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INÎ  ne plendti, nek ro u sed^) 	 laboru
Mi jani parolis al vi, en iiiia lasta al iikulo, jni la

kiint•eno (le la Liga hi►Illilarto, pri kiu vi, rn tiu c'i
n u mero, legos protokolon.

\'I memoras tre certe la rolulon el la leistt.i» de
Molière, kiu ĉiam devis demandi al sia Mastro, í'u
tiu ĉi alparolis la ĉanibriston ail la veturigiston,
ĉar li efektive plenumis ambaii olivojn.

Dum la klln\'elio en liruselo, iiii inaliel01110,
ankaïi (levis tari al nai similan den'an(l(►n : (II mi
eldiros alian opinion, kiel direktoro de „ Kelka
Esperantisrt(> ) aŭ kiel Liga Kasisto.

Vi komprenos efektive tre facile, ke nii:ij opinioj
povas, ni diru devas, ofte esti malsilnil:ij, la o la
angulo el Idu mi rigardas la aferon pritemilan. ili
povus eĉ diri ke, plej ofte, miaj opinioj deva. esti
kontr•aiiaj, ĉ.ar tio, kion mi dezirus por la bono (Ie
nia organo kaj de nia grupa vivo, estas  mortiga
por la Liga Kaso.

Kaj oni (levus esti, — malbonaj langoj dirus
,ĵurnalisto --, mi diras ekvilibristo por tiel eIl►loVi
(laŭre la varmon kaj la inalvarmon, kun ĉiania
serena mieno.

Sed ĉefeartikolo en Januara numero de sin-
respektenra organo (levas esti nepre serioza, ('ii  ne,
Kara Leganto, kaj informi vin pri la vera situac•io.
Permesu do, ke la direktoro skizu la situac•iol► (le
la kaso, .sen la ciferoj, kiujn (levus meti, antaŭ
viajn okulojn, la kasisto !

De 1930, kiam la krizo ekcstis, la bilancoj regule
ionlete aïe eĉ iorne deficitaj.

Car la Ligo ne estas ŝpar-, sed propaganda
societo, ("•iuj unnanime opiniis, ke niaj rezervoj
povis esti uzataj kaj ke ne estis nepre necese, ke
la du t►ilancpartoj ekzakte ekvilibrigus.

'l'amen, nun la tempo alvenis, ke, se ni dum
proksima jaro ankora ĉerpas sumon egalan al tiu,
kiun bezonigis la jaro 1935, tiam la  rezervo estos
tute for, kaj en 1937, ni, vole-ne-vole, (levos, ni
diru detrui tiam la tiel malfacile konslruitan
I igiIuit, kiu inUIi regule êiUeironate Vizitas Vin.

1•;11 lirll,(•lo, la delegitoj de la grupoj venis kaj
forte kontraiebatalis proponon kasistan,' duonigi
la nombron (ie la numeroj dum sekvanta jaro,
kaj aIportis, — tio estas iojiga fakto — ankaŭ la
rirnedojii por subteni almenaii parte sian kon-
traiistaron. La sekvo estis, ke la kasisto estis
\ en k i ta, je la granda Bojo de la Direktoro.

Sed revenin[e hejmen la kasisto kalkulis, kaj li
nin instigas la redaktoron (le tiu ĉi artikolo, insisti
pri la fakto, ke la Kotnitata Kunsido mir trovis la
solvon por savi la ŝipon, dum parto de la j(rro.l.

Sed, nun la delegitoj de la grupoj bezonas ankaŭ
la helpon de ("iuj, kiuj staras (""•irkail ili. Ni insistas
pri tiu vorto i iuj. Ne sufiĉas efektive, ke faru sian
devon la gvidantoj. Ili estas tro Inalmultnombraj
por efektivigi tiun gigantan savadon.

'l'iu ĉi mir povas okazi, se ĉiuj alportas plankon
por konstrui la flosilon, kiu permesos savi niajn
financojn, konservante tamen nian organon.

Tiuj plankoj povas esti : donacoj, ĉu sub la vera
donac:a formo. ĉu sub la formo de subtena mem

 -

brec.o. Sed ni preferas, ke anstataŭ ĉiam eltii'i
monon el la samaj poŝoj, tiuj, kiuj kapablas, al-
venigu al ni, (ti oi'dinara .jn membrojn, (ti apog-
antcijii ait simpatiantajn membrojn, kiuj pagos
iom al nia inovado. Dum neniu forgesos kom-
preneble varbi anoncojn, kiuj estas la plej bona
rimedo por vivigi kiun ajn ĵurnalon. •

Estas en la malbonaj cirkonstancoj l:c oni
ekkonas siajn amikojia. Estas en la nunaj, l:e
ESPERANTO ekko►►os siajn verajn pioirirojn.

M a i r.. JA U M O'I" l' i;.

I3ELGA LIGO ESPERANT[S'I'A
kaj Ain orr,ano

« BELGÂ ESPERAN'l'IS'l'O  »
J)reZenias siajn plej florajn boncle: irojn

por la nova jaro.
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Aliflanke, la « Gazetara Servo » estos reorgani-

zata kaj funkcios regule sul) la gVidado de S-ro Jan-

• motte.
Aliaj diversaj rimedoj estos alprenataj por kiel

eble plej bone propagandi nian aferon.

4. Nacia Kongreso 1936 en La Louvière. --
S-l'o Tassin, la organizanto, kou igis la provizoran
prograulon, kiu estas tre alloga. Nenio estos
preterlasata por agrabligi la restadon en La Lou-
vière. Jara multaj gekongresanoj enskribigis sin.
Kiu ne ,jam ali ;is, faru tuj por helpi la organizan-
tojn !

5. Reelekto de la Ligestraro. — (:ar nenien
kandidato sin prezentis, la nunaj Ligestraranoj

estis unanime reclektataj.

6. Diversaj komunikajoj. — La Prezidanto
legis leteron de la (,enerala Direktoro de la Brusela

Ekspozicio, S-ro Fonck, kits dankas la Ligon pro

; ia propaganda kt11111elpo. Kiel dankesprimo, li
(íonacis belan lllerrlorigall medaloa (le la eks-
pOZ1Cio.

Ni rnemorigu, ke estas dank'al la klopodoj de
S-ro Lavisse, el la Brusela Grupo, ke la ekspozicio
uzis nian lingvon por sia eksterlanda propagan(lo.
Belga Ligo plej kore ree dankas lin !

La kunveno tiriitiis je la 1 1/2".

XXVA Belga Kongreso de Esperanto
La Louvière 30-31 2 Majo- la Junio 1936

Sub la Honora Prezidant.co de S-ro \'ICTOR G1-IISLAIN,
urbcstro de la Louvière, kaj la Patroncc•o de la « Komerca
kaj industria (:ambro (le la Centra Regiono.

6-a I'vi ORMB('I,TE.\"O.
— Ni nicnlorigas niajn gcamikojn pri la relicfa

glurnarko de nia kongreso ; 100 ehzempleroj estos
sendata] post ricevo de la sumo de 5 11ankoj al la
poŝtĉ ekkonto N° 1115).10 de Belga Kongreso de

Esperanto. — La Louvière.
— En nia proksima numero, ni povos paroli pri

la ilustritaj poŝtkartoj kaj pri la faldfolioj, eldo-
notaj pri nia XXV-a.

— Kvina listo de aligintoj :
65.

66.

67.

68.
69.

70.

71.

S-ino Algrain- Couche, l(rugo.
F-ino Al grain Andrée, Bruo.
1'-ino 1)e Reetsgieter Suzanne, Brtt;o.

F-ino Jennen M.-A., Bruselo.
F-ino Obozinshy Simonnc, Bruselo.
F-ino Dorsin fang Louise, Namur.
F-ino Dorsin fang J., Namur.

Memoru tion, kion vi legis ;
Pagu tuj vian kotizon 1

Kunveno de la Liga Komitato

Bruselo la 1 a" de Decembro 1935.

La kunsido malterrilitiis je la 101  2".
Prezidis 1)''" Kempeneers.

Ceestis : Sr" Jaunlottc, Konstanta Nomitatano
(Antverpeno), F'"° Thooris, S r" Poupeve (Brue,o) ;

Obozinski, Dr" Kernpeneers (Bruselo) ; S-roj
Vandevelde, Petiau (Gent ()) ; S-roj Tassin, Bonge
(La Louvière) ; Sr" Dechesne (Lie ;o) ; S'" Cogen
(Ninove) kaj FI"° Jennen, prezidanti no de la

Ekzamena Ju ;antaro.
Senl;ull)i(Ii!((j : S' "" El\vorthv, S-roj. Van der

Biest, Van Schoor, Konstantaj gekoniitatanoj.
Sr" De Ketelaere, e.efdelegito de U. E. A.

Antati ol diskuti la tagordon, la nova grupo de
La Louvière estis oficiale akceptata kiel Liga
grupo. La Prezidanto bonvenigis la dclegiton.
S-ron Tassin, kaj deziris al la nova grupo longan
kaj prosperan vivon.

L Morala kaj financa situacio de la Ligo. —
La monda situacio estas tre lana. La rilatoj de la
Ligestraro kun la grupoj kaj I:1 membroj estas
afablaj kaj neniu malkonsento ekzistas.

S-ro Jaulnotte, kasisto, klarigis la financan
staton, kiu bedaŭrinde, ne estas tiel I )11tentiga.
La administra jaro fini; os kun sufiĉe grava de-
ficito. Novaj enspezoj estas necesaj.

2. Belga Esperantisto. -- La regula eldono
ĉiumonata de B. E. estas la ĉefa kailzo de la de-
ficito. Por ke la gazeto povu daŭre aperi ĉiunionate
novaj nlonrimedoj kaj ŝparoj estas necesaj. Post
serioza ekzameno de la situacio kaj praktika
propono de S-ro Poupeve, la Komitato decidis
dallre aperigi la ,jurnalon, ĉiunionate î,is majo.
Tiam oni ree ekzamenos la situacion. Intertempe
la grupaj kaj ĉi uj membroj (levos klopodi por
havigi kelkajn anoncojn ; estas la plej bona rimedo
por certigi la regulan aperon (le la revuo. Ke ĉiu
do helpu.

3. Nia estonta agado. — Je propaganda celo,
estis proponata konigi en « Belga Esperantisto »
la eksterlandajn sukcesojn de Esperanto en spec-
iala rubriko : « Eksterlanda Kroniko » kaj ke oni
ankai't donu informojn nacilingve.

Por kunigi tiujn du deziresprimojn, oni decidis,
en proksiniutne unu pago, doni, en la du naciaj
lingvoj, la informojn pri la eksterlandaj okazint-
ajoj, tiel ke ambaŭ tekstoj estu la traduko unu de
la alia.

Sekve de tio oni klopodos varbi por la Ligo la
personojn, kiuj sinlpatias al Esperanto. ()ni pagigu
al ili malgrandan kolizon, kiel . « Apro,t)anta
Membro ».

Cl té pit Ratlendttro .

• A\ 	 i :111'1 \t) 	 ReOe Esperanto Grupo
• La 'Verdit 3t'Io 	 — Kunvenejo (t De \VIII.•
I,rett^r n, I relsltl tjl.lei, 4, Avenue de Fiance : èiu-
%ob;tlt• je 2111, : kunsitlt, laû Ilttlikita Itn)grntn(►.

I.a 1 •an de remue.: Nnvjppp vrnprro.
I,a II-an : ldteralurit vespero.
I.a 1N-an: Jerk 	 lI011orlgo de In novaj meddIttoj

(mr.hrloj).
La '1;►•atl, je Iu 19 12 horo prrrixe : JA FESTENO, en la

sa ton►► de la 11ka mugi) de la « Torengehouw ». I.a prrito esta .

Fr. 25. -, lrinkmono kaj taksoj enlcalkulitaj. Belega eit•kau-
ajo kaj bottrgaj ntau r;;oj : (antuumun;;;►j ,j, supo. 1Ku- kaj
viandopl$doj kaj deserto) estas antuüvidataj. I.a turntbroj
nrcrtt xorKu pur le puna atntosfero. Tial ili ntuhnombre
uhgu I (mu•thrluj):

Uli1'(s0. — Brua Grupo Esperantista. Rega
Societo. 	 Ciuniarde, je la 20-a. --- SlI)I':.IO:
" Gouden Hoorn-Cornet d'Or ►.), placo Simon
Stevin ; Kt1NVENEJO: Kalejo « Vlissinghe » Illee-
kersslraat, 2, rue des Blanchisseurs.

I,a 7-an de Januaro en la Sidejo : Disdono (le premioj al la
lerniutoj (le la tini:;inta kurso. — Intcrkonati;;o kun la mal-
novaj membroj. (Prez. F-ino Y. 'l'hooris).

I.a 14-an (en la Sidejo) : a) lnterparol;tclaj ekzercoj (Prete.
S-ru (:h. Poupeve); b) Kanlvespero, sub gvidadu de Fino
A. Ilocrehoolu lcaj'dc S-ino Ch. Poupeyc.

la 21-an (en la Sidejo); a) Interpau•ciladoj ekzercoj (Prez. 1-ro
Ch. Poupeye) ; h) Lastaj arantio.j por la t'esto de lu 26-a. (Prez.
S-r) G. Groothaert).

La 26-an (dimanĉon - en la SidC1o) intima festo honore de
S-ro Sylvain Dervaux, Honora Prezidanto. Teatrajoj — l:ant-
;tclo — Dancado. — La t'este komenci os ,je la 17-a precize.

La 28-an : (en la Kunvenejo) (;encrala .iarknnsido de la
Grupo. Morala, agada kaj financa raportoj, elekto (ie la
Komitato, Kritikoj kaj propono•j, k. t. p. (Prez. F-ino
^'. Thooris).

N. B. 1.a grupa BIBLIOTEKO estas mal fermi ta ĉiuntarde,
de la 19, 30-a gis la 20-a, en la grupa sidcjo. Bibliotekistoj :
S-roj Ch. kaj J. Decoster. 'l'ic ankaü samtempe : vendado kaj
uiendado de esperantaĵoj : libroj, steloj, poŝthartoj, skrib-
papero, k. t. p.

BRUSELO. — «Esperantista Brusela Grupo►►.
- Kunvenejo: «Brasserie du Sac», Granda Placo,4,
ĉinluride je la 20.30-a h.

GENT°. -- Genta Grupo « Esperantista u. —
Kunvellejo en la lernejo Nova strato Sankta Petro
N" 45 : ĉiumerkrede je la 7-a vespere.

1-1 LOUVIÈRE. — « Verda Stelo Esperant-
ista grupo de la Centra regione.

1.11.,C;0. - - Societo Liega por la Propagando
(le Esperanto.

(:I1ÈN1:I? : cr F-ino Baiwir,  rue des Grands Prés, 72. ĉiu -
I unde je 19 h. perfektiga kunveno.

I.IF;eO : en « Hôtel du Phare », place Maréchal Foch
ĵaüdou 9-an de Januaro:

je 19 h. 30 : ;;rncr.rI» jara kunveno de la gr►tpo ;
je 20 h. 1:, perfcktjga kunsido ;

SCi.ESSIN : en Kal'cju L. Dechesne, rue Ernest Solvay, 1 .
jaiidon : 2-au de .Januaro je 19 h. 3(1 : perfektiga kunsido:
jaüdou l6-au : jr 19 Ir. 3(1 : );enerala jara kunveno de la

grupo ; je 20 It. 15: perIektiga kunsido.
I.a grupaj ;erreralaj Icunvenoj okazos kun jena tagordo :

linjara•j raportoj, rcelelcto de hoi itatanoj kaj SLPE-delegitoj,
di%crsajoj.

I.a j;cncr:tla ktr n veno de SLI'E okazos iun dimanĉon
malette en la dua (luonu de .Januaro, lat aparte sendotaj
I►un^►ikil.tj.

Grupaj Raportoj :
ANIvEIHI'I•:\u. — Reĝa Esperanto-Grupo « La Verda

Stelo .. -- L r i-a n de Decembro okazis la « Cocktail »-
vespero, kiu pl11 bone sukcesis, dank'al grandega laboro,
Imita de kelkaj membroj. S-ino L. Faes kies skribistinan
t:tlentou oni jaro konas, skribis specialan teatrajeton
• Duonhoru da Vero », por kiu S-ro Vermuyten, en
plej bona poezio, ankau kunrnetis spritajn antaü- kaj
post paroladojn kaj S-ro Faesgrandegan bele petitritan autaïi-
tulcutt. S-it u ) \'atitler Veken-Van Boekel zorgis pri la tuta kun-
meto de la programo liaj mem ludis rulon kun S-roj Faes
kaj Ch. Van der Veken, 5-ino Angèle Van Bockel-Van \Vane
kaj, ni ne forgesu lin, Leonon Schoofs, kin ne plu estas la eta
Leono, sed la granda Leono, kaj tre certe, anlcoraü ofte. kun-
laboros en la festetoj. La programo estis kotnpletigita per
belaj kantoj en Esperanto de S-ro Arnervckx, kaj per antat -
parolado de S-ro Sielens ]citi deklanradis memfaritan poezion,
pri la « Semajno de l'Silento ». La prezidanto dankis ĉiujn
kunlaborintojn kaj instigis ĉiujn ĉecstantojn regule veni tiel
n)ullnombre por ebligi pliajn tiajn vesperojn. S-ro Faes
aplaŭdigis la nomon (le S-ino Jaumotte, kiu post kelksemajna
tnalsano revenis unuafoje.

La 1.1-an okazis la Zamenhof-festo. S-eo Bolt jon, kiu
akceptis fari paroladon pri nia Majstro estis, lastmomente,
tualhelpata kaj la Prezidanto, S-r-o .laumotte. anstataiiis lin
kaj mallotige skizis tiun vivon, kiu estis tute en la signo de
la sindonei»eco, de la amikeco al aliaj, de vera honutranisnto.
Tiun signifon (le la vivo de D-ro Zamenhof. la Esperantistoj
neniam povas forgesi. Krom praktika, nia iingvo devas ankaü
esti alceliga al plej alta idealo, devas nin helpi ii veraj
civitanoj de la Mondo.

Programo ctisvolvi;;is, poste al kies realigo helpis S-inoFaes-
.Janssens, ĉe la pianol'ori°, kaj S-ro Iiector Vermurtcn, kiel
(leklamisto. Tiu ĉi ne nur (leklamis lerte verIcitajn poeziojn
en Esperanto sed ankaü belegajn Ilanclrajtt tradukojn de
Esperanto-poezio

S-ro.Jaumotte hure dankis ambaŭ bonajn amikojn.
1(RU(:O. «Bruĝa Grupo Esperantista ». Reĝa Societo.
La 26-an de Novembro S-ro P. De Vooght dattrigis la in-

struacion de la baleto (le la Verdaj a Gilles ».
La 2-an de Decembro, F-ino Corrie Leibbrand, profcsorino

pri na;arto, parolis pri savado kaj montris praktikajn ek-
zercojn pri tiu temo, kun la bonvolema helpo de F-ino
Juliette lioedt. La parolantino montris la diversajn manierojn
por oa ;;i kun dronanto kaj kiel oni sin liberas de ties forta
premo. F-ino M. .i. Vanden Berghe, dejoranta kunven-
I)r'ezi:'antino, en la nomo (le la n►ultnombraj ĉeestautoj
gratulis kaj dankis la parolintinon.

I.» 10-an, okazis en la kunvcnejo « Vlissiughe » tre agrabla
komuna vespernrango je Iii tuloj kaj frititaj terpomoj. La plej
gaja humoro regis inter la partoprenantoj kaj pro la
granda sukceso de tiu vespero, estis decidata organizi saman
vespernlangon, vertiajne la unuan mardon (le Februaro.

Sabaton, 11-an, je la 21-a, okazis la dua propaganda ]salo en
ia Salonego Muntpalcis. Pli ol kvar cent personoj vizitis kin.
1.» baleto de la Verdaj a Gilles », elpertsita kaj gvidata de
S-ro P. De Vooght, kaj dancata de dekkvar samidcaninoj, kun

Esl'EIi.1N'l'IS'1'( )
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la intent i helpo de la julia Fraitlineto 14Monique 1)c Voeghl,
guis grandan sukceson. Pluraj kotiljonoj estigis plej en-
tuziasman attttosleron kaj tombolo disclonigis kvinclekon da
premioj inter la goja ĉeestantaro, kiu nur kontraiivole disigis
je la 3-a matene.

La kunveno de la 1 7 -a. en kafejo « Vlissinghe », estis
(]ediĉata al rcmemorigo (le la naskiglago de Nia Kara `

Majstro, 1) -ro L. L. Zamenhof, Honora Prezidintu de la Bruga
Grupo. Post hune kantita «Espero », aŭdi is trafa alparoladu
(Ie la Prezidantino, F-ino'V. Timoris. Dankoj estis csprimataj
al ĉiuj I:unlaborintoj de la ĵus tiel bone sul:cesinta halo kaj
precipe al la kompetenta organizinto S-ro P. De Vooght•
F-ino Boereboom kantis la belan Zamenhofan poeziaĵou
« La Vojo », laŭ muziko de la formortinta A.-J. \Vitleryck ;
S-ro Jef Decoster, plentuntanta antaŭan promeson, (atente
dcklamis versaĵojn de la Majstro, nome : « La Vojo »,

Ho mia Kor' » kaj « Prego sub la verda Standardo » kaj la
vespero daïtrigis plie en plej samideana atmosfero.

Ali parte okazis regule ĉiuvendrede la lecionoj pur kontenc-
autoj sub gvidado de S-ro Ch. Poupeye, ĉiam lidcle sekvataj
de multaj gelernantoj.

BRUSELO. — « Esperantista Brusela Grupo ». — La
);enerala sekretario de l'Franca Nord-Fcderacio, S-ro Cent-
nerszwcr, vizitis la Grupon, la 2 -an de Decembro.

1.ia parolado, pri la sukcesplena propagando en lia lando,
tre interesis la ĉeestantojn. S-ro Centnerszwer faris el-
montradon de sia propra rekta metodo.

S-ro Ornstein, hungara Cseh-profesoro, kiu gvidos kursojn
en nia lando, vizitis Bruselan Grupon, la 23-an. D-ro Kem-
peneers deziris al S-ro Ornstein  la plej grandan sukceson.

En la lernejo de la Place de Londres, F-inu  .Jennen taris
tre lertan propagaudo-paroladon, temo: « Vojago en Svedujo
kaj Norvegujo ; Kongreso de Stockholm.  »

La Grupo aligis al E. R. B. (Esperantista lieprezentantaro
Brusela).

GEN1'O. — « Genta Grupo Esperantista ». — Nova kurso
ntalfer u til;is por 12gelcriiaiiloj. (:iuj ali;is kiel membroj de la
grupo kaj (le « Belga Lig()

La kurso tre sukcese datiras sub la lerta gvid:ido de S-ro
Deman, la kasisto de la grupo.

.laŭdon, la 12 -an de Decembro, por uiemorigi la datrevenon
de la naski;o de I) -ro Zamenhof, S-ino Lacroix, malnova kaj
siudoncma saniideanino, faris interesan paroladon pri la
Majstro kaj lia verko.

S-ino Lacroix afable metis sian hejmon je la dispono de la
grupo, okaze de tiu parolado, kiu havis granclan sukceson. La
(2eestantoj pasigis agrablan vesperon.

Duin la lastaj ĉiusernajuaj Lunvenoj, krom la kuti m a lingva
lernado, okazis spritaj ludoj kaj kantlecionoj sub la bonvola
gvidado (le S-ino Lacroix. Ĉar ili tre plaĉis al la ĉcestantaro
ili daŭre okazos c"iumerkrede.

Ĉar la fino de l',jaro alvenas, ni petas la membrojn (le la
grupo, ke ili bonvolu repagi s_nprokrastc sian kotizon por
la jaro 1936, ĉu la merkredon dum la l:unveno, ĉu al la ĉel:-
konto nu 372.77 de la Sekretario. S-ro Henri Petiau.

Familia Kroniko.

KONDOLENCOJ

— Al S-ro Arthur ItHUSSE LLE, membro de la Braga Grupo
pro la morto de lia filo, S-ro Arthur-Auguste Brussclle
(29.10.33).

— Al G-roj René Dcchesne-Maqu.t, pro la morto, en
Sclessin, de ilia hopatrino kaj patrino, S-ino J. Maquet-
Gaspat•d (17.12.35).

— Al S-ro Ed. Verbeke kaj familio, pro la rnor:o, en Bruo,
de ilia edzino kaj parencino, S-inu E.-M. Verbeke-Deman,
la afabla estrino de la Hotelo « Cornet d'Or » (20A2.35).

UEA unuafo,je sendeficita !

La jarkalkulo 1935 f'ernlit is sen deficito. Tiu
gojiga rezulto, akirita, — por la unua fojo en la
vivo de la asocio —, dank'al plej energia penado,
lllasonis Ia firman bazon sur kiu la plua diskresko
(le UEA sennlalhelpc povos okazi,

Refaskigo de Tiuj fortoj devas nun nepre rekoni-
penci la iidigan hilancon. Ianlaj membroj realiĝos;
jamaj membroj repagos senhtezite kaj se eble
trausiros al supera klaso de nlenibreco ; tis-
nunaj eksteruloj montros sian konfidon ali; ante
ltij.

La kotizoj por 1936 estas ekstreme favoraj por
Belgujo. Ci malsuprc, komparo kun la oficialaj
internaciaj tai-ifoj Iranskalkulitaj al belga  valtito.

Belga Favor- Oficiala
l%otizo. 	Kotizo.

11.1 : Membro- .Iurlibro : ri-
cevas membro-karton
kaj la jarlil)ron de

: Membro-A bon(1nlo : ri-
cevas membro-karton,
jarlibron de UEA, kaj
la organon Esper((rtl0
(Itltll unu jaro.

L IS : Membro-SLIhlenanlo
ricevas membro-kart-
on, ,jarlibron (le UEA,
la organon « Esper-
anto » (ltllll unu jaro,
kaj krom tio valoran
li bro-premion.

Tiu favora tarifo kalkulita kun konsidero al la
nlalalta belga valu to, ebligas ĉ.i.un 1:speranliston
en nia lando, tuj alil;i. La Esperantisteco ekster
la tutm011da organizajo ne havas sencon, Czu -

Esperanto estas tiiIm on(la afero kaj postulas
Iortegan Iiitnlonde organizilan asocion. Neniu el vi
lernis l:sperantott por paroli al korespondi kun
sanlljngvanoj. Apogu do la Asocion, kiu organizas
la Iritlllolidajn Esperanto-sukcesojn.

La anoj de Belga Ligo pagu ankorail hodiaii, la
katizon (le ('h:A, kune kun tiu de Belga Ligo,
al sia grupo, ail rekte al Belga Ligo se ne ekzistas
grupo en ilia loko. La izolitaj Esperanlistoj, al kiuj
tamen estu konsilata tie èi, plej rapide aligi al iu
;;tajlo, pagu al la (:efdcicgito :
S-ro Mord s DE KETELAERE, po tkonlo 41.08.89.

25, Oostensiraat, Antverpeno.
FRU-PAG(.) ESTAS HONORI)EVO.
Lif3ROPRENIiO REIOMPENCOS

LA VARBINTON POR (:l(T NOVA Ml:1I13RO.

NOVJARO : KOTIZREPAGO.

Fr. 22.— (Fr. 50.---)

I r. 50.- - (Fr. 125. —)

Fr. 175.— (hr. 250.—)

IN de • N sivilebs 14•1 •
Nha rimé M•twI•l•.1 • 11••••br l'u'il ., dut etn oplaag

idle beN uet* ti I* wa► nellelnr,i, knudll(1 Nn rut .us
•de elapsr*Hlo$vw Iwet lobons ove I .pri Auto hlaelt fa .

:A Ne .1ore t 	W lbrrime»

1)• eludl+ ors i:•peraa►lu M. t.l svrpllclllvtld pl' in A I
•.iN tlh Iw111aypRN fan de 7 en N .(udlsjnren vende b'••ige•
sehilel san G►t)» (Japon)

Wer•l'irgeefee sen Itopertlnlo t• Weenen.
i4 tgptavrlNlp iun 0o11l11llrl)1. herti heloten (INI N .'t vld-

''.narr. voce $ap..I iiilu van Mn u111elerl le Misnel( tilt Iv neer
Tikco, haal* mn eludkherlu rot lrrrlccneIIannzlenlIJIHnOtingen
aan de Inrlehteri. ilet vernranrda krlrerlljk kast. el • (tutu •
werd dtntr de tuinring voer hel houden tier zittI11grr, aren
:;' , bo'l' n.

In dr 11«nde1.1)elles vtan Pari>.
I kt. bra+tuur der IMandeI'lacurs van Parijs, dir ren

I•;sp.•ranto•afticcling bezit, deel l mede, dat, dit jaar, EIpuran-
to de loef afstal: aan de Engelsche taal voor wat btltran, het
aitntal verhandelingen, die in deze taal werden afgrslntrn.
Met niet minder dan 27 landei werden brie% en IIi lla-
per:urto gewisseld, en uit verschillende landen kw. men,
voor één artikel, t ot 50, GO en zelfs 80 vragen tuc', lu
Esperanto.

Japansehe rouwhulde aan België.

— Een aantal .Japansche meisjes, die, bij bet ovt•rliIden
van onze betreurde Koningin, hun sympathie aan de licl
gische jeugd Nvilden uitdrukken, zonden hun briefjes van
deelneming in Esperanto aan de leerlingen der school n' 2
van Sint-Gillis.

Een tweetalig dichter.

— In Estland geeft de natio... le dichter iiendrik Adamson,
sedert verschillende jaren, ook (, •igincele zwerken uit, in de
wereldtaal.

Een rijwiel Esperanto.

— De mnchienenl'abriek « Bracia Drost.» van Swieto-
chlowide, in Polen, heeft een nieuw model van rijwiel op
de markt gebracht, genaamd « iaperanto» en dat als len-
teeken dezen naam niet de vijfpuntige groene ster draagt.

Een boekerij-afdeeling voor «Esperanto».

— Ilet gem :en tebes'uur van Saint -Denis. nabij I ai ijs, ga t
toelating om, naar bet voorbeeld van hefgeren in vrek steden,
zonais Antwerpen, enz. gebeurt, in de gemeentelijke boekerij,
een bijzondere Esperanto-aIdee]ing in te richten.

Postkaarten met Esperanto-tekst.

— flet bistuur- van P. T. T, van Oostenrijk heef. de uitgave
iregonnen van een nieuwe reeks officieels postkaarten, met
zichten van het land. De uitleg, die erbij past, wordt gedrukt
in het I)uitscli, Engeisch, Esperanto cri Fransch.

Voor de blinden.

-- D: Nederlandsche maatschappij der Blinden heeft he-
sloten, volgens het Braille-stelsel, eelt verzamelingzangcn in
Esperanto uit te geven.

Het Esperanto-onderwijs in Engeland.

In Engeland wordt Esperanto officieel aangeleerd in 27
sch o len, waaronder 2(1 volksschalen en 7 licea of hoogere
gestichten, tezamen aan meer dan duizend k•erlingen.

Dans la revue c■ Haagsehe Post »
L'hebdomadaire «Haagsehe Post », édité â La Haye et ayant

un tirage (le plus de 100.000 exemplaires, publie un cours
d'Esperanto et vient d'ouvrir une rubrique (rédigée en
rifle langue.

Dans les Universités japonaises

L'étude de l'Esperanto a été rendue obligatoire pour les
• litais des ; • et W années d'études (le l'tutiversIté de Cir;ju
(Japon).

Conpr•i s Universel d'Esperanto à Vienne.

Le ni (•I ueuiiiit autrichien a décidé d'in Filerofficiellement
al Vienne. en 19311, le Congrès Universel d'Esperanto. Les
administrations gouvernementale et c(intilluitale ont accordé
d'importants subsides aiis organisateurs. Le fameux château
Iinl)ttI'l u l u Burg» a été mis à la disposition du congrès.

A Ira Foire Commerciale de Paris.

La direction de la Foire Commerciale de Paris, qui possède
une section d'Esperanto, communique, que, cette année,
l'Esperanto a dépassé la langue anglaise, pour cc qui concerne
le nombre des transactions faites en ces langues. De la
correspondance en Esperanto fut échangée avec 27 pays et de
plusieurs (l', nits eux, parvinrent, pour un même article, 50, (i(1
et norme t(i demandes en Esperanto.

Condoléances japonaises à la Belgique.

De petites japonaises, désireuses de témoigner leur sym-
pathie à la jeunesse belge, :l l'occasion, du décès de notre
Reine regrettée, envoyèrent leurs lettres en Esperanto aux
élèves de l'Ecolc N. 2 de Saint-Gilles.

Un poète bilingue.

En Esthonie, le poète national licndrik da iii son publie
depuis quelques années déjà des (ruvres originales en Esper-
auto.

Une bicyclette « Esperanto o.

I.'Usiue de \lachines « Brada Drost » de Swietochlowide,
en Pologne, a mis sur le marché un motiverai modèle de
bicyclette, sous la dénomination de « Esperanto » et avec
tont u re marque distinctive l'étoile verte i cinq pointes.

Une section de bibliothèque pour l'Esperanto.
L'administration communale (le Saint-Denis près de t'anis,

a, suivant en cela l'exemple donné par d'autres villes, comme
Anvers, autorisé l'org: niisation d'une section spéciale pour
l'Esperanto, dans la bibliothèque communale.

Des cartes postales avec texte en Esperanto.
i.:t direction clos P. 1'. 'I'. d'Autriche a commencé l'édition

d'une nouvelle série (le cartes postales officielles, avec des
vues du pays. Le texte est rédigé en allemand, anglais,
Esperanto et français.

Pour les aveugles.

La Société Néerlandaise pour les Aveugles a décidé d'éditer
une collection de chants en Esperanto, suivant le système
Braille.

L'enseignement de l'Esperanto en Angleterre.

En Angleterre, on instruit officiellement l'Esperanto dans
27 écoles, dont 20 écoles populaires et 7 lycées ou instituts
supérieurs ; dans l'ensemble, t plus de mille élèves.
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Sekeio 11. - Pri la Ministroj.

Art. 86. - Neniu povas igi ministro, se li ne
estas Belgo pro naskigo ati se li ne akiris la plenan
ŝtatanigon.

Art. $6. - Estas tri kategorioj de ministroj : min-
istroj, kiaj estras oficfakon ; ministroj sen atrihuo, sed
hi(t,j estas membroj (Ic la registaro, liaj ŝtatininistr•oj,
kiuj konservas tiun titolon dum la tuta vivo, kaj kiujn
la Reto pridemandas en gravaj momentoj, en periodo

(le registara krizo, k.c. \linistreco•j sen atrihuo estas

nutloftaj en la historio de nia lando. En la registaro
Jaspar, kiu en 1926 decidis pri la stabiligo de la Iraitko,
la kornpetentulo Francqui estis ministro sen atrihuo,
membro de la registaro. Tio poste anka i reokazis en la
rcgistaroj Theunis (1934) kaj VanZeeland (1935).

Art. 87. -- Neniu membro de la Rega I^alnilio
povas esti ministro.

Art. 88. - La ministroj havas nur voĉdonrajton
en unu el la (lu (;ambroj, se ili estas lnelnl)roj (legi.

Ili povas kunsidi en alubail Ĉambroj, kaj ili
(lavas la parolrajton, kian( ili gin demandas,

La Ĉambroj povas postuli la êeeston de la mi-
nistroj.

Art. $8. - \liiiistro ne devas nepre esti parlantcut-
ano. líomprenebla sekvo estas, Le li nur voi donas en
(:amhro, kies membro li estas. se ne la nacia volo
povus esti foi ovita, ekzemple per la nomigo (le
registaro'consistanie nur el ne-parlanteutanoj, sed kiuj
voĉdonante, povus alilokigi la plinrultou. (:iuj facilajoj
tamen estas garantiataj per tin artikolo al la ministroj.

1_\ri. 89. - En neniu okazo, nek parola, nek
skriba ordono de la lego kapablas senigi ministron
(ie lia respondeco.

Art. 90. - La l)eputilaro havas la rajton kul-
pigi la iniliistrojn kaj ilin venigi antan la Iiasacia
Kortumlo, Liu sola havas la raj ton ilin juAi , en
unuigitaj ĉambroj. I: rom tio, kion fiksas la lego,
rilate al la civila procesrajto de la donlagigitaj
personoj liaj al krimoj kaj junindaj agoj, kiujn la
m inistroj taris ekster la plenumo de siaj Funkcioj.

i,ego fiksos la okazojn (le respondeco, la punojn
altruclotajn a1 Ia ministroj kaj la maniero la() kiu
okazas la Proceso kontraŭ ili, sane Ĉe kulpigo de
la I)eputitaro, kiel ĉe la persekuto de la dolnagig
itaj personoj.

Art. 90. - La (:arnbroj do ne estas kompetentaj pur
ju ;i iniuistron. La Senato e( tute ne kapablan sin en-
lailcsi. Efektive, nur la 1)eputitaru havas la rajton
ktilpigi ininistrou.

Art. 91. - La Rego povas pardoni al kotl-
llanlnita inlnisti'o, nur post derllando de unu el
ambaŭ Ĉambroj.

ĈAPITRO ili. Pri la juûa povo.
Art. 92. - La iinalkonsetltoj pri civilaj rajtoj

dependas uur de la kolmpetenteco de la Tribunal-
oj.

Art. 93. - La malkorisentoj pri politikaj rajtoj

dependas (le hi kollipetenleco de la
krom la esceptoj fiksataj per la lego.

Art. 94. - Neniu tribunalo, neniu jugistaro
povas esti starigata, krom per lego. Eksteror(lin-
araj komisioj kaj tribunaloj ne povas esti kreataj,
stil) hitl ajn nomo.

Art, 9-t, - Per I('go tamen povas esti stari ataj spe-
cialaj tribunaloj, por ekzameni. ne specialajn kategori-
ojn (le personoj, sed specialajn farojn. Ekz. profesiaj
tribunaloj, por aiauri la rnalkonscntoju inter estroj
kaj laboristoj ; tribunalo por maristaj aferoj, por ,juri
ŝipestr(9II, ĉe nutra akcidento, k.c.

Art 93. --- En tuta I3elgujo estas unu Kasacia
KOrtunlo.

Tiu ĉi Kortutno ne jugas pri la t'undo de la aferoj,
kl•0111 la jugo pri ministroj.

Art. 95. - krom por la krimoj kiaj estas ,jul;ataj de
la krima kortumo, kun popola ju f4antaru, ĉiuj lcondam-
nitoj povas apelac•ii 1ontrati julio. Kontraü la juro de
la apclacia tribunalo ne plu estas helpo. krom la an-

taŭenpuo gis la kasacia kortumo. 'l'iu ĉi kortumo
tamen ne plu povas juri pri la fundo (le la afero, sed pro
n►albonformeco de la jul o, ail pro u)albonordo en la
tribunala dishutado, »i rajtas nuligi la juron, sed tiam
Ia afero r•eiras al alia ordinara tribunalo.

Art. 96. -- La kunsidoj de la tribunaloj estas
publikaj, se la publikeco ne igas (langera por la
ordo ail la moroj ; en tiu ĉi okazo, la tribunalo tion
deklaras per jugordono.

Kiam te illas pri politikaj kaj presaj I)unindajoj,
la nlal publikeco nur unuanime povas esti decidata.

Art. 97. - (:iu ordono enhavas la kialojn de la
jugo. (Ti estas elparolata en publika kunsido.

Art. 97. - Al la kialoj, la juro aldonas la diversajn

artikolojn de la legaro, laü kiuj la kon(lamnitu estas
punata. Eê se la tuta afero estis pritraktita nepublike
la legado de la ju o devas okazi dum publika kuusido.

Art. 98. - La popola jllgalltaro estas starigata
por (iuj krimoj kaj por politikaj kaj presaj punin(1-
aĵoj.

Art. )5. - La . kortumo en kiu kunsidas popola jul -
aittaro t.e. aro (le ne-profesiaj jurantoj, kiuj, per la
sorto, estas iudikataj sur listo de civitanoj, nonigas la
Krima Kortumu. Ĉar oni konsideras, ke en tiu kortumo,
oni estas kon(lamnita (Ie siaj egaluloj kaj ke tiuj estas
clekduopaj kaj, do riskas multe malpli erari ol unu
.1tm isto, ne ekzistas apclacirajto lcontraü jugo (le tiu
kortumo. Se do la Iiasacia Korlumo nuligas la juron
pro malhoufurmo, Ia afero devas ree esti jul;ata de alia
Krima Kortutno, en alia provineu de la Lando.

Pri la jugoj de la popola jugalitaro, ni ankoraii
atcntigu pri la fakto, ke plirnulto de 7 kontraû 5 ne

sufiĉas por kondanuri personon, ĉar tiam la kondamno
nur dependus de unu persono. En tiu okazo oni lasas
al la juga 1(onsilantaro, kiu est ris la kunsidojn, la rajton
eldiri sian stunopiution kun la plirnulto, ail ne sam-
opinii, sed tiam la kondamno forfalas. Se la plirnulto
estas pli granda ol 7, la profesiaj ,jugistoj ne devas sin
miksi en la jugo, krom en la aplikado de la puno.

'l'rad. kaj klarigis MAUR..1AUMO'l'TE.

(Sekvo en proksima )tnn►ero).
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11111O. ('A l ne c sl:l'. :ll'Ie hll it:1 l)111('lt• '

I'ItOl'M;, (il►clijiiile) I I(, ne ! r\l'leifirllll Illlg\ O
I :1('ÍI:l kaj l)eIso n I ! I'('r ùi O111 povas

• illl('I•l'il:lli kun alilllll(IIIloj kaj illll 	LO(11

l)l'('111.
S'I'l - I.'I' (luire) Facila... IkoUII)ren i...
1'1t/PA(i. (Prive) Ho, la benola tempo. Liai')

(it1j Ilonloj estos liglla .j per tlliii lillg\O,
pel' unu frata amo.

STui,T (kun intereso) .ies, frata 	 Oni
povas imterkonlpreniAi,el)1e itll( I,nllkj'1..

I ) I1Ol'A(;. (ekkaple) Certe, m ilit:Ij inl(I . il►^i1S
j)oŝt Illarl:oj n.

(1re ite) (°.0 oni instillas liu) lingvon ''
I >l )PAG. (l'enraye) 1Ii petas vin, venu nurr

prol:siman merkredon en I:1 niezlern-
ejon, vi estos bomvena.

S'l'UL'l' (decide) Certe, celle, mi venos !
1 ) I1OPAG. (Iriuin e) Ne forgesti ! .Je la Oka ! Nur

dek kvin Ieciono . j
SITU(' (en!)Pllse) Inter ant i... Intt i ii i...

'I'v \.

La Ga.zetaro parolas...
Reclaktas : H. A. R. S.

Internacia Radio-Komisiono. -- En nia antaüa numero,
ni informis pri la cic3 i () de S-ro .lungfer, prezidinto de la
Internacia Itacli0-Komisiono . .la ni nun ni povas sciigi Le
trausprenis lia n oticuu, S-ro Iienr•iksson (en Ilclsingborg),
unanime elektita de la estraro (le U. E. A.

- Paŝo post paŝo. - Dank'al la la klopodoj de S-ro Raj•
I)ru, la 15-a Internacia Kongreso► pri industria Kemio
(liruselo) sin deklaris favora ,al starigo (:e konstanta komis-
iono : « Komisiono de helpa Internacia Norntigila Linl,^^•o »
destinita pot' stndadi :

10 etcndigon al kemiaj sciencoj de la uza(lo de Esp-o, kial
fundamenton (le nor•utigita lingvo.

2 aplikadon de la helpu( normigita lingvo al teknikaĵ celoj
(fiziko kaj kemio), kaj kian praktikan aplikadon en ĉiuj
fakoj (le la dokumentado. (Esperanto - l'. E. A.)
- Esperanto Poŝtmarko. -- La brazila Ilepartemento de

Poto liaj Telegrafo, okaze de la l-a Internacia Speciiiicna
Foiro en Kio de Janeiro, eldouis eit Novembro 1935 specialan
potmarkon je 200 r•cjsoj, kun teksto en portugala lingvo kaj
en Esperanto.	 (Esperanto - U. E. A.)

- 23a Japana Esperanto-Kongreso (Nagota). - (Ite-
zolucio pri (;ramatIk ) , Stilistiko, Vortaro, Prezentita de S-ro
:\lic'io •l'anin>ur:► I ;uj uIi:l , Nagoja. Alprenita kun granda
plinttiIto de Ia I .aboi kunsict°, la 22-an de Septembro, 1935).

• I.a 2:i-a Japana Esperantu-Kongreso kunveninta en Nagoja
c.printas la Io o uriiik(►n, Le nia lingvo Esperanto estas komuna
posedajn de Iri tuta homaro. Nia Esperanto-i\•lovado estas
erience lingva afero kaj orientauoj estas speciale intcresata .j
en lui tut n tonda Icnr:►ktcro de nia lingvo. Estas do mem-
I,.In►I►re n eble, ke al, orientaj esperantisloj, taras la sekvajn
Iri opou(^jn :

t) l•: tas dezirinde aperigi provon (le detala Esperanto-
(. .tnialfko, kiu estu kvazail moderna eldono de la Lingvaj
Ite,pond(tj kaj sur kir, I >a•ZO estos verkataj ĉiuj naciaj lerno -
1►hro•j. Tutiuonda hetplingvo, Lia estas nia Esperanto, devas
pueedi tian vastan bazon, sen kiu miskom prenoj estas
tInu'i)laj. Kompreneble la reguloj de tia (;r:uuatiko ne devas
CulI n bsolute rigi(Iaj,• nek ili luos la sauta it aïltoritatecon
kid Ia Fundamento. Tia Gramatiko servu do kvazati kom-
1►ano til dul►antoi, lute sane kiel detalaj gramatikoj de na
l'11111µ^oj pur fremdaj studa ntoj.

2) Estas dezirinde aperigi l;speranto-Stilistikon kiu estu
kvaran moderna el(lono de la lírestou ratio. Internacia Lingvo
(levas havi internacian stilon. Kompreneble unuformeco
de stilo ne estas (Iezirinda. 'Tamen, komencantoj bezonas
ekzemplojn de bona stilo kaj konsilojn por la akiro de tia
ritI o. (;is nun Stilistiko estas kvazaït orfa infano en nia
literaturo, c( la vorto mankas en la vortaroj - dume
ekzistas '. poetiko ». Tie ĉi apartenas kritiko pri mal-
logilcaj esprimoj nekomprcncblaj al orientanoj, I;iujII
okcidentaj samideanoj facilanime uzas. Ni gardu la purccon
kaj la internaciccon de nia stilo.

3) Estas dezirinde aperigi Kompletan Vortarcgon de  Esper-
anto, kiu tamen ne estu oficiala sed nur provizora. Sur la
bazo de tia aiitoritata Vortarego devus esti ellaburai ij la
naciaj vortaroj en la cstonto. Eldouo de oficiala Radikaro
estas ankaü dczirinda.

Pri la aperigo de la supraj ne-ulicialaj verkoj devas zorgi,
lan la opinio (Ie la Kongreso, niaj oficialaj institucioj
(Alcadetnio, Lingva Komitato, U. E. A.) kun la helpo de
ĉiunaciaj fakuloj por kc la internacia karaktero de la entre-
pr,no estu certigata. La Kongreso estas konvinkita, ke tia
programo donos al nia Mova(fo sanan direkton, kiu for-
tiitligos la atentan de lagatelaj ludoj per neologismoj kaj
uIit1lsimigos nin al la venko, pri kiu neniu dubas.

(La Revuo Orienta),
- Esperanto en radio Tallinn. - Pro la 400-jara jubileo

de la estona libro okazis belega dissendo kun Ire alloga
programo, la 15-an de decembro.

(S:enska lspe)anin-Tidccingen).

Esperanto kaj Radio
En nia lasta numero ni informis pri la î'esigo

de la bonega laboro farita sur la radio -kampo, de
S r" .Juner. Ni esprimis nian certecon ke la

(;.1.T t'/ ESTAS SEL\ 1..tBl)lit 'LU :) .Ie.? Skribu,
se necese, al 1(r Sekreturio de Ilelga Lilto, por ke
oni seiulii (ll pi el('lltll(lle liiali organon sPllpage

(;l' VI ILI VAS L.1BOROX ? fes ? Bonvolil
Ii(luI Pi.':(lnu'lli, ('1l UI(il 1'llll('(101 lIP permesas (11
vi, ilji I (ATAR L►fA .1!l.Uir1>'O. 1. e. pagi pol' 1(l
•j(1I0 1936 la SI1111011 de jr(1lrk(j CE\ T, ("u al via
(lrrlp(l kasisto, se vi estas membro de in grupo,
('11 al 10 kasisto de Belga Ligo, se vi estas izola
membro. La poŝtê ekkoltlo de la Ligo estas
N` 1337.6i.

w
LA BELGA K O N STIT U CIA LEG( )

tribunaloj,



PERKORESPONDA INSTRUADO

INSTIT UTO « MONDO »
Societo (le Personoj kun lilitigita Itespnndcco

44. Avenuo De Bruyn — WiLRYCK.

Lecionoj en lingvoj : franca, Angla, Ger-
mana, Esperanta, k. a. — Komerco,
Stenogralio. — Kunmeto de paroladoj kaj
prele;oj. Preparado al ĉiuj ekzamenoj.

R.\DIO 	 GRAMO ONO.I

LA VOCO
DE SIA MASTRO)

La Marko

Iuttnonde konala

pro ia perfekteco
d e siaj produktoj

BOLSIUS
mana

Korte Koepoortstr., II
ANTVERPENO

Firltlo fon dil(1 en 1828
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neeeso estos larata. por ke ni puy u daitrigi la
enpresadon (le la Esperanto-Radio -Programo.

Kelkajn tagojn poste ni ricevis jenan eirkuleron:

Tre estima(af kun laboranloj (le IRS.
Par la unua fojo, mi, kiel Pre:idanlo de la Internacici Radio -

Komisiono, havas la honoron p,e:eirti al vi la Esperanto
Radio-Prog;ctrm n. Pro leknil:aj kaj nrgani_nj kuit:oj la
E-R-P ne povis aperi en novembre, sed de min la bula noria-
Radio- Servo /'rurkcias denove luite regule.

En estonleeo nur aperos tutu eldono de la E-R- P. hi aperos
î•iuntonciie kaj eslos ckspcdala al la kunlaboranloro lct 20 ,"'
ciuutonate. Krom tio niaj kunlaborantoj, kiuj prizorgas ltt

publikigon de la E-R-P ricevos korektigojn kaj kompleliclojn
de la E-R-P se necese. In/oimojn devus eniri al Inlernueia
Radio-Servo, Bromrnugalan 32, llelsingborg 3. Svedlondo, y"is

la 15. ilumonale. d
Ileroldo de Esperanto enhuvos lu E-R-P en la sumo /ormo

kiel ûis nun.
haraj kunluborutlloj !

Mi esperas, ke lu inlervilaloj de tri kun iii estonle estus same
bo it a,l kaj lrtrkledonuj, kiel estis viaj in(erril(rtoj kun lu unluita
prezidanto kiu dum ; juroj /idele kaj ()fereme laboris sur la
radio-kampo. Mi volas uzi la oka:on esprimi, en nomo de la
Internacia Radio - Komisiono, nian plej koran dankon al li
pro la farita frukiedona laboro ut lu sukceso de Esperanto.

Kun koraj solritoj.
GUSTA V HE\'RJKSSO.\'.

Eble pro la reorganiza laboro. ni, la 29-an
de Decembro ne jam ricevis la prograrnon.

Ni tamen klopodas ke èio enor-cliĝu por la
sekvanta numero.

Bibliografio
— K VI Pl RULA1)0.1. — (le Henry 1)ritnr►nond ; trad,

lais permeso : Arthur 1. Maling. Kid.: F-ino F. Il. 1-Innbnril.
Haveblu c'e : Rritu Espe; nnlislu Asocio, High Nulbarn'
London W. C. 1. Partoj : ilb. Pre:o : 2 tI -f- 2p. por la a fi inko

Henry Drumhond naski,?is en Skollaudo en 1851. Li estis
prelegisto pri Natura scienco en Glasgovo, poste prol'csoro de
Teologio. Li uuuigis en si Ia rolojn de scicnculo kaj de
fervora religia predikanto.

Liaj plej konataj verkoj estas la libro « Natura I.c;;o en la
spirita Mondo » kaj Ia unua cl la kvin «Paroladoj ».

La aliaj kvar paroladoj estas, Pax Vobiscum, La Ŝan:ita
Vivo, La I'rogramo cie Kristanisino kaj La Urbo sen Pre;;ejo.

La tradukinton, kiun ni cetere jam konis pro liaj koutri-
buoj al w Eristana Itcvuo », ni povas gratuli pro iiti ĉi
nova laboro.

BELGA MARBOR DO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

1 one konata de multaj Espel'a111iS1o1
P. BENOIT, Delegito de U.E.A. Posedanto

(.1 U.1 NIAS'I'RUMAJ ILO.1
I)aurc brulantaj fornoj « JAN J.\.\IiSL1
Ktlirclaj fornoj

IIO1iANN kaj Kt?PPEI1Bt'SCI -I
(;ill.s1)ec(1j InfanveIitl'iln j    

Lavn)aŝinoj « JOHN «

• Fuit 	 per ;aso an karbo

.Membroj de
Belga Ligo Esperantisto ÿuus rabato:

OSTEN D() 	 R LGU.1()
HOTEL VFiOOME

20, BULVARDO IIOGIER. TEL.37
RL,\'I) VIJO DE LA ÉSPl' RANTISTO., 

ĈiUJ ESPERANTISTO)

KA PV ESTAS
sin c'e

SAMIDEANO CAUS
(:apeloj eiuj markoj kaj prezoj

Kasketoj por vojagi
Ombreloj por Sinjoroj

Firnto Joridilu en 1,191	 —
Vondelstrato, 19, Antverpeno

Vizitu BRUĜO'N (Belgujo)
arta urbo je 13 Km. de la Norda Maro

kaj haltu :

HOTEL DU CORNET D'OR
2, PLACE SIMON STEVIN

Sidejo de la I3ru ;a Grupo Esperantista.
Centra situacio je 2 minutoj de la Stacidomo.
Tre komfortaj lalt)1)rl)j, bonaj haan ajoj.
bonaj vinoj kaj tre	 tl lo(Iera,j prezoj
Oni parolas ESper(tnton. 	 English spoken. hS (106).

PresC10 de lhLI.GA ESPERANTO-INSI I1'UTO, Koopera Soc., \1'ilkins't)ato, 21, :1N I \'Eltl'IN().
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