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I is îsperanta Movado denove trafita
•taiire 	 Stalistikistoj l%.►Il,ul►s.

Lutt(lo,	 It()In1► 1111111►1s rit

aitlislar(► kompreneble devas porti sian
hmn en la kruela ĉittlaga, eit►Inoulenta utero.

I'o%:ts lanwn tajli al Iri, ke, en la lastaj, ltti -
I►tstaj .jaro j,' la Kruela Morto tro olie vizitis niajn
t :(n$Ojn.

I.11 Itr Iga Esperantistaro lutspecinle estis tralita
per ho torrabo, en apenaŭ unu jarspaco, (I(•  I:►
1 Iril(Iauto pro Honoro kaj la efektiva Prezidanto
41r Itelg:t Ligo Esperantista.

Ni pro tiuj mortoj suferis, ne nur en nia Esper-
antista animo, sed ankaŬ llltstttlple en nia  koro.
'Pentis pri homoj apudaj de ni ; homoj kun I, i n j
ni kunsidis, kun kiuj ni amike babilis, kaj ne nui.
pri la movado, se(l kiajn ni ankait konis, kiel
privataj amikoj.

I.a perdon ni tial sentis kruele.
Se, en la nuninomenta cirkonstanco, ne teulas

pri io simila , ni tamen sentas, per la duobla
forraho, ki1111 ni nun volas priparoli, ke la Esper-
nntisteco ne estas vana vorto ; ke ankaïi al
Iretuduloj, kiujn ni nur kelkfoje en la vivo ren-
kont:s, sed kun kiuj ni parolis nian lingvon (ie
Ira teco kaj de paco, ni estas ligalaj, per eble pli
sekretaj sed tial ne pli inalfortaj ligiloj.

En unu monato, la Morto lorprenis el niaj
rangoj tiun, kiu gis antaïl nelonge, estis la estro
de nia movado, la prezidinto de la intertempe
fornletita Internacia Centra Komitato kaj tiun, kiu
estis la direktanta animo de ;i, la ĉefolicisto se vi
volas, sed oficisto, kiu konsideris la tutan aferon
ne kiel laboron, sed kiel la efekiivigon de la
idealo, k in estas la Ilia.

En la monato de .lanuaro mortis S-ro John
Merchant; en la monato de Februaro S-ro Robert
Ereuz.

La subskribinto ekkonis ambaŭ persono, je la
sama okazo : la - Universala Kongreso de 1928, ('n

nl verpeIIO. .
S-1'(1 Krell/. ,ji:1111 al venis, unu monaton antalt la

Kongreso, por, kun la L. K. K., prilabori la lastajn
arangojn. Kaj neniu eble pli bone ol ni, krono
kompreneble la bedaïu'ata amiko School:s, povis
konstati la grandan laborkapablon de iiu mal-
gra nda, dika homo, kiu tiajnis î:ianl senspira, kiu
i.ianl evitis, sed kiu ĉiam, kun granda bonhuntoro,
kut( granda vigleco, ekkonlencis la laboron, kiun
la utatenkrepusko jam alportis al li kaj kiun
zorge, linlaboradis antaŭ la \'esperilo.

En diversaj grupoj, on1 memoras tre certe pri la
vizitoj, kiujn li taris duan tiu restado en Belgujo,
kaj ĉie kaj ĉiam la proverba bonhumoro de Kreuz
►uontrigis neanceligebla.

'l'amen la morto anceligis lin. La lasta jaro,
kiu estis por li tre laborplena jaro. chie estis parte
kaüzo, ke la korpo ne havis plu la saman, antaiian
rczisteinon.

Li lorlasis nin, sed, en niaj rangoj. i-iuj havas
pri li kaj konservos pri li, la plej bonan renlem-
oron.

I■ iam S-ro Merchant alvenis al la Kongreso  li ne
jam estis la estro de nia movado. Estis dum la
kongreso mem ke, post kiam S-i-o Privai, en sia
Iu'lc;^a n(Iiaitparolado, estis (lirinta, ke li ne plu
deziris reelekton, S-ro Merchant iris la Prezidanto
(le la plej alta korpuso en nia movado.

Kaj (111111 la tlita daïtro de la Kongreso, i)i havis
la okazon sperti, kia gaja sprita gasto ankaii estis
S-ro Merchant, kia aspekto ja estis tu le kon trafita
:)I titi (le la amiko Kreuz, sed kiu metis en la
elektivigo de la laboro saman, sanan bonllumoron.

Ankaii pri li, ni povas atesti, l:e li kun serioza
spirito akceptis la laboron, kiun li, en Stockhol °,
nur pro .malebleco ; in daiirigi , .l'orclonis en aliajn
manojn.

Pri li ankaŭ, ĉiuj ni pensos kun kora. sento (le
('unebranta. bedaŭro.

Maur. JAUMOTTE.
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XXV" Belga Kongreso de Esperanto
La Louvière 30-31a Majo- la Junio 1936

Sub la Honora Prezidanteco (Ie S-eo \'1CTOR GHISLAIN,
urbcstro de la Louvière, kaj la Patrotteco de  la « Komerca

kaj Industria (:ambro de la Centra Regiono.

Ni ne povas doni en tiu -(i numero la pro-
gralnon de nia XXV-a, sed, baldaïl, Ilia ilus-
trita laldfolio ekaperos. Ni sendos tri ekzem-
plerojn (le tiu faldfolio, al ï•iu j ali ;into•j, 1)etante,

ke ili bon\-olu sendi (lu ekzemplerojn al amikoj
ne ankorail partoprenalltoj. Kompreneble ï•iuj,

bonVolos peli nian faldfolion, ricevos il .
Ni ankoratt al\'okas pri niaj glumarkoj kaj ni

nlemorigas, ke 100 ekzempleroj estos senclataj
post pago de 5 frankoj al nia pot(ekkonto
N' 111.910 - - XXV-a lielga kongreso de Esper-
an10 — La Lotl\'i('l'e.

Sepa Listo :

76. — S-ro Ernest Moulin
77. — S-ro Franz Dcman
78. — S-ro Camille Calonoette
79. - S-ro Fernand Penninck
80. — S-ru Marins Geeucns
81. — S-r° Albert 'l'h()()ris
82. — S-ino Marie Boedt
83. — S-ro Albert Boedt
84. — F-ino .Juliette Boedt
85. — S-ro Yves Boedt
813. — S-ro Maes -Dubois
87. — S-ro H. Linseisen
88. — S-ro Ch. Martin..

Lu Loka kongreso-/í un(ilulo

via nomo jam aperis tie ĉi''
Cu 	vi deziras ke ç i aperu proksiman monaton ?

SENDU do tuj 15 Fr. al la P.C.N. 1119.10 (I('
(( N XV-a Belga Kongreso (1e Esperanto » -

La Louvière.
Helpu la Organizantojn pel' frua alie t

LA. SPECIALA NUMERO
1algratl nia alvoko en ĉefarlilcolo, malgrail la

fakto, ke multaj diris al ni, ke la iniciativo estis
tre interesa, ni ne ricevis plenan mendon de 1.009
ekzei j)lero •j de la « Speciala Numero ».

Dank'al la hc11)emo (1(' ne-konata 1\lesenaso, ni
tamen eldollis gin, kaj krom tio, ni aldonas unu
ekzempleron de .i al la nuna numero (le « Belga
Esperantisto », tiel ke èiu povu havi ideon pri la

:t l'e l•O .
Do : por la monato de :■i 1 rlo, ni denove Ilanhen-

tnetas la kompostajon. Se, A is la 15-a de la monato,
ni ricevas sutiĉaj[1 mendojn por ke ni ne tro peze
devu meti la manon en la poŝon de nia amiko, ni
denove eldonos, kaj êiu liet povos, nialmu1tekoste,
disl)oni pri interesa propaganda materialo.

1)o : la mendoj antaŭ la 15-a !

Grupa Kalendaro.

AN'l'VERPENO. — Reĝa Esperanto -Grupo
« La Verda Stelo — líunvenejo « De Witte

Leeuw », FranL rijkb ei, 4, avenue de France : i•iu-
sabate je 21 11.: kunsido laïl indikita progrlulo.

I.a 7-an de Marl° : GRANDA KABAREDVESPERO, kun la

tuta Verd'Kata-trupo. Neniu forrestu

La 14-an en la Muzihejo Facs, Schoennrarkt, 16 : Parolado

de S -ino Van der \'eken - Van Huche!, pri « Dancn►uziho »,
l:un ntur.ikakompanado.

La 15-an (Dimanĉon) je la I1-a : kunveno Ce la enirejo de la
entirigejo Schoonselhol'. Intima ceremonie sur la tombo de

nia Prezidanto Frans Sehcois. La membroj akompanu la

Romitatanoje.
I.a 21-an (Mezfasto): Intiem kunsido.
La 22-an (Dimanĉon), jo la 15-a : Festo por Ia infanoj.
La 25-an(Mel•kredon), en la testsalon() cie la LernP10 Quellin-

straat : Parolado kun filmoj : Italujo » -- u Svcdujo », de nia
Nederlanda Sanlideano S -ro Itavenstein. (:iu venu, sed

precipe, akon►panigu sin (le NE-Esperantistoj
La 28-an : i)iplonlisdono al lalernantoj de S-ru Van Dijel:.

Parolado (Ie S -ro Bott•cj°u, pri (( ilcn►'iko Ford ».

BIIUGO. — Bruĝa Grupo Esperantista. Reĝa
Societo. — (:iumarde, je la 20 - a. — SIl)EJO:
« Gouden Hoorn-Cornet (1'Or », placo Simon
Stevin; KUNVENEJO: Katejo« Vlissinghe» Blee-
kersstraat, 2, rue des Blanchisseurs.

Kurwcnoj (lont In(trlo ('iuj en la Si(lejo
Dum la 1-a horo de ĉiu kunveno (krom la 21 -an) : Kurso

por 1►rogresantoj sub gvidado de F-iun Y. 'l'hooris, 2-a ;;is 5-a

lecionoj, komenco je la ?O-(t horo ukuralc.
Dum la 2-a horo : •
la 3-an : Legado kaj J:larigado de Belg. Esp. (Prez. S-ro Clt.

l'oupeye.
la 10-an : Esperantaj 1(artln(loj. (Prez. S-ro G. Groothacrt).

la 17-au : l'riparolado de F-ino Maria Van den Bergtic.

pri (I'1'itno « (Prez. F -ino Y. llubrecht).

la 31 -an : Esperantaj Lartludoj (Prei. S-ro G. Croothaerl).

lil,; ti7'kuu l'1fOGll:1.il( :

l.a 24 -ant (mardon) cjo kaj horo in(lil:olaj per speciala

I; unvokilo,
Parolado de S-ro Ravenstein cl 1 -lago : « La Filmo Liel

propagandilo por Esp. »
Prezentado de du filmoj de li faritaj okaze (le la lastaj

internaciaj kongresoj : « Tra Skandinavuj° » kaj u 'l'ra

Italujo ».

N. B. Se tiu piepen() ne povus efektivigi, okazus ordinara

kunveno en la Sidejo.

N. B. La grupa -BIBI.IOTEIio estas malfcrmita tiutnarde,

de la 19, :30-a gis la 2(I-a, en 1a grupa sidejo. liibliotckistoj :

S-roj Ch. kaj .1. Deêoslrr. 'l'ie aukati samtempe : vetl,dado kaj

iuendado de csperantajoj : Iihroj, steloj, po■tkartoj. skrib-
papero, k. t. p.

BRUS}':LO. — «Esperantista Brusela Grupo».
— K un\'ene.jo: «Brasserie cl ti Sac», Granda Placo. I,

ï'iulunde je la 20.30-a h. 	.
Dimanĉon, la 1 -an de \larto. Ekskurso al Grand lligard kaj

Dilbeek. Ilendevuo je la I.4 Ir. :141, Place Communale - Ce-
meenteplaats, Berchenl-Ste-yt►gathe. Agrabla surprizo atendas
vin.

London, la 9-an. F-ino Ohoziuski gvidos debat°n : u  (.0

Vintro, ĉu Sumer°. »

-I par(►Iu% pri I. lino)
ro liacentilelll (I'ldIs. II•Irr(n
ur•u®U
HlaIfel•m►Ia I.elere) II. I(ttn

• OCIPto Lie(ju por la Propntjilndo
de Leij)1.1•111111O.

buld()u, : •II da %Iatt(), je Iu 7 -u h , (II IcrnejII Ilot•ht•p1►rte:
. Il/oulene p. • .tenpin kupahlcco.

1Nt111nIi, 	 •■  ja lu 7 1 2 I1., en Selcsslna grupejo : prrfel( r
14j0 IIIlr%I o „

l I,ll,,II. i : me, je la 7 1 2 Ir., en I.iega ;;rup(;jo 	(I{>r/lutt 	''
IlpIIII;I l , I.'.•le ttCIIehliga konvene.

(Cedo(). P t au. le 7 1 2 h., en Sclessina grnpejo  : petlektiga
Lou(I m'	 •

Grupaj Raportoj :
■ \ I t I Itl'I!\I 	 Retĵa Esperanto-Grupo « La Verd it

' trin • 1.a 1 8-an okazis la { euerala jarkunsido  de lu grupo.
ou notre estis ĉirl:aiiala. ĉe la estrara tablo, de S -ru. j

Iloncissu, eIcprczidanto ; Facs, sekretario, I)e (:oster, k;tsislu.
L'II \'u[I 1)Ijck, Lon►isaro.

I.II Prezidanto tuj klarigis, ke tiu ĉi kunsido ne valorai. por
Iluj punktoj• kiuj rilatas al la-lai'ilega vivo de la Societo, nome
lu aprobo de la raportoj, de la bibine° kaj la rceleklo de I..
s(Inlinistranto• j kaj komisaroj, kiuj estas i•iuj je la lino du ,t.t
mandato.

•l'iuj punktoj estos,' por la decido, pritraktalaj rue en
st•kvonta kun sido.

S-ro ,Jaunlottc tiam hunveuigis F-inon Suzanne \'t ul den
Ilerghe, dankis siajn kunlaboranlo•jn kaj gratulis tiujn . LiII
hulduü ricevos Ia bronzan kaj at ,t entan ntc(lalojn, pro IU-jara
ntenthreco kaj pro merito.

Akiris la turnan : F-ino.Jacohs, S-ino,Vermurtcn-ll.acrot '.
F-ino Yvonne Vau(1er Vekon, F-ino Gertnaiue Hoost, S - roj
\lareel lioost kaj Arm. i)e Hondt ; la duan : S-ino  Lueettc
Faes-Jansscns, i:iu estis inter tiuj, kiuj tuj post la s►iltlo
helpis jam al la restarig() (le la grupa vivo ; S-iuu .1. Vander
\'cl:eu-Vin Boekel, kiu dum diversaj jaroj estis sekretariino
(de la Societo I(a,j nun, kun sia edzo S-ro Charles Van der
Veken, ankoraii ĉiam laboras al la pliagrabligo de la kun
venoj. Titt ĉi lasta :lnkaii ricevas la medalon, sane kiel S-roj
Van I)ijck kaj Sielens, kiuj, l:ic•I profesoro, ankaŭ meritis la
danl:elnun (le ĉiuj.

S-roj Faes kaj De Coster legis la raportojn, post kiam S-ro
Van i)ijrk, nome de la komisaroj, jar' pruponis al Ia kttn•
venantaro la aprobon (te la bilanco.

l.a 25-an sek vis, en I 11 ,10-etara salon° de la «Turcngebouw»,
la jarfesteno. La tablo estis prezidata, unullanke, de S-ro
,Iaumottc. Luo s dekstre de li S-ino I empcn('crs, S-ro Rolïejon,
S-iuu De Ketelacre kaj rnaldlekstre S-ino Schools, S-ro Kent-
peucers, Prezidanto de Belga Ligo, S-ino 13ot%jon, S-ro Van
1)i•jck, S-ino Van der Veken..1e la alta Ilanko, prezidis S-ino
.laumotte, kun dekstre (le 5i, S-ro Facs, F-ino .lacubs, S-ro
Vcrms\ tcn, kaj, maldekstra : S- ro Ue Kctclaere, F-ino Jeu-
nen, prczi(laIIlino de la Brusela Grupo, S-ro l oost, S-ino
Facs.

.Je la Muro de la loastoj, S-ro .laum otte Inemot•igis pri I t
funebro, kiu trafis la familion de la Ree, Honora Prezidanto
(le nia nacia ot,t;anizajo. Li trinkis je la sonu de la lat('stro
kaj (le liaj infanoj.

Poste la Prezidanto kore (lanl:Is (;-roj n Kcrupeueers kaj
F-inon .Jeunre ') pro ilia vizito, Ilin cntenas promeson, kc
haldaû restaril;os la bonaj tr•adicioj, kiuj ekzistis antait
kelkaj jaroj, kaj lait kiuj, la grupoj havis pli viglajn pli
regulajn kontaktojn.

1.i poste ankorailfojc dankis ĉiujn, kiuj, (•n la daiiro (Ic la
. j :tl•o icic helpis al la vivigo de la grupo  : ĉiujn cstrarinojn,
komitalanojil, profcsor((jn kaj regulajn teestautojn. liaj inter

ili, la Prezidanto volis speciale danki la ulin()jn, kiuj ĉiam
tiel nlultnoml►rc 1)1lt•loprcnas la grupan vivon. l.i tial trinkis
jr ilia sane kaj demandis la permeson tion fari, propunante
I.  t°aston je 1a hontan() (le S-ino Schoofs, la unua inter ili.

s ro Kempcnecrs, nome de lielga Ligo, diris la plezuron
Lun kiu li venis Antvcrpenen. l.i faris alvokou por ke tiu
helpu al la dalirigu (Ic la propagando kaj ankaŭ esprimis la

ro ll je pli regulaj rilatoj inter ĉiaj Esperantistoj. i,i
,;»•Ilulis S-roll .luuntutte, por la laboro, kiun li faras kiel
direktoro-kasisto en u Belga Ligo », kiel Prezidanto en « La
Verdll Stelo u.

ro Verntuy teo legis speciale kunmetitan spritan pocziajon
kaj poste la l'est () daïtris anl:o rai.ii, gis tre tnallruc en la plej
Kain duncat►nosfcro.

I.a I-an (Ie Februaro, ne okazis kunveno, ĉar multaj
ntcnrl►ro•j èeestis la bolon de la u Amil:aru de Infanoj (le
\Itlttintoj », kiu tre bele sukcesis kaj  duin kiu, (oni anoncis
la Esperanto-kurson.

l.a ti•an okazis la laŭlega flua jarkunsido, dum kiu oni
ullrlale aprobis la raportojn, legitaj') duin la antaüa kunsido,
oni kviligis la adntinistrautat•on kaj reelektis gin : La Ad-
I►►►nistrantait) konsistas el S-roj .Jaumotte, prezidanto;
Bollcjon. vicprcziclant0, F il es, sekretario :1)eCoster, kasisto:
De Ketelacre, Vernlanderc, 1)e Hondt, Van der Vekon kaj
Van den Bosse ll e liaj la komisaroj estas : S-ro Van Dijcl: kaj
S-iroj l'aies kaj Van der Veken. La estrar ) konsistas el ambaii
korpusoj, al kiaj oni aldonas S-inon Schools, honoran
ntenlbrinon F -inon .Jacobs kaj S-rojn \'ermuyten kaj Sielens,
geprofesorojn.

I)uns la sama vespero, okazis la (liplomdisdouo al F-ino
Yvonne l:vnd(►I1Ck (granda merito) kaj al S-ro E. \fiouters
(merito), kiuj sekvis kurson gviditan de S-ro Sielens, nlal-
helpala pro (lcj°t•o.

Plie S-innj liot•ie-n. Facs kaj Van der Veken kaj S-ro.j
Amcr"•ckx kaj liueren zorgis por plej bela Koncerto, kiun
ili tamen reaŭdigos, en pli favoraj cirkonstancoj.

La Prezidanto kore gratulis la diplomitojn kaj dankis la
konccrtintojn.

1.a 1Ii-an, S-ro F iles faris boncgan prclegon pri la fabrika(lo
(le muzil:instrumentoj kaj stultaj membroj montris, sian
intereson per diversaj demandoj, al kiuj zorge respondis la
parolinto Iiittn S-ro Boffejon kore (lanids.

131t1'(71O. — <( Brua Grupo Esperantista ». ReÔa Societo.
—La konvene de la 21-a de Januaro estis dediĉata al ripetado
(le kantoj kaj dancoj por la festo de la 26-a.

La 26-an.,je la Ili 1 -2-a okazis en la grupa sidejo la solena
enoficig() de S-ro Sylvain Dervaux, kiel Honora Prezidanto.
Pli ol 200 personoj plcnigis la saloncgon, inter kiuj diversaj
cicslcrut•haj gesantideanoj. Oui rimarkis inter aliaj: (;es - rojn
P. Kempeneers, (ies-rojn L. Cogen, S-ion PétLiu, F-inon
.leunen, S-roll Swinne kaj aliajn delegitojn el Bruselo, Gento,
Ostendo, Rnocke, Cortemar•k, Ghistel kaj Mouscron. Post
i')aŭrnra snhskribo de la Ora Libro, komenci{;is la festo per
alp:trolado (le F-ino Y. Thooris, Prezidantino, kiu remen►or-
igis Ia altajn meritojn de la festheroo. S-ro Sylvain Dervaux,
efektive jam antaü 25 jaroj, kiel (lisĉiplu de S-ro A.J. Witte-
ryck, tondis grupon en Caprvcke (Or. FII.) kaj post Ja milito
revivigis la 13ru ;an Grupon, en kiu li estis sinsekve sekretario-
kasisto, prezidanto, honora vicprezidauto kaj de Decembro
1934 Honora Prezidanto. (Malsan ) malhelpis, ke lia solena
cnoficigo okazu pli frue.) Krom tio, li kun nekontparcbla
sincl(I)emo gvidis Ia grupajn kursojn duin deko da jaroj, kaj
l'orl►►is tiel centojn de esperantistoj. i.ia plej malnova lern-
antino, F-ino Alice 13ocreboom, proponis al li. nome de la
grupo, belan ekzeinpler►n de « Ot'igitrala Vcrkato (le D- ro
Zamenhof »,dum Iloroj estis prezentataj de la gelilctoj de la
vicpt•ezi(lanto : Karto liaj Yvonttc Poupeye, al S-iuu Dervaux,
la ĉianta inspiraulino de la Honora Prezidanto. I.a festo tiam
(laiiri;is lai'i sekvanta programo : bora kantado — 3-a rc-
prezcntado de «Nubetoj », unuakta leatrajo de Lucette Faes-

( :haprlle-à \Vat ines.
(;ento
\ 'alcou rl
\\'alc•ourt
Renais (Bouse)
IiruJo
Iirugu
lirugo
Rru};o
Brugo
Bruselo
Mijdrecht (Hol.)
Vottcrrt
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Tra la Mondo.Janssens, en kiu Iudis : F-inoj Yvonne Thooris, Yolande
Hubrecht,. Corrie Leibrandt, Cécile V()lckaert, Suzanne t)e
Kersgietcr, S-ino Alice Stroobandt, kaj S-roj Jef Deroster,
Gustave Dotselaere, François de Bel kaj Vital Jéhansart. —
Sekvis kantoj de I'-ino Alice Boereboom — kaj ludado de
(( L'Indispensable» plurlingva triakta komcdio de Marie de
Bruges, en kiu I udis : S-inu Gabrielle Poupc_ve,  F -ino Yolande
T-lubre(•ht, kiu ineritplene anstataiiis F -iron Juliette Boedt
nt:illic•lpataii pro nia lsano ; F-ino Yvonne Thooris, kaj S-roj
Julien Roose, .lel' I)ecosler, Charles Poupeye, Gustave Dotse-
laere liaj Vital .Téhansart. (:iuj geakt()roj el anlbaïi teatraĵo.j
akiris merititan sukceson. Ni tamen aparte ntenciu : F -finon
Corrie Leibrandt, kiu vivigis trafan ka rikatut oit de angla
strangulino, F-i non Y. Hubrecht kiel sento plena «Anjo »,
S-ron Dotselaere, kin en ambai'i komedioj n)ntri;;is ne-
lwmparebla konaikulo kaj S-ron Jef Deeoster, kiu pust
nu:tUcriĉa ludado en «\abeloj» kreis en « L'Indispensable»
neforgeseblan figuron de angla pastro. — Tiam sekvis plej
amuza halo, (luit kiu le hela Bo telo (le la Vertluj «Gilles »,
sub direkto de S-ro P. 1)e Vnogl►t. akiris grandan sukceson.

La j;enerala laüstatnia jarkunsido de la grupo okazis la
`?ti-an en Sidejo, en (ecsto de kvardeko da genietnbroj, (:iuj
ĉiuj ricevis elczenlpleron de la nove presita « Stat uto ». stultaj
avoj senkulpi„is pro malsano. Post elokventa ntorala raportu
(le F -ino Thooris, Prczidantino, sekvis detala ana1izo de la
grupa aktiveco dum 11133 de la Sekretario S-eo G . Groothacrl.
Financa raporto de S-ro E. Guillaume montris sanan
stalup, post kio S-ro Ch. Decoster, bibliotekisto, konstatis Le
la grupa na eo ne suli('e uzas la bibliotehan servon. Post tiu
serio da raportoj, la ĉecslautaro aprobis per slaratio la
konaitatan a(lluinistration dunt I935, kaj laai propono de
S-ro R. Gr•avcrman, tuj eeclehtis sa minanierc la esttaiitau
komitaton. Pluraj interesaj proponoj pri estonta agado estis
poste aprobataj. (aug ĉeestanloj subskriId» Ii ne la Oran
Libron.

La <t-an de Februaro en la Kunvenejo, okazis vespermango
je mituloj kaj fritilaj terpomoj. Tre gaja humoro regis inter
la kvindek p:irtoprenantoj anhoraii pliaktivata per la gajaj
kantoj kaj spritaĵoj cie S-roj Guillaume, Dotselaere, 1(onl-
bauts,kaj Jef leenster.

La 11 -an ntalfern►igis en la Sidujo nova kurso pur progres
artoj, sub gvidado de P -ino Y. Thooris kaj c?eestata de -lu
gemembroj. Post tee interesa leciono, la finu (le la vespero
estis (ledieala al diversaj arantioj kaj intima interiarola(lo.

131t1'SELO. — Esperantista BruselaGrupo ». — Sepdek
personoj ĉeestis la jaran feston de Bruscla grupo la 24I-an d^
Januaro. La festkomitato, kiun gvidis S-ro Jacobsiltn plene
sukcesis amuzi la Ĉecstantaron.

S-eo Centnerzwer, ingeniero cl Valenciennes, faris prov-
Icelonon de sia rekta metodo. S-finon Staes kaj S-ron Sadovski
lerte akompanis S-inu Grüuebaum, pianistino, en tre aplaŭd-
iial kantoj. La komedieto : « Pro Dio, ne esperantiston », tre
gaje ludis S-ino Plyson, kaj S-roj Castel, Hart kaj Jacob-
solin. Ni ne povas citi ĉiujn personojn, kies helpu agrabligis
la vesperon. S-eo de Regl tiun tutan propagandfestoii kotn-
entariis... en kvin lingvoj por konlenligi la plej postulenrtju.

Post tio, oni dancis gis la « etaj » linioj.

1)1u am'on,9-an de Februaro postla meze, la Grupo, gvida ta
de Fi•aiilino Kestens, verdigis la arbaron, en \\'ateri ael. Tin
promcnadu tiel plaĉis, ke uni petis F -finon Kestens organizi"
Ekskurson 1(( rmmulon (Irni(r)ri•ott (le ('i1( 111(u lulo.

(L\ FO.enta Grupo Esperantista 	 L 1_ an deG p p
Februaro, Ia :grupo malfermis novan kurson por ciel:alun da
gc•lernantoj. ei estas gvi(hita de S-ro I)cman, Kasisto de la
grue().

1..a semajnaj l:ttnvenuj okazis regule ĉiuntcrkt•ede en. la
lernejo. Ili estis agrabligilaj per konku►•so pri vorlforuta(lo

kaj ankaŭ per kanticcionoj. S-ino Lacroix bonvolcme gvidas
tiujn kunsidojn. 	•

La Gluan ĵaŭdon (le ĉitt monato la membroj Lunvenas ĉc
S-iron Lacroix, 223, Strato de Kortrijk'o.

Dum tiu kunveno oni pristudas la grcipau Vivon kaj la
ri med()j	 giu prosperigi..

grnpantj estas kore petataj c'cesti;rcgulc la  lin ii enojn.

Societo Lieĝa por la Propagando (Lieĝo.
Chenée, Selessin). — La 28-an de Januaro fini; is la kurso en
11ocheporle kun 5lcrnantoj, kiaj farusekzamenon.la 3-an de
Marto.

Intertempe okazis la;;eneialaj Lunvenoj (le la grupoj ĉe kiuj
estis prczentataj la linjaraj raportoj haj reelchtataj la diversaj
komilatanoj.

La perl•cktigaj kunvenoj siallanke okazis regule, kun la
l;tttinia sukceso, laü la anoneitaj programoj.

I.a 1G-an de Februaro S. L. P. E. havis generalan kunvenon,
sekve (le kiu, ;;ia komitato nin konsistas cl S-roj Baiwir
(prezidanto), Ilissot (Vicpreziclanto). 1)echesne ]Sekretario),
F-ino lia I vir, S-roj Leroy, Denise (efektivaj knmitatanoj),
Magotleaux, Martinv, Goven, Ponthir, Lallenmand (kumitat-
anoj anstataŭatttoj). Tiu j;enerala kunveno lasis al la
ĉcestantoj plej bonan impreson pri la nutra stato de la afero
kaj plej grandan fidon (tri estonteco.

Familia Kroniko.

NEKROLOGOJ

Brua (jeu po anoncas kun ,randa nial ojo la morton (Ic du
el siaj lidelaj nlcnabrinoj : F-ino hachel DIZiER (•; 2;2 :TM
kaj S-ino Paul I)l': LI SCLUZE (-',• 7/2/36). Plej sincerajn
kot►(lolencojn.

NASKIĜO

Kun riojo, ni sciigis pri la bona alveuo en nian mondon de
lilineto Johan no, ce (;-roj Morris De lietelaere, An tverpeno.
liorajn gratiiloj•t.

DONACOJ
Regule ni taras a1\•okotl, por ke ni ricevu don-

acojn, kiuj helpos nin ek\"ilibrigi, alilnaniere ne-
ekvilibrcgajn financo u.

Titi al voko taules ne estas bone priatcntata kaj,
l'Ale, ni, jan (ie multaj monatoj, nur ankorail
ricevis u sol(lojn » (le la Bru ;a Grupo.

Ni tial ne hais plu la kura;on, konservi Ilian
rui)ri kon specialan. 'l'anmeniamonlente, ni devas

e la plej malgrandajn donacojn.
Ni do *liras, ke, tie Oklobro 1.)3I Ais .1:tttu tre.)•

1996, la Brua Grupo ha\ - igis al tri. kun Ilorloga
regulc(•o, sumetoju (le Fr. ;i.—

De la lasta kvili;o Ais nun suite : Fr. ,ties. -__
Ni esperas, ke, proksi1I1an ii oilaton, •1)i 1)o\'oS

mencii, krom la nova « sol(jo» aliajn etivç.nintajn
suntoin .

La Belga Konstitucja Leĝo

La aperigo de la lastaj artikoloj estas pro lokmanko
prokrastata ĉjis proks ima numero.

"$•ewati. r1 k 14wM1►mv .
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NM^ $,,11, 	 1•1411, lp • iH$t. , . • 	 • 1	 1letn1111 •
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4114.114 »id 	r ,, • 	.i r -.1a11:11.1Nr, l'rfm4IMu4'n1et11 4tlr l'I
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Umee1saS• et le Radio.
Dont r.aa •nutshun+ tien lier % b l'rtlranger, le gonvOrallenenl

I.t9s1114.q emplois, depuis (turncue tem, déjà, l'Espsiranto, fit
,41 etsbit pour undr . vuurles I' .\ II. I-
l.'Rsper•anlu •u Jupon.

Is' Japoii qui a déji édité tant de matériel de prupagllud.•
'touristique vient de l'ait( lirultr*• tin nnuveuu pro*peclu*. II
+'ai11t d'tln (léplianl «(.vidl'olio pur Vujal;ai►toj en \Iuul'oAkilu..
(H u lde pour les \'oyagcurs nu standchéol(ouo).

L'Esperanto à la Foire de Lyon.
En vue de la Foire internationale d'l:chantillun•..  pli 14n4o

Heu il (.von du 5 au 1:1 mars prochain, le Comité ,1 ddt•Idé
d'éditer une série de 24 cartes vues différentes avec  Textes 1•n
I:sperunto.. •
L'Esperanto dans le Commerce.

Les grandes fabriques de porcelaines Lomonsov, rn It
Soviétique, ont décidé (l'employer lEsperanto da 	 Ir11r%
relations avec l'étranger.
L'Esperanto et la presse mondiale.

Le quotidien « Suomen Sosialidemokraa(ti »  (11eIsingfurs,
Finlande) publie régulièrement une chronique en Espéranto,

Le Bulletin (les Amis de l'1.'. It. S. S., édité en Hollande,
contient aussi une rubrique esperan Liste.

En Tchécoslovaquie, la revue mensuelle «NesicniZoravnduj»
traite de sujets pédagogiques en Esperanto.
L - Esperanto aux Chemins de fer.

La Direction des P. 'I'. T. (l'Autriche vient de décidei de
mentionner aussi en Esperanto les informations, se trouvant
dans le Guide des Chemins  de Fer et da us celui des aiiI lois.
L'Esperanto en Grèce.

Dans les Ecoles Moyennes d'Athines, 462  élèves suivent II,
cours (I'i?sperautto.
L'Esperanto aux Pays Bas.

La Fédération des Sociétés néerlandaises pour les Relations
avec les Etrangcrs a édité une brochure en Esperanto : « La
l.ando de Rembrandt ».
L'Esperanto et la Jeunesse.

Au congrès international (les :Auberges pour Jeunes Geus,
gui a eu lieu eu Pologne, la délégation française a proposé
l'emploi de l'lsperanto.
L'Esperanto en Roumanie.

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Boucarest
prévu plusieurs chapitres en Esperanto, clans sa a Liste des
Représentants de Commerce de Iioucarest ».
L'Esperanto dans la Principauté de Monaco.

Le « (;rand Hôtel des Etraugers s de Monaco emploie
lEsperanto dams ses relations avec sa clientèle. Il a (alité un
prospect us en Esperanto.

Esperanto en Toerisme.

Ilet Cunlitrit van de Handelsbeurs van Parijs heeft een
mouie bruchuiir uitgegeven in kleurendruk e Parizo duts
I'rintrntpo (l'nrtj. tij(lens'de Lente).

Foperitnto in de scholen.

Volgens de jongste xtulisiiekcn, wordt un(Ieew ijs in Esper-
, 1110 verstrekt, 't zij verplichtend, 't zij vrij, in ongeveer

^iulit/'n
l11811111111:111(.1

 verspreid fit► meer dan Iil) verschillende.
luitde.

1)4• *opera nto-litt•rntunr.

t ut literloc verschenen in den han(lcl méér dan 1(1.0(10
, reken in (,eerauto. Ilet gaat hier gedeeltelijk, om 001 -
lu onkelijl.e, gedeeltelijk, o n t vertaalde werken.

Esperanto en Radio.

In de iiilzen(lingen, besten►d voor het buitenland, gebruikt
dr Nrs.iliaanschc rcgcel'ing, sedert gent imcn tij(I reeds, het
I ore:1111o, in liet zendstation neet korte golven van P. & B.F.

t •.peranto in Japan.
Japan. dat reeds zon veel propaganda-materieel voor

il'uin• uitgaf iti I•..pci•anIo, heeft nu weer een hieuw
prospectus doen verschijnen. 1 -iet gaat hier, urn een vouw-
lilaudje getiteld : « Gvidfolio por Vojar;'antoj en dianĉoüküo »
(Gide* voorde Itcizigers in \I antsjcoukowo).

Esperanto in de Handelsbeurs van Lyon.
Mcl hul oog up de Internationale \tinster-tentoonstelling,

die te Lyon zal plaats hebben, van den 3 tot den  13 Maari a. S.

I^ •i•tt het Comiteit besloten een reeks van 24 verschillende
/i,•htl(aarlen uit te geven met tekst in Esperanto.

Esperanto in den Handel.

De grootti Porselein-fabrieken Lomonsow, in Sovjet-Rus-
land, hebben besloten Esperanto te gebruiken,. in hun
I tetrekkIogen *net den vreemde.

Esperanto en de Wereldpers.
liet dagblad « Suumen Sosialdemokraatti » (Helsingl'ors-

Iiinland) kondigt regelmatig een Esperanto - laatij: af.
Ilet Bulleti •jii der Vrienden van Sovjet-Busland, slat in

Nederland gordt uitgegeven, bevat nuk een Esperanto -
hoek je.

In Tsjcchislovalije, handelt het maandblad « Nesicui
Zoi•avucla •j s, iii Esperanto, over paedagogische onderwerpen.
Esperanto op de Spoorwegen. ,

Hel bchcer der P. T. T. van Oostenrijk heeft besloten, ook
in Esperanto de vermeldingen op te geven, in den Gids der
Spoorwegen en in vlezen (Ier Autobussen.

Esperanto in Griekenland.

In de middelbare scholen van Athene, volgen -1(12 leèrli►i
gen cursusecu van Esperanto.
Esperanto in Nederland.

I l et Verbond der Nederlandsche Maatschappijen vuur
Vreetulelingenvcrkeer heeft een brochure in Esperanto  uit

-gegeven, get iteld : a I.a i.ando de Rembrandt ».

Esperanto en de Jeugd.
'l'ijdens het \Vcrcldiongres  valt de Jeugdherbergen, dat in

Polen gehouden werd, heeft de Fransehe afvaardiging het
gebruik van Esperanto voorgesteld.

Esperanto in Roemenië.

De handeis- en Nijverheidskamer van Bock arest beeft ver-

schillende hoofdstukken i►, Esperanto voorzien in de (( Lijst
der Handelsvcrtcgcnwoordigers van Boekarest.»

Esperanto in het Prinsdorp Mom iko.
Het «Grand ITûtel des Et.rangers.» te Monaco gebruil.L

Esperaito vuur zijn betrekkingen tart zijn elient( el. Ilet
ha(l't een prospectus in Esperanto uitgegeven.

t
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Esperanto facila
PROPAGANDO

Fl.,I1i (silllll(tlie).1an1 de longe mi ne ridis vin,
S-ro Stel !

s'i'1;L (lace) Jes, mi estis tiom okupita per la
enspezo de la kotizoj...

F LAM ? .?
S"l'EL (1,•laiide)	 .1('s,	 (Ie 	 ilia 	 Esperanto-

organiZo. ( 1'('1,(') Sud kial vi ne ankorai-i
estas Esperantisto, S-1•o I'lanl ? 'Fiel
praktika honto l:jc'1 vi ! .lcn, ilustrita
poŝ-tkarto el Ahesinio. (:u ne bela poŝt-
luarko ? Rigardu lit Esperantan tekston.

F L.AM (seninlerese) .les, bela. (plil►igle) \I.i scias
ke Esperanto estas forfit levilo por la
Moula kulturo. La homaro Mitas en la
ahisn ou, la 11701'0,1 SOVagi aS...

STE]. (/'ervore) Esperanto estas ja uiiiversala
rimedo. ,Jen anonCO en Esperanto-gazeto
('I (;enevo : I:uracilo kontraií kalvo ((le-
pretiatl/e ln ((rll('lO!)) Efike, Sinjoro
l':fil:e

ICI,.\\I ((leI.I(Irrlr) « Kapo inalsaga nek goiim as
orle I.II\'i ;as » "Iro nigre densa estas- la
hararo hollllll'a. La homo marŝas in-
diferente sut - vojo dangerigita per kapl-
iloj...

S'l'EL (inteligente) Vi scias, nui fabrikas kapt -

ilojn, ratkaptilojn. Vi ne povas imagi,
kiom da rilatoj komercaj oni akiras per
Esperanto.

11 AM (se111,l11pige) Se lui havus pli (Ia tempo...
Sed talll('il...

s'l'EL (!foje) Venu :II la dua leciono (le Ilia
kurso, S-ro F lanl. Vi dankos loin poste.
Tre facila lingvo, I)elsona, nill' dek kvar
lecionoj 1

J:L t I (l/romese)Vere mi venos. Mi (levas pllrto-
l)rciti en (•iu porhonla nlovado. Adiali !

TYN.

Rimarko. - En la :Inlaiia dialogo la In-
struanlo parolis erare pri la « sulikso » ge.
Estis « lapsus » pardonehla al Esperanto-pro-
tesoro. 

T.

l arnlLV11la okazilltaJO
En la flau(tra parto de nia lando ekzistas kutimo,

laïl kiu, (unt la karnavaltagoj, oni enŝlosas la
gepatrojn, la amikojn, i . t. p. La rezulto estas ke
la enŝlosit,lj personoj donacas iajn (lolĉajojn,

1 ¶):iti

sukerajojn aïl ei' 1,1i valorajn donacojn. Tio okazas
sabate por la virinoj, dimanĉe por la viroj, lunde
por la fraiilinoj kaj marde por Ia fraïi10 -j. Tiuj
tagoj estas liurilale noii>Iataj en Ilandra lingvo:

Vrou\\ - tjes Zaterdag,. i\tannekens Zondag, Meis-
jes Maandag» kaj « Kneclltjes 1)insdag. »

En la tirlmo kie mi laboras estas du íilinetoj
ĉarmaj, kiuj sekvas regule tiun kutimon kaj
ankorati plie ŝatas ĉokoladon. (:iuj en la domo
estis jam enŝlosi la •j kaj tiun alvenis mia vico. La
íilinetoj ne tre bone sciis kiel l'ari kaj li ne la pli
jlllla diris :

- « Fraiiljno, ĉu ci ne bezonas eliri la magaz-
enon ? »

\li respondis : « Ne » ... sed tamen ion  pli mal-
frue mj eliris.

:lpenail Ili Ir:tnspaŝis la sojlon, kia m illi aildis
Fermi la pordon bruege post mi kaj (tu voêeto •1
« gajaj » kiuj tre alal)le diris :

- « Fiaiilino, kion vi donos al ni ? »
)Ii respondis : « \1i donos dikan kison. ►)

•« I to ! » ili respondis iom Inallaiite kaj ili certe
opiniis ke ili êiutage havigas :)I si tiom (la kisoj
kiom ili volas.

\ii rediris ŝercante : «(;tt el)I e vi preferus ion► (la
êokola(to?»

-- « J('s, .ies ! » ili ekl:riis saltanto kaj ri(legante
(kaj tuj (malfermis ia pordon.

Estus dc'iirinde ke tin kutimo ne per(lil u kaj
plie certe interese por ekscii ên ankaü alitoke oni
.in praktlkas. L. LESCRAt'\VAET.

Li•1 Gazetal'o parolas...
Redaktas : H. A. R. S.

Zamenhof-stratoj.
I,a urbaj konsilantar(►j de Houilies (Seine-et-Oise), l'et•-

pignan (1 yrénces Orientales), Thiers (Puy- de-Dtne) kaj

I.iévin (Nord) decidis nomi « Strato Zamenhof » unu el

la stratoj de tin,j urboj -

Jubileo.

La Cseh ((c) Institut () festis autafi kelkaj monatoj, sian
5-jaran ekziston. .ien kelkaj t•ezuIIatol atiugataj de tilt  ĉi

Institucio : 40.000 gcicrnantoj partoprenis kurson, 4110 pro -
fesotoj instruas Esperanton en :i:i diversaj landaj laU metodo

Cseh kaj -it) propagandistoj t•oja};as de UIIU l a ndo al alia..

Esperanto kaj la itaternacia Gazetar'o.
i,:, Ciutapa ,jurnalo e tiu()meti Sosialidemol:ra:Itti » (Fin-

lan(Io Helsinl;î) puhtikigas Esp-o-kt•onikon.
Esperantista Ituhrilco aperas regule en la « liulten t) de la

amikoj de la Li. R  S S  » en Holando.
I :n (;cltosloval)jo la ĉiuntonata gazeto «Mesiĉni Zpravodaj»

publihigas pri-pedagogiajIl artikolojn.

Esperanto en la Turismo.
En Itutnjo eldonij;'is bela gvidlibro pri Napolo kaj Pon)peo,

en la lingvoj Franca, angla, itala kaj esperanta.
La Oficejo por Fremdultraiiko de Oslo (Norvegujo) eldonis

tre interesan libreton : « Oslo en unu sentajn()  »•
Eldoni;is 1a t)ticiala (ividlibro tra 1)iksmudo : (I enlravas

Esperanto-parton.

gela ftfie.  t*Mt►alttL,
*Ittt i: t+w 	1'► • en Mate
IIIIN te Illtoen 	lil cltlnu^

toperMOlo ha) Rac110.
Le korutluti► .le la Konten, Foiro de l'arizo eld.•nla \►elan

L..lorltun I,t (),tiun() ,. l'nrizo dunt Printempo ».
taperanto •n In lernejo.

I.A Instruado de I•:.peranto, parte (Ieviga, parte nette% iga,
nkatuss rit prnk.in►utue 'ma IernejOj en 1)li ol (3(1 land()) dr 1:1
tttottclo .

laprrnnto• Verkoj.
Ja ni div,el.aj .tttistilcoj pri Ia verkoj aperintajen E.prraiito,

I►riMt n :(b,j..j, tra.lukc)j t'iuspecaj estis farataj. Lasta Mlnlislilco
lin Ilk.as 1.1 nombron de tiuj cl(lonajoj nis non je In,INUt.
Esperanto kaj Radio.

.late de longe la JIrazila Itegistaro aplikis lapct•antou en
porelcsturlan•laj elsencioj de la niallongouda stacio

t3rajla Progr•amo.
l'or hlinduloj 1:( n)onata bultend  de la ĉehtaj stacioj estas

eldonata en punl:lo.liriho. kid sendnhe estos granda Bojo por
niaj blindaj santideanoj.
Esperanto en Japanujo.

.Iap:Inujo kiu en la lasta tempo jat) aldonis plura,jn speci-
inenujn al nia turismu propagan(Int:(terialo liveris novan
t•:Ildprdspektc►n : Gvidfolio por \'ojayantoj en \Ian ?oükilo n
(.in rldonis- kaj sen pagedïsponi;as: Sad-\lan(•nria Kompanio
( S, \I. IL)

Esperanto kaj la Komerco.
La tre grandaj pot•celanfat)rikoj « Lonionsov » en Sovelio

ckuzas Esperat)to1 porvtice.
Esperanto en la Foiro de Lyon.

l'or Ia Înternacia specimcnfoiro en Lyon (5 -15 n)arto 193(i),
la Komitato decidis eldoni serion (le 23 diversaj bildkartoj
hiin tekst() en Esperanto.

2;;
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13ibliograffo
.II, ItO.11l: !t .11.!u), !E : 1111 110.110,1 EN 11(1.47'O, NE FO11-

r.liS,l.vTli l'lll /. I !ll'^'!1(1. Tra(lrrkis el la angla : G. B( ,tcl rstt
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LA VOCO
DE S1A MASTRO

La "Marko

[ni 111011(1e konata

pro la perfek tee°

de siaj produktoj

Korte Koepoortstr., II
ANTVERPENO

Finno fonda(' en 1828
CIU.1 MASTRUMAJ

BOLS

--

2,75

—
3,50

	4/811.1•11MMILIBMIfflimlY

PERKORESPONDA INSTRUADO

INSTITUTO MONDO
Socicto de Personoj L ii ii limigita Itespondeco

44. Avenuo De Bruyn — WILRYCK.

Lecionoj en lingvoj : Franco, Anglo, Ger-
mana, Esperanta, k. a. — Komerco,
Stenogratio. Kunmeto de paroladoj kaj
prelegoj. Preparado al êiuj elizamenoj.

L. VAN WASSENHOVE
2. Philipstockstrato 	 BRUĜO

Librolenado -Organizado kaj enskribo de la libroj
Kontrolo — Starigo de Bilaneoj --- Raportoj ----

Serêadoj — Ekspertizoj — Komercaj Informoj.

BELGA MA RBOR DO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Bone konata de mullaj Esperantishij

P. BENOIT, Delegito de U.E.A. Posedanto

UPPERBUSCI I

Pentroarto en 	 Hungarujo.
F. Szilagyi 	 Centhon In— 99.--

en Faremidon. Toselie 	 Karintliy. 	. 	8.--

Poetoj. Tosche . 	16.50 27.50
2(1 	- 	33.-
8.—

11.--
77.— 37..-
211 — 23.50

38.5ti

39.511
.19.50
78.—
91.—

103.50

Por Aela-Mem broj : 2(1 " -„ mal pli.

Meridu e: Belga Esperanto-Instituto K. S.,
Antverpeno. (Agento por Belgujo).

:lino iIi Toojuuroo. 	 — gimomun .
Adamson 	 . 	. 	. 	 . 	• 	.

Celloslonaka Antologio. Ratnaryt — Ginz .
Interpopolu 1:ondula. E. Privai . 	. 	•

	

Luksa. 	 .

Tri Homoj en Boula. Jerome R. Jerome. Tra d .

liodash
alksa.

31. -
—.—

Arthisiorio 1. lickici — Kaloesay 	119.—

Arthislorio 11. 	 » 	 80.50
Lukso. 	 90.--

En la prezlisto de niaj propraj eldonajoj en 	 kelkaj
eraroj. Ni donas êi poste la gestajn prezojn :

INSIGNOJ
1 kostas F. 2,50 anstataŭ F. 2,-

N' 4 	» 	3,75

No 7
N" 11
N' 9

AuroGRAFLIBRE'ro.i. F. 10,— kaj F. 12,--

Firmo « NOVELTY »
S-ino L. VAN WASSENHOVE-BOCKHOLTS

2. Philipstockstrato 	BRUO

KORSA.10.i 	 ToLA.io.;
Lieras en tuta Relgujo kaj hi ii korespondoj in end'

1)aurc
I' iii 	 fornoj

1 1W1.\..\N kaj
(iiispec(tj InPuwelurilol

Lavmainoj « JOHN t(

Fit ii 	 per gaso ah karbo

ilembroj de

Belg(i Ligo Esperantisto  ç) uns tuba 1(111

BELGU.I0
HOTEL VROOME

20, BULVARDO ROGIER. 'rEL.37
UP,'N/JEITO	 1-4 ESI5ERANTISTO.1

ĈIUJ ESPERANTISTOd

KAPVESTAS
sin Ce

SAMIDEANO CAUS
e:apeloj : Cquj markoj kaj prezoj

Kasketoj pop vojagi
Ombreloj por Sinjoroj

Fil m° fondila en 189S

Vondelstrato, '19, Antverpeno

Vizitu BRUO'N (Belgujo)
arta urbo je 15 Km. de la Norda Maro

kaj haltu :

HOTEL DE CORNET D'OR
. 2, PLACE SIMON STEVIN

Sidejo de la Brua Grup0 Esperantisto.
Centra situacio je 2 minutoj de la Stacidomo..
Ire komfortaj êambroj, bonaj mangajoj .

honaj vinoj kaj ire 	 nroderaj prezoj
Gui parohis Esperanton. 	 English spoken. OS (10(i).

3,-
2,5(150

3,75

brulant aj fornoj « JAN JAARSMA »

OSTENDO 1

Presejo de le:1.1;A ESPERANTO-INSTITUTO, Koopera Soc., Willemsstrato, 21, AN'TVERPENO.
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