsaluton:
En tiu festotago del'koroj 	 Kaj versoj sian ĉarmon aldonu
Al vi, Geedzoj junaj, feliĉaj, 	 Al kora ravo de la Geedzoj!
Iiadu la gratuloj sinceraj 	 Aŭskultu tial, karaj Amikoj,
De ĉiuj anoj de «La Progreso»! 	 Muzikan perlon korelfalintan
Tre longan kaj feliĉan kunvivon 	 Laŭ kortuŝantaj versoj belsonaj
Deziras ĉiuj tuta el koro, 	 Verkitaj glora de franc-poeto,
Al juna paro bonelektita! 	 En Esperanta formo fanditaj
Dum tia, festo decas, ke kanto 	 De via prezidanto Progresa!

Tiam S-ino De Bisschop kantis tiun «muzikan perlon» titolitan «Al
Fianĉino», paroloj de Victor Hugo (traduko de S-ro Cogen) kaj muziko
de S-ino T. Valdury. Fine S-ro Cogen je la nomo de «La Progreso» do-
nacis al la geherooj de l'kunesto gipsan artaĵon: «La Kiso» de Jef Lam-
beaux, kaj binditaj en bela koverto, la paroladeton kun gratulsaluto, la
tradukon de la «Fianĉino» kaj ties muzikan tekston.

«Belga Esperantisto» aldonas siajn plej korajn gratulojn kaj sincer-
ajn bondezirojn al la juna Esperantista paro!

AKADEMIO.
CIRKULERO AL LA L. K.-ANOJ.

Parizo, la 9-an de aprilo 19'25.
Jen la rezultato de la voĉdonoj en la «Lingvan Komitaton» kaj en la

«Akademion»: Voĉdonintoj: 92.

LINGVA KOMITATO:

S-ro de Lajarte, 88 voĉoj;
	 F-ino Zschepank, 81 voĉoj;

S-ro Behrendt, 89 voĉoj;
	 S-ro Kastner, 78 voĉoj.

iuj elektitaj.
AKADEMIO (6 postenoj):

1. S-ro Christaller, 78 voĉoj, elektita;
	 S-ro Behrendt, 41 voĉoj;

2. S-ro Warclen, 72 voĉoj, elektital;
	 S-ro Fischer, 40 voĉoj;

3. S-ro Nylen, 67 voĉoj, elektita ;
	 S-ro Setala, 39 voĉoj;

4. S-ro Isbruecker, 65 voĉoj, elektita ;
	 S-ro Collinson, 30 voĉoj;

5. S-ro Bailey, 47 voĉoj, elektita ;
	 S-ro Sola, 14 voĉooj;

6. S-ro Migliorini, 47 voĉoj, elektita;
	 S-ro Butin, 12 voĉoj.

DIVERSAJ INFORMOJ.
La UNIVERSALA ASOCIO DE BLINDAJ ESPERANTISTO) eldo-

nas nun nigre presitan «LIGILO POR VIDANTOJ», kies unua numero
16-paĝa aperis antaŭ kelkaj semajnoj. Tiu speciala «Ligilo» aperas pro-
vizore kvaronjare kaj estas sendata al Ia subtenantaj membroj de la su-
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citita asocio. Ni multe rekomendas al niaj gesamideanoj, ke ili helpu
W,1clopodojn de niaj amikoj, kiuj sin dediĉas al la plibonigo de la in-
lekta sorto de niaj blindaj fratoj.

Por ricevi specimenan numeron kaj pliajn informojn, oni sin turnu,
en. Belgujo, al S-ro Victor Hendricx, Sekretario de U. A. B. E., Roosen-
dsalstraat, 148, VORST (Bruselo), per ĉi kuna karto. Poitĉekkonto
809,59. — Jara kotizo por subtenantaj-abonantoj estas Fr. Sv. 4.—; por
Belgujo Fr. B. 15.—.

MERLENA GRUPO ESPERANTISTA intencas organizi de la
ĝis la 21-a deJulio tendaron en Rymenam. Pliajn informojn volon-

ce donos la sekretario, Statiestraat, 16, Mechelen (Prov. Antwerpen).
Esperantistaj gazetoj estas petataj represi.

La lernantoj de nia sonorilar-lernejo ludos la 9an de Aŭgusto, 27an
' de Septembro, 21an de Novembro kaj 26an de Decembro en Mechelen

plie la 1-an de Julio Jef Denyn ludos de la 9-a ĝis la 10-a.
La Mehlena Grupo Esperantista kore invitas la Belgajn Esperantist-

ajn Grupojn al vizito de sia urbo dum la monatoj Junio, Aŭgusto kaj
Septembro, prefere lunde. La vizitontoj estas petataj antaŭe skribi al
la Sekretariejo, Statiestraat, 16, Mechelen, kiu plezure sendos program-
en de vizito.

La VEGETARA LIGO ESPERANTISTA, kies organo «Vegetarano»
(abonprezo por Belgujo Bfr. 10.— jare) aperas jam en la oka jaro, estas
nun representata en Belgujo de

S-ino Yvonne Colyn, rue Roosendaal-straat, 148, Bruselo - Forest -
Vorst; poŝteekkonto 309.59.

Kotizoj estas pagotaj al la sekietariino citita. La bulteno aperas ĉiujn
tri monatojn.

La INFORMA SERVO DE LA EKSTERA MINISTERIO DE FINN-
LANDO petas nin informi al la tutmonda esperantistaro, ke la Minis-
terio sendis al la legacioj kaj konsulejoj de Finnlando ekzemplerojn de
la lukse presita, ilustrita verko «Vojaĝado en Finnlando» por senpaga
disdono al la personoj, kiuj interesiĝas pri Finnlando. Kun plezuro ni
transsendas ĉi tiun informon en la espero, ke la esperantistoj baldaŭ
elĉerpu la prozivon nun aĉetitan de la Ministerio.

PLEZURA NOKTO.
(2a DAURIGO)

«Jen estas pistolo, patro; prenu ĝin. — Jen, — prenu do...»
«Ĝi tamen ne estas ŝarĝita, ĉu ne, Kristano ?»
«Ne! Ne! prenu. Ĝi ne estas danĝera.»
«Ha! Nu, bone: mi reiras al mia ĉambro, — mi ne volas lasi la virin-

ojn solaj; vekigu la servistinon por ke ŝi gardu la infanojn. — Dank'al
Dio ili bone dormas. Ho ĉielo! tiuj malfeliĉuloj ne scias, kio pendas su-
per ilia kapo!»

Bovendam revenas ĉe la terurigitaj virinoj.
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Kiam ŝi vidas la pistolon, kiun ŝia edo portas je braklongo for de
korpo, la sinjorino krias:

«Forigu tion!»
«Silentu! Ne tiel kriu; ĝi ne estas ŝarĝita».
«Ne, ne! forigu tion! — ĝi eble povus ekpafiĝi! Mi timas tiajn ilojn.»
Kristiano suprensaltas la ŝtuparon, al la grenejĉambreto, kie dormas

Manjo.
Li vokas: «Manjo! Manjo!». Si ne aŭdas; ŝi dormas dnoblan kuiristin-

dormon. Fine li alproksimiĝas la liton kaj brakskuas ŝin, dum li duon-
voĉe ripetas: «Manjo! vekiĝu do».

La skuado helpas, ĉar subite la servistino vekiĝas, kaj Kristiano diras:
«Vi devas malsupreniri kaj gardi la infanojn; estas ŝtelistoj en la do-

mo».
Ĉe la vorto «ŝtelistoj» la servistino aŭdigas longedaŭran krion kaj

veploras: «Ho Dio! Ho Cielo!» ĝis Kristiano senespere premas la manon
sur ŝian buŝon kaj krude diras:

«Silentu! se ne...»
«Se ne? Ho Dio! Ho Dio! Ho Dio! Kio okazos al mi? Mi eknerviĝasl

Mi svenas!...»
«Faru tion poste, sed nun leviĝu. Cu vi komprenas?» Kaj fulrne li

rapidas malsupren.
Lia patro estas en la koridoro kaj premas al li la ŝlosilon de la an-

taŭpordo en la manon, dirante:
«Dio volu, ke vi tuj trovu policiston, mia filo.»
Post kiam Kristiano estas foririnta, Ia maljunulo denove riglas la

pordon, kaj rapidas supren. La du virinoj estas irintaj en Ia ĉambron ĉe
la knabetoj, ĉar alie ili estas tiel solaj, kaj oni neniam scias... Ankaŭ
Manjo estas tie, kaj, kun, timemaj mienoj ili ĉiuj atendas.

Benjo estas la plej kuraĝa kaj ripete diras: «Li ne povas eliri, paĉjo;
certe ne!»

«Cu li ne povus eliĝi tra la fenestro ?» demandas la sinjorino.
«ši estas tro alta, panjo!»
«Ne, fraŭlino, tion vi ne devas diri. Tiuspecaj friponoj rampas tra la

kameno kiam ili troviĝas en danĝero; ili estas for, antaŭ ol oni pensas
pri tio», diras Manjo, dum ŝi sulas bordon de sia noktkamizolo.

«Silentu, mi aŭdas ion supre...» flustras Bovendam.
«He Dio! li eble foriĝas», malesperante diras la sinjorino.
«Li eble emas», aldonas Manjo.
«Paĉjo, — li certege ne povas eliĝi; mi tamen havas la...» La vorton

«ŝlosilon» Benjo ne elparolas, ĉar je sia timo ŝi rimarkas, ke ŝi ĝin ne
plu tenas en la mano. «Mi ne plu havas la ŝlosilon», ŝi balbutas.

«Kiel estas eble, esti tiel stulta!» malkontente murmuras Bovendam.
41 eble kuŝas sur la planko en via dormoĉambro, paĉjo».
«Manjo, iru tuj serĉi ĝin tie».
Ne, sinjoro, tion mi ne faras! Mi ĉiam faras, kion vi ordonas, sed nun

mi diras ne. Kial vi ne iras? Vi estas viro».
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«Tio ne estas motivo», grumblante diras la sinjoro.
«Nu, viro ja havas pli da kuraĝo!»
«O certe! Jes, koncerne tion — hm! — jes, lumigu vi, ni kune iros

serĉi ĝin».
«Ho ne, patro, restu tie ĉi; mi iros...» Benjo diras; sed subite ŝi hal-

tas, ĉar super iliaj kapoj io sonas kiel surda bato aŭ falo.
«Bona Ĉielo! li eliĝas — li frapegas la pordon!» diras dentklakante la

sinjorino.
Bum! Alia frapo, sekvata de tintanta bruego..
«La komedio komencas!» preskaŭ laŭte krias la sinjoro kaj retiriĝas

ĝis la lito, en kiu la du knabetoj dormas.
Benjo kaj Manjo staras kune en angulo de la ĉambro, kaj la sinjo-

rino sin kaŝas malantaŭ la litkurtenoj de la lito de Kristiano.
La pli juna ido estas vekiĝinta: la maldolĉa ektuŝo kun la patra kor-

pulenteco sur liaj piedoj vekigis lin, kaj, frotante siajn okuletojn, li
laŭte krias:

«Cu jam estas mateno, paĉjo ?»
Nun ankaŭ vekiĝas lia frateto kaj demandas: «Kio okazas?»
«Silentu, karuloj, je l'nomo de Dio!» kaj per raiika voĉo li aldonas:
«Estas ŝtelistoj en la domo.»
«Stelistoj, paĉjo ?» demandas Peĉjo, la pli aĝa el la du. «Veraj ŝtelist-

oj?»
Malgranda Karolo sidiĝas en la lito kaj ĝoje ekkrias: «Veraj ŝtelist-

oj! Ho tio estas agrabla. ĉu mi povas vidi ilin?»
«Silentu, bubo!»
Karolĉjo nun staras en sia noktrobo, en la lito kaj dancas sur la ri-

sorta matraco, dum li plengorĝe krias:
«Nu, paĉjo! Cu mi povas vidi la ŝtelistojn? Nu, mi petegas! — nur

videti!»
4iSe vi ne silentos, mi...»
«Sed mi tiom ŝatus vidu la ŝtelistojn. Hi! Hi! Hi! Kial mi ne povas?

Mif hi! hi! hi!
Manjo kaj la sinjorino alkuras por trankviligi la ribelantajn knabojn,

kaj, dum ĉiuj estas okupataj konvinki la karulojn pri la neceseco sin
afflentigi, ŝi denove aŭdas frapegon, sekvantan de piedfrapetado sur la
Štuparo.
• Glacia tremado trakuras la korpon de Bovendam, kiam li subite sen-

tas ion froti ĉe liaj trikotkovritaj kruroj, sed mallaŭta !miaŭ!» tuj
rokuratigas lin kaj igas lin tremridante diri:

he, he, he! estas la kato!»
Kun senpeziga sopiro la sinjorino diras:
Tiuokaze tiuj frapoj venis de la kato, kiu eksaltis kaj renversis duon

da boteloj».
«HOmo ja povas imagi teruraĵojn, ĉu ne, sinjorino ?» diras Manjo.
Subite la domsonorilo eksonas.
Denove kazeiĝas en la arteroj la sango de la gento Bovendam. La
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sinjoro rigardas la sinjorinon, kiu rigardas Benjon kaj Benjo rigardas
la aliajn.

«Kio estas tio ?» surde demandas la dommastro.
«Estas la sonorilo, sinjorino!» diras Manjo.
«Kiu estus tie, Bovendam?»
«Cu mi scias ?»
«Paĉjo! Eble estas Kristiano».
«Ne, li havas ŝlosilon».
«Rin-rin-rin-rin» denove, pli forte ol antaŭ.
«Eble estas policano, sinjoro!»
Subite heliĝas en la spirito de Bovendam: la riglilo, jes! tio estas la

kaŭzo! Pro timo li estis riglinta la pordon denove, kaj tial Kristiano ne
povas eniri.

Ne dirante unu vorton li prenas la kandelon, kaj la flagranta lumo
ĵetas la fantomajn ombrojn de lia ĉarnbrovesto, kiu flirtas ĉirkaŭ liaj
kruroj, sur la muron de la koridoro. Lia tuta aperaĵo estas iom vam-
pira, iom satana, kiam li malsupreniras la ŝtuparon.

Antau ol li estas malsupre, li preskaŭ falas de la lastaj ŝtupoj pro
la ŝnuroj de sia ĉambrovesto, kiuj malligiĝis, kaj kiujn li piedpremis.

Kun malagrabla esprimo sur la lipoj, li malriglas la pordon kaj eniri-
gas la policiston kaj Kristianon.

«Dank'al Dio!» estas ĉio kion diras Bovendam.
Tuŝetante la kaskon per la mano, la policisto dernandaE..:
«Kie estas la fripono, sinjoro ? Mi venas helpi vin».
«Unue li ne volis kuniri, patro! ĉar ne estas lia sekcio, sed mi prome-

sis al li altan trinkmonon kaj kelkajn glasetojn da brando», diras Kris-
tiano en lian orelon.

«Bonege, Kristiano; promesu nur, infano!»
«Mi estis devigata multe kuri antaŭ ol mi vidis policiston».
«Nu, dank'al Dio, vi trovis lin!»
Post kelke da sekundoj, patro kaj filo kun la servisto de la justeco

eniras la ĉambron, kie troviĝas la virinoj. Ĉiuj kune ili volas klarigi la
aferon al la policano.

«Li certe enrampis», flustre diras la sinjorino.
«Tra la ĝardenpordeto estas certe neeble», rimarkigas Manjo ne sen

konsciencriproĉo.
«Mi enfermis lin», aldonas Benjo al la policano, dum ŝi tiras lin per

la maniko.
Sajnas, ke la ĉeesto de la forta brako de la justeco subite kuraĝigas

kaj forkigas la malfortulojn, ĉar Ia flustrantoj voĉoj pli kaj pli laŭti-
ĝas kaj finigas fortege, ĝis kiam Ia policano moderige rimarkigas:

«Nur unu parolu, mi petas».
(Daŭrigota.)
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ol se prononcent comme
dans ail et Bofeldieul.

SIX IERMINAISONS SUFFISENT
POUR FOR M ER Tous LES TF.M PS SIMPLES DU VER BE

ilij
	

PrEsent	 Passe	 Fultu	 Conditionnel

AS IS OS US
lernos 	

.estos
lernus

instruos 	 instruus
Les AD VERBES se terminent en Erapide

entuziasine
diligente

ESTU PRET A: LERNU ESPERANTON
Les P \ 12 TICIPES s'emploient comme adjectifs, substaniiis et adeerbes.
Actil Present : .ANT 	 Passe : -INT' 	 Futur : ONT'

Pauli: Present : .AT' 	 Passe : .IT'
	

Futor
Mi estus instruanta 	 Mi estas la instruanto 	 Instrua:ne. mi lernas
Vi estas instruata. 	 Vi estas la instruato. 	 Instruate. ‘i lernas.

PERANTO est,
ONETIQUE.

rononee loulea ies
lettrr.s :

Une letire,
un son.

eta 9CENT TONIQUE
toujours sur

hilani-dernike sy lobe

d'irMgulariMs •

Pas d'exceptions.

A, E, I, O, U se pro-
noncent comme dans
fa, rE, mi, do, route .

C ne sonne pas comme S,
ou comme K

mai, comme la de lsar.
I — y dans yeux.

Les sons
ĉ, k, h, j, ŝ, et

se retrouvent dans
tcheque, adjudant,

Aachen, jardin, chemin
et Raoul.

est Ia terminaison du S U libro

telefono
el 	

ST A NTIF
ifaketr.o.

fajro
plano 	 tasko

SUBSTANTIFS et Ies ADJECTIFS
forment leur PLURIEL par l'adjonction de

evidentaj faktoj 	 longaj telefonoj 	 grandaj libroj J

RNI

forme

estas 	 estis
Lernas 	 lernis
instruas 	 instruis

I'ACCUSATIF (cornoMment direct)
Mi (je) instruas lin ( rt)
Li (if) instruas min (ritor;
Vi lernas Esperantou

Irnp&ratif

U
estu
haltu
instruu

prononce
see teflon.

la ph,cise
V4rrogative.

harps
piano 	 estas

*violono 1 uslim•
fluto 	 menlo 1?)
orgeno

Oui se dit jEs et Non se dit • N EAU BON GOUT
NOVAJOJ KAJ LANAJOJ

por sinjorinoj
artikloj el silko kaj veluro    

? estas
frukto t?

Hundo
kato
immelo
elefanto
urso
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tasko 	 estas simpla
piano 	 l 	 (est) granda
knabo estis 	 hela

Iraporto 	 alail	 lavora
progreso l 	 estos rapida
anekoot0 t (aera) longa 

malsimpla
malgranda
malbela
malfavora
mairapida
mallonga 

MAL
nuttytu

e con'	 e.

COl:LEURS
blanka papero
li iu a 	 krajono
nigra ioko
Prunti tero
rozaj 	 lipoj    

la, Les)
e

«fini.

DE NOMBRE : Unu, I; du, 2 ; tri. 3,; kvar, 4 ; kvin, 5; ses. sep, ok, naŭ, dek ; rent. 100;
1000 • nziliono. ADJECTIFS NU VlER NUX ORDINAUX : unua klaso, dua klaso, etc.

tttme ,,Acteerbes : unue premierement ; due, deuxilmement ; ctc.
0 -

Pil 
.ndiquFES 1ST

'n't,. 	
dentisto
bakisto	rric° 	

princino

artisto leono
rp autres Wfixes et vingl autres • ufilx:rs permettent 	 r.rocr toutes Ies idet 	 i"nins et ceave: un
ne de precisirn et de clarte.

"Pit RAMPU tyl A NI Ial el. I. I 	 ..,„:1;,;.. QtiPFN AIUTCI^

patro	 patrino
par

Le SEXE FEMININ Nkj
par



0 0
Modelo de lingva simpleco :

❑ ❑

u
- ESPERANTO -

Modelo de aŭtomobila simpleco :

Petu informojn pri la laŭvola
pagsistemo ce la plej

najbara Agento

0 0

Aŭtomobiloj 
Sargveturiloj 

Motortiriloj 
0 0 ❑ 11

REPREZENTANTOJ CIE !
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