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BONA VENT()

ipestroj kaj îpistoj lerte turnu la Velojn ! I
I.,I.1, la epoko de la libertelllpo, kaj iiii pensas, Tio estas' vera por izola esperantisto. Tio ankaŬ

kt Inultaj el niaj sa in i(.Ieanoj, nun jam preparas estas vera por mellil)ro de grupo, kiu venas  unu -,
.iajn kofrojn kaj val izojn por iri, êu ĉe l'illarbordon, du-, tri-foje, liaj poste forlasas la nlovadon, se ne
(• I en la kainparon, ĉu en la eksterlandon. klare evidentigis intertempe por li, la ulilee(i cíeKaj, ĉar mi supozas do êe vi, kiel ĉe mi, tiun lia ellernado de nia lingvo.
OI)tilniSlllall senton, kiun oni havas antaii tin Kaj tial ni` t'aras tIvokon al la grupesiraroj por
111o111ent°. tlnike rava en la jaro, kiam oni povas ke ili, kiel eble plej multe, interrllatu, êe l'kun-
senzorge f'oriri, mi metis super tiun artikolon.,. ineto (le la grupaj prograinoj, por ke la membraro
« Bona V'enlo ». havu ofte hi okazon interkonatigi, kun ahi urbaj

Tio instigos eble kelkajn inter vi daŭrigi la sarnideanoj ; dum la vintro, invitante paroladis-
iegadon, ĉar vi ne (levas timi, ke per plor-artikolo, tojil el la najbaraj aŭ amikaj grupoj ; dum la
Ini forigu la bonan at)nosferon en kiu vi nun- somero, orgatlizante ekskursojn, duan kiuj du aii
Inomente vivas. pli da grupoj povas rcnkontigi.

(i tai (•iuj plene viajn Iiberteillpajn tagojn, sed, ke Por ckkoni nur sainurbanojn, por paroli kun ili,
por Esperanto, kiel por via ordinara êiutaga vivo, neniu bezonas Esperailton. Sed la ekkono (le
tiu plene seuzorga ripozo, estu la ekkapto de novaj amikoj aliurbaj aii, se eble, eĉ alilandaj.kaj la
folioj por la granda laboro, kin nin ĉiujn atendas, Interparolo kun ili, per komuna iingvo, tio nepre
saine en Esperantujo, kiel e11 nia laborejo aŭ kaj certe interesos la novajn varbitojn.
Oiicejo. Ni diru tion lnalkaSe tie è i : Estis la politiko de

L1 Optimisnia tono de tiu êi artikolo tamen ne la estraro de Belga Ligo duin la lastaj monatoj,
nur dependas de la momento en kiu mi giii tuj kapti la okazon, kiam novulo venis al ni,
skribas. Antaŭe jam, mi diris al vi, ke neniam skribi al li, viziti lin, ekkonatigi kun li kaj varbi
eble, en multaj lastaj jaroj, Belga Ligo Esper- Iin definitive por nia nlovado. Sed la estraro
antisla spirite travivis tiajn bonajn momentojn, konsistas  nur el kelkaj malmultaj personoj, kiuj
kiel n un. La lastaj semajnoj denove estis okazo ne kapablas iri ĉien ait esti ĉie nek korespondi
por multaj novtiloj ekinteresigi pri nia movado. kaj babili kun Ĉiuj.
Ilnufoje pli, la graveco de bone sukcesinta Kon- Ankaii la grupestroj, — la ipestroj kiel ni ilin
greso montrigis plej klare. nomas, - havas tie ĉi rolon plenumotan. Kaj pri

Belga Esperanto-Instituto, . - kiel Belga Ligo ili ni ja estas certaj, ke ili plenumos tiun rolon.
Esperantista, sentis diversmaniere, sed same Sed vi, Leganto Kara, vi ankaŭ havas rolon. Vi
klare, ke la intereso en la lando denove akrigis• estas la multnoinbra sipistaro, kiu devas helpi

Sed, se tiuj momentoj en nia inovado estas la gvidantojn. Nur per via kunhelpo, la 5ipo restos
gojigaj ili samtempe estas dangeraj. Ekinteresigo en la butin direkto, por ke la entuziasma vento
de nova adepto estas ja gojiga. Sed nova adepto veligu la velojn verdajn de nia barko.
tiel facile ŝailceligas. Li preskaŭ certe ŝance1igos! Ĉar estas nun la libertempa periodo, ni havas
se ni lasas lin barakti, se ni ne etendas al li help- tutan monaton pur pripensi tiun êi verajon, kaj
eman manon, se ni ne, iele, metas lin en kontakto por preni la lirman decidon, helpi Ĉiuj al la akiro
kun membroj de la Ligo, kiuj povas doni al li la de nia definitiva venko.
kuragon por dailrigi, gis tiu momento, kiam li
estos sufiĉe forta, por ne plu bezoni nian helpon. ! 	MAUR. JAUM OTTE.
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LEĜIGO DE BELGA LIGO ESPERANTISTA

Sekve al la decido de la j;enerala kunveno dc Belga Ligo
Esperantista, la estran), nuna administrantaru, faris la
necesajn paŝojn por legigi la Regan I3clgan i.igon E.sper-
antistan, kaj. de la 27-a (le Junio, kiam aperis la statutoj en
la « Moniteur Bclge », nia nacia Ligo estas « Societo sen
Prof.tn Celo n, kiu do Luas la a\:uttaî;ojn de la Lego de la
27-a dc Junio 1921.

tia oficiala laŭlega sidejo estas en la Esperanto-Domo,
21, \ViIIen sstraio, Antverpenn, sed la membroj ĉiam sin
turnu al la Sekretaric'jo, nun provizore: 1•I, Avenuo De 13ruvn,
\Vi1rijck-Antverpeno

La Kongreso de La Louvière.
En la antaŭa numero jam aperis kompleta raporto pri

nia jubilea kongreso.
Se ni diras kompleta, ĉio kompreneble estas rilata. liaj kiel

tuj post apero la aŭtoro rimarkis la forreston de la nomo
de S-ro "l'assi li en unu aii du okazoj, - tiu S-ro Tassin ja estis

ĉie -, verŝajoe forrestis ankaŭ kelkaj aliaj detalctoj.
(:iuj tre certe senkulpigos pri tio. Pri la penerala kunvcno

tie Belga Ligo, ni tamen ricevis cle S-ro l*oupc3•c, por la
arjiivoj, detalan raporton, el kiu ni ankoraü volas Cerpi jenajn

paragrafoiu :
Tiu l 111sido estis ĉeestata (te tnultnouibra samideanaro, cc

kies unua vico, oni rimarkis S-ron larent, prezidanton dc la
Turisnla Asocio.

lntcr tiuj, pri Lies foriro metnorigis la Prezidanto estas nia
Retino Astrid, kara edzino de nia Honora Prezidanto kaj
fratino de nia s:unideano Princo Karlo de Svcdujo ; S-ro
Merchant, prezidinto (le I. C. K. ; S-eo Kreuz, direktoro de
U. E. A. ; S-ro Van llelckebeke, malnova pioniro de nia belga
movado ; S-ro W. Van der Biest, modesta, sed valorplena
helpinto en niaj rangoj, kaj, line, S-ro II. Petiau, la fidela kaj
kontpetenta sekretario (le nia B. L. E. dum preskaŭ kvaron-
jarcento. Menlore de tiuj dolorplenaj funebroj, la kunvenant-
aro staris, dum ininuto, en plena entociiga silentaclu.

Post tio, S-ro Kempenecrs aplaücligis la sumon de S-ro
Janmotte, pro la rcgulcco, kun kiu li cldonas nian organon,
kaj la zorgo, kun kiu li tlegas la kason, dum li nun ankaii
« ad interi In » akceptis la sekretariecou.

inter la cksterlandaj nlultnombraj samidcanoj, kiuj êeestas,
la Prezidanto salutis ankaŭ S-ron Blaise, kiu, de longaj jaroj.
logas en Britujo, sed kiu estas malnova belga pioniro.

i.a Prezidanto legis multajn salutleterojn i. a.: de. la 28-a
Universala Kongreso (Vieuo) ; de 13rita Esperanto-Asocio ; de

eekoslovaka Esp. Asocio; (le Gernlana Esp. Ligo en êeko-
sloval:io ; (te la Societo Franca por la l'ropagando de Esper-
anto; (le Germana Esp.-asocio ; de Nedcrlanda Esp.-KOU-
greso ; de la Aitstria Esp.-Federacio kaj de literatura Mondo,
saune kiel de diversaj privatn!oj.

Inter la chsterlandaj satnidcanoj, kiuj salutis la kongreson,

ni neniu : S-rou A. Humez (Franca Esperantistaro); S-ron
Blaise (B►•itaj sa111ideanOj) S-roui (:entncrsver (1 olaj Esper-
antistoj, kiu faras alvokou por ĉecsti la UI tiversalan Kon-

greson en Varsovio dum 1937); S-ron Jacobssohn(Danzigano);
S-roll Vajda (Hungaro) kaj, line, S-roll Masselier, en la nomo
de la Franca Asocio de Blindaj Esperanlist(1j kaj de la t ut-
monda Esperantistaro.

Cc la diversaĵoj, oni aŭdis S-ron Alofs, kiu raportis pri
siaj klopodoj ĉe « Ecole des Arts et Métiers» en 13rusclo, por

don i l:nrson de Esperanto. Ad ministraj nlalfacilaĵoj malhelpis
gis nun efcktivigon. S-ro Jacobssohn proposas apogon de la
klopodoj (te S-ro Alofs. CH. P.

•1a. S-ro llareel Itoost
56. S-ro Gustavo \"el'In:lll(lere
57. S -ino ,José \'crtnancicre
58. S-ro E. Crbach
59. F-ino Juliette Van Lech hoven
Go. S-ro Louis ltitschic
lil. S-ro Karel Amcrijchx
(12. S-in(1 Karel Amcrijchx
63. S-ro .los. Snijkers
G-l. S-ro Georges Groot hacrt
(i5. S-ino Jeanne (rootbacrt
;6. S-ro G. Deri s2
67. S-ino G. Dcrèse
68. F-iuo Esther De Gevter
69. S-ro Prosper Van (icllechlc•n
70. Sino André Tassili
71. S-ru André 	jr."PasyiIi,
72. S-ro Camille Cafonnette
73. S-ro Armand Pennit►ck
7.1. S-ro Willy 13otirjon
75 S-ro Georges Van den Bosselle
71;. S-ino .iosí Van den i3osschc
77. S-ro Egid Wouters
78. F-ino Dina Janszen
79. F-ino Yvonne Kat'
80. S-ro Charles Van der Veken
81. S-ino .Jeanne Vau der Veken
82. S-ro Willy De Schutter
83. S-ino Germaine De Seliii tic r
Sl. S-ro Charles Dccoster
85. S-ino Clémentine I)ecoster
86. F-ino Irène Vcncelst
87. F-ino Cécile Vcncelst
88. S-ro .lef Decoster
89. F-)nu Suzanne Vanden l3erghe
90. S ro Vital ,léhansart
91. F-ino Suzanne De Kersgicter
92. S-ro Joseph Drubbel
93. S-eo Guy Groot haert
94. S-ro Franz Barbé
95. S-ro Ugarit .lacqucs
96. S-ro Charles Schictz
97. S-ru Roland Bouge
98. S-ro .Jules Bongo

Kronie, ni jam ricevis la aligilojn c'.c S-ro Fr. J. Ilaselier
(Kcrkradc) ; 1)-ro Dcsinoulin (Douai) ; S-ro Hubert Karcher
(Douai) ; S-ro kaj S-ino Em. Boone (Mouscron); S-ro .1. Cent-
nersver (Valenciennes) ; S-ro P. Han(iuet (Jodoigne) kaj G-roj
\iortclnlans(Antvcrpeno) sed, ĉar ni ne jans ricevis Ia niunon
sur P. (: K. 1119.10, ni citos ilin en nia listo de la proksima

monato.
Entute jam alités 107.

KOTIZOJ
I3onfaranta membro B. L.
McIllbro-abonallto .
Familia membro . . .
Simpla Membro U. E. A.
Membro kun jarlibro
Membro-abonanto . 	 . Fr. 50.-
Membro-subtenanto 

	 Fr. 175. -

es ia i ' 111
te *rf ,srfrt 1 d11(1o.

1.1
Inuit 1 t

1111t titi

It, 1t1;,k t11 
1146. )l+tli`gjtt %orlojo .t'ttll• lui

11410r1 un Itttoaltut11NIr':
r I>Irr1N1+ Mn pli lu i le iii I,( lois'.

	1111, A1111(1 k 	 1 	 I1.

ingle411, 111 111111 ihl, for.
s ttl *lova, 	- llIllIµ1tjIl la kul .

Ia borlo I " , utero% al tttj
#M'Salo kaj danci km) i?
n, kaj jen 11a romane'

sr tni « L:i Crttlin' de la I)atic ».
Antin, A 1111:1 k. t. I).

II. Mol• 'l'HOMAS.

.Ittnio 1936.
Allummumniminniminsamaiminiim

la put•toprenintoj al nia XXV-a. en La Louvière
inj►reson uü rakontis anekdoton pri la agrablaj
La I'ostkongresa atnlosfero regis inter la 40

III .l Ia vespero agrable fini gis per kantado, sub la
;.tu de i., simpatia kaj gaja grupano S-ro Moj. Thomas.

•I•tan, Ia Grupo havis la h onoron kaj plezuron akcepti
■ Blaise, el \lorden-13ritujo. l"nne S-ro 1)ouchan:ps, nova

surprizis la ĉeesl:autojn per interesplena parolado
i,.utlanlnj ». .La ! m dant° majstre pritraktis tiun

iri► temon kiaj gin certe klarigis per oportunaj slcizoj. Li
il.olt turnian upluŭdon kaj sincerajn gratulojn, al li
Ilrchtutai, nome de einj, (le la l'rezidatitino F-ino 'l'hooris.

lini tiun Inleresplenan kunveuon, S-ro Blaise faris kon-
skun pledudon por t'. E. A. La 40 ĉcestantoj dankis la

c.ttmatan parolunt(111 pro la bona koncepto, kion li donis
pri la historio kaj agado de tiu %alorplena Asocio.

Lia ili-an de .lumo okazis koukursa vespero sub gvidacto (le
S-ro G. Groothacrt kaj de F-ino M. Vandeu 13erghe. Premioj
rtatis disdonataj al tiuj el Ia :ili ĉeestanto •j, kiuj gajnis la pl11
multajn poentojn.

lai 22-an,(tu(icLkvin gesanlideanoj huuvenisĉeSainideanino
t .hristiaens, en « Café de la Bourse », Granda Placo, por aïis-
1%IiItt sonorilarkoncerton, kiu fiuij;is per «la Espero ».

La 23-an, tri(lekkvar gcsamideanoj kunvenis en kafcjo
Vlissinghe» Post diversaj komuuikaĵo •j de la. Prezidantino,

S-ro Ch. Poupeve gvidis lega(lun de teatraĵo «Gcedzil;opet%».
Dimanĉon, 28-an, dudekses grupanoj partoprenis tre

agrablan ekskurson al Belle(n, l a ŭ propono kaj sub gvidado
de Samgrupanu .loseph 'l'antihc. La vetero estis tre favora kaj
post amuzo pikniko kaj prontcnado 1 irL1I i la fama lago, ili

1►icde gis Aaltor. Tie ili havis tre agrablan kunestadon en

I itrju k III gale dancadis je bonvolcma muzikado tic S-ro
%Irr11N•!t, S•lnuj Van Itoye kaj G. Verplancl.c, ĉe la fortcpiano.
I.a t'reattafltoJ l'avis unkanl la plezuron aïtdi sian junan
• tfllkrlon Urbain \'erpluneke. kiu kantis kaj dekiamis. Post
ta (,venu en ,nian, uni ankuruŭ haltis en «Café Belge », ĉe
wUIgrupanu Il u•rnlu •oeckx, de kie ĉiuj lot iu iti kontentaj pri
1w b11/flrgt1 It1Kn.

Là al- utt dr .lumu, 	:\lilie•Maric Jelialisart, en la nomo

Beligo Esperanto-Instituto.
( praktuxlilu pro Ioknau ,iko).

i)iiiineon, lui :t-:in (le Majo, okazis la laŭte ;a
1$ , k1ilii111ido III. 111.1ga l;spet•: u tlo-Instituto, sub la
141 t"Ido de s (t► Vertnandere, adminislranto-
It1t'#itlaflo, èirkatiitia (Ie S-roj Jatlnlotte kaj
Ili•It Of1, Adnlinisirtlntoj-delegitoj.

1• t^,l aprnho (ie la raporto de la a(inlinistrantaro
itrI la agutlo cium la 10-a societa jaro, - (B. F. I.
u i.Il%rrekll\e l'ontlita Ia 1-an de Marto 1926 !)
In éceslilLtoj aütlis kaj aprobis la bilancon kaj
LIliIkuloti (ie I►ruliloj kaj perdoj. 'l'iu ĉi montras
n'-I;ati I►rulitun (I(' I^ r. I.-172,86, kiu kun la profita
.IIflit tiu la :Inlaíta jaro Fr. 1.375,50 i ;as N'r.
^' ili,;ili,

I..i membroj akor(liAis kun la propono de la
a(Illlinistrantaro, ile pagi dividendon por tiu
relaliva malalta sumo, sed transporti la novan
sa I(Ion al la sekvanta jaro.

Kelkaj citindaj ciferoj estas :
Nombro (le akeiuloj : 213.
Kapitalo subsl:ribita : Fr. 133 000, --

pagita 	 Fr. 72.183,80
Invcntaro plena : 	 Fr. 89.688,47

Esperantaĵoj Fr. 75.884,42
Rezervoj : alllot'tiza : 	 Fr. 33.000, -

la ii Iel a :	 Fr. 	 2.600,-
cksteror(l .: Fr. 3.000,-

Post kiam, laŭ propono de la konlisaroj, la
êeestintoj estis kvili;intaj la administran tamil kaj
la kotnisarojn, okazis reelekR) de du adlllinis-
trantoj kaj (le unu koinisaro.

Nun la Adlninistrantaro aspektas jene : S-ro
Maur. Jaumotte (1937), H. BofTejon (1938), L. De
Ilondt (1938), S-ro Verman(Iere (1939), S-ro Oscar
Van Schoor (18-10), S-ro \'torris De hetelacre (1941)
S-ro Edg. De Coster (19.12) kaj S-ro Ch. Van der
Veken (1942).

La Konlisaroj estas : S-ro R. Dechcsne (1937),
S-ino Schoofs (19:18), F-ino Yv. 'l'houris (1939),
S-ino Slaes (1940), F-ino .1. Morrens (194-1) kaj
S-ro Sielens (1942) kiu anslataïios S-ron Ver-
muvten, kiu ne deziris reelekton.

Antaŭ ol S-ro Vcrluan(lere remis la kunsidon,
S-ro Jaumottc, admirlislranto-delegito, deziris
nepre gratuli sian kolegon S-ron Bofl'ejon, kiu faris,
dum la tuta ,jaro, la efektivan ĉiuta an laboron,
rilate al la instituto, l::ij kiu tiel meritis ĉies
(Iankenlon. Aplaŭda aprobo unnantui:t sekvis.
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Uzrnz la lastaj monatoj la manko de loko, igis nin pr•okrastilli
!a publikigon de !a lastaj patoj de la « Konstitucia
Lec)o », rctr atendis pli akluala rnateric(!o.

Nun ni dairri(jas la presadon, por ke la inleresuloj posedu
la kompletan lekston, kun rimarkoj.

40 La pllblilceco de la budgetoj kaj (le la
kalkuloj ;

5) La enln i kso de la 14ego kaj de la legdolia povo
por Illalebligi, ke la provincaj kaj kollll_ltlulllaj
konsilantaroj transpaŝu sian kollipetenlecon kaj
atencu al la generala bono.

Art. 108. — I'ri la 2^ ni ateutigu pri la kreado dc
diversaj societoj kun bonfara celo, kiuj estis kun -
metalaj dank'al (telpo de Ŝtato.

Pri la 3ri ni konstatu ke la publikeco de la pri-
traktadoj de la komunumaj konsilantaroj ne estas
necesa krom kiam oni priparolas financajn aferojn.
Tamen en grandaj komunumoj la kunsidoj estas
publikaj sanie kiel devas esti tiuj de la provincaj
konsilantaroj.

La 4 do permesas al la (tego kaj al la iegdona povo
kontroli la agadon de la konsilantaroj kaj eventuale
nuligi iliajn decidojn.

Por la decidoj de provinca konsilantaro, la 1tc ;o
nuligas, je propono de l'Ininistro de lnternaj Aferoj ;
por tiuj de la komunumaj konsilantaroj, li faras sanie
post prol:rastiga decido de provincestraro.

Art. 109. — La kuna eto de la aktoj de vivo-
registrigo kaj la enskribado de la registroj
dependas ekskluzive (le la kolnpetenteco de la

(le la dancistinoj, pruponis al S-ro Grovcrn,an du fotograf-
aĵojn (le la baletoj de la Verdaj (piloj kaj de la Verda Stelo,
kiel dankcsprinro pro lia helpenlo al ilia sukcesigo. La plej
juna (lancistino, F-ino Monique De Vooght prezentis tlor-
garbon. La festito esprimis sian surprizon, pro tin rreatcndita
honorigo kaj plej koran dankon pro la donita pruvo de
simpatio. Post tin, la 44 ĉcestantoj guis agrablan dancadon.

Dimanèon, 5-an de Julio, kiel ĉiujare, la grupanoj gvidataj
de S-rn Sy lvain Dervaux, Honora Prezidanto, partoprcnis
kun la Ilago en la oficiala sekvantaru sur la Granda Placo
okaze de la Rolenia Tago.

La 7-an de Julio en « Vlissinghe» okazis legado kaj klarig-
ado (le (( Belga Esperantisto », sub gvidado (le S-ro Ch. Pou-
peye.

La 10-an de Julio, karavano de samideanoj, plejparte Brilaj,
libertempantaj en Dunkerque kaj gvidataj de S-ro Applcby
kaj de F-ino 'l'ondclier, parolautino ĉc Radio-Lille, vizitis
Brugon. ili estis bonvenigataj en la sidejo «Cornet d'Or» de
F-ino 'l'hnoris, l'rcz. kaj de S-ro Ed. Verbeke, estro (le la
hotelo. F-ino Cécile Willems, S-roi Ch. l'oupe e kaj IT. Campe
gvidis ilin tra la urbo.

La kunveno de la 14-a de .Juli ) estis ĉefe dediĉata al daiirigo
kaj fino de la legado de luduta teatraĵo « (ieedzigopeto », sub
gvidado de S-ro Ch. Poupeyc. Arangoj estis pre1 ataj pur
ekskurso al Blankenbcrghe por la 26-a de .Julio.

13RL'Si:i.O, — « Esperantista Brusela Grupo ». — F-ino
.Jeunet' , Pr•ezidat'tino, organizis interesan propagandekspoz-
icion en la lernejo tu 2 de St-Gilles, kies Dir•ektorino Si estas.
En la superaj klasoj, victigis interesaj korespondaj dokum-
entoj kaj belega japana pupo, sendita de la infanoj el la
japanaj lernejoj.

DENTO. — « Genta Grupo Esperantista — Dum Junio
oni (lailrigis la merkredajn lecionojn kaj la agrablajn per-
fektigajn lecionojn.

En generala kunsido (le la dcl:clua de Jeuin, estis apr•ohata
fundamenta regularn de la grupo.

La .landon, 9-an dc .Julio, okazis, ĉe S-ino De Rvcke, la
monata grupa kunveno ; (HIi dekla mis, kantis kaj agrable
revivigis sian Iertecon en la uzo (le Esperanto.

De nun, gis en Oktobro, la Inerkredaj kunsidoj, pro la

konlununlaj aŭtoritatoj.
Art. 109. — Tio do ne estas permesata al ekleziulo.

Tiuj ĉi povas en siaj pregejoj konservi registron de la
baptoj sed tiu ĉi ne povas esti uzata kiel pr(tvo en jugaj
arcroj pri idettteco.

PARTO IV.	 Pri la Financoj

Art: 110. — Neniu i1111)oslo je l'prolito (le la
Stato povas esti starigata krom per lego.

Neniu imposto, neniu pagi;o provinca povas
esti starigata sen lct)nst•nto de la provinca  lconsil-
anlaro.

Neniu imposto, neniu pagigo l.olnunUtlla povas
esti starigata sen konsento de la Icoinuniiiiia
konsilantaro.

La lego Iiksas rilate al la provincaj kaj koulu-
nuI aj impostoj, la esceptojn, kiuj inontrigos
necesaj per hi sperto.

Art. 111•. — La impostoj je l'profito (le la Statu
estas decidataj ĉiujare.

La legoj, kiuj ilin starigas, nur valoras duin unu
jaro, se ili ne estas renovigalaj.

Art. 111. — La tuta financa budgcto de la lando, do
ĉiujare devas esti ree privoĉdonata.

Art. 112. — Neniu privilegio povas esti starig-
ata pri impostoj aferoj.

Neniu liberigo ait nialgrancligo de la imposto

libcrtempo, ne plu okazus.
La 7-an de .Julio okazis la lasta kursvespero de la lcrnojaro.

La novaj kursoj komencigas en komenco de Oktobro.
La 8-an de .Julio, la grupo arangis amuzan vesperon en la

kadro de (iumnnata kunveno ĉe S-ino De livcl:e. Oni prezentis
teatraĵeton, ludis soc ? etludojn liaj tiel bmtege amuzanle, efike
ekzercadis sin en la lingvo.

Societo Lieĝa por la Propagando de Esperanto.
(Grupoj de Liego, Chénie, Sclessin). -- La grupoj ree arangis
programon de komunaj ekskursoj. La unua, kiu okazis la
22I-an de majo, arigis, malgraŭ la necertcco de la vetero. dek
kvinon da gesamideanoj, kiuj faris belan prurucnadon al
.Jemcppc, Les Trixhes, Chokicr, Flĉmalle.

La l•1-an de junio, kvankam denove la vetero estis
minaeanta, kelkaj kuraguloj ne timis efektivigi la tiutagan
cl:skursan projcl.ton. Ili cetere tion ne bedaŭris kaj plej
agrable pasigis kelkajn horojn en la pentrinda pcjzago (ie
Beau-Site, Bois St. Jean, Sart-Tilman.

Krom tio, la perl'cl:tigaj kunvenoj daŭris okazi kun la sama
sukceso en la diversaj grupeoj.

Familia Kroniko.
GRATULOJ.

— Al F-ino Suzanne 1)E KE RSG1F.TER, Brugo, pro akiru d e
diplomo pri ornama arto.  — 25-6-36.

— Al F-ino Cĉcile WIT.1.F.MS, Brugo, kaj al S-ro Gco
STAELENS, 13lanlcenberghe, kiuj akiris diplomon, kiel am-
bulancist(in)o kaj helpanl(in)o de la Publika Saneen. 26-6-36.

— Al F-ino .Juliette BOED'l', Brugo, kitt sukcesis preparan
ekzamenon pri savado, kaj al F-ino Corrie LEI BItAN D, Brugo,
kiu sukcesis prol'esoran ekzamenon, pri savado kaj naga(to
anlbaü en Antverpeno. — 28-6-36.

— Al F-ino Marcelle 13ONGE, La Louvière, kin estis akcept-
ata en la danca artistaro de la (tega Teatro de la « Monnaie »,
en i3ruselo.

NEKROLOGO

La 12-an (le .Julio mortis F-ino Emma LONGÉ, de longaj
jaroj belpetna membrino de la Bruga Grupo. Sinceran kun-
senton al ,ia funebranta fratino.

V a ri

lu 'iru,., F'tr% la tttulo (I(' Ilrllkol(►
' I Ittlliko I ient j l'(li;ttt.
II estis tiam Ilnila. 1)(•no\t• nia Ligo,
Itlla b(•Ign .:tlni(I(•anaro, ploras, pro
I(• sia plej malnova j►ion i ro.
Van Schoor, kiu. apcnaii (i:t-jara

lnlverj►t•no, estis efektive unu el la
,^ I . ,hr•Iantistoj en nia lando.
tt i+Itlait ol nia internaria lingvo igis konata

•iiaj Il'giom►j, li estis Volapiikisto, kaj kiam tiu
Inontrij;;is nesukcesigebla. li tamen, pro

ne pri la ehleco (le înternacia lingvo.
k►(j kun entuziasnlo, li eklernis duan, feliĉe

ffllilite pli facilan, inlernacian lingvon, nian katan
I l)I 'IInlon.

'Ftlj ni vidas lin en 1:1 unuaj rangoj (le la Ant-
It•rp(•na esperantistaro, kiel ttnn el la plL1 aktiva . j
knnlaboranl(►j en Ia « Antvcrpena Grupo ».

l■ LI Itt, en Belega Ligo, en 1905, okazis la skisnto
plu Ia 41 1d0 demando, liaj kiam la prezidanto
Itanta de Belga Ligo forlasis nian ulotadon kun
kelkaj estrarasoj, S-ro Oscar Van Schoor igis
kasisto de nia I.igo.

Kialo liomandanto Lemaire tiam kunprenis
(( lielga'n Sonorilo'n », kjuI li cetere kreis, S-ro
\ :In Schoor estis, kun Amatus Van der Biest, kun
Frans Schools, kun (;h:tlnpv, unu el tiuj, kiuj
pr(►j►raulovc, kaj jtropranlone kreis « lielga'n Es-
perantisto'n », )citi , nur post la milito, igis nia (''ies
proprajn.

Skiri la laboron de Oscar Van Schoor en nia
Ligo kaj en nia organo, en la antainnilila epoko.
vere ne estas eble.

Sed, krom la laboro, kiun li tiel plenumis►,  li
ankait estis lerta verkisto. Ni posedas belegan
tradukon de li (je « Van Zon Zaliger» (te René
Verma ndere, kaj, krom e, multajn poeziojn kaj
kantojn. Li tradukis preskaïl (•iujn plej kouatajn

I1:Indi•ajn popolkanlojn kaj, tiel, milite helpis al la
agra ►lign de la grupkunvenoj.

Post la milito, la kunlahoro de Oscar Van
Schoor n(' plu cslis tiel aktiva, sed tanen, li, en
Me, idis la Lokan Kongresan _Komitaton de
I a 2(1-a I. niversala Nongreso, en Antverpeno.

Antan kelkaj jaroj, Ii igis Lingva 1oniitatano kaj
\(I n linistrunl.► d( u.l;.1.

I.luj; kitlj tjtt',unis, memoros ("•ianl la neforges-
4 JuinI1 I►ou►hnneii 111 de la kara mort into. En kiu ajn
suluaeio. en diskuto, Van Schoor havis, je
l( Iriiltl Inomenlor. la (i Mol pour rire ».

no Iule nt• Inalbclpis , ke, en la apotekistaj
I►(t((I0j. lt11m(• kiel en tiu de t 1 popolhistorio, Van
' hoor esti. k(►IISÍd('l'ata kiel unu el la plej

11(Ixuj kaj plej talent:1j Iilurlaboralltoj.
hnn nl:tlgojo, la pli junaj en la luova(lo nu11

k(In+tuta.. ke j:ttu pli kaj pli nlallargaj igas la
rangtij de tinj piolliroj, kiuj, jain antan la milito,
t(IiirI(•I►i. al nia. ulovll(lo.

S(Jk LA TOMBO DE HENRI PETIAU

Multaj amikoj, kiuj ne kapablis ĉeesti la enter-
igon de nma amiko Henri Petiau, esprimis la
dezirus, h(, je iu okazo, oni grupe iru al la enter-
igejo, por intima cerenlonio ĉe la tombo.

La a(lministrantaro (le neta Belga Ligo Esper-
antista decidis inviti la grupojn por la (i-a de
Septembro proksima, en Gent°.

Ni estas certaj, ke ne nur la gvidantoj de la
grupoj volos partopreni al tiu intima, sed tamen
nepre necesa honorigo (le nia bedaitrata generala
Sekretario, sed ke multa j geanoj volos kuniri.

Ni tial invitas la g1•Upes.trarojn. organizi, pot- tiu
tago, ekskurson al Gesto, al kiu povos partopreni
•iuj membroj.

Post la cerenlonie, la vizitantoj restos kune, por
tari iun aŭ alian viziton, pri kiu ni pli detale
parolos en la sekvanta numero.

Kaj, tiel, en vere esperanta atmosfero, la
cerenionio sur la tombo de Henri Petiau, estos plia
okazo por la esperantistoj de la diversaj grupoj,
tiri bone jn terkenatigi liaj interfratigi.

, ohoor mort Is
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BELGA KRONIKO
Grupa Kalendaro.

AN'I'VEItPENO. - Reĵa Esperanto-Grupo
La Verda Stelo ». - kunvenejo « 1)e WVitte

Leeuw », Frankrijklei, 4, Avenue de France : ĉiu -
sabate je 21 h. : kunsido Ian indikita progralno.

Sabaton, la 1-an de Aligusto : Parolata Revuo, kun ĉcf-
artikolo de S-ro Van 1)ijck.

La 8-an : intima kunsido.
La 15-an : Cielirtago : ne okazos kunsido.
La 22-an : Preparo akcepto Nederlandaj samideanoj.
La 23-an : Vizito de la Nederlandaj samideanoj.
La 29-an : Liberternpaj rakontoj.
Dimanĉon, la 6-an de Septembro : ekskurso al Gento, okaze

de la ceremonio, je l'mcnlor t) de S-ro i'ctiau.

BRUĜO. - Bru ĵa Grupo Esperantista, Re ĵa
Societo. - (:iumarde, je la 20-a. - S1DEJO:
« Gouden Hoorn-Cornet d'Or », placo Simon
Stevin, Iel. 314.59 ; KUNVENEJO: Kalejo «Vlissin-
ghe » Blcekersstraat, 2, rue des Blanchisseurs.

Iíunvenoj dum Aŭgusto, ĉiuj en la kunvenejo :

Mardon, la 4-an : a) Legado kaj Kiarigaclo de « Belga Esp. »
(Prez. S-ro Ch. I'oupeye) ; b) Memorajoj pri la \liliijaro.j
(Prez. S-ro G. Groothaert).

Mardon, la 11-an : Kantvespero, gvidado: Fino A. Bocre-
boonl ;-fortepiano : S-ino Cll. Poupeyc; violouo : S-in Albert
Hascnbroeckx. Dum la ripozoj Poŝtmarka horst).

Mardon, la 18-an : Literatura Vespero - Premioj (Prez.
F-ino \I. Vancíen Berghe).

Mardon, la 25-an : Parolado de S-ro Henri Van 13ove, pri
« Floroj » (Prez. F-ino Y. Thooris.)

N. B. La grupa BIBLIOTEKO estas malfermita (iiumarde,
(le la 19, 30-a gis la 20-a, en la grupa sidejo. Bibliotekistoj :
S-roj Ch. kaj .1. Decostcr kaj F-ino M. Vancíen Berghe. "1'ic•
ankaŭ samtempe : vcnda(fo kaj nlendado de esperantajoj :
libroj, steloj, poŝtkartoj, skribpapero, k. t. p.

BRUSELO. - «Esperantista Brusela Grupo».
--- Kun venejo : «Brasserie du Sac», Granda Placo, 4.
ĉiulunde je la 20.30-a li.

Lundon, la 3-an (le Atigusto : Vizito tie la samideanoj de
internacia Ligo de Amikeco. Interkonati a vespero.

Dimanĉon, la 4-an : Ekskurso al Alseinberg kaj Sep Akvoj,
sub gvidado (le S-ro Loeckx ; vizito de la « Brabantaj Ar-
denoj ». La avoj de ĉiuj bruselaj grupoj, kaj tiuj de iniernacia
Ligo de amikeco kuuvenu en Calevoet (Uceic-likkel) je la fino
de la tranlo linio 9, je la 1(1-a horo matene.

Lundon, la 10-an : S-ro Swinnc prelegos pri la « Internacia
mona problemo )).

Lundon, la 1 7-an : liantvcspero. S-ro I-lart rezervan sur-
prizon.

Lundon, la 2k-an : Adiaŭavespero je la honoro de la amikoj
el Ligo (le Amikeco. S-ro .lacobsohn prelegos.

I.un(lon, la 31-an : S-ro D -ro Kcuipeneers prelegos pri la
1nternacia Kongreso.

Grupaj Raportoj
ANTVERPENO. - Reĝa Esperanto-Grupo « La Verda

Stelo». - La 1 6-an oui reaŭdis la koncerton aüdigitan kelkajn
semajnojn antaüc (le S-inu Lucette Faes, S-ino Van derVcken,
S-ro Ameryckx kaj G-roj Boeren, tiuj ĉi tamen nun forrestis,
pro malsaneto de S-ino Boeren.

La 23-an, S-ro .Jaumotte donis la lastajn kiarigojn pri la
kongreso kaj promesis ankoraü sendi cirkuiereton al ĉiuj
Autverpenaj partoprenontoj pri forirhoro h. e.

La (i-an de .Junio, oni tiam la parolata revuo aüdis detalan
raporton pri la kongreso.

La 13-an grupo da membroj iris al la jara foiro kaj, (tiel
kutime, sin bone amuzis.

Sabaton, la 20-an de .Junio, F -inu hlaria Jacobs tre lerte
faris paroladon pri (( liorget'hout », antaüurbo de Antverpeno,
kiu if is koniunumo antan cent jaroj. Ŝi vekis grandan inter-

eson per la ire Malmulte l:onataj detaloj, kiujn tii sciigis pri
la vivo de Anlverpeuo kaj de );iaj antaŭurboj en la antauaj
jarcentoj. S-ro.laumotte kore dankis ŝiri.

La 27-an, okazis la (lipiUln(IiS(iono al la lcrnantoj de la
kurso de S-ro Vernnlyten : A kiris la pl11 grandan meriton :
F-ino Yv. Kaf ; la grandan meriton : F-ino Dina .lanszen;  la
meriton : S-ino Egenes kaj S-ro I)elvaux. S-ro Jaumotte bon-
vcnigis la lernantojn kaj gratulis la profesoron kaj aldonis
kelkajn praktikajn konsilojn.

S-ino Van der Vellen kaj G-roj Arnerycks sakcesplcnc ludis
unuaktan teatraĵeton « Amelio », tradukitan de S-ino Van der
Veken.

Sabaton, la 4-an tie .Julio, la parolata ĵurnalo ne okazis, pro
Ia tramstrilu) kaj la Irtia foi•vcturhoro de I'el:skurso al
Rotterdam.

Dimanĉon, la 5-an, okazis belega ekskurso per bela aüto-
nlobilego, kiu plena je membroj de la grupo foriris, je la 7-a,
el Antvcrpcno, renkontis, je la 10 1i2, antaŭ la iirbrlomo de
Rotterdam, gravan dclegitaron de la tien Unniĝo u La
Espero ». En la plej agrabla atmosfcro sekvis granda rondir-
ado en Rotterdam. Ce la komuna luanyo, la irezidanto S-ro
H. Ras diris ĉarmajn vortojn al la Antvcrpcnanoj kaj S-ro
Jaumotte respondis per kora dankvorto kaj  per esperespriino,
ke, la 23-an de .aŭgusto, Illultllollll)l'aj estos ankaii la Rotter-
danlanoj, kiuj vizitos Antverpenon.

De Rotterdam, oni daiirigis la vojaĝon al Hago, ki_z bon-
venigis la Antvérpenanojn G-roj Branikanlp, la bonaj amikoj,
kiuj regule ĉeestas niajn kongresojn kaj kiuj kondukis ĉiujn
hejmen en Scheveningen, hie, en la privata domo, la ĉarma
F-ino Anny Brainkamp zorgis por agrabla « teo ».

Post promenado ĉe la nlarbor(lo, oni a(liaiïis la familion
13ranilcanlp liaj revojagis al Antvcrpcno, kie oni alvenis mal-
l'ruc, sed kontentaj pri la bela tago.

Sabaton, la 11-an, F-ino Hélène Hofkens intcrese prelcgis
pri Pelis Timmerinaus, la fl an d ra aŭtoro dc « Pallieter» kaj
multaj aliaj romanoj. Lerte, ŝi skizis la bcletristilcan liguron
de Tiinn en zins kaj poste legis ekstrakton cl ties verkato.

S-ro Bull'ejon, vicprcziaauto dankis ŝin kore Icaj citis ŝin,
kiel ekzemplo. S-ro Jaumotte, kiu nur malfrue envcnis, tiam,
antaii staranta ĉcestantaro, anoncis la morton de S-ro Oscar
Van Schoor kaj diris la funebran paroladun.

Lundon, la LI -an, okazis en la preJ ejo S-ta Antonio de
Padua, la funebra meso, okaze de l'entcrigo de nia bedaïu<tta
sainidcano. La tuta pregejo estis plenplcna. \iultaj reprezent-
antoj de societoj historiaj kaj folkloraj,gviditaj de D-ro Sabbe,
Inuzeestro, diversaj profesiaj delegactoj kaj aro (la samide-
anoj ieestis. Inter tiaj t'i lastaj, estis la sekretario-kasisto de
« Belga Ligo Esperantista », S-ro Jauillotte, iciu, kiel Prezid-
anto, kaj kun S-ro Faes, sekretario, kaj inlpona membraro
de « La Verda Stelo », reprezentis la bclgan nlovadon ; S-ro
Vcrmandere, aclin.-Prezidanto de «Belga Esperanto-Instituto»
kaj delegito de U. E. A. en Antvcrpcno kaj la malnova
sainidcanino, S-ino EI vorthy-l-'osenaer.

BRU(=0. -- (( Bruçja Grupo Esperantista  >,, Reĝa Societo.
- La kunvenoj tie la 12-a, 19-a kaj 2(1-a de Majo okazis en
Muntpaleis, kaj estis dediĉataj al dancl•ipetado suh gvidado de
Ges-roj 1)c Vooght, kaj kantado sub gvidado (Ie F -ino

A. UOerel oanl kaj S-inu Pottpeye, kiel preparo al  la kongresa
festo en La Louvièr•e.

La 2-an tic Junio en Kafeju t, Vlissinghe» stil) gvidado de

1 ^. 1 (4. A.
Do G•ncvo • I Londono.
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a n kir' rb11 pic . )
Iu t'in 	 1t01 busc funkcia`,

orokra sto t•n 	 vpondu.J al leteroj un livcrado
i,nj libroj. Oni esperus, ke ĉiu 1:x1►erantislo

• • tttï realif;nx al I:EA por helpi ljin en la plej
nto de gia vivo. La jarlibru estas jam pret a ,

vendata tuj post ricevo tie la kotizo.

Je l'Honoro de niaj Verkistoj.
l'n I:( kadro de la nunjara IIungara Esperanto-kongreso,

Iu I;t an tic :1tigusto, oni festos la 2:1-jaran jubiteon dc Julio
Bnghy kaj Kolomano Kaloesay.

Ambaŭ poetoj ĉi -jare linas la Judekkvinan ,jaron de sia
esperantistiho..lc tiu okazo la aran antaro invitas ĉiujn csper-
antistojn al Budapest. Por pli solenigi la feston, volonte la
ar:utl;antoj legos ankaü salutleterojn, kies parto aperos en Ia
.I l'I311.I:A ALBL'\l0 cldonoia (le la arai i zinta komitato je tiu
nkain. 	-

Salutleteroj estas sendotaj al la adreso. D-ro Franciskn
tilAgyi, Budapest, Vil., Peterd v-u 38. Hungarujo. por Baghy-

kalocsay jubileo.

povas esti staril;ata se ne estas per leĝo.
Art. 113. - Krom la okazoj formate esceptataj

per la leĝo, neniu pago povas esti postulata de la
civitanoj, se ne estas kiel imposto profite al  la
Stalo, al la provinco kaj al la koinunumo. Neniu
ŝanĝo okazas rilate la ekzistanta aranĝo de la
" polderoj "liaj `' vateringoj ", kiuj dependos de
la ordinaraj leĝoj.

Art. 113:- La « polder » -teroj estas aluviaj teroj laŭ-
longe de la maro kaj riveroj. i.a posedantoj de tiuj teroj
estas devigataj arangi la (ligojn kaj tial ekstarif;is
specialaj direkcioj de « vateringoj » ni diru akvo-
direkcioj, kuntnetataj cl dclegitoj de tiuj posedantoj.
Estas pri ili, ke tenas en tiu ĉi artikolo. Ili havas
specialan situacion, kiun oni lasis tia, kia gi estis antaü
la starigo de la Konstilucia Lego.

Art. 114. - Neniu pensio, neniu mondonaco
povas okazi je l'kosto de la publika Trezoro, krom
per leĝo.

Art. 115. - (aujare la Ĉambroj decidas pri la
1 alkulleĝo kaj la budĝeto.

Art. 115. - Vidu Art. 111.

Art. 11(3. - La membroj de la Kotita Kortumo
estas nomataj de la Deputi taro kaj por dailto
liksata per la leĝo.

'l'in C i kortutno devas ekzameni kaj likvidi la
kalkulojn (le la ĝenerala adiriinistrado kaj de ĉiuj,
kiuj ŝuldas kalkulojn al la publika Trezoro. Ĝi

Anoneetoj
'l'UlINtl VIN AT. SAMillEAN .I 1•'IIIMOJ :

EN BRUĜO 	•
ALGRAIN-COU(.KE, 23, Vlaiiiingstr. rue Flamande,

Tel. 33124. Nuntt ulpaj Novajoj por sinjorinoj kaj knabinoj.

CAFÉ d(' Iri BOURSE, (;rancie Placo 22. Christiaens,'l'ei. :31421
iicnticvucjo de la Esp-isloj duit] Ia someraj koncertoj.

Café VLISSINGHE, Vital ,Jeliansart, 13leekerstr. 2, rue des
Blanchisseurs. KttnvenĈ1it de I3.G.E. Artaj kaj or(iin. vitraĵoj.

RACHEL CARPENTIER, Genlhofstr. 36, rut Cour de Gand.
Cigaraj, Tabuko.

CREMERIE de DIXMUDE, F-ino M.M. Mestdagh, St .lacobstr.
8 r. St Jacques, specialaĵoj : Butero, Ovoj, Fromaf oj.

DE GUCHTENEERE, J. «Agence Maritime Minne », Koulvest,
II, ipnialclero, 'l'ransporto, EIdoganigo, Asekuro, T. :13422

FOTO BRUSSELLE, Steenstr. 41 rue des Pierres. Tel. 33411.
I-atogruln(i( , inctustrirt. loto-Kino-Aparatoj, Akcesorajoj, I:)horoj.

HOTEL VAN EYCK, Zilve'•str. 8. Familia Hejmo, Centra sed
kvieta situacio, bur};a klientaro, moderaj prezoj.

M. HUYGHE, Potterierei, 1. llustritaj poŝlkartoj, ĉiuspecaj
memorajoj pri 13ruĝo. Helpa Poŝtoficcĵo. 'l'el. :11561.

LONGE, Vlamingstr. 26 rue Flamande. Kafo, Teo, Ĉokolado,
Biskvitoj . Tel. :31150.

Emiel MESTDAGH, Mocrkerksche Stw. 113 St-Kruis, 'I'apet-
isto,- lllurpaperoj, Tapiŝoj, Drapirajoj, Segegoj.

Ph. MICHOLT, Koningenstr. 7, rue des Rois, apud Pretiejo
Sta \Valburgo. - Rohoj, Manteloj.

G. G. PLATTEEUW, Noordzandstr. 25, r. N. du Sablon,
l'cl. 31:12:3 . Froniagoj, Kafoj.

Antoine POUPEYE, Dampoor•tstr. 23, St. Kruis. Tel. 31461.
(:iuj asekuroj en la tuta lando. Informoj sen (levigo.

RAHIER, Wapenmakerslr. 4, R. des Armuriers, Bombonoj.
Mtgdalrnielaĵo. Buteraj Vafletoj.

d. ROOSE, Bdo Guido Gezelle 15. 'l'el. 32224.
HOlanda artefarita butero. Francaj vinoj. Senpera elveno.

SABBE-DE VEEN, Steenstr. 76, R. des Pierres. 'l'el. 330-18.
Floroj -Agento de u Fleurop » N( 669.

VAN COMPERNOLLE. « HET SCHAAPJE », Vischmarkl G.
Mebloj, Matracoj, Lano, Lanflokoj, detalaj litoj.

VOLCKAERT, Gcldmuntstr.:30, R. de la Monnaie. Tel. 33607.
I'orkujoj, Casaĵoj, kortbirdajoj.

WITTERYCK, Steenbrugge, 'l'el. 33513.
(3uspecaj Esperanto-presaĵoj.

KORESPONDADON deziras F-ino Anne SHIRVINGTON, -16
Carabclla Street, Kirribilli, SIDNEY, N. S. \V. Aŭstratio.

priatentas, ke neniu artikolo de la elspezoj (je la
budĝeto estu superata kaj ke neniu translokigo
okazu. Ĝi fermas la kalkulojn de la diversaj ŝtalaj
administracioj kaj devas tiucele kolekti ĉiujn
necesajn informojn kaj registrajn dokumenlojn.
La ĝenerala kalkulo de la Stato estas submetata
al la Ĉambroj kun la rimarkoj de la Konta
Kortumo.

'l'in ĉi Kortumo estas organizata per la lego.
(Fino en sekvanta numero).
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La « MINIPIANO B RJ STE D
PREZENTATA

DE

G. FAES
Sehoenmarkt, 16

Marché aux Souliers

ANTVERPENO
kostas

Fr. 3.250,--

FI{ A 1! CH OMM F kaj Ko
Rue des Pierres, 80. Steenstraat

-- 	RRUĜO
Ĉiuspeca •j Stofoj kaj silkaĵoj
Blanka tolaĵo — Trikotaĵoj

- — Meblaro —

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

2, Philipstockstrato — BRUÔO

KORSAJOJ — TOLA.ÎOJ
I.iveras en tuta Belgujo kaj laii korespondaj inen(J j

BELGA MARBORDO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Bone kon:ita de multaj Esperantisto .j
P. BENOIT, DeIe ito de U.E.A. Posedanto

L. VAN WASSENMOVE
2. Philipstoekstrato — BRUĜO

I.ibrotenado—Organizado kaj enslcribo (le la libroj
— Kontrolo — Starigo de Bilancoj — Raportoj
Serĉadoj — Ekspertizoj — Komercaj Informoj.

Kelkaj utilaj informoj.
Por pagoj de koli:oj, anoncoj, abonoj kaj

donacoj. P. C. K. 13.37.6'7 de Belga Ligo
Esperantisto (Will'ljck-Anlvelpeno).

Por pagoj de kolizoj, lŭÿodn, festeno kaj aliaj
araiu oJ dum la jara Kongreso : P. e. K.
1119.10 en 1(1 kongresa urbo, 111(11 Ant-
verpeno.

Por pagoj al 1 E. A. : P. C. K. 4108.89 de la
ĉefdelegilo S ''° De Ketelaere (Speciala
Villnero), l%ntVel pen0.

Par pagoj al Belga Esperanto-Inslil ul o :
P. (.:. K. 1689.38, Antvelpeno (Willems-
strato, 21).

Estraro cle « Belga Ligo Esperantista ».
Prezidanto : Dro Paul RemK neers, 19, Avenuo Montjoie,

Uccic. (Tel. 44.53.00).
Vicprezidanto : S -ro Léon Cogen, 52, Dreef, Ninove.
Vicprezidantino: F-ino Yvonne Thooris, 4, Wijnzakstraat,

Il. (Ie l'Outre I1ruko. (Tel. 320.86).
(;encrala Sekretario ail inlerirn kaj Kasisto : S-ro Maurice

.launlotte, 44, Avenuo 1)e I3ruvn, Wilrvck (Antverpeno),
(Tel. 777.58).

(.efdelegito de U.E.A. : S -ro Morris De Ketclaere, 25, Oosten-
straat, An lverpeno. (Tel. 962.46).

RADIOLUX, Steenstraat 94 Brugge, Tel. 317.85
KONTRAI_' LA C.EFPREGE.IO

RADIO APARA'I'OJ — FONOGRAFOJ —1)ISKOJ
LAMPOJ — (:I() POR ELEKTRO — K. T. P.

ESPERANTO PAROLATA

RADIOLUX, rue (les Pierres 94 Bruges. Tel. 317.85

PERKORESPONDA INSTRUADO

INSTITUTO « MONDO »
Societo de Personoj kun li niigita Respondeco

44, Avenuo De Bruyn — WILRYCK.

Lecionoj en lingvoj : Franca, Angla, Ger-
mana, Esperanta, k. a. — Komerco,
Stenografio. — Kunmeto de paroladoj kaj
prelegoj. Preparado al ĉiuj ekzamenoj.

s

OS'l'ENDO 	 BELGL;JO
HOTEL VROOME

` 0, BULVARDO ROGIER. TEL.37
11ENI)FVI T() 1)E LA 1•; SPERANTISTO.1

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

BRUĜ0

Sidejo (le la Rrut;a Grupo Esperantista (Iteya Societo).

Tre komfortaj î.ambroj, bonaj manl;ajoj.

Oni parolas Esperanlon.	 English .s1,n1.-rn. DS (106).

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