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PAF wdrosej kaj Inrorinoj vidu la lastart paĝon.

A N T A ti LA L: L L KT A D OJ

perantistoj voëdonu par Esperantemuloj
	N 	In% I.	 I. en vi estas favora al la ideo de Esperanto,

I 	 kiel bi•I1►lingvo internacia?
	'I 	 '_'. (`.0 vi, i e renovigo de via mandato, promesas

I 	 Iaj 	 l^ Il;aul, iA1% nla Iaa.1 	 helpi al la akc•eptigo dele propono,kivantaŭvidos
►rla.iolallan, ite ni Iiudiaan, ('n MI;( l' aaa 	 la eiakondnkon de Esperanto en la lernejojn?

	pi r1III011i, la,an 	Iri la putdtt IIi'l	 I,:a noanoj de tiuj parlamenLanoj, kiuj faros jesan
elrl, t,aisloI 	 respondon al tiuj du deniancloj, aperos en « Belga

,stila ni riI nli , kian, Iin c i anaaan^ 	 I'. peraaatisto », kelkajn tagojn antaŭ la elektadoj.
	Iuen11mq de niaj allahau (:nnnha• , a . 	Ni tion promesis al ili. Ni tion faros.

►i Ligo belelan leteron, en kiu $i iII i•iaa 	 haj ni esperas, ke ĉiuj Esperantistoj ĉiamaniere
lano, kiu havas la intencon sin prezenti sul,tenos nin en  tiu klopoelo por ion efektivigi en

	leAdona periodo, individue dunia ►ndi•. 	 la oficialaj rondoj.
p(•nntgns pri nian ,tero. 	 Tiuj, kiuj konas parlarnentanojn, estas petataj

	n'1onaa d:a lIiverManj kategorioj (le personoj kaj	 Iuj skribi al ili, esprimante la esperon, ke ili
	inatere.alloj sin tan rn ts :al tiuj homoj kaj ricevas 	 bone olos respondi jese al la deanandaro.
	promesojn. klaI ni ankaii ne demanda) promeson.	 Tiuj, kiuj estos  • donintaj preferan voĉon al iu

l'ruinesO ne ►aaachr nuloras .' Malbonhunaora lumin Esperantema kandidate, estas petataj tion skrihe
e^ aidonaas : precipe nr promesu de politil;islO. tiel sciigi, la tagon anem de la elektadoj, al la kan-
ni nae e.Iu Ifl 11)onhuanoraj homoj. (Iidato, tiel ke li vidu, almenaŭ per kelkaj leteroj,

	Ni (lirai al ni, ke se promesoj ne amalte valor:as,	 ke Esperanto vivas kaj ke Esperanto povas esti
	lana la tuja estontec•o kaj la tuja efek I i vigu de nia 	 utila eĉ al Parlamentano.
	Ide :alo, ili laluen povas esti utilaj, se ni kapablas 	 Nur kunlaborante tiele kaj farante bruon ĉirkaŭ

grupigi iam:aniere tiujn, kiuj iam ion promesis ni, ni iam ekvekos la oficialulojn, kies sub-
an) ni. 	tenon ni tamen bezonas.

	En di'. ersaj parlanaento •j jam ekzistas grupetoj 	 Mat:a. JAUMOTTE.
de Esperaantenaaj deputitoj, kiuj, se Ie propono
estas aaitai inel:ala al ili, tamen ne plu kapablos
eĉdoni kontra ; i. 	 ATENTU : la Februara Numero !
kaj staras ekster ĉiu dubo, ke, se ni volas akiri

kelkajn tiajn promesojn, la plej bona momentoPro eraro en la forsendo de la Februara
estas tiu antaŭ la elektadoj. 	 Numero, kelkaj dekoj inter niaj membroj

Sed se ni skribas al tiuj homoj, kaj se ni esperas ricevis DU ekzeniplerojn anstataŭ unu. La
en la liciindeco de iliaj eventualaj promesoj, ni sekvo estas. ke en la ekspedejo ni ne plu
Esperantistoj (levas ankan firme decidi, ke ni posedas eĉ UNU numeron, por la nov-
subtenos tiujn, kiuj promesas nin helpi. abonantoj.

	'l'ion ni povas, se, en la listo de la partio por kiu 	 Ni petas la personojn. kiuj ne konservas
ni volas voĉdoni, ni donas preferan vocesprimon sian numeron ûin sendi al Avenuo De
al tiu, kiu estos proanesinta al ni sian helpon. Bruyn, 44, Wilrijek.Al I:a parl:ametttanoj ni demandas :

	 Kun kora danko. 	 LA DIREKTORO.
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KOMITATA KUNSIDO.

Kunveno de la Komitato okazos en « Brasserie
du Sac », (;randa Placo, Bruselo, 1)intancon, la
]c)-►n (le Aprilo, .je la 10-°'.

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

Sub la Honora Prezidanteco de S-ro VIC'T'OR GIIISI.AiN,
urbestro de la Louvière, liaj la latroneco de la « Komerca
kaj industria (:ombro de la Centra Regiono

,'-a 1NFÛR 11BULTENO.
1) Ni estas 111 aliintoj, lo;antaj dise ĉie en

Belgujo kaj eĉ en la eksterlan(lo. (BruAo kaj La
Louvière 17, Bruselo kaj Antverpeno 1.1, Genio, 12,
Braine-le-Comte (i, k. i. p.) kaj la anlaiilaboroj
estas Iinitaj. Nia laI(ifolio 1):ll(la(I ekaperos liaj
multaj amikoj povos plenumi siajn promesojn.
Autaileu, dis 200. --

2) Nia glnnlarko ricevis grandan sukceson. Sed.
ni fabrikigis de tii 25000 el:zen)plerojn, kaj ni

ankorail havas.... Sendu 5 l'-ojn al nian poti•el:-
konto 111.910  kaj vi ricevos 100 el:zem I)Ic•roj11.

3) .ien la progralno de nia XXV-a.

Programo.
Sabaton. 30-an de Majo.

14.00 It. Malfermo de la akceptejo en «Brasserie Centrale»  ,
Drapeau blanc. Vizito al la ekspozic•io de esper-
antaĵoj.

15.00 h. Ekzameno pri profesora l:apableco en la ŝtata
mczgra(la lernejo por knaboj, rue (lu 'l'emple
(I andidatoj sendu sian cnskribon al la ;;encral:
sekretario de B. 1.. E. kaj la ekzamenlcotizon 50fr.
al la potilĉekl:outo N , . 1:33.767 - B. L. E. \\'ilrijck
- Vizito de la u rbo gvidata de Turisma Federaciu.

211.30 h. Laborkunsido de Helga ligo Esperantista en la
grupejo. Poste - Intima liaj interkonti;;a
vespero en la grupe.jo.

Dimanĉon, 31-an de Majo.
9 00 h. Por katolikoj : Diservo en la pre; ejo « Sankta

Jozefo », Placo \!augretout - PredILo en Esper-
anto.

FiCIALA PARTO:
1).4. h. Kunveno sur la konlunuma Placo, antaït !a Urb-

domo.
10.00 h. Oficiala akcepto de la urbeslraro.

Fotografado sur la ŝtu )aro de la Urbdoino.
11.30 h. Kongresa kunsido, Ocncrala I:unveno  de R. L. E.

kaj de U. E. A. belaa teritorio, en la salonego
« Placo .Jules Mansart.

13.30 h. Festeno en la salonego de la holelo « Excelsior »-
strato Albert 1-a.
ATEN'l'U : de la 14 I ) . gis la 15 It la festeno estos
disradiigata pere de la radio- stacio \\'a llonie
Bonne-Espérance.

16.00 h. Forvelatro per specialaj tramoj al Binche, la urbo
de la fattaj Karnaval-festoj, sub la gvido de la
Turisma fcderacio. Vizito de la rempartij kaj de
la malnova urbdonio. Akcepto de la Turisma
Sintlikato.

18.30 h. Reveno al La Louvière.

20. :30 11.	 En la salone;;oj « Palaco » : l'relego de 'blinda
samideano, dancoj, kantoj, teatrajn, k. t. p.
Poste. (i<randioza halo knn bonega orkestro --
Specialaj dancuumeroj - Malvarma bufedo.

Lundon. de 1-an de Junio.

9.00 h. Foriro, picdc, al Houdeng-(;(rgnies. Vizito de la
iplevigito speciale funkciigola je nia intenco.

Vizito (le Vitrofabrikejo. Reveno al La Louvière.
12.O0 I). Komuna tagmai, o - (ejo indikota poste).
I.1.011 lt. Forveturo al Jlariemont per specialaj tramoj.

Vizito de la 11Iuzeo, gvidata de S-ru muzecstro.
Vizito de la mirincla parko. Poste : Libervolaj
promcnadoj kaj ainuzaĵoj.

17.O(111. Fot•iro de .\Iariemout per specialaj tramoj -
reveno al I.a i,ouvière kaj diri ;o.

Oka Listo :
F -ino \•argtterite Huyghe, 	 Bru go.
S-ro Gtstaaf Dcrese, 	 (koto.
S-ino Gustaaf I)eresc, 	 Gcnto.
S-ro Emile Dubrav, 	 liraine-le-Comte.
5-ino Ensile Dubrav,
S-ro .J(rûtne Moevkens,
S-ino Jérôme Muevkeos,
S-ro Louis Francois,
S -ino Louis François,
S -ro \lare I)clforge,
S-ro .1 . De slaever,
S-ro Ent i le Roone,
S -ino Emile Boone,
S-ro Charles Decoster,
S -ro Vital Jébansart
S-ino Savinie.Jéhansart,
S-ro Swiuue,
S-ro Paul Nvssens,
F-ino Maig. Nvssens,
S-ro Paul Blaise,
N-ino Stt. anno ( 'Jalon,
S-ro lian(lour l:(louari.
S-ro Déposé Hector,

1.a

Al la bela l)oziti\•a rezullato, kiiln la L. K. l' .
sciigas al ni, ni (levas aldoni ke, se 111 ali;intuj
estas bela cifero, la dato de Ia Kongreso tamen
ankaii jam alproksinii as.

Se Ais nun, estis bela ago de honvola hunhelpo
aligi, nllil iY1as vere devo.

Ali(o pli 11lalfrua, malfaeiligas la aran ;ojn.
Ni do insistas por ke iquj, kiuj intencas iri agla

Kongreso, tuj informu S-ron 'l'assin kaj liajn Lun-
laborantojn.

Tion dirinie, iij tamen, por oji;;i i•iujn niajn
legantojn, konfesos, ke, por la Brui a Kongreso,
kiu tiel hele sukcesis. la enskrihoj, kiuj •aperis en
Belga Esperantisto de Aprilo nur atingis 150. En la
numero (ie Majo i; is 75... sed Junio jam diris 171...

Ni ne forgesu, ke tiun (•i jaron, la 1-an de Junio
ni.... jam adiaŭos La Louvière kaj rellejuti ;os,
felièaj kaj gajaj pro Ia helaj tagoj; kiujn ni estos
pasigintaj tie

Ni do rapidu.

p. Mwteallaro.

0,011 Ii,p .'rn1110°Grupo.
KMi111^`11('jO 	 Ih• Witte

4, 4%.11111111•414.1 . 1.8114r ; Mu'
* # I11 i1111a j1111jKr mo.

44•. 14141 s 414 Leessa 	 •Ih171u kni
^tJK.+la+ 11.SI1)•. 141! I «parant.

l 	N, IIIIIIIIN k N11^Idlr

aitigge r,4*.e. 1tu111'a granita notules o
krolarto (I o1 »7.111.

ral# 	 . kun Iu kultlabimro
14 14« 	 k1tj \'erttu ^ 1011.

TK% 1(:1 J •N khlnu .l1olilo ' (;NM ^'I) I
Du /lf'Kt/'/fW ,

iilnooN ek^kurno at 5 4 Anju.
I .1,^^.^ 	 ,t...lr lltt•.pet•u uit t(I. a.7 21.

hrupn (.t'ts )o Esperantista. Rega
Iau111urd( 	I1. III 21)-1. --- SII)I:.IO:

Is Illulrlt-(:orncl (1'O1 . », ploc() Simon
11.1, il1.1.:)1); hl'NVI.NI:.IO: Katejo «\'11ss1n-

0 Ii$v,kurll%tIallt, 2. rut' (Ies Blanchisseurs.

1141114111, en la bidet) : I.1lerainru parola do de hun;_,ara Esp.
Wfilli(^ IIIINhr

1m S4 *. rll ht tlldejo : Kallla Vespero, sub gvidadu de
Supe■e I:u .I I ;no Ik ei ebouu►. l'oŝ inarka hors,.

N1 111 Lutt' eneju : Iioresponda Vespero, lau
Ob • Ln l'rtdcliho 	 Prezidos S-ro Poupeve.
tao, rot Ia kun'eneju : Isrolado de S-ro (;ruvern►an,
Io. pri • NIorlpuno ». Prezidos F-ino \Tanden lierghe.

w. b. I ,1 g! oint IIIIiI.IO'l'EKO estas malfermita êiumarde,
do la III. :N).n Qltl lu .'tt en la grupa sidejo. Bibliotekistoj :

roj ( :h. kist J. I)eoi,ter. Tic ankaït samtempe : vendado kaj
oleid.ulo de esperantu,joj : libroj, steloj, p0.tkartoj, skrib-
I1 a pet i., I,. t. I►.

11111'SEI.O. - «Esperantista Brusela Grupo».
kii 	 ene•jo: o Brasserie du Sac», Glanda Placo,4,

t IIIIInde je la 20.:30-a Ii.
I)imlul('on, la :►-au : Ekskurso al \\'oluwé, Putdael, ltouge-

(:loilrc, .\udergbent. Iiendevuo je la 1-1 h. 30, Avenuo de
l'ervueren. Pont de \\'oluwé. Tramoj 29-31-39-40-41.

London, la 6-an : l'.mrolado (le satnideano haghv,  je la 2011.30
I.a 13-an : Paskan hindou. Ne okazos kunsido. 	•
La 20-an : Sinjoro Castel organizos dcbaton.
1.a 27-an : Teatrajt.

(il•:N'I'O. 	 Genta Grupo « Esperantista ». -
Kun vetlejo en I :1 lernejo Nova Strato Sank ta Petro
N" 4 : (•iunlerkrede je la 7-a vespere.

La 1-an (le Aprilo: Parolado (le F -ino Lvcke pri «Abisinujo».
La K-ami : Vizito de S-ro Jules Baghv, la esperantista poeto

cl Bmlapeŝto. Literatura vespero, je la 7 1.'2-a en « Hotelo
Colombophile ». -

La 9-an : (ienerala luii\•eno je la 7 1.2-a vespere, ĉc S-ino
I)e lirck, 223, Kortrijhstrato. S-ino De livcl: priparolos la
morton de i)-ro Zamenhof.

La 15-an : Paska litertempo.
I.a 22-all : Parola(lo de S-ro A. Laloi : « (:tt spiritist'o estas

nur ludilo :>»
La 211-an : parulado de S-ino (:riel : « La saneco (le  la

infanoj ».

Grupaj Raportoj :

Reĝa Esperanto-Grupo ,. La Verda
%Noto... 1)fnt.o i.0(, la 23-an de Februaro okazis, post-
IsIMIneze, ;;randa It•,10 por la' infanoj de Ia membroj. Tiuj

t'pnl^ ntultnunlhraj kaj •kosttu uita•j. Sen speciala progran1o,

110 IIlfto ta111t•11 i;;i , nitt eI la plej bone sukcesintaj.
I.q 2U -au de Februaro oni hartludis.
l.11 7 -un de Marta, okazis granda Kabarc(Ivespero. .1e la

kione tcu jaran, la plej gaja aligosfero chregis, kiam la « Verdaj

I^ualwj sul) la g% id.,do do verda Feino, S-ino Vanc!erVeken-
\'itll hoekel, ekican: ur la ario de « Madame la Marquise »,
Iu • Kanton de la 1•:•.peranto-Kabarcd, » :

i: IIIIau la Krizo, la malfcrvoro
Kaj Ia dorment' de Verda Stel'
l-;tikas • nut• III hmll1nnloro,
.Ien gi fari ;;u tiu cel'.
\e timu do, SIIjoro Prezidanto !
I rovi is jam bona rimed' :
tie t•estas t ruo) l•I) monatprogratun,
Vian tu ron al la Kabarect' ;
t^.i per detclunn', humor' kaj kanto
(:iujn allogos ul kunven'
Kaj tiel helpos al la propagando
I  Esperanto-Kabared'.

Ni kompreneble ne, dotale, povas rerakonti, tie i•i, la tutan
prugranlon, hunmetitan de tiuj gajaj verd'uloj. Ni tamen
diru, ke S-ino F il es-.Limissen% atidigis belajn piano-ariojn ; ke
S -ro \Vouters'luite ridigir per siaj ne tro a verdaj » rakontoj;
ke S-ro Anlervckx adnlirigis, unu fojon pli, sian belan voĉon;
ke S-ro Ver'tuvten reo montris sian talcuton de poeto kaj de
(leklanlisto kaj Icc, - en Ia Kolbasoj », S-ino Vander \'eke', la
afitorino, S-ino Amervc•kx kaj S-roj Van der Veken kaj
AIllel•1'ek1 havis okazon por bone amuzi la publikon, ne
fo rgesante sin -mem ! Kaj ni kompreneble ne forgesu la

spcacker» S -ron Vues, dil>lun►itan desegniston !
La Prezidanto, S-ru .tattnnutte, dankis c"iujn kaj speciale la

animon de la Kabaredo, S-inon Van der \'ckcn-Vara liockel.
La 14-an, S-ino \'aul der Vesen parola11is pli « La 1)atico

tra la ,Jarcentoj». tii houe slcizis la historion de tiu diina arto
liaj agrabligis sian teorian priskribon per helaj diskoj. La
parulado efektive okazis en la innzikvendejo de G-roj Faes.

S-ro Boll'ejon, vicprezidinto Iciu anstataïtis la Prezidantou,
forrestintau pro ntalsauoto, dankis la paroladistinon kaj la
gegastigantojn.

13111:(:O. - « Bruĝa Grupo Esperantista », Reĝa Societo,
- Post leciono por progresanlo,l gvidita cie F-i no \'v.'l'hooris.

okazis la 18-an (le Februaro sukcesplena parulado de
I,elltenallto Marié pri Itenesanco en Italujo. Kvardek kvar
ĉeestantoj gaje aplaûdis tiun novan membro'. S-ro Groot-
haet•t montris la bildojn, gratulis kaj dankis «sianvarhiton».

I.a 25-an, kvindek du membroj ĉeestis la. neforgetieblan
I::u•naV Ilaii vcspertuangon en a Vlissinghe »• Agrabligis la
I; unvenon la hongustaj kuniklaĵoj preparita,j de S-ino Jéhan-
s;u•t kaj la kuirista talento de (esinjoroj I)e Vooght, kiuj
faris rapidcge dom la aliaj ilin n►an ;is, 531) bonegajn pufajn
l'ritpastajojn. F-ino Hubreclit kaj S-ro Deleloo sin plej hele
alivestis. Surprizoj 1>ruegis duin la dancoj.  .

'l'rideh du membroj ĉeestis la kuitvenon de la 3-a (le marto.
Unue, leciono sub gvidado de la grupa prezidautino, poste la
\'icprezidanto S-ro l'oupcY(• donis ('iujn necesajn klarigojn

` pri Belga Esperantisto duin la membroj legis arlikolojn.
.Multaj specialaj numeroj de lielga Esperantisto estis dis-
donataj, kun la petu l:e ĉiuj bouvolu dissendi tiujn l'onega,jn
propagaudilo •jii al amikoj kaj konatuloj.

I.a 10-an, je la granda Bojo de 39 ĉcestantoj S-ino Slaes-\ II
dc Voorde el lirusela kruro vizitis la grupan l:unvenon. Si
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vide proksime al la ekzakta
IIatreveno de Ia grava fun-
ebro, I:jii tl•alis la tutan
IieIgan kaj inlernaci:rn Es-
l►erallto-luova(ion, per la
morto de S-r() Fr. Schoofs, la
ltel;a Esperanto-Grupo « La
Verda Stelo » organizis Di-
manĉon la l.i""' de 1larto, en
la enterig(jo « Schoonsel-
hof ,,, intiman cerenloniou
sur la tombo de la bedaŭra ta
amiko.

Gin êeestis : la Prezidanto
de la Ile;a Belga Ligo
Esperantista, S''" Kelnpe-
neers ; la ĉef(lelegito de I'.
E. A. S-ro Morris De Ke-
lelaere ; la Administranto-
Prezidanto de Belga-Esper-
auto-lnstituto, S-ro Ver-
ntan(lere, kaj kompreneble ĉiuj gvidantoj de la
Rega Antverpena Societo : S-ro ,laumotte,
Administranto-Prezidanto ; Boll'ejun• Vicprezicl-
anto ; Facs, sekretario ; De IIond I, liolsius.

estis tre kore akceptata ; plej afable ŝi dankis. Leciono sub
gvidado de F-ino Thooris kaj kartlu(toj, lexicon kaj alia,
sub tiu (le S-ro Groothacrt plenigis la programon de tiu
bonega vespero, Ide regis fcrvoro, lcrneulo kaj Bojo.

GENTO. — « Genta Grupo Esperantista	 — Dunl la

marta monato la kunveioj okazis regule Ciumerkredc cn la

lernejo, kiel kut ime.
La nova kurso, gvidata (le S-r( l)cman bone funkcias kaj

Tiuj gelernantoj regule reestas.
S-ro Ednlond Lüdür gvidas la perl'ektigan kurson, Idu bone

progresadas.
La grupaj kunvenoj okazas sub la lerta gvidado de S-ino De

Ryck, kiu uzas ĉiuspCCa,jn rimedojn pur agrabligi tiujn kun-
venojn. Paroladoj, konkursoj kun belaj premioj, pri vort-
fara(lo, vortludoj, kantlecionoj, nenio mankas por interesigi
la ĉeestantojn, kiuj tre ŝatas tiun gvidnlanieton kaj estas tre
dankaj al S ino De Dyck.

BRIJSELO. — « Esperantista Brusela Grupo ». — Kvar

delegitoj de Esperantistaj organizoj ĉecstis la Kongreson de
la Junularo por la Paco, en Brusclo, la 2-an de Februaro.

Sirijoro Jacobsolrn faris konvinkan prelegon pri utilec( de

Esperanto.

Familia Kroniko.
KONDOLENCO(.I.

S-ino Fr. Schoefsfratinotl, S-ino La inlerwijil (Alilveipenm)
kaj S-ino L. Van Wasscnhove (Bric o) patrinotl perdis per la
morto de S-ino Verstapi ii-Van den Putte (Aniverpenon  lit

2-3-3(i).
Al ili, kaj al iliaj parencoj niaj knndolenc(j, saune hie) al :
h-ino Cécile Van(lc \Palle (Brut;o) pro morte► de ŝia patrino

S-ino Vande Wallc-De Cock (18-2-36).
S-ro Campe (Br•ul;o) pro mollo de lia bopatriiio S-ino Meirc-

Van(te Woe stvne (28-2-36).

Jaumotte: dekstre , S-ino Fr. Sehoofs. S -ro Leono
kaj S-ino Kempeneers.

Sielens, Van Dijck, Van den Bossellc  , (Iuin la
familio de la lormortinto estis reprezentata de nia
bona sanli(ieanino S-ino Schoofs, S-ro Leono
Schoofs, S-ro Theo Schoofs kaj diversaj parencoj.

La ceremonio mem estis tutsinipla. Post kia m
ĉitij (estis amasigintaj ĉirkaŭ la toniho, S-ro slaur.
Jaumotte, elparolis, meze de la plej profunda
silento, proksiniunie la jenajn mallongajn vortojn:

« La Tempo kuracas! La tempo estas la plej bona kur-
acisto ! diras proverbo, kiu ekzistas en preskaŭ (?iuj lingvoj
de la mondo. La universaleco (le la ideo estas indiko por
ni, ke gi cnhavas grandan beraĵou. liaj efektive, la vivo, kiu
alportas al ni pli (la batoj ol da feliĉajoj ne estus portebla
pur ni, se la m ildiga Tempo ne iom post iom, forprenus de
nia kuru. la plej akran doloron.

(r Speciale en hi Esperantistaj rangoj,. la Morto ja
 multajn inter tiuj, Ljtij plej aktive Lunlabor•is kun la

hedatirata ntortinto.
« Se la Tempo povas mildigi la ĉagrenon, tamen restas  al

ni la Memoro, la memoro pri tio, kiun faris la murtiuto
dum sia vivo ; la memoro ankaŭ pri tio, Lion li daŭras 1'ar•i
per la post\i\•u de lia ekzemplo.

«Kaj tre certe, menlorante pri la granda laboro,  kiun

fa ris ti-ro Schoefs, ni ne pli bone povas doni sienifou al nia
vizito, ol prolnesantc al S-ino Schoefs, ke ni ĉiuj kune, —
S -eo Kempeneers, reprezentau to de la Ligo kaj ĉiuj
hunlabor: u ttoj en « La Verda Stelo », (latin pos. kun
nelac.igebla lcura(;o, la laboron, Militi' pionire cklcoi encis
Frans Sehoofs.

(Tiu promeso estos tre certe 1)o t- S-ino Schoofs, 1:1 plej

. bela signo de amikeco, kiun ni povas doni al la memoro de
ŝia iro frue foririnta edzo. » •

S-ro Jaumotte tiam, nome de « La Veilla Stelo»,
inetis helan florgarbon sur la tOnhl)an Stonon kaj,
(lun1l minuto, resl)cl:le 1):iltstaris kaj salutis.

(:iuj poste pasis anta(i la tombo kaj baldait la
Mono malaperis suh'lloramasego.

kaj meze (le la silento, ĉiuj b:1ldaii forlasis la
belan, sed funebran parkon.

ronebroj
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Iii Il reiuln reestIR Id hnntllui	 i n l n
	helpu( ul li( propagoudu, II , en I;' 	 ian►

diflultun funkrluu,
ho lul►olis sur la brlelrl,iika kampo.
Ktperuntisies	 ‘'audevill( en I at•1ea

e u — l-aI(tu teatrajo de Paul Spaak, !elel;e Il
	1f1) ; « gI ne legos }lin ., originala nlonologu (11H11. 	I .

I1rvuo de la Sepa, originala unu-akta revuo I1911	 l.a
AmuzI.rtnj 	I akta teatrajo de ilichet Zamaeoj-., lamega
Traduko (Pil1) kaj «Bietje (Itinjo)	 1-akta tealydjet4) dc
Nluurits Sub ite, traduko, kiun riu konas kaj luis (ltrl I).

Kiam estis starigita la I.. R. R. pur la 7-a l'niversiiI i
Kongreso, Itiii okazis en lttl I en Antverpeno, lia patro prenis
lu prezidantccon kaj \Villenl igis sekretario-kasisto (le la
organiza komitato. Ciu povas imagi kion tio reprezentus. Se
tiu Kongreso Ionege sukcesis estis graudparte dank'al lia
laboro. Estis dum tiu i{ongreso, ke estis ludataj lia traduko
de « Kaatje » kaj ankaŭ la revuo a de la Sepa ».

I)urn la milito, 1)-ro Van(lerhiest vojagis Anglujon, kie Ii
Multe helpis la helgajn elmigrintojn. Post la milito, li
a iikor•aii dum multaj jaroj restis tie.

Post la morto de lia unua edzino, li tamen ret•enis Bclgujon
kaj de tiu illOillent () Ii logis en la ĉel'urbo, kie li forlasis la
prakti kon de la kttracart() pot. i; i jurnalisto. Li, de diversaj
jaroj, estis regula kunlaborantt► de « Ilet Laatste Nieurvs»,
Ici u perchis, per lia morto, seriozan, zorgenla11 kaj konl-
petentan kuplaboranton.

Daillc'a l lia honllltrliera, gaja karaktero, al la vere:11tatteli-
I►u ^a forto, kiu esti, en li, li tuj estisadoptata de niaj brusela • j
sarni(tetlnoj, kiuj, — kiam Ii pro lia satistato definitive devis
rezigni sian l'unhciou de prezidanto, — (louis al li la titolon
de Honora Prezidanto.

la tuta belga Esperantistaro konservos pri li la plej punan
memoron de kunlaburinto, la memoron de fidela amiko.

Ni prezentas al lia vidu ino kaj al liaj parencoj, la eertigon
de nia kora konsento.

DRO VAN MELCKEBEKE.
Antan kelka tempo ,jam, mortis en Anlverpeno I)•ro Van

Jlcickebeke, unu el la bonaj kuiilaborinloj de la unua horo,
en la belgaj rangoj.

Post Ia militi,, i)-ro Van Aielcicebelcetanleu tute nlalinteresis
sin pri la Esperanta n1OVa(lo, kaj eĉ forlasis la postenon de
f,in„va Komitalano kaj la meutbrecon de niaj diver•sa4
o rga n i s nl oj .

Li estis Luneldoninto de « Pagoj el la (lan(lra Literaturo »
Icaj tradukis «Blinda Rozo », de Conscience.

La Belga Espc•rantistaro kun danku êiaui repripcnsos pri
tiu, kiun li iam (agis p o r nia afero.

Tra la. Mondo.
Pro) I(1'imll(tj not►(Ijoj kirrj (rrtkorcttï envenis je la

I(►..l(r minuta. kaj kies a/)eri(IO en lin c'i mimera estas
(Ir; irin(1(I, (inter tiujj rte estas I(r plej nt(il((/rnl)I(, la
belli sella (le (rn( , nc•elOj, 1,111 jn iiiuj amikoj (.l Brrrj(
l_ale!.lis), r►i (lei'i(lis, ne presi, en lin c'i numero, 1(►
teignis rn /1,rI►(Irn k(r j friineu lingvaj.

Iiel (►Iii vidas ell l(r c i sm!)(rj l;s/)rr(rn(o-nOt)(rjelvj,
I(t elf/(rr,(r ntor►(►lq Il_j (tll)Orl is al ni sn jire ir)leres(tr)
maleriol((n par /,r-((r,n/i Iii l)resa(1an (le speciala
hullello, sen(l(,lHI► (tl ne-1:'sl)er(tnlrsloj.

^.t lnn►(^n nlenli(Ias I)r•i la j(cl.lu, /.e (Ie la I)ttlleno
de Marta r)i /)r( ;eis .il/I) rl;--ent/)lerojn I)li, al necese,
tsar //mugi al lin'. kittj ar(koratí, dezirus kelkajn
Ilsuf/uliojl? (,I,(r.- (- (le in Tesla (nr /)rO/)(f(/(trtelo.

i'I'i liti j folioj, ni (li, u, ke, eslonle, la pre_o estas
pli Im(t!(tll(' Ol (jis nun. La (III unuaj s/)erlij permesas
((l ni litn ) rm(tll)linlli^Ion :

100 ekzempleroj kostos Fr. 15.-
50 ekzempleroj kostos Fr. 8.-
25 ekzempleroj kostos Fr. 5,---

.\'r (taillais (irr j►i , kiuj honr'Olis es/)rimi al ni, sian
konlrrtleron /)ri 1(1 novaj /)rol)a(lal►cliloj. Ni (tramps
I(1 (rrrrl►ati ttnn(rjn 1(111 (Iii diversaj kon(•e/)1oj. 1.(t
irtler•rsttlnj !mimai!, informi nin, pri la forma. kiu
11(tn(ts ilian »referai,.

En lu immola de » r jo denove (r/)er(►s PRO-
PAGANDA NUMERO kun nrmllaj freŝaj kaj interesaj
novajoj

10n1 (tntaü rnict Kongreso, (iii volas l)Ose(li /)ro-
/)(tc/an(l(trt materialon .'

La. G a zetaro pandas...
Reclaktas : H. A. R. S.

Marista Ligo.

Ni raportis pri la rondo de ;)lar•isl i Ligu niversala, kaj Ia
seiigo he; i aperigas jam !mua it , tre interesan bultenon certe
centigas pri ;ia solozeen. La bulteno (jamt aperis 5 numeroj)
enitavas teknikajn detalojn tic• n urtidkonataj ŝipoj, la pri-
studon de faka terioinaru Ic. t. p.

Fondo de Nova Akademio.
Duin la nacia kongreso estis I'undata Esperantu-Aka(Icniio

de l'sono. ('i tute ne havas kiel rulon, alt et' uur intencon,
ku n tr:,ŭstari la laperantaln Akademion cil Pariz(: ; i uur
kontrolos pli speciale la lingvocc(lt u►n de Esp.-0 en l suno.

Esperanto ĉe samfakuloj.
En Eopcnliagu 28 aillomohiILoi n !ukist(►,j partoprenis ek-

zamenon pri la seipr,vo de la lingvoj franea, angla kaj
I;spet'anl0.

St vat porno.
Ian pishelm (Bas-Rhin) uni estonte uurlos unu straton :

.( Rue de l'espt ranto ».

— Ĝoju ni, Trinku ni... La « Distilejo Van Zuylehuur » eu
:luisterdam, produktas vinon kun la nomo « Oude Eenever
Esperanto ». 	 (F.sperunlo --- l'. 1;. .-1-)

Esperanto en Anglujo.
Duni 1:1 pasinta .jaro oni konccntrigis multajn prupagand-

dee-

Maldekstre: S - ro Schoofs

II I 'ï
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klupodojn pul• konvinki (u instruadkom pelcntmlujn kaj
Iernejest rojn pri la %lito, factice° kaj neeeso de Esp-o. Entute
oni fari, provleriunun antan 15.000 gclernant01 liaj 500 gc-
instruistoj cl 101 icrnejoj kaj puriustruaj institticioj : la
rezulto esti~ la (Iisvendu (Ic 6.0(00 lernolihruj, al  la ceestintoj
de unu el Ia provleciunoj.

La internaeiaj floraj ludoj.
(:iujare dum Ia liataluna esp-o-kongreso okazas la  i nter-

naciaj Floraj Ludoj, l:iu •j konsistas cl literatura konkinsu en
kiu partoprenas esperaut isto,j el Tiuj Ian(iuj.

(:i-jare ili okazos en Mamo'.-Katalunujo, de la 31-a tie \la,jo
is la 2-tt (le Junio. l)etaloj I pri la kouktlrsoj (kiu,j 1 povas

partoprcni kiu ajn literaturema santideanu) sendos laii peto :
K:ttaluua E,sperautista Federacio ; C. \'alcueia 215, 13arceluna
Ilispanujo.

Londona Federacio Esperantista.
En London° fon(Iinis lederacio kiu grupigos (Iajn Lun(lon-

aj►t grupojn, ĉu fakajn, politikajn, tendcncajn aü neŭttalaj u.

pot. honluna laborado pur kaj per (Esperanto.

Esperanto en Germanujo.

— Pro la oficiala forjeto de Esperanto el Germanujo, jant

Iluis multe da inko. Ankaŭ jam multe ŝangi(;is.
— Aperas nu it regule Esperantogazetu : « I)eutscher Esper-

ant()-liund u, tute rc(laktita Cel'(na111ingve, tute en la signo

de la re imo gcrmanuja.
Alitlanke Hitler faras gravan propagandan por la

Olintpiaj Lu(1Uj en lierlino (193(;), PERE 1)E ESPERANTO !--
Infortnoju oni bonvole donas en Esperanto kaj dti n t la tuta

Ulinipia(lo Esperanto estos uzata en Inl'ormoliceju.

— Esperanto en Japanujo. — (:inaj studentoj en japanaj
Icrnejoj en l okio sukcesis organizi sian propran stu(lrun(lun.
I.a aima 1 urso konsistas el la lee. po du horoj. -- Okaze de

Ia 16-a kongresa de Federacio de Virinoj Rondoj pledis S-ino

Aisaka antaŭ 289 reprezentant((j por Esperanto.

Esperanto en Nederlando.
i.a Intcrnacia Kongreso por Renovigo de l'E(luhalu kaj

lustruado, kiu okazos en Utrecht, uzos Esperanton egalrajtc
apud la 1ranca, angla, germana kaj nederlanda lingvoj. (:iuj

paroladoj kaj (lebatoj estos tra(Iul:ataj en Esperanton.

El Finlando.
En Helsiul:i I'()n(li;;is nova faka Esp-o-grupo. La membraro

konsistas cl sepdek trai istuj. Ekzemplo por la aliaj landoj

El Svisujo.

La Iirntu M. Schacl'cr S. A. e1 Beni. eldonis Esp-an pros-

pekton pri siaj clduuajoj. (J i uzas ankaŭ Esp-on en sia

korespondo.

El Danujo.

1)e la :3 -a de Majo gis la :11-a de ,Linio en la .-\ka(icl io

« KORN\lol) u, Sill:cborg, organizil;as kursoj, latijn gvidos
diverslandaj profesoroj i: a. 1)-ru Pri\at, Collinsou, Iterencf-
sottn, A. Weido, de Word, Engltoln►. k. t. p.

Esperanto kaj taksiistoj.

Pli kaj pli Esp.-o penetras la fakaj° rondojn. .jus oni

starigis 'en London° lclubon de esperantistaj taksiistoj kitl_i
regule kunvenas kaj daŭre proktil:as nian lingvon. Ili jaIn
revas pri taksiista ligo tutmonda I

Esperanto en Grekujo.
Ateno : en la diversaj tnezlernejoj, 4(i2 gelernautoj vizitas

E-kursojn.

Esperanto kaj u Wij
La redakelu de t( \Vij », ncderlanda ilustrita gazeto, kiu

en havas esp•-an pakon kaj (tro tio ricevis multajn po tajojut
el Ia ekste•lando, decidis al Tiuj (:iuj sendis antaŭ la. 1-a de

Esperanto facila
La Logikeco de Esperanto

iNSI'RUAN'I'O (ilistrile). Ni pt•ijr<u'olos en lin

(•i leciono la alil:sojn mal, bo, en, kiuj
apartenas al ]a plej facilaj. Mal montras

la kontratian- ideon, (.iun enbavas la
radiko, eh'/.. I)Otlü, malbona cigaro. Kiu

konas aliajn ekzemplojn ?

s , I't'I.'I' (kolti)inke). \lalalunlctskaloleto !

INS'I l-►. (1 orelLtuimIe). hion ? lia, ili komprenas

vian eraron. Mal ne signifas « i tt1b )na»

se(I la kontraŭon !
S'l'l'I: t' (ilt(ti/erl'llte). Nu, ;i signifu do : bona

alumetskatoleto. )1i preferas lion en mia

kolekto.
INS'l'Ii. (lli u lespel'e). \'i, S-ro l lana, montru ke

vi komprenis iiiian klarigon.
(bl•ilohlile). Paco venkos malpacon, (;•mr

amo venkos malamon

iNS'l'il. (dciiirige). Bone ! Bo montras la

proedzigan 1)arencecon (frato, 1)ol'rato).

An signifas la membron, la adeptoll ami

la lo;anlon. Ekzemploj?
l'L \1l (/)ru/llndc). I.a terano sutras pli prof:singe

al ni ol mia anlatino...

S'I'L'i 'l' (malice). :\Iia bopairino estas neta

malalio.
INS'l'R. (funel)t•e). londolencojn, S-ro Stull !

Mi sentas, ke vi ntiu komprenas. Sed (•il

ano havas logikan kontrailon ?

si . t_ . I,'l' (/i)t•tlilonc). (:cric. S-ro Profesoro ! Mia

bopaIri1 H) estas lute kontl'illia al 1111 !
la nana. Skribu
1)rovcrborl. (Li

cerbo. TvNl-:vErt1 M.

Majo bildkartou el sia lando, rcl:ompenei per ilustrita karto

pri Nederlando, kun esp.-a cuskrihu. — Tiu kiu sondas unue

ricevos premis 25 guldenojn, kaj inter la aliaj sendinto] estos

lotutnata 3 gul(lenol..\dreso : «W\'ij », Hekeveld, Amsterdam

Nederlando.

Esperanto en Francujo.
Duni la jar() 193(i la oficiala 'l'urisnta Oticejo de Boulogne-

sur-Mer havus sekretarion, scipovantan Esp-oit por doni

ĉiujn informojn al la multaj santi(leanoj, kiuj vizitas aït

trapasas Boulogne.
- La urba konsilantnro (le i.aon voĉdonis deziresprimon,

por la instruo . de Esp-o en Tiuj lernejoj.

Esperanto en AŬstrujo.
— i.a granda libroeldnnejo «Carinthia » en Klagenfurt uzas

Esp-ou. La direktoro de la tre konata entrepreno mens parolas

Esperanton.
— 1.a nombro (le helaj gvidlibroj kaj gvi(Ifaldfulioj pri

Aŭstrujo (lenc5■c. pliit is je unu : « Groszglochncrtransalpa

ŝoseo (>, kun 14 ilustraĵuj.

(i l'(!11
( f (

11l1l10LUX. Stcenstrlia' '.'I biti 	 Tel,
1;()\'rR,1l' I .. t 	 l'IiI•:(.t..u)

\I)IO A1'.\1{,1'1'0,1 	I i)\OGl1A1'0,I
j..\\II'( ).I –(:I0 I'OI; 1•;I.I•;I:'l'10 	 k	 I 	I'

I•:SPEIt.1\ I O l'.\I(()1.,1TA
R ADIOLU X, ine (les Pierres t)4 Brtig(••, Tc' il ï,K:►

PERKORESPONDA INSTRUADO

NSTITU_l'O « MONDO
Soeiett) de Personoj kun ijniigita lie`pondre)

44, Avenuo De Bruyn -- WILRYCK.

Lecionoj ('i1 Iingvcl : I'railca, Au rla,  (►(

luana, Esperanta, k. 1. — {olll('I•(
Stenogralio. – luni))clo de jaroladoj L.
preI 'goj. Preparado al i•j u j ekzamenoj.

OS'l'EN ll{) 	I,I;i.(il J( )

HOTEL VROOME
21), RUL\'.\ Rl)O ItOGIEII. TEL.37

l/1:'.\"t)Ft7t'U 1)1; LA I:'SPEIL1:\'I'lS'l'i),I

Korte Koepoortstr., II
A NTVERPENO

Î''ll'ln( fondita en MS
\I.\S'l'hU1lA,I iLO,I

Uaüre 1)rulantaj fornoj « JAN JAAHS1l.\
Kilil'ejaj lil'IIO,j

II()MANN kaj KUPPEIIUUS(.II
(iushec(i j Ili/(ulueilu'ilu j

I.avutatiinOj « JOHN «
Funheias per gaso all l:arho

.11enibroj de

Belg(( Ligo lal)er(mlisla (tuas rab((lun

An(llcetoj

•11•1{Nt1 \'I\ .\i, S.\MIl)EANAJ l'IR11O.I:
EN BRUĈO

ALGI2 AIN-COUCK£, 2:1, Vlantingstr. rue Flamande,
1'4tl.:13121. \'u(,I,(►tpaj Novajoj por sinjorinuj kaj knabinoj.

1 \It de In BOURSE. Granda Placo 22. Christiaens,'l'el. 3142.1
vus lu de Ia Ksp-istoj (1 n t►t la someraj koncertoj._ .

Car. VLISSINGHE:, Vital Jehansart, 13lcekerstr. 2, rue (les
111 1tnel►isseurs. humenej(► de 1i.G.E.:\rtaj kaj ondin. vitrajoj.
►t ACHEL CARPEN TIER, Genthofstr. 313, rue Cour de Gand.

(:ljgaroj, •Iabaku

( NEMIUIE de DIXMUDE, F-ino \l.\1. lIestdag11, St .lacuhstr. •^f .lae(Iile .. sl►eeialujoj : (butero, Ovoj, Frotnal;uj.
Dr GUCH TENEERE, J. « Agence Maritime Minne », ■ontvest,

I I 	 on►.Iklero, 'l'r.►nsportu, Eldoganigo, Asekuro, T. 33422
o -I l) il i; USSELLE, Stcenstr. 41 rue des Pierres. Tel. 33111.

In in(lutilri +►. r080- Kino -f\p:u•uto•j, Akeesoraĵoj, Laboroj,

I1OTE:L VAN EYCK, ..ilve-str. 8. Familia Hejtno, Centra sed, I.la .(I(,acio. bur;;a klientaro, moderaj prezoj.

M HUYGHE, Puttericr('j, 1. Ilustritaj potkartoj, (!imspecaj
norajoj pri Iii tl o. Ilelpa Pu .toficejo. 'l'el. 31561.

LONGE, \'lamingslr. 26 rtic Flamande. lia fo, 'l'en, Ĉokolado.
IHlvl(viloj. Tel. :11150.

Etni(•I MESTDAGH. Moerkcrl(sche Stw. 11:3 St-Krills, 'I tpet-
\lurpaperoj, 'l'apitioj, Urapirajoj, Scge; uj.

Ph. MICHOLT, Roninge►►str. 7, rue des Rois, apu71 Pre,lejo
\\'aiburgo. — Roboj, Manteloj.

C G. PLATTEEUW, \oordzandstr. 25, r. N. du Sablon,
I'el. 31.23 ; Fromaj;oj, kafoj.

Antoine POUPEYE. 1)ampoortstr. 23, St• Kruis. Tel. 31461.
t Îti •asekuroj en la tuta lando. inforinoj sets devigo.

RA HIER. \Vapennlakcrstr. 4, R. des Armuriers, Bontbonaj.
.\Iigda1mielaĵo. Buteraj vatletoj.

J. ROOSE, Bdo Guido Gezelle 15. Tel. 32224.
Ilolanda artefarita butero. Francaj vinoj. Senpera elvenn.

SABRE-DE VEEN, Stecustr. 76, B. (Ies Pierres. Tel. 33048.
Fl o roj -Agento cie « Fleurup» N.. 669.

VAN COMPERNOLLE. (c HET SCHAAPJE », Vischmarkt 6.
Iehloj, \1:►traeoj, Lano, Lantlokoj, Metalaj litoj.

VOLCKAERT, Geldnutntstr. 30, R. de la Monnaie. Tel. 336(17.
I'orl.ajoj, (.asajoj, korthirdajoj.

WITTERYCK, Stecnbrugge, 'l'eI.:3:3:13
(auspeeaj I:sper:u tt(►-presajoj.

ĈIUJ ESPERANTISTOJ

KA PVESTAS
sin ce

SAMIDEANO CAUS
(:apeloj : iuj markoj kaj prezoj

Ï asketoj por Voja;;i
Ombreloj por Sinjoroj

Firmo folidtl(( en 1898
Vondelstrato, 19. Antverpeno

INS'l'R. (rapide). Estas jat
a1lkOFaii la kuliinait

en Parizo(liht(is). Eè Verko ne fa.ri ;as

1
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FIS A N CHOMME kaj
Rue des Pierres, 80. Steenstraat

BRUGO
(;iuspecaj Stofoj kaj siIkajoj
13lanka Iol:tjo — Trikolajo . l

— 	 - - \Iehlaro

o

La « MINIPIANO BR7STED

G. FAES
Schoenmarkt, 16

Marché aux Souliers

ANTVERPENO
lostas

Fr. 3.250,—

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

2, Philipstockstrato 	BRUO

KOIiSA,IOJ — TOI.A.ÏOJ
Li veras en tuta Belgujo kaj Iaŭ kurespondaj mendoj

BELGA MARBORr)O
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Bone Monata de niultaj Esperatltistoj

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

L. VAN WASSENMOVE
2, Philipstoekstrato - 	 BRUĜO

Librotena10—Organizado kaj enskribo de la libroj
— Kontrolo — Starigo de Bilancoj  --- Raportoj —

Serêa( h j — Eksperlizoj - Komercaj In formoj.

Kelkaj utilaj informoj.
Par pagoj de holizr)j, rr1 U)lleoj, abonoj /(1j

donacoj. P. C. K. 133î.G] (Ie Bel(1n 1,i(1r)
lsperantistu (1i'ilrij(•h-.I rrinell)r`no).

Por pagoj (le hotizoj, lolĵ( uIo, festeno kuj aliaj
(rr(()(cĵoj dum la jar(( Kongreso : P. (:. K.
1119.10 en la kongresa urbo, nun La
Louvière.

Por pagoj al I E. A.  P. (:. K. 4/08.89  de la
re/delegitu S hr, kelel((ere (Specialu
Numero), tA Itt nel'1)eno.

Par pagoj (Il liel(1(I ESJ)('rrclll u-I nSl il 111 r) :
P. (:. K. 1089.58, .I niverl)eno (1Villeins-
Str(lto. .21).

Estraro de « Belga Ligo Espèrantista ».

Prezidanto : Uro Paul Rempeneers, 19, Avenuo Montjoie,
Uccle. (Tel. 44.53.00).

Vicprezidanto : S-ro Léon Cogcn, 32, Dreef, Ninove.
Vicprezidantino : F-ino Yvonne Thooris, 4, \Vijnzakstraat,

R. de l'Outre Brulo. (Tel. 320.86).
(ienerala Sekretario : S-ro Henri Pctiau, 60, St Licvcnslaau,

Brd. S' Liévin, Gento.
Kasisto : S-ro Maurice Jau motte, 44, Avenuo De Bruvn, \Vil-

rvck (A ntverpeno), (Tel. 777.38).
i:efdelegito de U.E.A. : S-ro Morris I)e Ketelaere, 23, Oosten-

straat, Antverpeno. (Tel. 962.46).
La Ligestraro estas krome helpata de du sekretarioj : S-ro

Charles Poupeye, 44, Ŝosco cle Blankenberghc, Brugo kaj
S-ro René Dechesne, 38, rue de la Meuse, Lieĥo.

Grupaj Delegitoj :
« Verda Stelo » (Antverpeno) : S-roj A. Faes, 16 1 , Schoen-

markt, Antv., kaj II. BolTejon, 23, Gladiolastr., Wilryck.

cc Bruga Grupo » : F-ino Yvonne Thooris, 4, \Vijnzakstraat,
Rue de l'Outre. Bruit() kaj 5 ,0 Ch. Poupeve, 44, Soseo de
Blankenberghe, Brugo.

« Bruscla Grupo » : i)-ro P. Kempcueers, 19, Avenuo Mont-
joie, Uccic, kaj F-ino S. Obozi nski, 364, avenuo Brug-
mann, Uccic.

Ges ta Grupo» : S-ro Henri Petiau, 60, St. Lievenslaan,
Geuto, kaj S-ro G. Vandeveide, 239, Zwarteheirestraat,
Genlbrugge.

« La Louvière Grupo » : S-ro André Tassin, 1, rue St. Joseph,
La Louvière.

I.iega S. P.' E. : S-ro René Dechesne, 38, rue de la Meuse.
Sclessin ; S-ro J. Bissot, 72, rue de Trazegnies; Sclessin,
kaj F-ino Léontine Baiwir 72, rue des Grands Prés.
Chênée.

Nieuwpoort' a Grupo: S-eo L. Braet, 6, Langstr., Nieuwpoort.

Haselta Grupo : S-ro Prosper Van Gencchtcn Placo Leopold,
Hasselt.

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

kaj Tialtu :

HOTEL INT  CORNE_r D'OR
2, PLACE SIMON STEVIN

Sidejo de la Bruga Grupo Esperantista.

Tre komfortaj êambroj, bonaj mangajoj.

Oni parolus EsperunIon.	 English spoken. DS (106).

Presejo de lil :I.GA ESt'I:RANTO-INSTITCTO, Koopera Soc., \\'illemsstrato, 21, ANTVERPENO.
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