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Ni 	elektu La Louvière !
tion. h.I►. I.^ L;.luto, ni 11:1IoIi	 Luis

vt+	 por la Ie;;don:tj (::11111►rul
'dormis vin pri tio, k, Belga Ligu I •.1^^

h komencis grandan prupagandon ru Iu
goj de la senataiuj kaj depntitoj.

I'arIIIe kaj skribe min atingis ltenst•.pI i n l,,l
plendnl►:Ij, ritale al la rezultalo de titi nia Idopt►du.

I.It hurtlu i•i:lln citlI)as . Belgo estas hoinu. Liel
t itj pliaj : li clul►as.

\tl ne 111:tlhatios al vi, ke mi ankaü dubis : 11ti
L on ►t►reneble volas esti homo... ili tuj aldonas:
\li malpravis... Ili, kiuj skribis al mi, malpravis...
Iaj vi, kiuj ne skribis, sed kiuj ver ŝajne sanl-
^I^Illlls, malpravis ankaŬ.

I.a senatanoj kaj deputitoj respondis al nia
alvoko. Ni kompreneble ne ;enerali u : iu pro-
cento respondi~. Vi trovos iliajn respondojn en
sekvanta pago.

Sed en titi iri ĉcfartikolo, lui volas niemorigi al
vi, ke nome (le vi ĉiuj, mi, en titi î i sanga loko,
kaj via estraro, perla subskrihoj de siaj prezidanto
kaj benerala sekretario en privata letero solene
promesis ke la Esperantistoj donos preferan voĉ-
esprin1On al tiaj, kiuj promesos al Ili sian sub-
tenon.

Vi ne mensogigu, nek vian prezidanton, nek
la direktoron de via organo.

Vi voĉdonu kun Esperantista konscienco por la
kandidatoj Esperanteinaj.

Sed, en tiu periodo, kiu iras de la 24-a de Majo
(legdonaj elektadoj) bis la 7-a de Junio (provincaj
elektadoj), vi ne nur devos elekti pri viaj reprez-
entontoj en la oficialaj korpusoj. Vi ankaŭ devos
decidi pri via partopreno al la nacia Belga Kon-
greso, kiu okazos buste inter tiuj du elekto-tagoj,

Tie ankait, vi elektu kun via Esperantista
konscienco. Sed mi petas vin, ne atendu bis la
lasta momento.

Jam 152 bonaj amikoj montris al vi la vojon,
tiun simplan rektan vojon, kiu kondukos vin al la

p 	 ,1 Ii i LI 1II en vera illlillla Esperanta
.1IIi	 fu i	revidi amikajn vina ;ojn; premi samide-
:tll:tlll	 Hujn : virto Lune natur- kaj arttaritajn

idin1l;tjujII...

Kaj kiam nti p:in►las al vi tiel... mi povas jani
:IIi•nligi vin pri tiu, ke kiel decas al redaktoro de
jtlrnato tiel lama, kiel « Belga Esperantisto », mi
ja ran iris, antan kelkaj tagoj, en la diversajn lokojn,
I; i t j n ni vizitos k une post unu monato.

Iaj se iuj eble hezitus, ĉar La Louvière estas
Intnova urbeto, sen historiaj monumentoj, sen
art plenaj loketoj, kiel Brugo, mi tuj respondos al
i i i, ke se en La Lon ii•re, I:t buo, kiun la kongres-
anoj havos tiun l'I jaron, estos tute alia, tio ne
signifas ke ji estos malpli granda.

El mia rond voja o, mi Lunportis kelkajn foto-
grafajn dokuntentt►ju, kiujn mi aperigos en la
nuna kaj sekvonta numeroj : Vidinda tre certe,
estas la bela parko de. Mariemont, kun la niuzeo,
en kiu ni trovos 111111 el la plej l•iĉaj kolektoj (le
antikvajoj, kiujn uni povas imagi al si. Vidinda
tre certe ankaií estas. la uni ka komplekso de la
iplevigiloj de la Centra Kanalo ; vidinda ankait

la urbeto Binrlte, Lies historio glora kaj ofte mal-
gaja respegnli:;:Is en siaj malnovaj remparoj.

Kaj revidinclaj estas ni ĉiuj, kiuj tiel bone
amuzis nin klllle, pasintan jaron en l3rubo, ke
vere jam longa ŝajnis la tempo, kiu nin disigis.

Antailen do : la ne jam alibintoj alibu ; la al-
i;intoj sendu sian mendilon; la mendintoj atendu
l►ace kull la dolĉa trankvileco pri la farita devo la
horon, kiu baldaŭ venos : tiu de la foriro al la
k ongreso .

MAUUR. J A UMOTTE.

ĈU VI JAM ALIĜIS ? Ne ? Farti do !

ĈU VI JAM MENDIS ? Ne ? Faru do !
Jes ? Dankon !
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La ŝiplevigilo de Houdeng-Goegnies, pri kiu ni, en a sekvanta numero, publikigos interesan artikolon

I •ytendale Caner, .Miss Nancy Cochrane, Miss
.Mary Eddison, Miss Cvmpthia Forbes, \1iss.Ali(la
Goodwin, Miss Carol Grosvenor, Miss Katharine
Newbold, 111iss Margaret Parker, Miss Barbara
I'titman, \Miss Peggv Rives, Miss Rosalean Itother-
inel, F -itlo Neriil1C\ kaj \Irs. Mac Gregor.

Post kian\ niaj amikoj estis, en privant kon-
versacio, klarigintaj la karakterizojn de nia lingvo
al la ge(eestintoj,. S-ino Morris mem, simple
starante apud la kameno. tradukis, I'razon post
frazo, la malgrandan enkondukan j )aroladeton (le
S-ro Ravestein, kiu klarigis kiel, dank'al la pro -
greso de la tekuiko, kin alportis al ni la tiel
nom itail lma1Iargall nnlator'an filmon, kin mezuras
16 milimetrojn kaj ne estas ilamigebla, li nuit
kapablas tealigi tiun belan inenlorigaĵon.

Li menlorigis pri la fakto, ke jans en 1932 li
filaiis la kongreson. I)e tiam 11 Cinjare taris filmon.

Kaj la (lu lastajn, la Esperatltistoj en Belgujo
nin konas. Kun S-ro Ravestein, ili faris vojaAon
ipe al Stockholnao, kunvivis la kongreson kaj iris

poste Ais tute norde... preskail al la Poluro
En la alia liltno, ili vidis la tutan Italujon kaj

gis la norda Afriko kunvojagis kun la relièaj kon-
gresintoj.

En la tri vizititaj urboj Bruselo, Antverpeno kaj
BruAo, la. sukceso de S-ro Ravestein estis sait(

granda.
Dankon ni uldas al la flrtllo SI EMENS, kiu

afable 1)rnnic(lonis aparaton por la montro (le la
lilnloj.

Kelkajn tagojn poste, la grupoj de Antverpeno,
Bruselo, Bruo kaj Ganto havis la okazon en pli
intinia, flul'e Esperaniista rondo, akcepti unu el la
plej belaj figuroj de la Esperanta literaturo.

Rakonti la paroladotl de S-ro Baghv ne estas
eble.

La relo (le lia voja;o, l: iun li faras je l'invi to (le
la Esperanto-verl:istoj, estas fari propagan(lou por
la Espera n t o-1 itera turo.

ĉi celon li plene atingis. Li efektive alportis
la vivantall literaturon, ne en sia valizo, sed en
sia korpo, en sia cerbo, en sia koro.

Sinsekve ĉiuj interesigis, ridis kaj suferis, je
l'aiidado (le ĉio, kion Baghy travivis kaj vigle,
vive rerakontis.

Sed tnalgraii la nlalagrablaĵoj, la vivo devas
I riuinfi kiaj tiel ankai"t,entiuj neforgeseblaj vesperoj
tliUmails la rido.

La belga Esperautistaro ul(lrrs dankon al  la
bonega Iropagandisto, Idu. pli bone ol iu iam
povis imagi, montris, ke Esperanto estas vere
Viva nta IIugvo.
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Atentït
La numero de Junio aperos la 25-an de

Majo kaj (iuj do ricevos ĝin antaŭ la
kongreso. Tiu numero enhavos diversajn
oficialajn informojn pri la Kongreso de
La Louvière kaj artikolojn pri viclindajoj
kiujn ni vizitos.

Estos vera KONGRESNUMERO !
La sekretarioj de la grupoj helpu nin

havigante al ni la tagordojn kaj tre mal-
longajn raportojn plej laste la 12-an de
Majo.

XXVa Belga Kongreso de Esperanto
La Louvière 30-31a Majo- l a Junio 1936

Sub la Iionora PI'ezidantec(> de S-ro ViC"TOR GHiSi.AIN,
urbestro de la Louvière, kaj la Patroneco (le la «komerca
kaj Industria Cambro de la Centra licgiono

)-(l I.VF ORMBULT1:;\'O.
1) Nia listo 1)!ilongij as... ni estas 125 kaj ni

petas niajn ailllkojn ne plu prokrasti la sendon de
aligiloj. Kiel (lirite en la lasta bulteno, ;ligo

pli Inalfrua i alf'aciligas la araneojn.
2).Nia faldfolU), kiu enhavas la ali ;ilon por la

kongreso estis sendita al ĉiuj, kiuj petis g itt, sed,
kiel pri tria glunlarko, restas ankor(lii Multaj l'ald-
folioj kaj ni estos tre felièaj, sendi ilin al vi...

Naŭa Listo :
112. --- S -ru Georges I)aenrs
113. — S-ro \ajda
114. — S -i no Vaĵda
115. — S -ro E. Ponlérol.Ien, laŭalfabete, la nomoj de (Mui (lcputiloj kaj senatanoj,

kiuj estas favoraj al Ia ideo pri «Esperanto », kiel internacia
helplingvo.

La (-) indikas tiujn, kiu.i ne tute konsentas promesi firman
Voĉdonon (le let;propono, gis tiam, kiam ili konos la tehston.

La foresto de asterisko do inclil:as kaudidatou. lci u sen-
rezerve akceptas vo3doni por legpropono, kiu en kondukas Ia
instruadon (le Esperanto en la lernejojn.

La, (o') indilcas personon, kiu deziras, ke lia nomo ne estu
uzata en nia propagando, sed kiu « en kaj ekster la parla-
menlo faros c: ion kio povos helpi nian celon ».

Senatano Bernaerts, E. (Antverpeno) ; (°)
Deputito Bouilly, J. (Mons) ;
Deputito Butaye, (Yper) :
Senatano Clesse, (Luxembourg) ;
Senatano Diriken. P. (Tongeren) ; (°°)
Deputito Getlens, Maurice (Bruĝo) :
Deputito Glineur, (Charleroi) ;
Deputito Goffaux,(Arlon-Marche -Bastogne)(°)
Senatano Hebbelinckx, A. (St. Niklaas-Den-

dermonde)
Deputito Henon, D. (Dinant - Philippeville) ;
Deputito Hoyaux, Gaston (Soignies) ;
Deputito Jennissen, Emile, (Lieĝo):
Deputito de Kerehove d'Exaerde, R. (Ante.)( °)
Senatano Lafontaine, Henri (Brabant) :
Senatano Matagne, Léon (Charleroi)
Deputito Michaux. Georges (Charleroi) ; (°)
Deputito Missiaen, Edg. (Yper)
Senatano Ohn, Léonard (Verviers) ;
Senatano Sasserath, Léon (Dinant) (°)
Deputito Van Opdenbosch, Leon (Aalst):
Senatano Volekaert, Vincent (Soignies) :
Deputito Winandy, S. (Verviers).

Krom tio, la Liberala Asocio de Bruselo skribis, nome de
siaj l.andidatoj, ke ili kun intereso siudos proponori

por -- Esperantan.

La Louvière
Roubaix (Fr.) .

I3oulogne (Fr.)
116. — S-ro Jack Centncrsver 	Valenciennes (Fr.)
117. — S -ro Michel Alglave 	 Blanc-Misseron (Fr.)
11$. — F-iuo Laura Verecken 	Aalst
119. - - René Curnc'llc 	\1areq-en-Barcuil (Fr.)
120. — S-iuo Léon Braet 	 Nieuwpoort
121. — S -ro Lion Bract
122. — S-ro Kart() tract
123. — S-ro i)elphant Mathieu 	La Louvière
12.1. — F- i no.leanne Loquet 	Aut\'erpeno
125. — S-ino Elworthv-Posenaer .1nt\•crpeno  (St llariaburg).

1.0 Lol.rc tinrcgre rc l^nntiraro.
P. S. -- La 213-an ni jam estas 152 1!

Du horaj prop;1 aII(L•l,j vizitoj
Retia Belga Ligo .Esperautista organ izis preska(t

samtempe, du vere interesajn rondvoj{i4ojn en  nia
lando.

Unue Ai invitis S-ron Ravestein, Nederlandan
Sanlideanon, viziti niajn grupojn kaj montri tre
interesajn filmojn pri la Esperanto-kongresoj de
Stockholmo kaj Korno.

En Bruselo, la e s traro de Belga Ligo sukcesis
akiri la subtenon (le S-ino Morris, la tiel sin-
donenla liaj tiel helppreta edzino de la Aitlbasadoro
de la Unui;intaj ŝtatoj de Nord-lnleriko kin per-
mesis la montradon de la f i I inoj en la Aitlbasadorejo
mem, al kelkaj altranga,j kaj tre konataj geinviIito .j
de la Atltbasador-edzino, (luth intima « teo ».

S-ino Morris individtte invitis S-rojn Kempen-
eers, prezidanto kaj Jaumotte, kasisto de « Belga
Ligo », .jennen, preziclantino kaj Bas,
konaitatano (le«Bruscla Ĝrupo» klarigi dum intima
kunveneto, la celon (ie nia lingvo al grupeto da
interesitoj, inter kiuj estis Princino Marie de Croy,
S-ino Louis Solvay, Baronino Etntnanuel Janssen,
la tuinistro cie Irako, F-ino de Jenevois, Miss



grava IIIIII.10'l'I;lit) estas mall'ermita t'Ittttlardr,
tllh•a til. 1.1 2o - a, c ii la grupa si(Iej0. IIIhliult•klaluj :

' . kaj .1 I)crostci• kaj F-ino \l. N'an ci en iietghe. 'l'It•
utlttlrtnpc : vendadu kaj inendado de e. pc1 i(ulajo_) :

i •laluj, poŝtkartni, skril)papero, k. I. p.

11Itl'SELO. -- tlEsperantista Brusela Grupo..
I■IItlVrnt•jo: et1Irasserie du Sac», Granita I'Ittefi. 1,

IIIt►ndt• j(• hi 2O.30-a IL

2. 	I.ii iido°, la I-.ln de \lajo : S-inoj Males parolus 1►11 « I1aghy ••.
La 11-an : S-ru Hart organizos dehatou pri (:eh-kursoj.
La 18-an : S-ro (:astel organizos literaturan dcbatou.
La 25 -an : F-ino l'erlchofs pritraktos la Belgau hi ,

lonlatiun.

•

N" 1:) : 'i'iunierhrede je la 7-a vespere.

(GI':N'l'O. - Genta Grupo « Esperantista —

Kun Ven('.It1 en la lernejo Nova Strato Saitkta I't'tro
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I; 	 ()NI K ( )Tra la Mondo.
L'Esperanto et la presse belge.

Suivant en cela l'exemple de feuilles étrangères, la « Gazet
van Antwerpen », « Het Belang eau Limburg », « Dc 13ilze-
naar », « De Volksstern », « I)e \lorgenpost» publient des
chroniques esperantistes. Depuis quelques mois, cela est
aussi le cas pour le jout• i:il anversois «Le Matin ».

D'autre part « L'Indépendance belge » et « De Nieuwe
Gazet» publient séparément et en vedette, clans leurs pro-
grammes radiophoniques les émissions en ou ayant trait à
l'Esperanto.
L'Esperanto et la presse néerlandaise.

Plusieurs journaux néerlandais publient déjà des rubri-
ques esperantistes. Tel était le cas pour « Wij », « Rusland
van I ieder », « De Nieuwe Fakkel », ( De Fabrieharbeîticr »,
« Dc Goede Tempelier », « De Arbeider », « 1)e Blauwe
Jeugd », etc. Deux autres feuilles sont venues se joindre à
cette série, notamment : « Onze Courant » et « De Jonge
Wacht ».
L'Esperanto en France.

•A diverses reprises déjà des conseils communaux nu muni-
cipaux prirent des décisions favorables à l'Esperanto et à
l'introduction de la langue internationale clans les écoles. Le
mois dernier cela fut le cas dans 18 conseils.

•Trois délégués des Esperantistes français se sont rendus
chez les ministres Guernut et .lullien, pour leur demander
d'introduire !'Esperanto dans les programmes scolaires. Les
deux ministres ont promis un examen attentif et soigné du
problème.
Rue Zamenhof.
•Pour la tantième fois, nous enregistrons une décision,

donnant un nom esperantiste à une rue. Le conseil commu-
nal de Banyuls-sur-Mer vient de donner le uoui cie « Rue
Zamenhof », à une des artères de la commune.
L'Esperanto en Espagne.

En Espagne, il est sévèrement défendu de coller sur les
enveloppes Lies timbres de propagande ou  (le réclame.

Le gouvernement vient d'autoriser l'emploi cie timbres de
propagande esperantistes.
L'Esperanto dans la pratique.

— A l'occasion de leur congrès national, les naturistes
argentins décidèrent d'employer à l'avenir officiellement
l'Esperanto pour les relations avec les associations étrangères.

—La «Banque ilongaro-Italien toe» emploie !Esperanto pour
la correspondance et le service de sou organisme.

— Le Comité pour le Vocabulaire Technique de la Llln)ière
a décidé à l'unanimité, en sa séance du :3 snars de donner une
place à l'Esperanto clans ce dictionnaire. Celui -ei est presque
entièrement 1)rêl et devra encore paraître avant  les vacances
d'été.

Esperanto en de Belgische pers.
liet voorbeeld volgend van vreemde bladen, kondigen •

« Gazet van Antwerpen », « fl et Belang van i.intbu eg s : « De
Iiilzenaar », « 1)e Volksstem », « De Morgenpost », regelmatig
een Esperanto-krotijk af. Zoo doet ook, sedert enkele maan- %
den. liet Antw•crpsche blad « Le Matin ».

De « indépendaince Belge » en « I)e Nieuwe Gazet », geven
afzonderlijk aan het hoofd van lino radio  programma's (le
uitzendingen op, in of omtrent Esperanto.

Esperanto in Frankrijk.
Reeds dikwijls brachten gemeentelijke en stedelijke raden

gunstige beslissingen betreffende Esperanto en het invoeren
ervan in (le scholen. Verleden maand was zulks weer liet
geval met 1M raden.

Drie afgevaardigden van de Fransche Esperantisten boeien
zich aan bij (le ministers Guernut en .1ullien, ooi het in-
lasschen te bespreken van Esperanto in (le sehoul program-
ma's. De twee ministers beloofden het vraagstut: zorgvuldig
en aandachtig in te studceren.
Zamenhof-straat.

Voor de zooveelste anaal, kunnen we het nieuws melden
van het toekennen van een Esperanto - naarst aan ecu straat.
De gemeenteraad van Banyuls-sur-Mer gal' aan een der
straten van de gemeente, den naam van « Rue Zamenhof ».

Esperanto in Spanje.
In Spanje is het streng verboden op briefomslagen, welloc

propaganda- of rel:laau)zegels ook te plakken.
Van nu afstaat de regeering het gebruik toe van Esperanto-

propagandazegels.
Esperanto in de praktijk.

- Ter gelegenheid van hut) nationaal congres hebben (le
Argcntijnsche naturisten besloten, in de toekomst, ollicieel
Esperanto te gebruiken, voor leun betrekkingen toet de
vreemde vercenigit)gen.

--- De « Hongaarsch-1taliaansche Bank » gebruikt nu
Esperanto voor de briefw - .sseling en den dienst in haat'
organisme.

-- Het Comiteit voor den Technischen Woordenschat be-
tretl'ende bet Licht heeft, in zijn zitting van 3 Maart, met
eenparigheid van stemuren, besloten eest plaats in liet woor-
denboek te verlecnen aan Esperanto. Dit woordenboek, dat
bijna volledig klaar is, zal nog vôí r het Zomerverlof moeten
verschijnen.

Eenige meeningen aangaande Esperanto.
- V(cír jaren reeds zegde de groote Russische tilozool'-

schrijver Tolstoi, dat de moeite om Esperanto te leertin zoo
klein is en de uitslagen daarbij zoo waardevol, dat niemand
ooit de gedane studie zal betreuren.

— De vermaarde nijveraar Diesel, fabrikant van de gekende
Dieselmotoren, beweerde in een interview, dat «Esperanto
een groote vredes- en cultuur-factor is ».._ 1)e heer C. Huvsmans. burgemeester van Antwerpen,
zegde in een interview', dat onze beweging al te zeer belem-
merd wordt door vooroordeel. Maar hij voegde erbij  :

« lk moet u niet herhalen, dat ik (le zoogenaantde kunst-
matige taal beschouw, als een anachtig middel vuur een
ltaogere internationale beschaving. »

Quelques opinions au sujet de l'Esperanto.
— Il y a cies années déjà, le grand philosophe - auteur Tolstoï

disait : «que le mal qu'on se donne pour étudier lEsperanto
est tellement minime et le résultat qu'on obtient tellement
précieux, Glue jamais quelqu'un ne regrettera son étude.»

— L'industriel bien connu Diesel, fabricant des célèbres
moteurs Diesel, prétendait dans une interview récente, que

l'Esperanto est un puissant facteur de paix et de culture ».
— \tï• C. Huysmans, bourgmestre d'Anvers, déclarait

d'autre part en une interview, que notre mouvement est trop
contrecarré par de forts préjugés. Mais il ajoutait :

« Je ne dois pas répéter, que je considère la soi-disante
« langue artificielle» comme un puissant levier pour une haute
civilisation internationale ». 
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I'ugraino ; (iitij valu% (ledic'irtaj al pri.t.11NIMls. •-
pare a1 la ICoigre.o de I.a Louvière.
kglaj esceptoj tiluj kunvenuj okazos en la hltleju.

I h int Majo okazus regule : la nova kaj la mezgrada kursoj.
I.a perfcktiga Ic urso estas agrabligila de paroladetoj kaj c1c
diversaj ekzercoj kaj kaiilleciouoj.

LA LOt'Vil;l(E. — « Verda Stelo », Esperant-
ista 	

t-
ista grupo cie la Centra Regiono.

i.iE60. ---- Societo Lieĝa por la Propagnndo
cie Esperanto.

Grupaj perl'elctigaj kunvcnoj :
en LiE(;O, Hôtel du Phau'e, !'lace \larécllal Foch, jaitdun

14-an cie majo, je 'fit)-a horo
en SCLESSIN, li:tfejo L. Dechesnr, rue Ernest Solvaj, 1,

jaŭdojn î-an kaj 28-an (le majo je 19 h. 30.

Grupaj Raportoj :

AN'l'VEI3PENO. 	 Reĝa Esperanto -Grupo « La Verda
Stelo ». — Post la intima kunstdo de la mezfasta sabato,
okazis, dimanée, festo por la infanoj. Dank'aI la kuiilabor'lt

c1	 1 	 u • •a .i 	 •a ' ^•• 	 la e .u c._ 	 k )iele nest 	 h'v iu dauei ►,t,... i<t 1,Gp<ttrujr►, same
I►oue aai et' multe pli, ol la infanoj. Ia festo i;;is bonega por la
plenkreslculoj kiel por la infanaj.

LIr 21)-an okaziii, en la prclegsalonego de la Industria
Lernejo. l'atu•dennlarlct, la parolado de S-ru Ravestein, pri
kits oni pandas aparte en tiu ĉi lutjct'o.

1.11 I're/huanto (IV Ilel;.;a Ligu kaj S-ino Kcmpencers al-
hundukI la par;►la(Iiston kaj S-ro Jaumottc bonvenigis kaj
dAnkls S•run Itavesteln en plej koraj kaj sinceraj vortoj.

l ict prezidanto de la organizinta grupo, li salutis kelkajn
n•+WprraIIII.tojmi kaj anlcaii aron da membroj de diversaj
alta/ M:s1 .•grupon de i rni lmo.

l.a a( un okazis dlplumdis(luno al la lei ttintoj de S-eo Van
111jek. Itu Iernanl.►j ,ln l i ezentis al la ekzameno kaj akiris :
hr ltlrj I;iand.in meriton : F-ino \ladeleine Van der Vorst kaj
hl $rMUdan n►critau : S-l'o Alb. Adriacns, Krome sin prezentis
sulatl I.  jut;tintar.nr Ia clit filinetoj de S-eo Van Dijck : Hilda
hiij >1Ja1iu,• kiuj ishlr'i, :iinbuŭ la plej grandan meriton.

a latdu dank i, li ure la cstraron de « La Verda Stelo », dum
I.. /luna helege deklatni, longan versaĵan alegorion.

% tt' .luuntutte ►liga s la kiitiniaju laüdvortojn kaj speciale
►; t rlulls lN.lu plej junajn diplomitinojn.

l'u+le ■ ru ISulTejon paroladis pri « Henry  Ford».
I.* 1•an de Aprilo : Ilagl)y-vespero. parolado pri nia lingvo,

Ilin it•rpas ,ian vivon el la plej profundaj fontoj de la natura
lingueO ; poste dek lanrulo de poezioj kaj rakontado de
auok(loloj, ti pigo de konataj Esperantisto) kaj, line, parolado
pri milnsekve indikataj vortoj.

S-t•o •i ta motte kiu prezentis kaj dankis S-ron 13aghy nenian)
tiel prave povis diri, ke la forrestintoj tnalpr:tvis.

liitt'I.O. BruaGrupo Esperantista  », Reĝa Societo.
— Post leciono por progresantoj gvidata de F-ino 'fhooris,
uknxls la 17 ait de Marto, parolado de F-ino M. Vandeu
Beugue, pri «Timo ». Kvardek unu ĉeestantoj aplaiídis la
I►'trolantinon, kiu estis varme dankita kaj gratulita de S-ro
I'uupeye, dejoranta kunvenprezidanto.

I.a 24-aut, je la 6 1 ; '2-a, okazis en salonego De Buck, placo
Sla .lohano, la parolado de S-ro Ravesteiu cl Hago. Tiu
publika parolado estis organizita en kunlaburu kun «Cercle
Colonial et tI iritime» kaj estis multuontl)re ĉcestata de
grupanoj kaj de ne-esperantisto). La ittteresplenaj filmoj, kun
tairgaj klarigoj de la parolanta, plaĉis al i'iti,j kaj okazigis
bonan propagandon por nia movado. Inter la ĉcestantoj, oni
vidis Ges-rojn Ke,mpeneers kaj S-run Swinne cl lIrusclo.
Poste, je la tl-a, 36 gesamideanoj kuuvenis en Kafejo Vlis-
singhe, kie ili agrable finigis la vesperon.

I.a 31-an, post leciono por progresantoj de F-ino 'l'huoris,
:16 écestantuj kartluclis per « Lexicon » kaj « Kan-L'-Go », sub
(iirektad° de S-ro (;roothaert.

I.a -an de Aprilo la grupo ricevis, en la Sideju, la viziton
de S-ro Julio liaghv. Rvardeko da grupanoj ĉeestis kaj kelkaj
tualhclpatoj vere multe perdis. F-ino 'l'hooris mallonge faris
la 1)rczcntatdon. La magiaj paroloj de nia granda poeto tuj
kaptis ĉies a tenton, kaj ĉiaj avi(lege aüslcultis. Dum la paüzo,
multaj el la montritaj libroj estis ven datai kaj la grupo ment
akiris por sia biblioteko kelkajn librajn trezorojn. S-ru I3agby
dediĉe subskribis siajn verkojn kaj ankaii la grupan Oran.
i.ibron. Post tio, li finis tiun neforgeseblan vesperon, rnajstrc
deklamante kelkajn el siaj poemoj kaj farante rakontojn.
Krom lia altnivela poeta talcnto, S-ro Baghv posedas ankaŭ
la arton de perfekta utirnikisto. La Bruganoj dankis S-ron.
Iiaghy per varmaj Icaj sen finaj aplaüdoj pro la vera aria ;;uo,
kiun li alpor:is.

(TENTO. — t. Genta Grupo Esperantista ». — Dum Aprilo
la diversaj l:uuvenoj okazis regule kiel anoncite. La nov- kaj
tnezgrada kursoj kontentige progresadas. La perfektiga kurso
pli kaj pli interesas la éeestantojn dank'al Ia diversaj parol-
adetoj kaj al la lernigaj ekzercoj, kiujn S -ino De 11 'ck lerte

Esperanto en de Nederlandsche pers.
Verschillende Nederlandsche bladen hebben reeds een

Esperanto-rubriek ingericht : « Wij », «Busland van lieden»,
« De Nieuwe Fakkel », «De Fabriel:arbeidcr », « De Goede
Tempelier », «D. A rbeider », « De Blauwe .Jeugd », enz. Nu
volgen weer twee andere bladen : « Onze Courant » en « De
Jonge Wacht ».
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I)t'eI):tt•:ts.
Sed, Ia plej grava ■kazintaĵo de la monato estas cet'le la

vizitu de S-ru 13agI , la fainkonata poeto cl Budapest, kiu

faris ege interesata i ii'uladon pri literaturo kaj. pri diversaj

csperantaj olcazintajoj. l.i muIte amuzis sian multnombra11

(ecstantarun kaj pasigis al l;i tre agrablan vesperon.
La 16-an okazis (;enerala Kunveno ĉc S-i no 1)e ItvcI , l:iu

priparolis la nnot•ton de D -ro Zamenhof.

L!E(10. — Societo Lie(ta por la Prop igatado de Esperanto.
— La elementa kurso de S. I.. P. N. tinil is kun i Icrnantoj,

kiuj faris en marto la ekzamenon pri simpla l apablcco, kies
rezultata estas jena : Akiris la ateston kun la plej granda
merito : S -ro Pic(Ib ut . .lean ; kiun };randa merito : F -inoj

Lerte, Jea nne kaj \\'agcmans JlareclIe, S-roj Pitotte .Ican
kiaj Lemnaire Albert ; Icuii merito: S -roj Van Poetercn Charles

kaj \Vilmet Auguste.
La cliplotndis(lon(► jus o kazis en la sidcju de la societo kun

la kutimaj gratuli- kaj propagandparolacluj.
'Fiu ceremonicto est is profite sehvata de la pertelctiga grupa

kun•enu, kiu havis Ia ordinaran l'élan sukceson.

Familia Kroniko.

GRATULOJ.

— AI (;-rui J. Van Boekel-Van Wal le, gentrn,broj de « La

Verda Stelo » (Antverpeno) pro naskijo cie liletu WILLY.
(13-4-36).

-- AI F-ino Corry Leibbrand, ineni l u i no (le la llruga Grupo

lilt sukcese ekzanncnigis antan RReka Belga Federacio de
Savado en St-.losse-ten-\notie, kaj akiris la diplomon pri
« supera lavado ».

— Al S-ro Florentin I.angouche, membro de la (3rugo,

Grupo, kin akiris la gradon de sublentenauto ie la 13-a

Artileria Regimento (31-3-36).
— Al F-ino Suzanne Guiot, el Genio, kaj S-ro Albert Boedt

membro de la Brul.;a G rupo, kiuj fiail'i is. (31-3-:36).

KONDOLENCOJ.

— .a I la familio algraiu (lJruga Gru po) pro Ia morto de S-ino

\'ida i no Alfred Algrain. (12-3-36).
— :\l S-ro Ch. Mat•tinv, (i.iel a Grupo) pro la morto de lia

patro S-ru Joseph Martin' - (7-4-36).

I,a Gazetaro parolas...
•Redaktas : H. A. R. S.

Esperanto en la Belga gazetaro.

Imitante la ekzemplon de a li landaj gazetoj, la helgaj « Gazet

van Antwerpen », « I let Belang van Limhurg», « De liilzenaar»,

« De Volksstenm », «De Morgenpost )> pttblilcigas regulan

esperanto-kronikon. Saine faras, de antan kelkaj monatoj,

antvcrpena ĵurnalo « Le Matin ».
La jurnaloj a Indépendance Belge :) kaj « De Nieuwe Gazet »

aparte îe l'konlenco de siaj radio-progratnoj citas la dis-

andigojti en aŭ pri Esperanto.

Esperanto•en la Nederlanda Gazetaro.

T)iversà •j nederlandaj nacilingvaj gazetoj havis jam r.•gulan

esp-o-ruhrikon i. a. « Wij », « liesland van Ileden », « De

Nieuwe Fakkel ». « De Fabrieksarbeider », « De Goede Tem-
pelier », « De Arbeider », « De Blauwe Jeugd » k. t. p. ' u n

sekvas ankaLi du aliaj gazetoj : « Onze Courant kaj « 1)e Jonge

\Vacht ».

Esperanto en Franeujo.

Jaran ofte, konnunurnaj aŭ urbaj konsilantaroj voĉdonis

favore al Esperanto kaj ; ia cukoudulco en la lernrjoju. Tiun

faris denove, la pasintan monaton, (lek ok konsilautaro • j

Tri delegitoj (le la Franca Esperaiitistaro sin prezentis ie
la nniuistroj Guernut kaj ,lullien, pur priparoli la aldonon
de Esperanto al la lcrnej!)rogramoj. La du ministruj promesis

zor e kaj atente pri studi la problemon.

Strato Zamenhof.

Pur la liumita fojo .iii povas t jatrti pri iu esperantnoma
strato ; la komuna lconsilantaro de lianj•uls-sur-Nicr donis,
al iu strato, la nomon « Rue Zamenhof ».

Esperanto kaj la Foiroj.

Kiel duan ia antaŭaj jaroj, anisaii ii-jare la iliaersaj foiroj

uzis Esperanton. .
I.a Foiro de Lyon cl(lonis :

1) Novan afiŝon kun esp. Ieksto ; I i estas 	iu kolora kaj

mezuras bO x 10 cnt. 	.

2) Novan prospehtun en esperanto. (;i estas sespaga, du-

kolora kaj ilustrita per clestguajoj. .
a) lielan h'-ardekpai;an bruŝwutt. La I.Nun'a Foiro sendos

senpagc tiujn presaj()jn, kune kun kelkaj sorlapaperoj kaj

ilnstritaj ptAilcartoj.
Okaze de la estonta Foiro de Parizo (IG niajn-2 ĵniin) cl-

ilonigis afi ŝo kaj belega 1)rtAuro «Franclando doni Priutempt» , ,.

Esperanto en Hispanujo.

En l-lispanujo est IS severe naalpermcsitc Biui sur leter-
kuvertoj iajn ajn propag::ndilujn aŭ reklai nilojn.

I)c nun Ia regi staro permesis la uzon de poresperantaj

glumarkoj.

Esperanto en la praktiko.

— La internacia Kongreso por itenovigo (le 1'Edulcadu
kaj Instruado (en Nederlando) uzis Esperantou, samoliciale

kiel la aliajn kongreslingv ojn.
— Okaze de sia nacia kongreso, la argentinaj naturistoj

decidis estonte oticialc uzi Esperanton por la intcrrilatoj

kun fremdaj asocioj.
— « ilungara Itala banko» cnkoudulis la esperanto-kores-

pondon kaj servon en sian organistnon.

— La Industria kaj Komerci (:ainbro de Bukaresto jus
aperigis 150-palan Adreslibron de la komercaj reprezenlantoj
en Bukaresto kun kompleta varolisto en rumana, franca,
germana, angla kaj esperanta lingvoj. Ankail la plurlingva
antaŭparolo estas presita en Esperanto.

— La Komitato por la telunika vortaro pri la lumiga(io de-

cidis duo) sia kunsido la 3-an de marto u st naniuie akcepti en

tiun vortarou ankaŭ Esperanton. La vortaro estas preskati
tute jam pretigita. (;i devas aperi presite ankorait antaii la

someraj ferioj.

Opinioj pri Esperanto.

— Anta r) muitaj jaroj jaran, la granda rusa liluzufu-verkisto

I.co'l'olstoï diris ke la penoj por lerni Esperanton estas tiel

mal_•randaj kaj la rezultoj samtempe tiel valoraj, ke oni

minant pentos pro la studoj faritaj.

— Eugeni D'Ors, t'aita halaluna verkisto skribis aulaii
uelonge en unit cl siaj artikoloj :

R101)odi ke Esperanto « bone sukcesu » ja ni estas, chie,

_cncrala homa devo  ĉiuj, kiuj pro ntanko de fido ail pro
manko de agoj estus malhelpintaj la triuntfon de Esperanto
tiuj devus senti la pezon de granda respondeco, granda

konsciencriproêo.
— La granda industriistro Diesel, fabrihanto (le la famaj

Diesel-motoroj ascrtis en intervju) l:e «Esperanto estas

grattcla pac- kaj kultut•fahtoro ».
— S-ro C. Huysmans, uri)estro de Antvcrpe.no diris, en

i ntervjtlo ankaŭ ke nia moVacio estis tre haltigata pro multaj

anlaŭ,jngoj, sed, li al(lonis :
(. Mi ne devas ripeti, ke mi konsideras la t. ia. artefaritan

lingvon kiel efikan ilon por supera internacia civilizado. 	 •
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1•'ir)n() foll(lila en 1828
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I )aiíre I)rulautaj fornoj (( .iAN JAAi1ti\l.\
I:tI irejaj fornoj

• IIOMiAN\ kaj I:L'PPERBUSCII
f'irls/u'euj /r1/irllpeirrl•il0j

L:i 'iilaŝinoj « .1011N «

Funkcias per gaso ait karbo

.lIi'nthroj (Ie
Ilelqu Lion Esperu►irista !inas rabotait

Anoncetoj

I'I'RNU \'IN AL SAMIDEANAJ FIR11I0.1 :

EN BRUĜO

A LGRAIN-COUCKS, 23, Vlantingstt'. rue Flamande,
I ri. :3;$124. Nuntempaj Novajoj por sinjorinoj kaj knabinoj.

( Art de Is BOURSE. Granda Placo 22. Christiaens, 'l el. 31424
Ite•ndrvnefo di. I I•:slnistoj d11111 la someraj koncertoj.

t at• VI ISSINGHE, Vital .lehansart, Iileekerstr. 2, rue des
mont bi 'rurs. kunvcnc,jo de 11.6.E. Artaj kaj ordin. vitraĵoj.

NA( IHEI. CARPENTIER, Grnthofstr. 36, rue Cour de Gand.
t • ,a ,j, Tabako,

l hl Mi.NIF. de DIXMIIDE, F ilin M.M. Mestdagh, St Jacobstr.
.t Io (lues, specialajoj : Butero, Ovoj, Froinagoj.

1)! t.U( H ÎENEERE, J. « Agence ,,\laritime Minne », Koelvest,
I I 	iklcro , 'l'rattsporto, Eldoganigo, Asekuro, 'I'. 33.422

1 010 IiIt USSELLE, ,Icenstr. 41 rue des Pierres. Tel. 33411.
.i , ,)wtulaclo induslriu. I ato-hino-Aparutoj, Alccesoraĵoj, laboroj.

MOTEL VAN EYCK, Ziive •str. 3. Familia Hejmo, Centra sed
I,‘•Ieta nituaciu, burga klientaro, moderaj prezoj.

M. HUYGHE, Potterleiei, 1. Ilustritaj poŝtkartoj, ĉiuspecaj
ntrmorajo,j pri lirugo. Helpa PoStoficejo. 'l'el. 31561.

LONGE, \'lantingstr. 26 rue Flamande. Kafo, Teo, (:okolado,
liislevitoj. Tel. 3115(1.

Emiel MESTDAGH, Moerkerkselné Stw. 113 St-Kruis, Tapet-
into, Nlurpaperoj, Tapiŝoj, i)rapi•a.joj, Scgegoj.

Ph. MICHOLT, Koningenstr. 7, rue des Rois, apud Prcgejo
m:a \Valbui-go. — Roboj, Manteloj.

G. G. PLATTEEUW, Noordzandstr. 25, r. N.

-

 duSablon,
'l'el_315233_ Froma;oj, Kafoj.

Antoine POUPEYE, Dampoortstr. 23, St-Kruis. Tel. 31461.
$;iuj asekuroj en la tuta lando. Informoj sen devigo.

RAHIER, Wapenmakerstr. 4, R. des Armuriers, Bombonoj.
Migdaliniclajo. Buteraj vafletoj.

J. ROOSE, lido Guido Gezelle 15. Tel. 32224.
Holauda artefarita butero. Francaj vitroj. Senpera elveno.

SABBE-DE VEEN, Steenstr. 76, Il. des Pierres. '[el. 33018.
Floroj - .agento de «Fleurop» Ni. 669.

VAN COMPERNOLLE. « HET SCHAAPJE », Vischmar•ht 6.
Nlchloj, Matracoj, Lano, Lanllokoj, Metalaj litoj.

VOLCKAERT, Geldmuntstr. 30, II. de la Monnaie. Tel. 33607.
I'orkajoj, (:asaĵoj, kortbirdaĵoj.

WITTERYCK, Steenbrugge, Tel. 33513.
('itispecaj Esperanto-presajoj..

elud ESPERANTISTOJ

KA PV EST AS
SAMIDEANO CAUS

eapeloj : ĉiuj markoj kaj prezoj
Kasketoj por voja i

Ombreloj por Sinjoroj
Fir)t(o fondita en 1898

Vondelstrato. 19, Antverpeno



PERKORESPONDA INSTRUADO

I NST IT UT° « MON 1)O »
Societo de Personoj kun Iiniigila Respondeco

44, Avenuo De Bruyn — WILRYCK.

Lecionoj en lingvoj : Franca, Angla, Ger-
mana, Esperanta, k. a. — Komerco,
Stenografio. Kunineto de paroladoj kaj
lirelet oj. Preparado al i•in j ekzamenoj.
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La « MINIPIANO » B R 7STE D
PREZEN'l'ATA

n 1:

G. FA.ES
Schoenmarkt. 16

Marché aux Souliers

ANTVERPENO
kostas

Fr. 3.250,

FIt . ANCI1:OMII F. kaj Ko
Rue des Pierres, 80, Steenstraat

BRUĜO
(iuspeca j Stofoj kaj silkajoj
Blanka tolaĵo — 'l'rikotaĵo,j

-- M e b l a ro ---
IMIBMIMMIF

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

2. Philipstoekstrato 	 BRUĜO

KORSA.ÏO.l — TOLAJOJ
t i vents MM lut.i lielgu,jn kaj taii korespoudaj mendoj

BELGA MARBORDO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Bone konata (Ie limitai Esperantistoj

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

L. VAN WASSENHOVE
2. Philipstoekstrato — BRUĜO

Librolenado—OrgaIL zado kaj enskriho de la libroj
-- Kontrolo — Starigo de Bilancoj — Raportoj  —
Serêadoj — Eksperlizoj — Komercaj Informoj.

Kelkaj utilaj informoj.
Por pagoj de 1, ol izoj, anoncoj, abonoj kaj

donacoj. P. Ĉ. K. 1337.6i de Belça .LigO
Esperantista (tl"ilrijck-.intverpeno).

Por pagoj de kolizoj, lo(lildo, %eslcno kaj aliaj
aran(ĵo j dum la java Kongreso : P. e. K.
1119.1(1 ei) la kongresa OF/l0, )111n La
Louvière.

U.	 .t .. P. Ô. li . 'i 108 8 11e luPor pagoj al l . L.	 . .	 ^
ie%delegito S''° De Kelelaere (Speciala
Numero), Aniverpeno.

Por pag oj al Belga Esperanto-Ins11111l0 :
P. Ĉ. K. 1689.58, . Aniverpeno (Willenis-
strato, 21).

mima
Estraro cie « Belga Ligo Esperantista ».

Prezidanto : I)ro Paul Kempeneers, 10, Avemun Montjoie,
tJecle. (Tel. 44.53.00).

Vicprezidanto : S-ro Léon Cogcn, 52, Dreef, Ninove.
Vicprezidanlino : F-ino Yvon ne Thooris, 4, \Vijnzakstraat,

li. de l'Outre i h ug: o. (Tel. 320.86).
Ôenerala Sekretario : S-ro Henri Yetiau, 60, St Lievenslaan,

Bed. SL Liévin, Gento.
Kasisto : S-eo Maurice .1aumotte, 44, Avenuo I)e Bruyn, «'il-

ryck (Antverpeno), (Tel. 777.58).
Ĉefdclegito de IT.E.A.: S -eo Morris De Ketelacre, 25. Oosten-

straat, Antverpeno. (Tel. 962.46).

RADIOLUX, Steenstraal 94 Brugge, 'I'el. 317.85
KONT RA(' LA (iEFPRECit .10

RAI)I() APARATO.l — Ii ONOGR AI-'OJ—DISKOJ
LAJIP(.).l — (:IO POR ELEKTRO — K. T. P.

ESPERANTO PAROLATA

RADIOLUX, rue des Pierres 94 Bruges. Tel. 317.85

BELGUJO
HOTEL VROOME

` 0, BULVARDO ROGIER. TEL.37
RLXI)EV1,'O INE LA ESPER 4:V t'ISTOJ 

Vizitu BRUĜO'N (Belgujo)
luij haltu :

HOTEL DU CORNET D' O R
2, PLACE SIMON STEVIN

Sidejo de la 13ru);a Grupo Esperantista (lieg o Societo).

Tre komfortaj ĉambroj, bonaj man ;aĵoj.
Oni parolus Esperanton. 	 Enrrlish spoken. I)S (106).

OS'l'ENI)O i

Presejo de BELGA ESPERANTO-ENSTITUTO, Koopera Soc., Willemsstrato, 21, ANTVERPENO.
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