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KONTR A I I I A INTERNA IDEO

Ne plu ekzistas Germana Esperanto -movado.
,e l. tt tt o ek/t.lo% juin de  I:v utile• jaroj.

• • Ans. Ni (eston, int'lnortu tte la Ittttifaci-
► IIe III un u a lit►rt►: ntentor:mie la l►ratentpon
lielottj Itioniruj.

• ► l►o\a. imagi ttl ni la malfacilajojn, kiujn ili
■ l v enl, i en tini : :t j ne jam antikva periodo,

i.i.Int, en Itusu •lo, oni ankorau bezonis iun « iml►ri-
malttt S' l►or la cictono de la plej simpla 1►rour-
elo Ititt;vosludo.

ut.tIgrait nia imago, malgraŭ nia scio pri la
hnitnrin de Esperanto estis io, kion ni ne plu povis
'tmtgi n1 ni.

l'in iu okazis : Esperanto estas malpermes-
si tu. En iu lando de Ertropo, jam de nun, ne plu
ekzistas Esperanto-movado; ne plu  estas delegitoj
de U. E. A. ; ne plu estas, nek membroj de landa
asocio, nek de loka grupo.

Estas niaj Gerinanaj satnideanoj, kiuj travivis
t i un maIfeliĉan okazintaĵon, ke ili devis tuj forlasi
'•iujn Esperantajn societojn, en kiuj ili entuziasme
I;tboris jam (le multaj jaroj.

Ni ne plimalfaciligos al ili la taskon. Ni legis la
cirkulerojn, per kiuj la gvidantoj ordonis la likvi-
don de la diversaj organismoj kaj ni vidis kiajn
zorgojn ili devis preni, por ke, per la konservo de
la arhivoj, ili , ĉiumiomente, povu pruvi al la titata
Polico, ke, se vere inter ni Esperantistoj estas io
ne naciema « la interna ideo », tio tute ne havas
rilaton kun ia koniunistna art anarkia ideo.

Car la decido, per kiu, de la 15-a de Julio neniu
Germano plu povas esti membro de societo, kiu
sin okupas pri artefarita lingvo, estas fakte decido
ne kontrart nia lingvo, kiel instrumento. Ni ne
jam aïtdis, pri la lorig,o, en Germanujo, de la
telefono, de la telegrafo, de la poŝto, k. e.
• La atako kontraŭ Esperanto, kiel nura teknika
rimedo par interkomprenigi unu la alian, povus
do ŝajni stulta.

Sed tion ti ne estas, ĉar, por ni, Esperantistoj,
Esperanto estas fakte pli ol rimedo ; gi signifas pli

ol nura ilo, per Liii komprenigas nin.
I)ank 'aI - la interna ideo, kiun ni êiuj tamen

.estas en ni, ĉu ni tion volas art ne, Esperanto
:tll►ortis al la diverslandaj praktikanto3 ion plian :
tiun nepriskribeblan senton, kiu igas vin fari pli
'iuite por titi, kiu ankaŭ iii konas, ol por alia
nekonata de vi ; tiun timon plezurigi . kaj fari
servon al êiuj, kiuj sin rekomendas al vi per la
verda stelo kaj kiuj komprenigas siajn dezirojn
per Esperanto.

Se estas tiu sento, kiun la gvidantoj en Germa-
nujo konsideras kiel ne-inda por Germano, ili
l)ravas !

Ni nur povas bedaŭri. Ni kun pli da respekto eĉ
ol antaiie parolos pri tin interna ideo. Ni pli multe
eĉ ol antatie klopodos, ke nia lingvo ne ibu nur
ilo, sed levigilo, la levigilo, kiu kondukos la
amasojn al la interkottipreni o kaj iuterfrati o.

Ni havas, je tiu êi momento, gravan senton de
beda%tro pro la foriro el nia movado de multaj
amikaj vina ;oj. Ni esperas ilin baldart retrovi.

Kaj por ke tio baldaŭ okazu, ni eĉ ne volas
esperi, ke la.re imo en Germanujo ŝan ;igu, — pri
tiu êi afero la Gerinanoj tutsolaj devas decidi,  —
sed ni volas esperi, ke baldart, inter la gvidantoj,
tamen estos almenaïi unu, kiu komprenos, ke la
toleremo poi• la aliaj, la interkomprenigo kun
1•remicluloj, tule ne malpligrandigas la fierecon,
kiun oni havas pri sia propra deveno kaj la anion
al sia propra patrujo : — tin patrujo estu tuta
lando, vila ;cto, doineto art nur ĉambreto.

•Por ni, I3elgoj, tin okazintaĵo ĉe nia orienta
landlitho devas esti incitilo al ĉian' pli fervora
kunlaboro inter êiuj Esperantistoj al kiu ajn
lingva, religia art politika tendenco ili apartenas.

Nur montrante, ke, eu êiuj medioj Esperanto
disvolvi ;as, ni povos certigi la regnesirojn pri la
absoluta nefitraleco de nia lingvo kaj eviti mis-
komprcnojn.

MAUn. JAUMOTTE.
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La XXVIIIa Universala Kongreso de
Esperanto.

Vieno 8 - 15-8-3 3.
C i vere havis grandan sukceson. Se en Ia nunaj malfacilaj

cirkonstancoj, ekonomiaj kaj politikaj, pli ul iii I hongres-
:moj Icunir is en la ĉefurbo de Aüstrajo, ilin al logis certe la
multaspektaj belajoj de la lando, lerte huit gitaj en la tuta
II)II(I) pere (le belaj reklanu loj, uzante grau(Islcale nian
lingvon, sed certe ankaïl al logis ilin la bela progranu) prepa-
rita de aro (la sindonaj santiticatioj, gvidataj (le la bone lconata
l(ortega Konsilanlo Steiner. Ni tuj ilin danku pro ilia hlopo-
dado, kaj ilin gratulu pro ilia sukceso.

Pli ol 200 kongresanoj komencis kongresi jam en Salzburg,
kie akceptis ilin la lokaj sa'1i(leaunj. Post vizito (le la urbo
kaj (le nia ĉirlcaüajo, la ekskursantoj foriris al \'ieno, trapa-
saute la pentrin(1:111 Salzlkammergut, kun niaj Lclaj montoj
kaj lagoj, kies fanion (llsvastigis en la tuta moudo la opercto
« La Blanka Cevalet' », ludita en multaj lingvoj. La vojan)
daŭrigis tra Linz, \íellt kaj aliaj urboj ail urbctoj, kaj  litti^ is
en Vieno sabaton posttagmeze.

Sabaton vespere, okazis la ivaiigura solena ht ulsi(lo, en la
Festsalonego de la lmperiestra Kastelo (Neue Hofburg). La
salonego estis vere belega, kaj prezentis eksteror(linarau
kadron. Nekutima okazaĵo : la kuunsidon malfermis Lia
Ekscelenca poŝto, Vic-Kancelicro Baar-Baarenfels. Ankaü
ĉeeslis la kunsidon Lia Ekscelenca Moŝto Slockinger, minis-
tro por komerco kaj trafil(o. Post parols(loj de S-ro Steiner,
Prezidanto de la kongreso, de S-ro Bastien, Prezidanto de
U. E. A. okazis la ĉiujara serio de alparoloj de reprezenta ratoj
de diversaj registat'oj kaj nacioj. Je la deka, la kunsido
linigis per muziko ludata de la muzikistaro (le la policanoj.
sciu cetere komencis la ku'si(ton per luda(lo de la aŭstra
nacia himno kaj de « La Espero ».

Ni tiam povis admiri la urbdomon ekstere lunligitan speciale
honore al la kongreso. Poste sekvis interkonati;;:I vesp_ro.

Dimanĉe, la 9-an de A►igusto, okazis tuta serio da (liservoj,
israelida protestanta kaj katolika. Tiu ĉi denove havis ion
tute nekuti'lan pro la fakto ke Lia Kardiaala Moŝto 1)-ro
Iuuitzcr, êefepiskopo de \Viean, speciale estis reveninta el sia
Iibertempejo por diri la meson. Li solene miris la pregejon,
liaj sai solene nin forlasis poste, (luun ludis la nuizikistaro de
la policanoj, kiu dum la meso ludis la germanan meson de
Schubert. La kongresanoj poste ai•inis en sekvantaro, kiu
sekvis la saman muzikistaron tra la helaj stratoj d e la urbo
por iri al la monument () al la Ilerooj, kie solcue estis dentetata
florkroon, dut' la ntuzikistai•o kor'luŝe ludis « \li havis
kamaradon...

Vespere estis prezentita, en Esper•antlingva traduko, lat
Opereto «La blanka Cevalet'». Laïl mia opinio. el ĉiuj prezen-
tadoj kiujn mi vidis dum Universalaj Kongresoj, tiu ĉi plej
multe devis plaĉi al la Kongresanoj, ĉar gia temo estis facile
kotnprenehla ; r;i aukati prezentis al la okulo tion( kiom al la
orelo : bela Muziko, belaj baletoj, k. t. p.

Lunde, okazis la solena nurlfertno (le la somera universitato,
prezidata de P-ro Bujwid.

Mardon, la 11-an, laborkunsido. La prezidanto de U. E. A,
S-ro Bastien, klarigis la ŝantiojn okazintajn en la organizo,
kaj necesajn pro la financa stato de la Asocio. Sekvis t uta aro
da parolantoj, kiuj kelkfoje pasis defendis la antaŭan organ-
izon, kaj speciale kritikis translokigon el (;enevo, same
ankail fur(lunon de la U. E. A. — Biblioteko al iu nacia
organizajo. Ankaŭ okazis diskuto pri la voĉ(lonado de la
dclegitoj, kiun kelkaj opinias nevalora, ĉar ni ne tute okazis
laŭ la formo pr'iskribit 1 de la statuto. Fakte temas nur pri
formala decido de la komitato pri la voĉdonado. Car la
Komitato jam decidis la translokigon al Londono, la Prezi-
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Listo de Kongresanoj.

19. S •ro Uurris de Retelaere
100. S -in) Maria toe Netelacre
101. S-ino Marie Boedt-'l'houris
102. F -iuo Alice Bocrebooru
103. S-ro Paul Banquet
104. S-ro Paul Benoît

Krome, ni jans ricevis la ali;?ilojn de S-ro Fr. 	1-laselIer
(Kerl:rade) ; 1)-ro 1)esmoulin (Douai) ; S-ru Ilubert Rare her
(Douai) ; S:ro kaj S-ino l m. Boonc (Mouscron) ; S-ro J. Cent-
ncrsvers (Valenciennes) : kaj G-roj Mortelnlans (Antverpeno)
sed, ĉar ni ne jam ricevis la rllotion sur P. C. K. 1119.10, ni
citos ilin cu nia listo de la proksima monato.

Enute jam alil is 112.

danto, (lczirante ŝpari tempon, ne 1:rc(lis necese demandi
denove ĉu la komitato konsentas pri vuĉdonado pri la sanga
tenu). La voĉdonado okazis, kaj la rezulto estis ke tio ^l, de la
voĉdonintoj respondis favore al la translokigo, la 20 aliaj
N'oĉdotlis kontraŭ. Nun kelkaj svisaj membroj uzis la okazon,
komenci proceson antaŭ svisa tribunalo, k:íj tiu ĉi Inalper-
Inesis provizore, ke kio ajn apartenanta al la Asocio iru
eksterlanden. Tia'rauicrc (10 la tuta laboro estas haltigata kaj
se ne baldaïr okazos interkonsento, la tuta U. E. A. estos en
granda dangero.

Mardon ankaïl la kongresanaro estis akceptita en la hela
LI1 )Odtni).

Merkredon, serio da fakkunsidoj, kaj diversaj ekskursoj.
Vespere, parolis antan la nlikrofono de « Rava;;» la aŭstra
radio-stacio, 30 personoj el 2$ landoj.

La tuta tago de ĵaitdo estis clecliĉata al diversaj grandaj
ekskursoj en la ĉirkaŭaĵo de la urbo.

Vendredon, denove, nenerala kunsido. dum kiu oni finis la
((identan pri organizaj demandoj, kaj kolllellcil is priparolad)
(le alia temo, prezentita (le S-eo E. Malrngren pri diversaj
metodoj de propagando. Pri tiu temo, tre vasta, ni espereble
raportos pli detale jc alia okazo. Poste denove diversaj
('aklaussidoj kaj ekskursoj. Vespere okazis la intcrnacia bal),
denove en la bela kaj luksa salonego de la imperiestra kast-
elo. En tiu (grandega salonego povis libere danei 1:1 hongres-
auar), jc sonoj de du tnuzikistaroj kiuj senint('rrompc ludis
laïrvicc. La kialon plibeligis tuta aro da esperantistinoj en
naciaj kostumoj, kiuj atestis pri la vera intcrnacia karaktero
(le la halo.

Sabaton, 15-au de Atigusto ! Jam la fino... ()ni fermas la
kongreson per legado de diversaj rezolucioj, kaj invito al la
venonta kongreso en Varsovio....

Kaj poste la rondvojago tra Aüstrujo estas d:dirigea.  (;i
kondukas la partoprenantoj11 tra la ntontar-ŝoscoj tic Sem-
mering, de Pack, kaj de Grossglockner, kaj li n i; as en Zell am
Sec, kie adiaïras la esperantistoj unu la alia n (, be(laiirante laca
tiu bela vojan) jam lininis... Kaj ĉitlj (lisiras. Mi nun skribas
tiun raporton en malgranda tirola vilal;o. Antan mi kuŝas
altaj tu)rrtuj, kies pintoj tiesegni),as sur la blua ĉielo, dum
nuboj cnvolvas i lin, je (leona alteco, kiel zono.

Saille, nia movado elstaras llere por la bano de la homaro,

dum flanke (le ni kelkaj disputas pri organizo ail bruas por
personaj kaŭzoj...

P. KEMPENEERS.
Delegito de la Ministro
por Publika Instruado

Kunveno cie ln Komitato
Je demando de la l'l'eiidunto, tuj Iorsrndita el

\'ieno post  ■ongreso, la I■oiiiilato de It(•lga Liga
kuilvenos, la ti-.In tic Septembro, la maman tagon,

1 h ) kiam ukitzo. 1 :1 ('ereniunio sur la totnho (lt'
S‘-ro

Tial, lil( kllnsido, l's('('j►tt', ne okazos (1 1 I31'1V.t'10,
sc(i en Gento, je la 10-a 1 2 horo en salon () Ilrtl( I
Universel » ( Sla('i-slrato, 20, apud la estinta slariu
de Gent() (Sudo). I)e Gento (St. P) la tranilitliu 7.

'I'aglnaII,:() .j je 11 kaj 16 franl:oj.
La tagordon, ni eble ankoraŭ komunikos per

eirkulero.

SUR LA TOMBO DE HENRI PETIAU
kiel (lirile, okazos Dinlanêon, la 6-an de Sep -

lenil►ru, intima r.eretnanio sur la tombo de Henri
Peliau, la tiel vigla gvidanto, kiu, dum l)reskaü
tuta kvaronjarcettto, estis la ;enerala sekretario
de Belga Ligo Esperantista.

La eel'ettlOnio okazos postt:lgtlleze, liaj la ineIll-
broj de la Komitato kunvenos kun la aliaj mem-
broj (le ia Ligo kaj (le la grupoj, (:iuj deziras
klilllri, je I :t 14 1!2 h. Foriro je la 15-a precize por
alveni en la enterigejon de Gentbrugge proks. je
la 15 h. 1 2 per la tramlinio 3, l;is la Ponto de
GenIl)rugge. •

i.a Gentüj amikoj estas pretaj, antaŭtagnleze,
gvidi tra la urbo la san)i(Ieanojn, kiuj tion deziras.

i.a grupoj ltllol'tllll S-t'on Va lide Velde, 230, Peter
lit'noitlaan-\leirelheke, pri la alvenhoro.

KIAL
Belga Ligo Esperantista fariâis

ASOCIO SEN PROFITA CELO.
1k jarcentoj ekzistas en Belgujo arego da societoj,

c'll por (rn1n_o, ('ll kun scienca, (Tria, ('(111!(1, instrua,
religia, k. c. cela. Tiuj societoj estis kreit(r j nur  por
rc(Iligi sian (1)ItllZltn, s('iellc(I)l, k. r. celon se(/ llrt('
ne, — kic'1•lu komercaj societoj — por gajni monon.

Tamen ili posedas iajn objektojn (standardon.
ilal'on, ar;agojn, lihr'ojn, arhivojn, (( trezoron », rr
i;ilnven(rn (10111011 (1Ŭ l)lol((11n rir(ijOjn, k. c.). Sed

NE lI AVIS 11 :11S7t1 N, I,E(;A.\'
povis esti senigil(ij je siaj hav(ijoj k(Ij estis Ileka/)a-
bla j konservi, li('k akiri sen(luIl(jere proprajn lrava j-
ojn, ili ne povis furi agojn (le !a cinil(I vivo, ('k:. ne
ricevi donacojn, ne procesi, k.e. Ilia silnacin kontroli
la (( fisko» ankalï estis (lan(jera.

La rimedo por ('esilli tiu,, pere(/nlcrll kaj (l( u l(jerai,
sitltacion estis permesi al liilj soei('loj akiri lilenlslar-
an, 1('O(lll ekziston , tialli(1nierc' ke, akeeif)ta111e kaj
realigmlte la formalajojn de 1(1 lefjo 1)elga de la 27-a
de junio 15)21 pri la t( .tsocioj sen profila celo »,
fari(ju liron(tj, llel,ollteslcl)1((j /)ro1)rajrlloj de siaj
llavajoj, pano koll/raidi, ricevi donar(jlt, proresi
menlage, nu1/vorle fari v(Ilore diojn agojn de la
civil(1 vivo, c:ar ili estos realigintaj la lteceson por

akiri lian kion orrt nonlas la « Civil (' personaro )►.

Ih'lgu l.iyo I;s/)('rulilist(I estis fakir' ena el liaj
►►rlrll('nonll►i'(Ij (( sori('loj sen Arofila relo s(vl (rnk(t11
'I n lefja ek:isl(►: (ji ja IIlfrcelas propagandi la/)era11-
I(,Ir. Suhlm'li(jinle al la I((j(lj fornlalojoj kaj (I/)eri-
(/r/tle err l(I hel(la Oalga_elo (( 3lonileIlr o de I(1 27-a
tir junio /9:u; la Ion►/)!el(tn lekslnn de lu (i suh(t
sla11110, (l i furiljis laŭleĝa (Asocio sen /u•ofila Celo))
kun rill j avanla joj li(il(tj (Il lin regula silrnu •io,

L. C.
STATU TO.

permesi al la lt(loa i.igo Esperantista, nacia sckcio de
Ia t•nivers:da Esperanto-mova(lo, starigita en 19(15 kaj starinta
sub Ia Ilunorar PI'ezidallteco (le Lia Itef{a \loŝto I.eupol(lo III,
kiu per decido de la 7-a de Junio 1935, donis al }ĵi la i'ajtuit
porti la titolon « (tega u, gui la avant:i ojn, anlaïlviditajn de
la Lego (Ie la .27-a (le .lumo 1921, pri la Societoj sen Profita
Celo, Ili genc uala kunsido (le la :ii-a de Majo 1936, kuoveninta
dum la nacia liongreso en La Louviire, decidis aliformigi
nin en Societo sen Profita Celo, sub 1a titolo « Ueila J3clgu

l;xl)rrartlisla, S. s. p. C. u.
La nova Societo havos sian lairstatutan sidcjun en la Esper-

anto-domo, 21, \Villcnlsstrato, Antverpeno, sed tiu si(Icjo
povos esti al i lokigita Lien ajn en Belgujo, per simpla decido
de la Administrautaro. '

Krom tio, kio estas fiksita per la Lego suprenunlita, la
nova Societo estos administrata lait suba statuto :

AR•r. 1. — La celo (ie la Societo estas propagandi ekster
au politika an religia demando,la helpan Iingvon interuacian
o Esperanto » kaj pligrandigi la interrilatojn de Belgujo kun
la aliaj landoj.

(li reprezentas la Esperanto-movadon en Belgujo.
Por tion efektivigi, f;i povos organizi kursojn, eldonajojn,

vojagojii, k. t. p. kaj krei tiucele Tiujn nececajn organizajojn.

Arrr. 2. — La nlininul'a nombro de la illernbroj estas tri.
Alenaŭ du trionoj de la membroj devas esti Belgoj, lait
nacieco

m
	.

La rnaksimuma kotizo estas 500 flankoj, sed la generala
kutiveuo havas la rajton, ŝan,;i la sumon (le la kotizoj, per
simpla plimulto.

ARr. 3. — Akcepto de novaj membroj okazas laŭ la ĉi
sukaj regaloj :

1. Ili devas esti prezentataj de (lu membroj ;
2- ili devas esti akeeptataj (Ie la Estraro, kiu decidas laŭ

simpla plintulto de la ĉeestantaj membroj.
Kaüzoj de rifuzu ne devas esti sciigataj.
Sinprezenta(lu kiel membro estas honorprorneso, konfur-

nli;;i al la statuto.
(:iu membro rajtas (ligi, sendante sian (ligon al la estraro.

Tiu, kiu ne pagas ŝuldatan kolizoit, estas konsiderata kiel
elit iI)ta.

AII I . 4. — La membro, kiu ne agis konforme al la statutoj
aü Idu pekis kontraill la honoro, povos esti eksiga1.i

An•r. 5. — Krom la asociiĥiutaj membroj, kies listo estas
deponila jc la enskribejo de la Civila Tribunalo, laŭ artikolo
I0 de la Ieno de 27-6-21, la Asocio rajtas akcepti membrojn
honorajn, i,rotcktautajn aü korespondantaju. Tiuj ne asoci-
ini[►taj membroj rajtas ĉeesti la ĉiujaran kunsidon, sed ne
havas voĉdonrajton ati kiun alian rajton ajn.

Au r. 6. — La ordinara I;euerala jarkunveno okazos ĉiujarc
dum la monato de aprilo.

Ekstcrurdinara l;enerala kunvenookazas, se taaclnlinistran-
taro lion decidas an se kvinono de la membroj  tion postulas.

Anz'. 7. — La kunvokoj al la nencralaj kunvenoj okazas
per la gazeto « Belga Esperantisto » aŭ per cirkulero, kiu

Antvcrpent)
Antverpent.
Bruno
Brugo
.Jodoignc
Oostcluinkerke
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BELGA KIIONIKO
Grupa Kalendaro.

ANTVERPENO. — Reĝa Esperanto-Grupo
« La Verda Stelo ». — Eunvencjo « De Witte
Leeuw », Frankrijklei, 4, Avenue de France : élu -
sabate je 21 ii.: kunsido laŭ indikita programo.

Sabaton, la 5-an : Parolata jui'nalo.
Sabaton, la 12-an : Mitulvespero.
Sabaton, la 19-an : Parolado de S-ro Van Dijck pri : Elczor-

cismo.
Sabaton, la 2i4-an : Teatra vespero.

BRU&). — Bruĝa Grupo Esperantista, Reĝa
Societo. — (;iumarde, je la 20-a. — SIDEJO:
« Gouden Hoorn-Cornet d'Or », placo Simon
Stevin, tel. 314.59; KUNVENEJO: Kalejo «Vlissin-
ghe » B1eekersstraal, 2,  rue des Blanchisseurs.

Kunvenoj slum Septembro, ĉiuj en la kunvenejo :
La 1 -an : a) Legado kaj klarigado de B. E. (S -ro Ch.

Poupeve).
h) Ra portado pri la Viena Kongreso (S-ro lt. Grovet'man).

i.a li-au (Dimanĉon) : Vizito al la tombC10 (Ie Gentbruggc.

Ceremonio Henri Petiau. Detaloj konnulikotaj.
La 8-an : raportado pri la Viena kongreso (daürigo) S -ro

H. Groverman.
La 15-an : Kantvespero, gvidado F-iun A. Boereboom : fur-

tepianu : S-ino Poupeve ; violono : S-ro A. ilasenbroekx.
22-an : a) Arangnj por la vintra kurso. (Prez. F-ino Y.

Thooris.)
b) Konkursoj kun premioj. (Gvidado S-ro G. Groothacrt

kaj F -ino M. Vanden Berghe.)
29 -an : Parolado de S-ro Leütenanto Mai lé : « La Ilaroko-

stilo en Ncdcrlando ». (Prez. S-eo G. E. Guill<uune.)

N. B. La grupa BIBLIOTEKO estas malfermila (iumarde,
de la 19, 30-a gis la 20-a, en la grupa sideju. Bibliotckistoj :
S-roj Ch. kaj .1. Uecoster kaj F-ino M. Vandeu Berghe. Tic
ankaii samtempe : vendado liaj mendado de esperantajoj :
libroj, steloj, poŝtkartoj, skribpal)ero, k. t.  1►.

13RUSELO. — «Esperantista Brusela Grupo».
--Kunv'enejo: «Brasserie du Sac'», Granda Placo,4,
taulun(íc je la 20.30-a h.

Lundon, la 7-an de Septembro : F-ino Kestens parolus pri
(ireknjo.

La 14-an : S-ro Castel, parolos pri literaturo.
La 21-an : S-ru Swinnc, parolos pri la anstatafi.igo de la

povas esti sendata kiel simpla presajn.
Membro, kiu anstataiiigas sin (le alia membro, devas tion

sciigi per de 1i subskribita letero, alveninta en la sideju, du

tagojn antail la kunsido.
La decidoj de la generala kunsido estas skribataj en speciala

kajero, kiun Ĉiu membro povos tralcgi, post peto al la admi-
strantaro, sed sen forpreno ail forsendo cl  la sekretariejo.

Aar. 8. — La Societo estos estrata (le Administrautaro.

La generala kunsido nomas kaj eventuale eksigas la admi-

nistrantojn per pli niulto de du trionoj de la ĉeestantaj kaj
rcprczentitaj membroj.

La nombro de la adlninistrantoj estas minimume 3 liaj

[naksimulue :i0. Ili estas elektataj tais la sekvanta generala

jarkunsido.
La administrantaro estas nomata laü proponlisto starigita,

konforme al la Itegularo de Interna Arango.
Okaze (le morto, eksigo aït eksigo de administranto, la

administrantaro rajtas elekti anslataiianton gis la venonta

generala jarkunsido. (ti por sama daüro, povas elekti admi-

nistranton propottitan de novaliginta grupo.
La nomoj de la proponitaj membroj devas esti sendataj de

la grupestraranoj al la Prezidanto, almellaü 20 tagojn antaü
la generala jarkunsido.

Okaze de ne-ensendo, la proponoj de la antaiia jaro valoras.

Alntenaii du trionoj de la adntinist•antoj devas esti Belgoj

per naskigo ail plena regnailigo. Ĉiuj devas esti membroj de
la Asocio de alntenaü unu ja ro.

ART. 9. — La adnlinistrantaro elektus î•iujare sian estrarop,

kiu enhavos maksimume dek membroj u.

Alter. 10. — La estraro posedas la plej etenditajn rajtojn

por la plenum° de sia tasko. Ĉiuj povoj, kiuj ne estas speciale
rezérvitaj de la lego al la generala kunveno kaj per la statuto
al la administrantaro apartenas al la estraro.

La administrantaro ku1►metos regului on de interna araugo

en kiu la punktoj antaüvidilaj, nek (le la lego, nek de la

statuto trovos sian solvon.

Ait'r. 11. — (:iuj clokuntentoj, kiuj linance ail morale ligas

la Societon (levas esti subskribitaj de (tu udnlinistraiituj.

ART. 12. — La administrantaro balancigas la kalkulojn je

la 31-a de Decembro de Ĉiu jaro kaj proponas ilin al la aprobo

(le la generala jarkunsido. Je la sama okazo, gi prezentas l:t
antaïrvidojn de en- kaj elspezojn  por lu nova societa jaro.

Att'r. 13. — La kontrolo (le la libroj estos farata de  du gis
kvin komisaroj, elektataj de la generala kunvcno, por daüro

(le unu jaro. Tiuj koinisaroj proponbs la aprobon de la ciferoj
aŭ faros siajn rimarkojn dum la generala jarkunsido (le la
membroj.

ART. 14. — Ŝangoj al la statuto okazos laü art. t de la lego
de 27 -6-21.

ART. 15. — Okaze de likvido, pri kiu decidas la acncrala

kunveno de la membroj, lcunvokita por tiu ĉi speciala celo
per rekomendita letero, sendita al ĉiuj membroj individuc,
la llavaĵo estos transdonala, duone, al « llelga Esperanto -
instituto ; Koopera Societo » kaj duonc al « Universala Esper-
anto-Asocio» aï1 entute al unn el ambatl, se, je la IlloinenIo
de la likvido. unu cl tiuj du organisntoj est us rnalaperinta.

Se anlbail estus malaperintaj, la havajo iros al belga bon-
l'ara organismo kun internacia karaktero ail al alia Esperauta

organizajo, fali decido (le la generala kunsido.

Aui•. 16. — La nuna generala kunsido donas la rajton al la

nuna estran) konsistanta el S-ro Paul Kempenecrs, kuracisto,
19, Avenuo Montjoie, Uccle, prezidanto ; F -ino Yvonne
Thooris, scnprofesia, 4, \Vijnzakstraat, Brugo, S-ro Leon
Cogen, pacjugisto, Dreef, Ninove, ambaŭ vicprczidautuj kaj
S -ro Maurice Jaunlotte, jurnalisto, 44, Avenuo De llruvn,
11'ilrijch, sekretario-kasisto, fa ri Ĉiujn  patiojn por la trans-
forma de la Societo kaj donas al la Prezidanto kaj al la
Sekretario-Kasisto la rajton subsl:ribi tiuccle î.iujn dokum-
entojn necesajn. Ĉiuj cititaj personoj estas llelgoj.

La nuna estran) havos la rajtojn (le la administrantaro gis

la sekvanta gencrala kunveno de la membroj.

'l'uj post efektivigo de la bodiaüa decido pri aliformigo, la

membroj de la antaŭa Societo, kiuj pagis la kotizon por  1936,
estus enskribataj en la librojn de la nova Societo.

Tiel farita en La Louvière, la 31 -an de Majo 1936, por obei

la decidon de la generala kunsido de la membroj.

I.a generala Sekretario-Kasisto La Prezidanto
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Grupaj raportoj :
)" •I VEHPENO. — Reĝa Esperanto-Grupo (( La Verda

Stelo — Dum la lastaj semajnoj okazis nur intimai
kunsiduj, sen dilinita programo, kaj (tuin kiuj diversaj
eksterlandaj vizitantoj îeestis.

IlItl'(;O. — « Bruĝa Grupo Esperantista », Reĝa Societo.
-- La 21 -an de Julio, je la 10-1 '. -a multaj samideanoj pario-
prenis kun la grupa flago en la sckvantaro,  honore de nia
harmelnant re ;ino Astrid gis la Astrid-parko, kie estis inaü-
gu rariita nova monumento, busto (le la mortiuta regino.

Vespere, 36 grupanoj kartludis ( c Sa mideano Jéhansart,
en la kunvenejo, per esperaniaj kartludoj ; premioj estis
ilisdunataj al la gajninto.l

Dimanĉon 26-an, 64 gemenlbroj, kun multaj Esp. tlagetuj,
elcsl: ursis al Blankenberghe, lde ili agrable pasigis  la antaïl-
tagiuezon Ĉe la Inarbor•cfo, ba ttante kaj ludanto, ili g iis
bollegan tagrnallgon ĈC Samideanino Marinus, « Hotelo
I'asteur », kaj kafotrinkis ĉe alia samgrupano, S-ro Staelens.
La resto de la t.go kondukis ilin denove al la marhordo, kaj
post longaj ludoj, multnombraj iotografadoj kaj plenaera
plezura, tro baldaita vespero rekondukis ĉiujn al Brugo post
agrablega tago.

La 2i-an, 44 grupanoj havis la plezuron aüdi S -ron G.
Groothacrt, grupan sekretarion, kiu plej kompetente parolis
pri militgasoj. Li prislcribis la diversajn specojn de gasoj gis
nun ttr-itaj I,un iliaj teruraj efikoj kaj sriigis la manieron sin
protekti kontraü ili. Per klara skizu Ii elmontris la konstruon
de gasmasko kaj ;;ian funkciadon. Fine li montris tri specojn
(le gasmaskoj kaj instruis kiel rapide surmeli ilin. La pi•ezid-
antino F-ino Thooris, varme dankis la parolinton kaj Ĉiuj
Ĉeestantoj vigle lin aplaiidis.

La kunveno (le la 4-a de Aügusto estis dediĉata sub gvidado
de S-ro Pnupevc, unue, al legado kaj klurigado (le  B. E., kaj.
(lue, al rememorigo de la inondntilito, okaze de gia 22-a
datreveno. Kelkaj anelccioluj el tiu malbeninda tempo estis
rakontataj de diversaj gemembroj. .

Dimanĉon, la e-an matene, nova partoprenu de grupa (lele-
gacio kun la flago en ofi&al:i sekvantaro gis la i.ltiru (le la
lortpatitoj.
La 11-an, S-ro Poupeve de1oris kiel prezidanto, unstaI i I

F-iun'l'llooris, en libertempa voja; o. Kantvcspero okazis sub
gvidado de F-ino A. lloereboom, kun ukonipanad° fortepiano
de S-ino Poupeve kaj violono de S -ro A. Hasenbroeks. Kelkaj
sciigoj pri la Viena internacia kongreso estis kontunikataj. v

Blil'SEL ). -- « Esperantista Brusela Grupo ». — Ĉiuj
vesperoj estis tre agrablaj : mullnuurbraj elistcrlandaj sami-
dcauoj el I u tcrnacia Ligo (le Amikeco vizitis la Sakon.

Dunt la l►relego pri la internacia mona problemo, oni multe

t diskutis pri la nova teorio de Michelet, kaj  pri libro jus
.1 peniota : • Valoristio ».

1.A LOUVI1.:ltE. —« Verda Stelo ». — Je la iniciatu de S-ro
l'assin, pr•exidant0, ĉittcluonmonate, okazas esper:iltta I►aral-
ad). La unua el tiuj ĉi okazis la 26-an de Julio. Estis S -in
Tassin nlent kiu malfermis la serion kaj elektis la  tentan
« Esperanto kaj Radio ». Li klarigis la esperantajti (lisuii-
dlgujn disk u niganle la multajn racliostaciojn kiuj (lissen(1(15
I•:,prrunte.

Ne nur er1 Ialrapu, sed en ('iuj partoj de la monda, per
ult lulai aii privataj ondoj, Ĉiulage ka.j plurfoje po tago la
..spervintiata voèo Ilugas tra la etero, Ĉtt por kursoj, Ĉu por
Ientr•ujuj ail paroludoj. ti ti llen t) « S. O. S. » resumas îiujIl
dlllacndujil. Tie Ĉi S-ro 'l'assin legis la progratuutt pri l it
tluncmajna (Iisaŭdigu kaj bedaüras ke en Belgujo nur du
privant.j racliostacini estas favoraj al la esperanta movado

.kaj ke aliflanke I. N. It. nacia stacio, pro respekto (te sia
regulurn, ne permesas fremdlingvajn disaüdigoj11 

S -ro 'l'assili konkludas, ke estas la esperantistoj mem kiaj
devas batali por starigi en nia lando la intcrnacian lingvon
ili devas interl:onatigi kun la fremdaj samidcanoj kaj gratuli,
eĈ k ritiki, la esperantajn (Iissendojn, aŭdeblaju por kuragigi
illlt.

La aplaŭdoj de la tuta aüdantaro pruvis la intereson kiun
vekas la bela Parolado de nia sindonetna prezidanto. Kon-
hlude de liaj informoj, je Ia iliiciato de S-ra Tassiu, subteniIa
de S-ro l'arfonclry (mi deri(lis mcmht•il;i al S. O. S , por ke
oni povu konigi la radiajn informojn 1e al la gazetaro 2e al la
membroj kaj Iernantoj.

.Ic la inicialo de S-roj Bonge kaj Daems estas sendota
medicina revuo al Ĉiuj kuracistoj kaj apotekisto] de la

Centro » S-ro Jacques, petadata de ĉiuj akceptis paroladi la
7-an de Aŭgusto pri la interesa tento « Zamenhof », lia
vivo, lia verko. Post tiu Parolado oni (1isdunos al la pretniitoj
la atestojn pri lernado. Ankaïl S-ru Dauchot promesis parol-
acfi pri la tono « La vegetala vivo », la 21-an de Aügusto.
Fine S-ro Tassin anoncis, ke jam naii membroj aligis al la
kongreso (le Antverpeno.

La 7-an de Afigusto do okazis la parolado de S-ro Jacques.
Tiu Parolado tre plaï•is al la tuta aiidantaro. (.'iuj sekvis atente
la diversajn fazoju (le la vivo kaj verko (le nia karmemora
majstro kaj estas meze de multaj aplaïuloj ke S-ro .Jacques
finis sian belan skizon.

S-ro Tassin fervore gratulis S-ron Parfundrv,kurs gvida Mon
kaj F-inon Thies, okaze de ilia edzigu kiu okazis la 1-an de
Aügusto kaj prezentis al ili la plej feliĉajn buudezirojn.

Gcsamideanuj skribu, al Radio wallunia Bonne Esperonce
por subtoni nian esperantan kronikon.

Familia Kroniko.
GRATULOJ.

La 3-an (ie Aügusto geedzi;;is : S-ro Jef I)ecostcr, filo (le
S-ro Karel Uecoster, V. I)el. (le U. E. A. Brugo, kaj F-iru
Cécile Verhelst, el Varsenare, gemcunbroj de la Brula Grupo.

La 4-an de Aïlgusto geedzigis : F-ino J'laria Sanders, Del.
U. E. A. Gistel, menlbrino (le la Brua Grupo, kaj S-ro .lan
(le Vriezc, sanlideano el Drachten (Nederlaudu).

AI a mbaŭ novaj esperantistaj paroj niaj plej koraj bondez-
it•oj. i.a Verda Stelo Ĉiam lumigu ilian feliĉon.

- Gratuloj ankaü al alia mentbriiio de la Hrugea Grupo  :
1 , -ino Suzanne \Veisscnborn, kiu edzinigis la 28 -7 -36 al S-ro
Julien Debaene.

— Denove gratuloj al 1 -ino Juliette Fioedt, ankaù mem -

brino de la Bruĝa Grupo, kiu daŭrigis la serion  de siaj brilaj
sportaj venkoj, alveninte la unua en la nagkuukursoj
Damme-Brugo 19 -7, Mejileno 26-7 kaj llevst 2-8-36.

NEKROLOGO

Sinceraj kondoleneoj :Il S-ro Gustave Uotselaere, fidela
malnova membro de la Bruga Grupo, pro la morto de lia
patro S-ro Oscar Dotselaerc, 24-7-3(i.
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Ittt(lyal'(I Kipling
(l'rnkra,lila pro Inl,nt.,,i1% )

Kipling nasl:igis en Bombay, en la jam  181;.-►-a.
La faktoj ke Ii naskigis en kolonio, kaj l►reeipe  ke
gi estis angla, ke Ii I•ieevis sian unuan e(lul:adon

. tie kaj ke ei• lia v:irtistino estis in(igessi, poste
havos grandan Influon sur lia karaktero, ,sur lia
spirito kaj -- multe pli grave — sur lia v(rka(l(►.

Kipling venis Anglujon, finis siajn slndojn en
la « Un i sed Service Col !ege v kaj revojir>>;is al
I-iindujn kie li igis ĵm'nalislo.

En liaj jurnalistaj sl:ribaĵoj, poste en liaj verkoj,
kaj•eĉ en tiaj I'rlozoliaj kaj politikaj peirsado kaj
agado, ni sentos la i m ll mun de lia restado en
Anglujo, de liaj studoj en la « U. S. (:ollege ;  I i
konos nur ordon, devon kaj disciplinon. Dum lia
tu ta vivo la plejmulto, de tiuj kiuj konis lin, ti
ln•etencIis ke tc Kipling estas terura mililaristo. »

Jam anlalt sia 20-a jaro li komencis sian
V('l'kistall kar•ieron. Evidente tio estis nur « paŝo
post paŝo ». Kunlabore kun sia fratino Ii el(lonas
1)ocnikolekton « Ehoj kiun tuj sekvas alia
kolekto « Lokaj Kantoj », farita sen ies kunlaboro.

I)udekjara li havas jam certan reputacion, (lank'
al tiraj (frr unuaj verketoj kaj a1 siaj regulaj kronikoj
en I:I gazeto al kiu li kun laboris.

Ne estas do tre inirinde ke, por la estraro de sia
jurnalo, li (levas fari vojagon êirkaii la mondon,
post kiam liaj libroj « Tri Soldatoj », « La Historio
(le la Godshy-oj », « Nigra kaj Blanka » k. a. jani
fanligis lin gis en Eïlrol)o, gis en Londono.

Tia vojago kompreneble alporlis ĉion, kion
bezonis la juna kaj ja in tre talenta verkisto, por
ekhavigi al si la necesajn sportojn kaj popolstudojn
por ke poste li povu igi la granda Kipling.

pripensante, ĉiam verkante, Giam notante
siajn impresojn, li travojagis multajn landojn,
penetris en Afganistanoil, iris tra la 'l'ibeta .Mont-
aro kaj eĉ vizitis Japanujon kaj ilinujon.Alveninte
en tJsotio, li edzigas kaj voja 'as al Anglujo kie li
estas akceptata kiel vera fauliib .

Li eklogas en Brigl)ton kaj estas (de tie ke Ii
sendas en la mondon siajn plej konatajn, plej
ŝatatajn verkojn : « La lumo kiu estingigas »,
« Soldatavenluroj » « De unu Maro al alia », « La
kvin Nacioj », multajn aliajn, kaj li ne ankail la
mondverkon : la du « Jungle-Books ».

Post la buromilito li verkas anlcora(t diversajn
librojn, inter kiuj la plej konata certe estas «Kim».

En la jaro 1907-a, la Nobel-premio, plej alta
literatur-rekompenco, estas proponata al Kipling.

Post la mon(lnlilito kiu rabis (le B. K. lian
ununuran filon, li instaligis en I3atenlan.

Kipling sate te estis stranga homo ; li estis tre
amika por ĉiuj kiuj lin konis, estis êiain helpema
kaj ankail tre humila : li tre malofte parolis pri

sial propraj verkoj, - sed konlrail(' a(lorjs I)i(ken.
kaj \\'allac•e, kaj pensis êian1 pri ili.

La sola Iioinu I:tin Iciu li Olte, longe I, :ij e( lie
Intiine inlet•rilalis estis Gcor•go \'; la Itego  de
LsI;In(I;t Brilujo , I:itr mortis tri lagojn post I:t morfil
(le sia glanda aniiko.

I' il)lii)g ('slis vera botu:unit:0 kaj estas kunnl:t
I.IL:lt) ke li ofte alenligis la 1;stron (le la  Granda
Ilnperio pri la neeesoj kaj postuloj de 1 :1 Ilin(I(►j
k:ij il iaj kolonian('j.

La indi ;enoj (Ie la angla •j Icolonioj perdis en
Iiudyard I' ipling grandan anlikon, la Iiteratur-
nlondo gran(lsignil•an reprezenlanton, la honnir()
Ineritoplem:In Ilolmull . 	III:^tt1 SIEI.I:NS.

LA MALPERMESO DE ESPERANTO EN GERMANUJO
S('L\'e al polica ordono, la (ierinanoj min ne plu

povas es t i membroj de societo, kiu sin okupas pri
artel'arita lingvo ; ili ankail ne plu publilce povas
sin okupi 1►I•i gia (lisvastigo.

Private ili tatll('rl ankoi'a(I povas gltl studi kaj
uzi en korespondado.

'l'amen la gvidintoj (le la organizaĵoj, kiuj liLvi-
(lif is la Li-an (le',iulio, demandas, ke la ekster-
landaj Esperantistoj ne plu sin trtrnu al ili, per
titoloj (de antaŭ la malpernieso.

Ili ankail demandas, ke la eksterlandoj nenion
i;lrn kontrail la alprenita ordono. Tio nur povus
havigi al ili Inalagrablajojn.

()ni lasu la venton blovi.

RANCHOMME kaj IiO
Rue des Pierres, 80, Steenstraat

BRUO
(:iuspecaj ,toloj kaj silkaĵoj
Blanka tolajn — Trikotaĵo•j

Mebla  ro — — --

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

2, Philipstockstrato — BRUCO

KOiISAJOJ — 'I'OLA,1'O.1
I.i veras en tuta Belgujo kaj laŭ korespondaj mendoj

BELGA MARBOR DO
G rand Hôtel d'Oostduinkerke

Bone konata de multaj Esperantisloj

P. BENOIT, Delegito de U.E.A. Posedanto
Pur p(lyoj ul U. E. A.. P. Ĉ. K. 4/08.89 (Ie 1(t

ĉef'delegito .S-r° De Kelelaere (tipecial(l
Numero),m1 m ero), 111i f,)el'pel i (1.

Po t. panoj (ll 13el(fcl Esperanto-lnslitillo :
p. C. K. 1689.58, htnt lrer peno (1Vi1Ie11)s-
SI1'(110, 21).
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Arl . 1 1 7. — La sa la j roj ka j pensio
•
j de la religiaj

oliciantoj estas pagataj de la Stato ; la sumoj
necesaj pot tiuj pagoj estas tiujare enskribata.l
en la hu(Igeton.

PARTO V.

Pri la publika forto.

Art. 115. — La rekrulif;li vaniero por la armeo
estas fiksata de la lego. Tin ĉi ankail cleci(las pri
la promocioj, la rajtoj kaj la devoj de la nlilitislaro.

Art. 115. — Per tiu ĉi artikolo kaj per la sekvanta, kiu
rilatas al la kontingcnto oni vidas, ke se la rego havas
la rajton kontrakti aliancojl►, deklari la militon kaj
nomi al rangoj en la al tnco, Ia cfehtiv'i};o tamen de-
pendas (le la kunIaboro kun itt (',ambroj, ĉar estas la
Parlamcnto, kiu decidas pri la homoj kaj anlcaii pri la
mono necesaj por defendi la landon kaj fari militou.

Art, 119. -- La kontingento (le la armeo estas
privoĉdonata ĉiujare. La lego, kiu gin fiksas nur
valoran pot• unu jaro, se gi ne estas renovigata.

Art. 120. — La organizo kaj la kotupetenteeo (le
la gendarmaro estas fil:sata per la lego.

Art. 121. — Neniu fremda soltlataro povas sti
varbita (le la Stato, okupi ait lransirt la teritorion,
krome per lego.

Art. 121. — La akceptu de la Traktato de Versailles,
kiu decidis komunan okupadon de parto cie Germanujo,
nccesigis la transiron de la T3t•itaj soldatoj, i•u tra
I:rancujo, ĉu tra nia lando. Tiu transiro estis permesata
de nia Parlamcnto.

Art. 122. — Le organizo (le btirga gvardio estas
eventuale fiksata per la lego.

Art. 122.— (Iris en1921tiu ĉi artikolo diris : « Ek:islas
btn•lja (ma di° :ilia organi_o eslas lil:sala per la lego.  »
Post la milito la gvardio malaperis. Oni tamen lasis en

la Konstitucia Lego okazon por restarigi gin pere de

simpla lego. Sekve al tiu malapei o, furfalis ankaŭ la
art. 123, Iciu diris: « La ntobili:adu de la bur(ja gvardio
povas okazi nnr per lego. »

Art. 123. —
Art. 124. -- La illilitistoj ne povas esti eksigataj

el siaj rangoj, rajtoj, kaj pensioj, krom lait la
maniero filcsata per la lego.

PARTO VI.

Ĝeneralaj aranûoj.
Art. 125 — La Belga Nacio al prenas kiel kolo-

rojn : rugon, (lavon kaj nigron, kaj lcicl regnan
blazonon, la Belgan konon, kun la devizo " Un(ieeo
(Ivnus forlecon ".

Art. 125. - La irikoloroj de nia flago estas tri
vertikalaj rubandoj kitu la nigra koloro laŭlonge de la
masto.

Art. 126. — La urbo Bruselo estas la ĉefurbo de
Belgujo kaj la si(lejo de la regislaro.

Art. 126. — T)tun la milito, la registaro tamen trans-

logis unue al Antverpcuo, kaj poste eĉ ekster la landon,
en S s t , Adresse, antaŭ-urbon de Le Ilâvre (Francujo).

Art. 127. — Neniu juro povas esti altrndala,
krom per la lego. Tiu ĉi liksas la forinulon.

Art. 128. — (:,iu fremdulo, kiu estas sur la
teritorio de Belgujo, Anns la protekton (lonatan al
personoj kaj bienoj, krom la esceptoj liksataj per
la lego.

Art. 129. -- Lego, ordono ait arango de generala,
provinca au koinunorna adüilniStrado, estas nur
cteviga post publikigo laŭ la formo liksala per la
lego.

Art. 29. — La pul)likigo (le la legoj devas okazi en la
. Belga tatgazeto ».

Art. 130. — La Konstitucia Lcgo ne povas esti
llaltigata ĉu entute ĉu parte.

PARTO VII.

Pri la revizio de la Konstitucia Leûo.

Art. 131. — La leg(Iona povo havas la rajton
deklari ke iu (li finita ordono, kiun ĝi citas. de la
Konstitucia Lego estas re•iziota.

Post lin ĉi deklaro la du e.ainbroj estas plenrajte
(lisigitaj.

I)u novaj ('anlbroj estas kunvokataj lail art. 71.
Ĉanllm•oj decidos interkonsente kora la

Regel pri la reviziota
•
j punktoj.

En tiu (:i okazo la Calmbroj povas decidi nur se
luininiume (lu trionoj (le la membroj, kiuj konsis-
tigas ntiibait el ili, ne Geestas ; neniu ŝango estas
akceptata se gi ne akiras la du trionojn de la voĉoj.

Trad. MAI:a. JAUMOTTE.

HEROLDO DE ESPERANTO

La m:1ll)ern)eso, pri kiu ni jam parolis, ankail
devigis S-ron .1 ung Gesigi la aperigon  (le la semajna
organo « Ileroldo (ie Esperanto ».

Tamen kelkaj Nederlandaj sainideauo•j. uzattte
la servojn de la presejo de « Belga Esperanto-In-
stituto », sukcesis tuj aperigi novan semajnan
organon, kin daitrigos la laboron (le S-ro J ung, je
kies honoro, ili donis al la nova organo la nomon
(le «Esperanto Triotnfonta ». la unuan nomon de
la gazeto (Ie S-r () ,iung.

Ni volas kapli tiun ĉi okazon, por insisti apud la
Belgaj s:(mideanvj, !:inj povas permesi al si pli-
elspezoll de 2 fraukoj ĉiuseilla •jne, ke ili apogu la
l\lopodojn de niaj ne(lerlandaj amikoj.

l c presigo en Belgujo ne kapablas igi la prezojn
mllaltajn, se I:1 nombro mankas. ( 1t j  do ktinhelpu
pligrandigi la nombron (Ie la abonantoj.
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k ustas
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Anoneetoj
TURNU VIN AL SAMIDEANAJ FIIIMO.l :

EN BRUĜO

ALGRAIN-COUCKE, 23, Vlamingstr. rue Flamande,
Tel. 33424. Nuntrmpaj Novajoj por sinjorino] iaj knabinoj.

CAFÉ de la BOURSE, Granda Placo 22. (Iristiaens. Tel. 31421
liendevuejo de la Esp-istoj dum la someraj koncertoj.

Café VLISSINGHE, Vital .rehansart, I3leekerstr. 2, rue des
Blanchisseurs. kunvenejo de B.G.E. Artaj kaj ondin. vitrajoj.

RACHEL CARPENTIER, Genthofstr. 36, rue Cour de Gand•
Cigaroj, Tabako.

CREMERIE de DIXMUDE, F-ino M.M. Mcstdagh, St .Iacobstr.
8 r. St Jacques, specialajoj : Butero, Ovoj, Froma;oj.

DE GUCHTENEERE. d.« Agence Maritime Mi nue », Komvest,
44, Sipmaklero, Transporto, Eldoganigo, Asekuro, T. 33422

FOTO BRUSSELLE, Steenstr. 41 rue des Pierres. 'Fei. 33411.
Fotografado inttustria. Foto -hino - Aparatoj, Akcesoraĵoj, lahoroj.

HOTEL VAN EYCK, Zilvc - •str. 8. Familia Ilejmo, Centra sed
kvieta situacio, burga klientaro, moderaj prezoj.

M. HUYGHE, Potterierci, 1. Ilustritaj poŝtkartoj, ĉiuspecaj
tnetnorajoj pri 13ru;;o. Helpa Poŝtoficejo. Tel. 31561.

LONGE, Vlamingstr. 26 rue Flantande. Kafo, Teo, Cnkolado,
Biskvitoj. Tel. :11150.

Emiel MESTDAGH, Mocrkerksche Sta'. 113 St-Kruis, Tapct-
isto, Murpaperoj, Tapiŝoj, Urapiraĵoj, Se);egoj.

Ph. MICHOLT, Koningenstr. 7, rue des Rois, apud Pre)?ejo
Sta Walburgo. — Roboj, Manteloj.

G. G. PLATTEEUW, Noordzandstr. 25, r. N. du Sablon,
Tel. 31523 ; Fromagoj, Kafoj.

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

RAHIER, \Vapenmakerstr. 4, R. des Armuriers, Bombonoj.
Migdalmielaĵo. Buteraj \'alletoj.

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

SABBE-DE VEEN, Steenstr. 76, R. des Pierres. Tel. 33048.
Floroj-Agento (le «Fleurop n No 669.

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

VOLCKAERT, Geldmuntstr.:30, 11. de la Monnaie. Tel. 33607.
Porkajoj. Casa ĵoj, korthirdaĵoj.

WITTERYCK, Slccnlnru ;;14c, 'l'el. 33513.
(.ittspecaj Esperanto-1)resajoj.

L. VAN WASSENUOVE
2, Philipstoekstrato — BRUĜO

I,ibrotenado—Organizado kaj enskribo de la libroj
— Kontrolo — Starigo (je Bilancoj — Raportoj  —
Serĉadoj — Eksperlizoj — Komercaj In formoj.

RADIOLUX, Steenstraat 94 Brugge, 'l'el. 317.83
KON J'RAl' LA Ĉ:EFPRE('E.10

RADIO APARATOJ — FONOGRAM O.J — DISKO.I
LA rIPOJ — CAO POR ELEKTRO — K. T. P.

ESPERANTO PAROLATA
RADIOLUX, rue des Pierres 94 Bruges. Tel. 317.83

Estraro de « Belga Ligo Esperantista ».
I'rczidanto : Dro Paul Kempeneers, 19, Avenuo Montjoie,

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

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

.laumotte, 44, Avenuo 1)e lirnyn, Wilrvck (Antverpeno),
(Tel. 777.58).

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

Por pagoj de kolizoj, anoncoj, abonoj kaj
donacoj. P. C. K. 1337.1;? de Belga Ligo
l speranlista (Wilrijck-.1(llPerpeno).

OS'l'I:NDO 	 BELGUJO
HOTEL  VROOM E

20, BULVARDO ROGIER. 'l'EL.37
RENDE ‘TO 1)1; LA ESPERANTIti7'l)J

HOTEL DU CORNET D'OR
2, PLACE SIMON STEVIN

BRUĜO
Sidejo de la Bruga Grupo Esperantista (Itc1?a Societo).

Tee komfortaj êambroj, honaj mangaĵoj.

Oni parolus Esperanlon. 	 Englislr spoken. DS (106).

Presejo de BELGA ESPERANTO- INSTITLTO, Koopera Soc., Willcrnsstrato, 21, ANTVERPENO.
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