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% M tta Ir•lent;tl►lo, la reprezetitantojn (le t►i:►j tri
hltt►grr.oj, la estinta, la estanta, la estonta,  Lia1)
'.ajttïs kunlahori kune, kvazaŭ tiu triunno nur
1.11.1e 11'.tUS Unt00 nelhvidebla.

t .ttaj scias, ke F-ino 'l'hooris, al kiu la L. K. K.
►Ie La Louvière (tuais la titolon de «baptopatrino).
nt11 , kontenti;is pri titolo, sed fakte faris gravrgan
laboron kaj helpis ne nur per konsiloj, sed tasik:i

per agoj.
Kaj èiuj ankaŭ rimarkis, ke, kiam venis la Vico

de la Prezidanto de la L. K. K. de Antverpeno, por
l,tri al vokon por la Kongreso de 1937, la vort oj
I a tn estis antaŭe forprenitaj de li, pro la fakto,
ke I;► (tankvorto de S-ro Tassin estis nur varma
esperkrio, ke Antverpeno povu sukcesi ankorail
pli belege ol La Louvière.

Ne plu ni estas personaj individuecoj, ne plu
niaj grupoj estas lokaj privataj societoj.

(sin konscias, ke nia movado nur povas anlaŭ-
eniri, se la individuoj lorgesas en sia propagando
sian propran personecon, se la grupoj forgesas
siajn lokajn preferojn, pur nur, en ĉio, havi antaŭ
la okuloj la grandan celon, kiun ni volas kune
efek tivigi.

kaj en tia spirito ne estas eble, ke nia movado
ne prosperu.

Post nia bela Kongreso de Brugo, jam ni sentis,

lokoj, Iaj ellton •restarigi aŭ ekstarigi
I,► I11►It, 	 I*;Is I.a I.otavii're ni Havis la okazon
►t. 1,e le semoj disjetitaj per la Kongreso de

Ilruelo I.tntt estis kreskigintaj.
Ni ne du bas, ke I►a Idaŭ, speciale nun ankaŭ en

t;t %'rtl11►tta parto de la lando, ni sentos la sekvojn
Ia ha ►nega sukceso de la Kongreso de La

Louvière.
I t tial, — kaj ne nur ĉar Kongreso alportas al

ttl belajn lagojn de aiuikigo kaj de plezuro, — ke
' iujare, (levas helpi al la sukcesigo de niaj

ia:a►'iaj kongresoj.
I .' tas tial, ke post Brugo, post La Louvière,

\ ntverpeno ankaŭ devas esti triutnlu.
Tri tu^nli , t. s. devigi î:iujn, ne nur oficiailulojn kaj

jnrnalojn sed ankaŭ la popolaivason, vidi nin kaj
paroli pri ni." Tion oni en granda urbo nur povas,
se uni estas tnultnombraj, se vere la elekto de  la
salonoj, kie io okazas, montras, ke ni ne nur estas
eble kvalitplenaj homoj, sed ankaŭ, ke ni estas
multnotnbra legio.

Tiaj precipe, bojigas• nin tiom, ke jam pli ol
60 membroj aligis al nia Kongreso de 1937 kaj ke
54 jam ensendis sian kotizon.

Tio jam estas bela l'orirbazo por la L. K. K., kiu
jus starigis. Sed estas nun êics devo helpi, daiire
helpi, por ke tiu nombro kresku.

La Kongreso okazos en urbo, kie oni ne devas
timi pri la logado, pri la trovo dé salonoj por
okazigi festojn kaj festenon.

Nur estas necese, ke la gvidanloj sciu sufiĉe frue,
kion da kongresanoj ili povas atendi.

Tial tiu ĉi ĉefartikolo kiu estas presata jus
antaŭ la raporto de la Kongreso de La Louvière,
-- raporto, kiu devas esti la glorkanto je l'honoro
de S-ro Tassin kaj de liaj kunlaborintoj — lini;as
per alvoko al la daŭrigo de niaj klopodoj .por
sukcesigi niajn kongresojn, alvoko, kiun , ni
res ti tuas per :

Vivu la tri fraturboj Brugo, La Louvière, Ant-
verpeno ! Vivu la belga movado !

Maur..JAUMOTTE.
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Ĉiuj al La Louvière.
:Ialvarnta, malbela, tualseka vetero estis subprcmiccta nin

dutu la tagoj,IduI autaitiris la Kongreson kaj,kun melanl:olio,
tin:na:e lle en tiu lasta semajno antan la por ni grava
okazintaĵo, ĉiuj estis ekrigardintaj tra la fenestro...

Fine, la sabato alvenis. lom pli bona la •jnis la vetero, sed
tamen neniu riskis foriri, ne kunprenante surtuton kaj pluv-
onlbrcluu.

Kaj dotu la vagonaroj el la diversaj direktoj alkuris al La
Louvière kaj alportis tien la unuan kontingcnton de kon-
gresanoj, en la aretoj de amikoj, la tento « velcro » estis la
plej multe priparolata.

Kiam tamen okazis la alveno en La  Louvière ni estis bon-
venigitaj, ne nur per bela verda alloga bandcrclo, ne nur de
tute afablaj membroj kaj helpantoj de la L. K. K., sed ankaŭ
per beleta vetero, Idu permesis ĉiujn esperojn.

AI la Turisma Federacio.
Post dis(lono de la necesaj paperoj, post ricevo de la

bezonataj informoj, ĉiuj rapidis al sia hotelo, por demeti la
pakaĵojn kaj dum tiu, po r la plilllttlt0, vere eta promcnado,
ĉiuj havis la okazon vidi, ke La Louvière, pro la kongresa
okazontaĵo, estis vere verdigita.

La Louvière posedas nur (lu grandegajn stratojn plcnvivajn,
en kiuj estas la grandaj hoteloj, magazenoj, kafejoj, kaj al
kiuj alfluas ĉiuj la stratetoj de tiu en nur duonjarcento tiel
rapide kreskiginta industria  urbo.

Sed îiu, kie preterpasis tiujn (lu stratojn du m la Pente-
kostaj tagoj, ne povis ignori nian Kongreson. Je (lek diversaj
lokoj, ni vidis nian verdan flagon en diversaj modeloj. (.iuj
ejoj, kie in estis okazonta, estis montrilaj per granda [t ago.
Ankaŭ do la inlponega kastela domo de la Turisma Federacio,
ankaii do la urbctonto. Ide okazos oficiala akcepto.

Post kian ĉiuj estis revenintaj al la akceptejo,- la ordinara
kunveneju de la grupo -, oni de tic foriris al la « (aosière,),
hie ni estis akceptataj de S-ro Parent, kiu faris al ni belan
paroladon en nia lingvo.

S-ro Parent senkulpigis sin, se  li ne tu te horekte parolas
nian lingvon, li diris sian simpation por li, simpation, kiu
ripozas sur la sperto, kiun li en in ternaciaj kongresoj havis
pri la malfacilaĵoj, kiujn alpurtas la lingvodiverseco.

Li bonvenigis la kongresanojn en tiu «nigra lando », kies
naturbelaĵojn li tamen volis prezenti.

I.i ineluorigis pri la artaj liaj historiaj vidindajo •j, kiujn oni
ankaŭ povas admiri en titi parto de Belgujo, kiun multaj
belgoj bedaŭrinde nur konas kiel industria regiono.

S-eo Parent al kiu S-tro 'I.'assili estis prezentinta la kon-
gresanojn, estis varnic aplaŭdata.

S-eo Jaumotte, gcnerala sekretario-kasisto, substrekis  la
grandan;;ojon, kiun ĉiuj havis, Kiam ili, kiel unua bonveniga
vorto, estis aŭdintaj Esperanto-paroladon.

Li atetttis pri la bona antaŭsigno, kiu kuŝas en tin fakto,
por la XXV-a Kongreso.

La laborkunsido.
En nesolena, sed tamen koinpakta sekvantaro, oni rel ris al

la centro de la urbo gis al la librejo Falise, Ide ni povis
admiri ckspozicion de Esperantajoj, kiu ne nur povis  interesi
eksterstarantojn sed ankaŭ Esperautistojn. Dank' al la afabla
helpo de la Brula  grupo estis tic kelkaj maloftaj dokunlentoĵ,
inter kiuj leteroj de D-ro Zamenhof, propramanc skribitaj.

Je la 8-a 1/2, S-ro P. Kempenéers, prezidanto, malfermis la
kunsidon kaj, post bonvena vorto, faris diversajn komunik-
ojn.

Poste, li detalo klarigis la demandon pri IL: . E. A. kaj petis   
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La Kongresanoj antaŭ la urbdomo. - La urbestro sidas meze de la estraro.

XXVI-a Belga Espéranto= Kongreso .

Antverpeno, 15-16-17 Majo 1937

1-a INFOR1 BI'LT1h\'U.
Sen komentarioj, la L. K. K. prezentas sian

unuan liston (le KOngresan(►j, kiuj pagis. Kron)e
9 samideanuj jam ensendis agi ;ilon, por kiu tamen
la leono ne jam atingis je la 15-a de Junio :
1. S -ro André Tassin 	 La Louvière
2. S-ro Paul Kcnlpeneers 	 I3ruselo
3. F-ino Yvonne Thooris 	 13rugo
I. S-ro Leon Cogen 	 Ninove
5. S-eo Maurice .laumutte 	 Antverpeno
(;. S-ro Hector Boffejon 	 Antverpeno
7. S-vo Auguste Faes 	 Antverpeno
8. S-ro Jacques 	 La Louvière
9. S-ro Swinne 	 Bruselo

10. S-ino D. Kempeneers 	 Bruselo
11. S -ino L. Cogen 	 Ninove
12. S-ino M. Jaumotte 	 Antverpeno
13. S-ino M. Boffejon 	 A ntvcrpeno
14. S-ino Lucette Facs 	 Antverpeno
15. S-ro Roger ,Iaumotte 	 Antverpeno
1G. S -ino H. Schoofs 	 Antverpeno
17. S -ro Leon School's 	 Antvcrpcno
Is. S-ino Van Bockcl
	

Antvcrpcno
19. F-ino Maria Jacobs 	 Antverpeno
21). F-ino Julia Dubois 	 Antverpeno
21. F-ino Mathilde Hofkens 	 Antverpeno
22. F-ino Hélène Hofkens 	 Autvc1'l)(no)
:3. F-ino Jeanne Loquet

	 Antvcrpcno
24. S -eo Jules Ginsburg 	 Antverpena
25. S-ro Paul Blaise 	 Londono
26. S-ro Mo)' Thomas 	 Londono
27. S-ro E. Pomerol

	

Boulogne-Billancourt
28. S-ro Albíric lin niez 	 Douai
29. S-ino Suzanne linniez	 Douai
:30. S-ru Albert  'l'hooris 	 Brulo
:il. S-ro Charles Poupeve 	 Brugo
:32. S-ino Gabrielle Poupe\'e 	 13rugo
33. F -ino M. M. Vanllcn Berghc 	 Brugo
34. S -ro F. 1)e Bel

	

lirugo
35. F-ino Ant..lennen 	 Bruselo
36. F-ino S. Clbozinski

	

I3ruselo
37. S-ino Fílicic Stucs 	Bruselo .

38. F -ino Mathilde Kestens 	 Ih•uselti
39. S-ro Lode Bas 	 I3ruselo
40. S-eo Henri Castel

	

Bruselo
41. S -ino L. Castel
	

I3ruselo
42. S -eo .iules Alois 	 Bruselo
.13. S-ro Petro hart
	

Bruselo
44. S-ino J. Hart
	 Bruselo

45. F-ino Juliette Nachtergacle 	 Gento
4(1. S-ro ,1. Vancoppenolle 	 Bouse (lienaix)
47. S-ro Martens A. 	 Antverpeno
48. S-eo Guillaume Loquet

	 Antverpeno
49. S-ro Robe_t Grovern)an 	 Gentbraggc
50. S-ro Pierre De Vooght

	
13rugo

51. S-ino I)e Vooght
	

13rugo
52. F-ino Monique De Vooghi

	
13rugo

53. S-ino Angèle Grusiet
	

Gento
51. S-ro Oscar Van Dijck

	
Antverpeno

la delegitojn, ke ili ĉiuj voidonu, por subteui la estraron, la
translokigon al Londono.

.Al la diskuto, kiu sekvis, partoprenis S-roj .Iaumotte,

lloffejon, Iiilighacn kaj kelkaj aliaj.
S-ro .lacobssohn parolis pri lia sperlu en la Konferenco

Intcruacia por la Paco, kiu okazis, antan kelka tempo, en
Bruselo.

Post anoncado pri la Schcrcr-vojago kaj pri invito, kiun
faris Belga Ligo por ke nia svisa samidcano vizitu ankaŭ  la
belgajn grupojn, la sekretario enskribis diversajn membrojn
laiiprufesie, por esti utilaj en diversaj fakaj propagandagadoj.

Post tiu ĉi oficiala laborparto, oni aŭdis S-ron Van Coppe-
nolle, ĉe la pianuforto, S-ron Massclicr, kiu kantis kelkajn
popularajn kantojn, kaj S-ron Mov Thomas en lia reper-
tuaru.

Ioui post noktoniczo, ĉiuj reiris hejmen, por eulitigi kaj
sin, tiel, boue prepari por la sekvonta •j tagoj.

Prediko en Esperanto.
Dimanĉe matene okazis dum ordi nara meso en parofut

pregejo, la kutima Esperanto-prediko de Pastro De Meyer.
Antaŭdo miksita andantaro, inter kiu kompreneble moltaj

ne-Esperantistoj, Pastro De Meyer honcize, sed tute traie,
diris vortojn de paco.

Al la urbdomo.
Pro la speciala lokigo de La Louvière, ne estas grandaj dis-

tancoj por iri de kiu ajn ejo al alia.
De la pregejo al la urbdomo nur kelkcent metroj estas

i rotaj ,

L'n la urbodoinu, la kongresanoj estis akceptataj en Ia urh-
estra labor-ĉambro, kin, post kelkaj sekundoj estis plcuplena.

S-eo Tassin, nome'de la L. K. K., prezentis la kongresan -
aron al la unua rnagistrato de La Louvière.

S-ro Ghislain, franclingve, respondis kaj bonveuigis ĉiujn.
Li diris sian l;ojon pro la fakto, ke la Esperantistoj elektis La
Louvière por sia jubilea kongreso.

I.i esprimis la (lézirou, ke iliaj laboroj povu esti frulcte-
donaj kaj senkulpigis sin, ear li ne rekte povis komprenigi
sin de ĉiuj kaj devis peti la prezidunton esti lia intcrpretanto
por esprimi al ĉiuj belgaj kaj eksterlandaj vizitantoj, la

korajn sentojn de la enlogantaro de La Louvière.
S-ro Kempeneers, kiel Prezidanto de la Rel;a Belga Ligo

Esperautista, siavice dankis la urbestraron. pro la afabla
akcepto liaj la urbestron pro la kuralgigaj vortoj, kiujn  li
clparolis.

La ŝaŭmvino tiam aperis, kaj post kiam ĉiuj estis kune en
Esperanto kaj S-ro A Iasselier aparte en franca lingvo kantinta
« La Espero », ĉiuj trinkis je la sano de la urbestro kaj je la
bonf^.rto de La Louvière.

Sur la ŝtuparo de la urbdomo, okazis tiam la fotografado,
kaj feliĉe la pluvo, kiu dum la nokto kaj gis matene estis
faliuta, honvolis halti kaj ni povas diri, forlasis ilin, ĉar
efektive la tuta kongresarango povis esti efektivigita, sen
plia interveno de nia kvazaŭ nacia kaj speciale  gojforiga
1)luvo.

lie tiu fotografado same bone sukcesis, kiel ĉiuj aliaj
punktoj de la progratno, pruvas  la apuda kli o.

La solena kunsido.
Sekvantare, oni tiant promena(lis gis en la urba parko, kiu

estas belega verda oazo en la industria La Louvière.
Tie, en unika kadro, montril;as vere impona kaj interesa

monutttent° : la tneinor tono al la lnortintoj de la milito,
soldatoj kaj civiluloj.

Akompanata de G-roj Tassin, S-ro Kempeneers demetis
belan florgarbon nome de la kongreso, kaj S-ro Massclicr,
nome (le la francaj partoprenantoj.

Post minuto da si lento, promenade, oni iris al la kinemato-
grafejo « Palace », kie estis okazonta la solena kunsido.

Ce la estrara tablo kunsidis S-ro Kempeneers, prezidanto;
F-ino Yvonne Thooris kaj S-ro Cogen, vicprezidantoj ; S-ro
Jaumotte, gcncrala sekretario-kasisto, S-ru Poupeve, sekret-
ario ; S-ro Boffejon, anstatauiant.o-ĉefdelegito.

S-ro Kempeneers faris la unuan paroladon en kiu li mal-
longe skizis rerigardon al la pasinta jaro.

memorigis la nlortinlojn kaj havis specialan Vorton por
nia bedaŭrata gcnerala sekretario S-ro Henri Pétiau, kiu
I•orlasis nin jus kelkajn semajnojn antaii nia Kongreso.

S-ru Pctiau, kiu naskigis en Grosage, apud Belmil en
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La Festeno. .

Iiaj tuj, ĉiuj iris al la apuda Hotelo « Excelsior ),, Ide atendis
nin bele aranf;itaj tabloj, ne en sufh a nombro tamen, ĉar, je
la lasta momento, ankoraŭ cnskribigis Bekoj (la parto-
prenantoj kaj, en la salono mem, sin prezentis amikoj, kiuj
tute ne antaiie estis enskribitaj.

Oni do malsupre en la restoracio devis arangi pliajn tablojn
Icaj malfeliĉe ne estis la laste aliginloj, sed la laste envenintaj
samidcanoj, kiuj tic devis sidi.

Malgraŭ tiu rnalagrablajo, la spirito restis bonega kaj ni
tial speciale povas danki tiujn kiuj sin oferis por ne mal-
arangi tiun belan feston.

Je la honortablo,prezidis S-ro Kempeneers,kun dekstre de
li la urbestro S-ro Ghislain, S-ino Tassin, S-ino Kempeneers,
S-ro Cogen, S-ino Coppée, Pastro de Meyer, S-ino Cogen
Icaj tualdekstre F-ino Yvonne 'l'hooris, S-ru Maur. Jaumotte,
S-ino H. Schoofs, S-ro .Jacques, S-ro Frère, prcfekto de la
ateneo, F-ino Jennen, S-ro Coppée direktoro de la meztrada
lernejo kaj S-ro Parent.

Post kian ĉiuj estis, kun multe da guo, englutintaj
ambasadoran supon, diversajn ant: ŭmangaĵojn, tuarhordait
salmaĵon kun venccia saïtco, rostitan kokidajon kaj lal.tukan
salaton, kaj atendis la deserton, oni aûdis diversajn parolad-
etojn.

Je la komenco de la festeno, S-ro Tassin estis jam dankauta
,iujn la kongresanojn kaj siajn hunlaboriutojn, sed poste
sekvis la toasto al la Iief;o al kiu estis sendita telegramo
(S-ro Kempeneers), la toasto al la Sinjorinoj (S-ru\'erntuvten,
sprita poezio) ; danka respondo al I:t Sinjoroj (F-ino Jennen,
delikata hornplinlento kaj propotlo pri harnu )nia knnlaboro);
toasto al la fremduloj (S-ro Botrejon, kiu konsideras, ke
neniu tie ĉi en Esperanta rondo estas frentdlandano) kun
kora danko (S-ino Bramkamp, kin prikantas ia kunlaboron
de la estraro kun la membraro), toasto al la jurnalistoj tie
S-ro Jacques, kun esperanta respondo de S -eo I)auchot, dank-
vorto de la baptopatrino de la Kongreso al la L. R. K. (F-ino
'fltooris, kiu samtempe donacas du arj entajn llorgarbctojn al
S-inoj Kempeneers kaj Tassili) Icaj korto itu respondo de
S-ro Tassilii (Iciu jaIn alvokas por Antverpcno) kaj iealvoko
por la 26-a Kongreso (S-ro ,Jaumotte, kiu laŭte aplaiídigas la

Ĉe la limo de fa urbo ĉiuj estis akceptataj de la delegiloj de.
1' «i11a!nova Binche ». sub la gvidado de S-ro M(urisse kaj
diversaj el liaj amikoj, oni, en du grupoj, faris interesan
proinenadon en la malnova kvartalo de la urbo, lin n :;iaj
malnovaj remparoj parte ankorail bone konservitaj.

l'ost tiu promenado, sekvis neantaŭvidita akcepto en la
mini tiu , kie atendis la Esperantistojn S-ro Derbaix, urbestro.
kaj diversaj skabenoj kaj urbaj konsilantoj.

Post la prezentadoj, ((iujn faris S-ro,j Kempeneers kaj
Tassin, la urbestro diris sian vojon butivenigi en Binche tiel
nlultnotnbran aron da Esperantisto] kaj esprimis la be-
daüI )I1, ke li ne povis nin akcepti en Esperanto. Tion li
tamen faros... ĉe nia proksima vizito al la urbo.

....Nur dependas do de ni, ke tiu okazu baldaü.
S-ro Cogen esprimis sian kontentecon pro tiu akcepio.
Kaj ree la tramveturiloj atendis kaj je la sepa oni ree est is

en La Louvière.

La vesperfesto.

Kaj kiel la leganto do povas rimarki, ne restis al la ko n-

gresanoj multan tempon por iri al la hotelo, a1ivestit i kaj
esti akurate en « l'alac•e» por la vesperfesto.

'Fiai oni tic pardoni~ iornan prokraston.
Post « La Espero » Bone hant ita de la Brula grupo, ni andis

helegan interpretadon tie Cavatine, prezentitan de S-ino
Ch. Poupeyc ĉc l'pianf)rto kaj S-ro Alb. Hascubroeclix,
violonisto.

Tiam S-eo Masselicr, taenerala sekretario cle franca Asocio
tie Bliuduloj esperantistaj, parolis pri la helpo de Esperanto
por la blinduloj kaj kantis, kortuŝe.

S-ro Hector Vermuvten, kun emocio, deklatnis « Pala
Procesio» de Kalocsay, kaj tiu parto de la prugranto finigis
per kantoj de la Re;;a kruta Grupo. kun la akuntpauado de
S-roj Nlov 'l'homas, kaj Ilasenbrocckx kaj S-ino Poupeyc, kaj
sut) la gvidado de F-iun Alice Boerchoont.

Fine sekvis bruplena kaj vigla dancparto, kiun, je la trafa j
momentoj, lialtigis F-ino Marcelle Bouge, lerta dancistino el
La Louviere, kiu prezentis i. a. « La Morto de l'Cigno», ka •j

viglan rttsan dancon, nia konala anlikinetu Monique De.
Voogltt, el 13rugo kiu plej gracie evoluis, kaj la brugaj
;;rupaninoj, kiuj prezentis, en belaj kostutnol, la dancon de
!'Espero, kiu estis rea provo de la sincloueuto de ĉi uj.

En atnbaii partoj, ĉiaj interpretanioj de la progranto estis
varme aplaiidataj.

Malgraŭ la fakto ke teatrajo ne povis esti ludata, pro
manku de konvena seencjo, kaj ke la anoncita parolata filmo
:te povis esti :uonlrata, ĉiuj per siaj aplaïtdoj montris sian
plenan kontentecon.

La flua horo matene vidis la rchejmigeon de la belga

samideanaro.

V izitoj.
La oka horo kaj duot►u tamen jam vidis la hejmforlason de

la belga samidcanaro, 1(in montris, (loin la tuta kongreso,
veran senlaci; on, ĉar t ie kaj ĉiam, la kontingento estis Met

XXVIII=a Universala Kongreso
de Vien().

.leu la ĉefaj inforutt►j rilate al lu t'niversaIa Doigtes), kiu
okazos en Vien() tic la M-a gis lu 15-a de Augu' to proksima :

Kutizo : gis la I5-a de ,Julio Sv. Fr. 25,50 ; pur fau ►tliuu o j,
Sv. Fr. 10: por ittnuloj tais Ix-jaroj, Sv. Fr. lu,84).

Progranto :
Sabaton, lu 88 au : Ina üguro de Ia Kongreso; Iiiterl(unati;;a

" .peno.
I)intanêon, Li 9-art : Diservt►j. Ekskursoj. l'rezentedo de la

opereto : u Lu Blanka ('evaletti muziko de Italf Ilenatzky ;
te1(slo tic nous Müller, kantoj tic Rob. Tillcnburg; Esper-
anta traduko tic Nikolao lluvorl:a.

Lu n don. la 111-au : Inat:iguro de la Somera l'niversitato.
Ekskursoj.

Mardon, la 11-an : Laborkunsido ; falckunsidoj ; akcepto rio
Urbtltono; l'olografado; vizito de liofburg; ekskursoj.

\Icrhretlo: 12-an, Somera Universitato; fal(I unsidoj ; Itt►n-
ferenco de la virinoj ; ekskurso.

Initie. la 13-an : Tuttagaj ekskursoj (aparte pagotaj ' .
Vendrede, la 14-an : Laborlcunsidoj; ekskurso ; kostnnlbalo

sub la devizo « La Iongreso dancas ,,, en la l'cstsalunegoj de la
In)pct•icstra Kastelo.

Sabate, la 15-an : Solena fermo de la Kongreso.
Poste oni povas partopreni al ekskurso «Tra Atistrio », rie

la 13-a tais la 21-a, tari jena progranlo : Vieno ; Graz; Klagen-
furt ; Salsl:ammergut, Gutunden, Linz, Melk, St. Pültcn kaj
\'teno

.Inter la kar:avanoj, kiuj kondukos la kongresanojn kaj kiuj
povus interesi la belgojn, estas : Brita Esperanto - Asocio
(S-ro Goldsmith, Londono) ; « La Estonto estas nia » (Reis-
burcau L. E. E. N., Amsterdam) ; Societo pur Propagando de
I;sperantti (S-ro Petit, Rosny s. Bois).

chic plej kompleta.
La vetero, kiu favoris nin dimanue,car gi ne subakvigis nin,

kiel tio sanitnomettte okazis en aliaj partoj de Belgujo, estis
a nkoraŭ pli afabla la lundon.

7'iatn vere estis v'arme, kaj ĉiuj utul lasis en la hotelo sur-
tutou kaj pluvonlbrelon.

Laŭ sutiĉe longa vojo, ni atingis la giplevigilon de Iloutieng-
Goegnies kaj la tutapudan vitrofabrikcj)n « Glaver ».

La kongresant j dividu is en du grupoj, por fari sinsckvc la
vizitojn.

La levigilo speciale funkciis por la Esperantisto], kiuj
povis, per• ji , supi.'eniri, kaj en la vitrol'ahrikejo S-ro Van
licntergbem, direktoro, donis interesajn klarigojn, kiu,ju
lerte tradukis S-ro .Jaumotte.

Pou multaj, kiuj neniam vidis tiujn du tre interesajn aferojn,
tiuj vizitoj estis vere unu el la plej grandaj allogajoj de Ia
kongreso.

Bela pronuenado kondukis £?iujn, akurate je tagmczo, en
«Ilotelo Mille Colonnes », Icie atendis nin pli intima festeneto,
sed tute bone organizita.

Tie Ci la toasta serio estis ankai'i pli intima, do lii ntal-
ionga.

S-ro Kempeneers refoje dankis la L. K. K.-avojn en la
persono de S-ro Tassin ; S-ru Jaumotte aplaitdigis la nomon
tie S ro Kempeneers, kin vigle kaj lerte gvidis la detalojn kaj
zorgis por lie ĉio akurate okazu, dum li darn la tuta jaro sin
dediĉis al la plivigligo de la grupa kaj liga vivo.

S-ro Boutwood kaj S-ro 1Mov 'l'homas ankoraü aldonis
anekdotojn, post kio S-ro Tassin konkludis per lasta dtdiL-
vorlo.

Al Mariemont.
Kaj ree tute kontrati la hotelo atendis speciala trarn-

vagonaro.

Senhalte, oni kondukis nin al llaricntont, kie atendis nin,

unue ĉc l'eniro de la parko, S-ro Albert 'l'booris, la ttmatit
patro de nia vicprezidanti'nt), kaj, en la ntttzeo nient. tlt•»
amiko S-ro l'aider, la k)nservisto de la kolektoj rit'egal dt•
tiu escepta nouzco.

Klarigi tiun viziton nian ne estas eble.
Ni diru, ke Kie la riA.:co estas granda, la tirito• turnen %ullt'r

rapide povas esti fat•uta kaj tiel okazis, — i.. tniriutla, j;1* ilin
uev'itlita en tiu t'i• longreso... - post detala iitt.► de la parko,
la kongresan oj ;auis ant:or: ii liberlcnipon de unit pleuu horo,
antai) ol denove envuguni1'i

Unu boru, tiut)t Iciu ĉiuj, en la ombro de grandaj arboj
povis, antaït bcleta ItiI't'jo, sidi , trinLantc frc:;ui glason da
biero kaj babilanle pri la belaj festoj, kiuj jus forpasis...
kaj pri la belaj festoj. kiujn la A ntverpeuaj amiLoj jani inter
si, sed tamen sutiee laste pur ke ĉiuj povu uiitii, ekprcparis.

Rehejtni(jo.
La Louvière : ti	 , i►... En tiu clsalto tic kvarcent Kruroj el

kvin• tranivagouoj, ducent manoj int•.•rpremas unu la alian en
adiaüa signo, sed lint: neniu cl(zalctc scias, kiun li jans adiaiiis
kaj Mun ne... Sed ne gravas, ne terras pri adiaiio, sed jais
baldaita r£•v idu.

(:iam uNU (turon poste, luitltaj denove, huzardc,l(un paka.joj
rcnkontigis at►taŭ la nkeeptejo kaj kriis lastan dankvorlt)u al
S-t•trTassin, brua nluzikistaro preterpasis... liaj vida, mal-
grail la laceco, malgrau la palcajoj, sel(vantaro forntigis.

Kaj anstataŭ per trait° iri al I3ouvy, tuta grupego da
kongresanoj mat'ŝadis kaj dancadis gis al la vagonaro.

Plej bona signo pri ĉies I(untenteco ! 	 I1.
Lasta listo etc Kongresanoj.

224. F-ino Liliana Florin	 Lille
225. F-ino Yvonne Florin	 Lille
226. If-hic) M aria Jacobs	 Antverpeno
227. S-ro Lcveugle	 Douai
228. S-ino Lcvcuglc	 Douai
299. F-ino Leveugle	 Douai
230. S-ro Marcel Bract	 Nieuwpoort
231. S-no fleuri liatoii	 Quit verin
232. S-ru Jacques 'li ut incrntan	 Gesto
233. S -tro Alphonse Parent	 Haine St. Pierre
2:34. S-ro Hubert Bancher	 Douai
2:35. S-ro Paul 1lanquet	 .Jodoigne
2311. F-ino Marie Handuet	 Jodoignc
2:17. F-ino Steplianie Loozen 	 Jodoigne
238. S-r) Dcmoulins	 Douai
239. S-ro Ifankolle	 Charleroi
240. F-ino Ilankotte	 Charleroi
241. S-ro Giot	 Douai
242. S-ro 1)untoulin	 Douai
243. S-ro S. Monlrnacrts	 Anzin
244. S-ino S. Momtnaerts	 Anzin
245. l'-ino André Meyer	 Denain
246. S-ru Gauviu	 Denain
247. F-ino Eliza lontmens	 Douai

«

Post tiu ĉj raporto, ni volonte enŝovas kelkajn
liniojn de S-ro Tassili, kiu meritas ripozon, sed
tamen ne volas gin preni, antalt 01 ii, t'eloje, estas
(lirinta sian grandan gojon, vittin(e la konlentecon
(le (•iuj, kiuj J);1l iol)renis nian ju1)ileati kongreson
kaj sukcesi gis lin ;

ne (tirinte anka(i koran dankon al la amikoj (le
la L. K. h., kiuj helpis lin (Iulii la 1)rilabora(lo kaj
precipe S-roj Charles Faure, Ëiiiile Jacques„ Tules
13onge, MIa rc•eI Parl'ondrr, Victor Dauchol, Maurice
I)aetns, lcittj t'ervore laboris kun li, por fari tion,
kio estis necesa, por kontenttgl éinjn kongresanoj ;

ne nicntori inte la kon resanojn pri la fakto, ke
la Iolografaĵo ankorau êiatn estas ha\•ebla êe S-ro
Baltgnet, Rue Joseph 1 \'autet's, La Louvière,
sentlante Fr. 10.

Ilau4Kovio Ia I•.tt dr Junlu IM77, do ne pleur estis titinginta	 fakton, ke ja ni 50 sin enskribigis po r tiu granda•festo d e la

o :i1'•an jaron, klam kruela mortu forrabis lin, preskaü	 proksima jaro).

subite, Ci 1114I ntC O.	 Kvankam ne oficiale antanvidita, S-ro Jacques vic

Starante• Iu kunveiantaro iripensisdunt minuto (la silento	 prezidanto de la L. K ; K. nepre, — kaj kiom kompreneble--,.

la karajn Iuorlintujn.	 deziris festi speciale la Prezidanton S-ron Tassi li , al kiu

Poste ni ridis Ia raportojn de la gcneral i sekretario kaj (le 	 floroj kaj donacoj estis untaitmctataj.

la kasisto, atnbaü prezentitaj de S-ro .lanmotte, kasisto, Idut► 	 Restis la deserto... sed jam la Prezidanto estis forprcuinta.

Ia estran) petis plenumi, aln enait t is regulig(i de la situaCiu, 	 de la tablo la horloj;ou, kiu dum la tuta mango kaŝis atttaü li
la gravait taskon (le generala sekretario.	 kaj estis ekstarinta. La tiamoj atendis.

El ambaŭ raportoj, ev'identigas, ke la situacio de la lict a 	 La oficiala latiîtparolilo de la kongreso, — ni citu unufoje

Belga Ligo. Esperantista estas vcrc favora, se ni konsideras la 	 por ĉiam nian bonan amikon Jaumotte —, invitis ĉiajn levir;i
nunajn cirkonstancojn. 	 kaj rapidi por la vuja;;o al Binche.

Kiel kasisto S-ro Jaumotte tamen tiris alvokon al la
muuujoj kaj kolekto• farita de F-ino MM. Van den 13erghe
akiris alla kaso, post claûrigo duin la festeno, la belan sumon
de Fr. 1095, kiun estrarano tiam j;isigis gis Fr. 1.100,-

S-ro Eempcnccrs tiam proponis la lej igon, Kie! e Societo
sen Profita celo »,. de nia nacia Ligo. Post lcgado de la
artikoloj tirita notari-maniere de S-ro Jaumotte, la nova
statuto estis aprobita.

S-ro H, Boffejon, anstataŭanta (cfdelegito de U. E. A.
raportis mallonge en la nomo de S-ro De Ketelacre.

Diversajn salutojn, al portis, alilandaj kongresanoj.
Fine ankoraü okazis kelkaj priparoladoj al kiuj partoprenis

diversaj membroj kaj en la plej bona atmusfero la solena
kunsido finigis.

S-ro Poupeye intertempe oficiale protokolis pri tiu ĉi kou-
veno. 'Tiu raporto aperos en sekvanta numero.

En la Urbo de la « Gilles').

Id
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Uechf/aMpl t .JaAilon 'ban  knj III - sis dr

id Pond* de* Cri*. Iknufuy' (evetttil.lr I 111i
.4 siffle • Moi Ill.:ur dr Julia. Ilcndevu(, : "rraurl(ahrju
•• .e+A# die 1 - i li (Iranroj I I•ii ad là-Job. la 1:►-n 11010.

Grupaj raportoj t
I*I fin (`i i) u )nrro, ni eal , rrsu., lirill pc(rlua (ie la raporti i

£SNN néprok rosiis p(ISinluIi Illunulens ;movu porto r.lux droni'.
9SInkru.hll(u pro lokii)c(n1:o).

A , I 'I:ItI't;NO . — Reĝa Esperanto-Grupo • La Verfla
Kt(•lo.. Sabaton, la 18-an, okazis bonsukccsinta literatura
%( •.peco, kun la kun.laboro (le S-roj De Ketclacre kaj Ver-
rua lrn. La unua klarigis la libron de Upton Sinclair• « Pc-
II•ulu ., kaj antaülegis interesajn partojn ; la dua dek tamis
, Ilvrr«ajii poeziojn, kaj ambaŭ estis rckunlpencita •j per vanna
,,1,111114o kaj laŭdVortoj (le S-ro Bolle1on, vicpreziclanto.

I.n 211-an, la Printempa Kabaredvcspero allogis multajn
gemembrojn. liunlaboris en ĝi : S-ino Vancler Veken-Va n
Iluckel, Iciu denove tradukis novajn kantojn, kiujn tii (k la
via  akompanis ; S -ino Lucette Faes-Janssens, Liu,
unufoje pli, montris sian pianistinau talenton : S-ro Ver-
muvten, deklaniisto ; S-ro Anlervckx, S-ro 1Vouters, humor-
isto kaj S-ro Vander Veken, kiu prezentis tre bone tipitan
« skeĉou ».

La 2-au de ,Majo, la u n ua pruvo per « Parolata Revuo »
boncge sukcesis. Krom la cstraranoj S-eo Jaunlotte, Roffejon
kaj Facs, ankaii partoprenis en ĝi : S-irj Schoofs kaj Facs,
F-iroj M. kaj H. Ilufkens, S-roj Van Dijek kaj Lodema. Tre
certe, la Glua numero de la revuo ankoraü pli bone aspektos

La 9-an, S-ro. Van I)iĵck faris tre lertan kaj interesan
paroladou pri Ghecl kaj, post gencrala al)laŬdo , S-ro Boll•11on
dankis lin koro.

B1iUSELO. — « Esperantista Brusela Grupo — Ln-
don, la 27-an (le Aprilo okazis komtitatkuuvenu, Icic S-ro
.lacobsohn parolis pri sia agado en la junularmedioj, kaj
speciale en la Konferenco (le la .lunul:u•u por la Paco.

Lundon, la 4-an (ie Majo, Sinjorino Staes faris interesan
pt•elcgon pri .Julio Itaglrv, kaj aŭdi;is kelkajn kantojn (le li.

GENTO. — « Genta Grupo Esperantista ». — (lenerala
kunvenu de la grupanoj okazis la 8-an de Majo en la hejmo  (le
S-ino De ltijcke.

Por kompensi ion, en la grupaj aferoj la Inalaperon de nia
agema amiko Petiau, oni decidis kompletigi la komitaton
per tri personoj : S-iuo Ue Bijckc, S-ino Crislet, S-ro De
Iiese.

La taskoj estus la jenaj : Prezidanto : S-ro Van(level(lc ;
Vic- prezidanto kaj Sekretario ; S -ro Ednt. Lüdür ; Vic-prezi-
(lantinu kaj festestrino S-ino De Ri •jchc ; Kasisto S-ro I)e
Man ; iiil)liotekisto S-eo Arpad l.ü(lür; Help -kasislitto; S-Ian
Gruslet ; Help-sekretario S-ri) De Rese  ; Help-bibliotckistu
S-ro Papp. La unuagradan kurson gvidas S-ru 1)e Man, la
duagradan, S-ro Edm. i,iidür, la perfekligau, S -ino 1_)e Rijcke.

Oni intencas fa ri duo' la Somero, s:unideanajii kampara.j u
p ,'un)enadujIl Iu ,li teatra •jeto•jn. kaj fa ri amuzajn lingvajn
ekzerendojn.

Itlll'(;U, «Br•uĝa Grupo Esperantista », Reĝa Societo,
La 1.4-tut de Al,rilu , 3(i grupanoj ĉccstis kantvesperon,

Kvl(latan de 5-Ilin I'otlpeve kaj F-iun Bocreboom. Du novaj
knuloj de ti-ro 111nv 'l'hr .mas estis Icrnataj, post tekstklarijado
ies 8-1*u (:t. l'(►it pe % t..

LA 21 •an. ukaxl►t I.orespon(la vespero. Sekve al  anonco en la• l'rpkti k t) . alvenl* 27 kartoj kaj leteroj el 9 diversaj landoj ;
III trn11% Iegatu •j ku dindonat:rj• por respondo inter la 38 ĉces-
l anll rj,

I.I 2t4 - ::11. S-ro I1, Orovern nun, advokato, faris p=.lroladon
l , ' I « ■lurtpunu ». kaj per belaj anck(lotoj kaj trafaj kon-
+1(Irri,j tute kal►IIn la intereson de la 40 ĉeestantoj, kiuj
► arute alilafidls la sIntpatian parolinton.

I.a Il-an de Majo. en « (:af( Ilelge », ĉe sanlideano Haesen-
I•NNk tt, auluu staranlu (1eesta nia ro, F-ino Thooris, Prezi(lant-
Inli, annuels Ia grundan funebron, kiu nin trafas per la morto

ro Ilenri Petiau, tien. Sekr. de la Belga Ligo. Si raportis
lui I lui enterigo kaj klarigis Icc malgraŭ la doloro, oni (levas
I,uros> duurigi I:i I;thuron por la kongreso. 'fidi ankaii tiain
, 'kaxl* la ripeta(Il►j de la kantoj kaj (le la dancoj por la
l , ungr•es:1 festu.

Al la U. E. A. Delegitoj.

Diversaj delegitoj sin turnis al Belga Ligo por scii,
kiamaniere ili voêdonu. pri la ŝan ĵo de la sidejo.

Ĉlu voêdonu laŭ sia konscienco, sed NEPRE voêdonu
TUJ.

Ni tamen atentigas pri la fakto, ke la Prezidanto, en
La Louvière, insistis por ke oni subtenu la estr•aron de
U. E. A. per JESA respondo. por eviti la plej malbonan
solvon, la restadon en Genève.

FRA N CHOM IE kaj KO
Rue des Pierres. 80. Steenstraat

BRUO
(.iuspecaj Stofo•j kaj silkaĵoj
Blanka tolaĵo — Trikolaĵeij

- Mehlaro

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

2, Philipstockstrato — BRUO
KORS.1.ÎOJ — TOLA,IOJ

Livents en tuta Ilelgu •jo kaj iaii korespondaj mendoj

BELGA MARBORDO
Grand Hôtel d'Oostdiiinkerke

Bone konata de multaj Esperantisloj

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

International Friendship League (lnternacia Ligo de
Amikeco) kiu fondis E-sekcion, invitas ĉiujn E- istojn al la
Libertcmpa Centro organizata en Cité Universitaire (le
Bruselo, de la 1-a gis 31-a de Afigusto kaj al 4 vojaĝoj per
aütoĉaroj al Han, al Antverpeno-Mcchleno, al Brut u -Gent«
kaj al Waterloo. Multaj E-istoj, el diversaj landoj, ĉcestos.
Petu kiarigojn kaj kondiĉojn al S-no Nyssens, 31, Avenue de
la Chasse, Bruselo.

41S h•'441J III HL. Ir •(t la ieruejo cl►

• N I fMM1 	a *1111. de la Iernrjn (1^•,

I. Is Oliebei Ibudein
elfe Jloenitlridu pitIfe«.

*4.1 le la IleubeIal lemdte. Fin tI I ,
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BELGA K1tONII(O

rf^

Komitata Kunsido de la 26=a de Aprilo
(Raporto proI ra5lilu pro IokntunI o)

Ceestis : cl Antverpeno : S-roj Jaumotle, kon-
stanta koutitatano kaj Boffejon kaj Faes, delegitoj;
el Bru4O : F-ino Thooris kaj S-ro Poupe\•c ; el
Bruselo : F-ino Obozinski kaj S-ro Kempeneers
el Gesto : S-ro Van de Velde ; el La Louvière :
S-roj Tassitl kaj Jacques ; cl LieAo : S-ro Bissot
kaj el S-ta Mariaburg: S-iuo Elworthy-Posenaer,
konstanta konilalanino.

Senkulpigitaj estis S-ro De Ketelaere,êeldelegito
de U. E. A. kaj S-roj Petiau, malhelpata pro nlal-
sano ; Ral)ilon, konstanta I:omjlalano, l:iu petas
eksi ion el tiu funkcio ĉar li, post kvaronjarcento,
ne plu i iI) blas gin pleuunli kun la dezirita zorgo;
S-ro Van Genechten (Hasselt) kaj S-ro Cafonnette,
delegit() (le la nova grupo, en Charleroi.

Je l' demando de la prezidanto, la kultveno
akceptas ankaŭ la ĉeestott (le S-ru Swinne, help-
anto de ili Prezidanto.

Post legado de la letero de seltkulpigo de S-ro
Babilon estas deci(lile, sendi al li leteron de kora,
vanna danko pro la de li plenumita tasko.

Sanf;anlc ionlete la ordon de la punktoj pri-
traktotaj, taPrezi(lanto proponas la tujan akcepton
de la nova grupo (le Charleroi, starigita post pro-
pagando de la Litro en la mezo de la « Cercle
Polyglotte ». Jam vigla grupo, kiu aligis Bekon da
membroj, tie funkcias. La akcepto estas unanime
(lecidita.

Post tio, la Prezidanto antah la staranta kun-
veno, diras nekrologajn vortojn, honore de S-roj
Merchant, Kreuz kaj D-ro Van der Biest.

S-ro Jautnotte klarigas tiam la moralan kaj
financan situacion de la Ligo. (;Ii estas tia, ke, kun
la ankorait normale esperebla •j enspezoj por la
nuna jaro, oni povas antatividi la dailrigon de la
regula monata aperigo de B. E., sen granda
deficito.

Poste, estas priparolata la estonta agado : S-ro
Keinpeneers klarigas la organizon de la du pa-
rolado-serioj, kiuj okazis en kvar helgaj grupoj je
iniciato de Belga Ligo. El la priparola(to, klare
vidigas, ke tiuj vizitoj estis tre stataj. La Ligestraro
jam antaUvidas la venigon de aliaj paroladistoj
por la proksima vintro.

S-ro Jaunlotte klarigas la propaganclon, kiun la
Ligo faris apud la senatanoj kaj deputitoj, liaj kies
rezultaton c"iuj jam konas intertempe pere de B.E.
kaj de la êiutagaj gazetoj.

S-ro Tassin tiam, nome de la L. K. K., klarigas
la tutan progranlon de la kongreso de La Louvière,

kiu certe bone sukcesos Car jam pli ol 130 membroj
aligis, pli ol unu monaton antait la Kongreso.

La Prezidanto insistas tiam, por ke, jam de

nun, oni fiksu la lokon cl e. la Kongreso 1937. Pro
kialoj diversaj, la grupo de Antverpeno « La Verda
titolo» estas insiste petata, gin organizi.

Tuj S-ro Jaunlotte ahceplas la aligpagon kaj
jam 1-1 membroj ei)skribigis. Jen nova rekordo

La Prezidanto line priparolas la inlernaeian
Organizon kaj la novan situacion de U.E.A. Letero

estos sen d ala al la cstraro por ke Ai prolitu tiun
5an ion por inaIpliigi la el spezojn, farante tiujn t i.
kiel eble plej multe, en landoj kun malalta valuto

Fine estas legalaj la slatutoj per kiaj Belga Ligo
igos « Societo sen Profita Celo ». Diversaj membroj
ensen(los, (luin la dek selcvantaj tagoj, la kelkajn
tian ;ojl►, kiuj estis pridiskutitaj kaj poste la estran)
kuntuelos la definilivan lekston, kiu estos antaŭ-
metata, al la ;cnera la kuuveno en La Louvière.

Grupa Kalendaro.

AN TVEBPENO, — Reĝa Esperanto-Grupo
« La Verda Stelo ». — Kunvenejo «.L)e Wilte

Leeuw », FranLrij h lei, 4, Avenne de Fran(e : ĉiu-
sabate je 21 h. : kunsido laii indikita prograno.

Sabaton, la 4-an de Julio : Parolata revuo.

Dimanĉon, la 5-an : Ekskursu per aŭtonlubilego al Rotter-
(lam, Scheveningen liaj Hago. Forirhoro 7-a matene, reveno

rirkaŭ la 11 -a. 23 membroj povas partopreni• Kosto: Fr.

Sabaton, la 11-an : l irolaclo de F-ino Hclènc Hofkens :

Felix Timmernians.
Sabaton, la 18-an : Vizito al la «Nachtegalenhof» (Kunveno,

je la 8 1/2 je Kafejo « Dikke \Iee u (tramveturiloj :) kaj 17). Se

pluvas, paroladeto de S-ru Facs, en la kunvencjo.

Sabaton, la 25-an : Intima lcunsi(lu.

BRU(iO. — Bruĝa Grupo Esperantista, Reĝa
Societo. — Ciuenarde, je la 20-a. — S1DEJ0:
a Gouden Hoorn-Cornet d'Or », placo Sinon
Stevin, tel. 314.59; KUNVENEJO : Kalejo «Vlissin-
ghe » Bleekersstraat, 2, rue des Blanchisseurs.

La 5-an de Julio (Dimanĉon) .ic la 10 1/2-a, sur la Granda
l'laco. Partoprcno en la oficiala sekvantaro okaze (le la

Kolouia 'tago.
Kunvenoj, ĉiuj en la kunvenejo :

La 7-an : Legado liaj klarigado de « Belga Esperantisto ».-

Prez. S-ru Ch. Poupeyc.
La 11-ah : Kantvespero, gvi(lado : F-ino A. Boereboom —

Fortepianu : S-ino Ch. Poupeve, ‘'iolouo: S-ro Albert Hasen-

broeckx.
Dum la ripozoj « Puŝtmarha Dorso ».
La .t1 -an : Esperautaj Kartludoj, kun premioj. l'rez. S-ru

G. Groothaert.
La 28-an : a. Priparolado de S-ro G. Groothaerl, pri « Pro-

tektado kontraŭ bat i1gasoj ». b. Dehato pri libertempoj.

Prez. F-ino Y. Thooris.
(:c bela vetero, iu el tiuj kunvenoj povos esti anstaŭata per

vespera proI ena(to.

BRUSELO. — «Esperantista Brusela Grupo».
—Kunvcnejo: ((Brasserie du Sac», Granda Placo,4,
ĉiulunde je la 20.30-a h.

Lundon, la fi-an : BAS ? ? ?
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I(I.:I.(i.1 ESPERANTISTO

TURNU VIN AL SAMIDE ANAJ FIRMO.I :
EN BRUĜO

ALGRA!N-COUCKE, 23, Vlamingstr. rue Flamande,
Tel. 33424. Nuntempaj Novajoj por sinjorinoj kaj knabinoj.

CAFÉ de la BOURSE, (randa Placo 22. Christiaens, Tel. 31121
RCI U ICvuejo de la lisp-istoĵ dum la someraj koncertoj.

Café VLISSINGHE, Vital .lehansart, I3lcekerste. 2, rue des
Blanchisseurs. Kunvenejo de B.G.E. Artaj kaj ordin. vitrajoj.

RACHEL CARPENTIER, Genthofstr. 36, rue Cour de Gand .

Cigaroi, 'l'abako.

CREMERIE de DIXMUDE. l'-ino M.M. Mestdagh, St Jacobstr.
8 r. St Jacques, specialajoj : Butero, Ovoj, Froma;oj.

DE GUCHTENEERE, J. « Agence Maritime Minne », Komvest,
11, Sipmaklero, 'l'ransporto, Eldoganigo, Asekuru, T. 33422

FOTO BRUSSELLE, Stccnstr. 41 rue des Pierres. Tel. 33111.
l'otogra6ulo industria. foto - Kino - Aparatoj, Akcesoraĵoj, Ial,oroj.

HOTEL VAN EYCK, Gilvc••str. 8. Familia Hejmo, Centra sed
kvieta Situacio, burga klientaro, moderaj prezoj.

M. HUYGHE, Potterierci, 1. llustritaj poŝtkartoj, êiuspeca •j
unemoraĵoj pri 13rul;o. Helpa Poŝtoficejo. Tel. 31561.

LONGE, Vlamingstr. 26 rae Flamande. Kafo, Teo, Ĝokolado,
Biskvitoj. Tel. 31150.

Emiel MESTDAGH, Moerkcrksche Stw. 113 St-Kruis, 'l'apet-
isto, Murpaperoj, Tapiŝoj, Drapira.joj, Scf?egoj.

Ph. MICHOLT, Koniugenstr. 7, rue des Rois, apud Prel;ejo
Sta Walburgo. — Roboj, Manteloj.

G. G. PLATTEEUW, Noordzandstr. 25, r. N. du Sablon,
'l'c1. 31523 ; Fromagoj, Kafoj.

Antoine POUPEYE, I)ampoortstr. 23, St-Kruis. 'Fel. 31461.
(:iuj asekuroj en la tuta lando. Informoj sen devigo.

RAHIER, Wapenmakerstr. 4, 11. des Armuriers, Bombonoj.
Migdalmiclajo. Buteraj vafletoj.

J. ROOSE, Bdo Guido Gezelle 15. Tel. 32224.
lfolanda artefarita butero. Francaj vinoj. Senpera elveno.

SABBE-DE VEEN, Stecnstr. 76, R. des Pierres. Tel. 33048.
Floroj - Agento de « Fleurop » N , . 669.

VAN COMPERNOLLE. « HET SCHAAPJE », Vischmarkt 6.
Mebloj, Matracoj, Lano, Lanllokoj, Metalaj litoj.

VOLCKAERT, Geldmuntstr. 30, R. de la Monnaie. Tel. 33607.
Porkajoj, Casaĵoj, kortbirdaĵoj.

KORESPONDADON deziras F-ino Anne SHIRVINGTON, 46
Carabella Street, Kirribilli, S11)NEY, N. S.  W. Australio.

L. VAN WASSENUOVE
2. Philipstoekstrato — BRUĜO

Lihrotenado—Organiza(lo kaj enskribo de la libroj
— Kontrolo — Starigo cie Bilancoj — Raportoj —
Scrĉadoj — Ekspertizoj — Komercaj Informoj.

RADIOLUX, Steenstraat 94 Brugge, Tel. 317.85
KONTRAĈ7 LA ĈEFPItEC  E.IO

RADIO APA R ATOJ—FONOGRAFOJ—DISKOJ
LAMPOJ — (;IO POR ELEKTRO -- K. T. P.

ESPERANTO PAROLATA

RA DIOLUX, rue des Pierres 94 Bruges. Tel. 317.85

Estraro de « Belga Ligo Esperantista ».

Prezidanto : Uro Paul Kempcneers, 19, Avenuo Montjoie,
Uccle. (Tel. 44.33.00).

Vicprezidanto : S-ro Léon Cogen, 52, Dreef, Ninove.
Vicprezidantino : F-ino Yvonne Thooris, 4, Wijnzakstraat,

R. de l'Outre Brugo. (Tel. 320.86).
(;enerala Sekretario od inlerini kaj Kasisto : S-ro Maurice

Jaumotte, 44, Avenuo De Bruyn, \Vilryck (A ntverpeno),
(Tel. 777.58).

eefdelegito de U.E.A. : S-ro Morris De Ketelaere, 25, Oosten-
straat, Antverpeno. (Tel. 962.46).

OS'l'ENDO 	 BEI_GUJO
HOTEL VROOME

20, BULVARDO ROGIER. '1'1:1_.37
RENDE VUO DE I.A :SPER.1 X 7'ISTO.l 

HOTEL 'DU CORNET D'OR
2, PLACE SIMON STEVIN

BRUĜO

Sidejo de la Bruga Grupo Esperantista (Ret;a Societo).

Tee komfortaj ĉambroj, bonaj man;aĵoj.

Oni parolas Esperaflolt. 	 IEnylish spoken. DS (106).

Presejo de 13ELGA ESPERAN'T'O- INS'l'ITUTO, Koopera Soc., «'illemsstrato, 21, ANTVERPENO.
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