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ĈU U. E. A. MORTOS ?
U. E. A. tuurios !

l Io estas la konstato, kiun ni devas fari, post la
lastaj priparoladoj, kiujn lavis, d oni la Kongreso
de Vieno, la gvidantoj de nia movado.

Niaj membroj jam scias, ke kiam la Komitato
de U. E. A. decidis, verdire ne atentinte tre zorgo
la stalutojn —, forlot;igi la oficejon de U. E. A. al
Londono, k_clkaj Svisaj samideanoj protestis apud
tribunalo, kaj akiris ordonon, prokrastigi tiun
forlogigon. bis kiam la Esperanta popolo, per la
voèo de siaj delegitoj, firme estus dirinta, ke ;;i
kousen tas pri tiu ŝan o.

La voêdonado (le la delegitoj okazis.
Kun gravega plimulto, — pli ol 80 "/„ —, la

delegi taro de U. E. A. decidis, ke estis pli bone,
ke U. E. A. vivo en Londono, ol ke gi mortu en
Genève.

Oni povis esperi, ke tio estus la lino (le la ttt,t I -
agrablaĵoj êirkali nia uiiiversala Asocio.

Ni ne kalkulis kun la obstino de kelkaj niaj
Svisaj samideanoj, inter kiuj la antaira direktoro
de U. E. A., S-ro Jakob, kiu ĉeestis la prikalkul-
adon de la voĉdonado, sed, poste, ree protestis
apud tribunalo, ĉar denove kelkaj paragrafetoj du
la statutoj ne estis pri-atentitaj.

Ni havis oftajn personajn kaj ĉiam bonajn
rilatojn kun S-ro Jakob, sed ni pli forte rajtas
atentigi lin pri la fakto ke, se vere iuj mankoj
denove okazis, — li vere (levas air devus koni plej
bone la regularon de U. E. A., — estis lia devo
atentigi la estraron pri tio kaj ne atendi gis kiam
li estis kune protokolinte pri la kalkuloj de la
voĉdoiloj.

Li povas eble plendi, pro la maniero, en kiu li
estis. autaït du jaroj, devigita, ĉu fakte, ĉu morale,
forlasi la direkcion de U. E. A., sed tio neniam
povas esti kialo, por neniu; persekuti la societon
inein, gis morte.

Ĉar (akte estas gis-morte, ke S-ro Jakob kaj liaj
amikoj havas la intencon persekuti U. E. A.

La svisa jut isti3 efek t i ve nur povas apogi sin sur
tekstoj. Se ne ĉiitj par;tgrafoj (je la statutoj, eê la
plej nnal•rava, estis priateirtitaj, la jugisto ja (levas
(lin, ke gi estas nevalora.

'l'io devigas U. E. A. havi nunmomente du
o(icejojn : ho malebligas U. E. A. disponi pri sia
mono ; tio fakte malebligas la tutan . laboradon de
1!. E. A.

Kaj tiel la gvidantoj de nia movado, en V'ieno,
alvenis al diskutado de projekto, kin kreas tut-
novau U. E. A., kompreneble kun alia domo, sed
al kiu aligus Kiuj naciaj societoj, kiuj, gis nun,
estis aligiutaj al la Universala Esperanto-Asocio,
kiu tiel mortus tre malbelan morton.

kvankam ni scias, ke la klopodoj, kiujn S-ro
Bastien, nome de ĉiuj, ankora i faris en Svisujo post
la Kongreso, ni kuragas esprimi la esperon, ke, en
la plej proksimaj tagoj, niaj Svisaj samideanoj
ekkonscios, ke ilia agado, eê se gi apogas sin sur
iu regularo, estas vere krima kontrait Esperanto.

En le nlezepoko estis 1Poŝtoj diversaj, kiuj
ankaït sin apogis sur lego por plenumi krimon. La
krimo anlati la monda konscienco tamen estis kaj
restis krimo. Kaj inter ĉiuj krimoj, unu el la plej
malbelaj estas certe la krimo pro gala vengemo.

Por la esperantistaro U. E. A. plenumos la
samajn servojn, eĉ se bi nomigas alimanier'e ; se
nur la samaj homoj kunmetas gin.

Sed kontrait la granda publiko, kaj ankall
konlrai'r nia persona tiereco, estus vere bedaiir-
indege, se, okaze de nia granda jubilea jaro, ni
devus anonci al la mondo la de(initivan for(tlon
de tiu Universala Esperanto-Asocio, pri kiu ni iam
estis fieraj ; por kiu, ni tiel multe laboris kaj pro
kiu, ni en nia movado jam tiom multajn suferojn
elten is.

Tial nia ve-krio iras al Genève, al tiu Genève,
en kiu la tuta homaro jam metis tiom da espero.

Esperu ni, ke almenaii la Esperantistojn gi ne
seniluziigos !

Maur. JAUMOTTE.
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t E(IA BELGA LIGO ESPER AN TISTA
NOTO.

Pro la vojaĝo, kiun nia direktoro faras ntin-
monlente al Iberio, \laroko, \ladeiro kaj Ia Azoro •j,
S-ro De Schutter, priiorgis la finlaboradon de tiu
ĉi numero.

KUNVENO DE LA KOMITATO
La Komitato (ie «Rega Belga Ligo Esperantista»

kunvenis, escepte, en Gento, la li-an de Septembro,
antaidagiltcze en la « Hotelo Universel ».

Ceestis : Antverpeno : S-ro Jautllotte, sekretario-
kasisto ; Bruĝo : F-ino Thooris, vicprezidantino.
kaj Poupeye, sekretario ; Bruselo : S-ro Keinpe-
neers, prezidanto; Gesto : S-ro Van de Velde k

 : S-ro Cogen. vicprezidanto,
Senkulpigis sin : S-roj Bolfejon kaj Faes (Ant-

verpeno), F-ino Jcnnen (Bruselo). S-ro Tassiii
(La Louvière), S-ino Elworthy (konstanta komi t-
a tanino) kaj S-ro I)e Ketelacrc, ĉcfdelegito.

S-ro Kempeneers, kiu malfermis la Icunsidon je
Ili 10 1 ; 2 Ii. klarigis ke, kvankam la statuto de la
legi � ita Societo donis al la estraro la povojn de la
ailil inistrantaro gis la proksima ;enerala kun-
veno, la estraranoj tamen decidis kunvoki  la
malnovan Komitaton, pur priparoli luin ;:;i
kelkajn gravajn punktojn.

La Prezidanto tiam klarigis la situacion de la
universala niovado, tiel kiel niaj membroj .in
jam konas.

La Komitato, post fu nda diskuto, opiniis, ke
« Belga Ligo », kiu estas n un jura itldivi(Iueco
devas esti tre singardenla, rilate al la situacio de
U. E. A. tia h ia ĝi povas ekiĝi el la procesoj, kiuj ri
kelkaj personoj faras al la universala asocio.

Vi decidas, ke «Belga Ligo » skribos rekonlen-
ditan leteron al U. E. A. i nformante ĝin, ke je la
lino de tiu ĉi societa jaro, ĝi eksiĝas, se la danĝero
je procesoj kaj de senfinaj pli-elspezoj ne estas
forigita. (;i rcaligos al U. E. A. tuj, kian) la
situacio estos ree normala aïs aliĝos eventuale al
nova Asocio fondola, se la neccseco evi(1cntigas
al la aliaj naciaj societoj, kiuj aliĝis al U. E. A.

La ĉefdc1egiteco, kiu baldaŭ vakos pro eksiĝo
de S-ro De Ketelacre, restos tial, gis kian) la
situacio de U. E. A. klarigos. S-ro Van den
Bosse lle, teritoria sekretario, povos (lu n ttempe
daurigi la tiulagan labora Ion.

Sugesto estas farita, krei katcgoriotl de apro-
banta •j iiielllbroj, tiel ke, ĉe demando dc ait(orilat-
llloj, ni povu paroli, ne nur nome (le la batalanta • j
efektivaj membroj, sed ankait nome de multaj
sitnpatiantoj, kiuj deziras la enkondukon (le
i n ternacia lingvo.

Tiu ĉi afero estos pli funde diskulata, okaze de

6 la Luttlneto (te la regularo pri interna araii o.
I S-ro Jaulllotte komunikas, ke, 1)or la depono de1 la membro-listo cle B. L., la grupaj sekretarioj

devus kout i niki la naciecon de î•iuj la ne-helga•j
membroj.

Je la 12-a 1 2 h. la prezidanto tet• n lis la lcullsidon.
S-ro .launlotle, sekretario-kasisto, klarigas la

situacion de Belga Ligo kiu estas bona. Ĉio antaŭ -
vi(ligas, ke, finance, la kalkuloj por la jaro 1936
balancigos. Kompreneble tiu situacio estas nur
ebla, dank'al granda ŝparcmo en la elspezoj. Por
pliakrigi la propagandon pliaj elspezoj estus dezir-
i ndaj. )'liaj enspezoj por la sekvanta jaro estas do
.suno dezlrindaj.

La Ceremonio Henri Petiau.
1)inlani•on, la li-an de Septembro, okazis en la

enterigejo de Genlbrugge, Ire n1alaja cerenlonio,
kiu tamen estis okazo por la reprezentantoj (i( la
diversaj fakoj (de nia Esperanto-mova(lo, honorigi
la Memoron de nia bedaitrata amiko Henri Petiau,
la senlaca kaj ĉ.ianl prizorgema ĝenerala sekrélario
de Reĝa Belga Ligo Esperantista.

Ĉe la tombo, atendis la Esperanlisto •jln la (lu
tilinoj kaj la frato de la nlorlinto kaj kull ili
multaj aliaj fanlilianoj.

Ce la enirejo (le la entcrigejo, formiĝis sek-
vanlaro, kun alltaO si lit llago de la,Genta Grupo
kaj, i alrapide, ĝi iris gis anta(i la tombo, kie
S-ro Kempcneers, per manprenlo kaj kelkaj vortoj
esprimis, intime, la kunsenlon (le ('iuj kun-
venin toj.

'l'iatu parolis anlaït la tombo, S - ro Cogen, vie-
prezidanto de Belga Ligo Esperan lista, kiu (tiris la •

kvalitojn de la kara nlorlinto kaj nlclnorigis la
gravan rulon, kiun li ludis en la nia nacia societo.

S-ro Van de Velde tiam parolis, kiel Prezidanto
de la Genta Grupo, kaj, kun emocio, memorigis
pri la grandaj servoj, kiujn IHenri Petiau faris al la
loka ntovado.

S-ro Maur. Jaltutotte tiam, noule de la Univers-
ala Esperanto-Asocio kaj la tuta internacia esper-
antistaro, atentigis pri la se eble ankoraïl pli grava
roi°, kiun ludis la nlorlinto sur la internacia
kampo. Dum multaj jaroj, lj estis la Prezidanto de
la Konstanta Ireprezentan taro de la Naciaj Societoj
kaj ĉiam li pletlut))is lian plej altan postenon, kun
zorgo kaj auto.

S-ro Jauilnotte, aldonis vorton nome (Ie «Belga
Esperanto-Instituto » kaj poste F-ino Thooris
konkludis alportante la saluton (ie la plej juna el
la Ligaj Grupoj, tiu de La Louvière, kies Prezid-
anto, S-eo 'l'aassiii, bedaürinde ne povis êeesti la
rerelltOnl°11.

\ \ 'I -st Itelgit Esperanto-Kongreso
Anivrt• I irno. i5.1h 17 Mnjo 1937.

CU VI IAM ALIGIS Al lA KONGRESO ?

Ne? Do"ist•u tuj t
dis nuts, •tttl% la III►t-i•tempft periodo kaj vi

leivlas prelPkstun pur t••tI ne jent nli(Iintn.
Nun lu lakos u (•n In drapoj jont re•koilte'ncis

kul ttitknf rn Atttvrt•prno la L. K. K: ek-
komt•n(•ie let lire I)ü1•ft •ln itr•ftnt»j Il

ti raits» scll. k tel r1)le plej baldaŭ, ôu ûi
(trua% k IkiiII pri mtu'tn ombra êeesto.

ti ja tarets tion jam nuts. Sed helpt) ni,
bit tel 0i pri t io. plenan certecon. Estos la
plej brits Instiljilo en gia laboro.
lhieu, •Hbuit,• iiu.

LI I I.. I..; kin de neig pri laboras la cfeklivigon
(Ir I.( progr:ttno, I:jut) I;i jamt provizore loonmelis,
r•t,t. leiirae pro la promesoj,j, kiujn oni al t i farm
( it iljvet•sa .j grupoj, veni niiiItnombre al In Kon-
grex).

Ni nun insistas, por ke la belga •j grupanoj, kiel
chie plej I)aldaŭ aliĝu.

Listo de Kongresanoj.
1u:•) s-(•o Maaire 	 Berck-Plagt (Fr.)
Kromt., ni jam ricevis la aligilojn de S-ro Fr. J. Nasenior
(Kerkrade) ; 1)-ro llesmoulin (Douai) ; S-ro Iluberl Barober
(I)ouul) ; S-ro kaj S-ino Em. lioone (Mouscron); S-ro.1. Ceut-
ner%vers (Valenciennes) ; kaj G-roj Morlclmans (Antverpeno)
••1I, èar ni ne jam ricevis la neonon sur P. (:. K. 1111.11), ni

4 glos ilin en nia lido ede la proksima monato.
Last iiumente Fr<rŭliuo "l'hooris de Brugo transmctis nin

la sckvantajn nomojn de atii;intoj, (kaj la monon) :
S-ru Hoedt Albert (13rui;o ; F-ino Guiot Suzanne (Gento) ;

1^-inu 13oe(It (Rengo) ; S-ro Pierre Guiot (Antverpeno) kaj
S-ro Yves 13ucrít (lirugo).

Kaj ni ricevis ankaŭ la fragon dc S-ro Geerinek(Sta Nikolao).
Ni a

a
n kaŭ citus liujii nomojn en nia listo de la proksima

monto.
f.ntntc jam ali,{is 119.

Post ĉiu parolado, bela florgarbo estis dctlletata
antait la monument°, kaj post la vorta( honorigo,
la flora honorigo ankorait daïlris. Gviditaj de S-inu
Schools, la vi(lvino de la Prezidinto de Belga Ligo
Esperantista, multaj privataj Esperantistoj ankor-
ait aldonis pli intiman Iloroferon kaj bal(laii la
monument° estis lute cirkaiiata (le florbedo.

Fine, la frato de S-ro Petiau, meze de la plej
granda emocio, dankis la Esperantistaron nome
de la (nia familio pro la gesto, kiun ĝi havis je
)'honoro de lia frato.

Reĝa Belga Ligo Esperantista ricevis altajn
leterojn de simpatio kaj, lastmomente, ankaii
telegramojn de bedaŭro pro rnaleblec.o èeesti.
Inter tiuj lastaj : de S-ro De Ketelacre, ĉcfdelegito
de U. E. A. ; Boffejon, administranto-delegito de
« Belga Esperanto-Instituto », Faes, sekretario de
« La Verda( Stelo » kaj de la L. K. K. Antverpeno 1937,
de F-ino Jennen, Prezida n t i no (le la Brusela Grupo
Esperantista, kaj de S-ino Elworthv-Posenacr.

La apartaj Numeroj
kun nacilingva Teksto

)unl tl j versaj Monatoj, ni enŝovis en niajn
numerojn Belga Esperantisto pagon en naciaj
lingvoj. 

Ni ne faris (ion( 1111r, ĉar iuj espriutis la deziron,
kc ni tión klopodu, sed Car ni mem estas kon-

, inkita •j, estas certaj. ke la enpreso de tiuj lnal-
gran(laj Iiovaĵoj, kaj precipe la krom-preSado de
apartaj folietoj, kiujn oni povas sendi al kollal-
tdu•j, estas fakte bonega propagando.

I)t:tn la libcrtentpaj monatoj, ni tamen ĉesis.
Ni ne nur ĉesis, ĉar  • ni pensis, ke eble la aparte
prI sataj folietoj ne vendiĝas, sed, precipe, ĉar de
la lasta Monato restis al ni stokelo de kelkaj
(sentoj, kiujn nek la grupoj, nek la membroj petis
de ni.

La prol)agan(lrin)cdo, pri kiu ni parolas, estas
bonega, sed kompreneble Belga Ligo Esperantista
ne estas kapabla kuri ciu-monate novan monan
riskon. La krom-presado estas ehla nur, se
minimum°, — Iii diru de 1.1100 ekzenlpleroj —,
estas certigata.

Ni do inelllorigas, ke de la lasta numero restas
al ni ankoraŭ prolos. 500 kaj ke ili estas haveblaj.

Aliflanke, ni demandas ke la grupoj kaj la
individuoj, kiuj volas certigi al ni la ĉiuutonalan
deprenon (le iu kvanto,— eĉ. nur 50 —, tion sciigu
al ni.'l'ici ni povas prizorgi regulan administradon.

(:iuokaze, ni cnpresos paĝon nac.11ingvan  en la
proksima numero.

La eldono de la apartaj numeroj, do dependos
nur de niaj membroj.

.Ke ili tuj sin anoncu kiel firmaj prenantoj de
kelkaj Bekoj :1 i restoj !

Specia la Yropagando
1)e diversaj pasintjaraj numeroj de nia revuo
Belga Esperantista » restas kelkaj ekzempleroj

en stoko.
Ni metigis i I i n .ti h banderoloj kaj estas pretaj,

ilin lorscndi ĝis kvar aii kvin diversaj numeroj, al
un it sama persono.

Ke la grtlpcstraroj art membroj transsendu al ni
la nomojn kaj adresojn de personoj, kiujn ni povus
inleresigi, sendante al ili kelkajn tiajn numerojn.

Prefere tiuj personoj estu, êu malnovaj membroj,.
iujn ni klopodas rekapti, ai't interesitoj, kiuj iam

lernis Esperanton, sed neniam estis membroj de
nia Ligo.

Ni atendas do kaj forsendos la numerojn, po
un u ĉiuscmajne, dum iom pli ol unu monato.

La grupoj aïi la membroj poste, per speciala
letero ait per interparolaclo, klopodu akiri la aligon
de tiu, kies atento estis tiel vekigita.



rra oreL,A Jurreix..z.o
Oka:e de la duobl(1 jubile° de Iliaj bonaj sanlidcanoj Julio Rayhy kaj Kalocsay, la frst-

kolnitato demandis al in konata Esperantisto en ria lando verlei artikolon pri alnbn i aütur0j
an pri 111111 el iliaj verkoj, an pri ilia lala verkaro, sed tiel, ke Eiel eble plej , tiuj artikoloj
estu diferencaj tuai de la alia.

Por Rehtjo verkil la artikolojn la direktoro de lira revan.'
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(( LA INFERO », infera laboro
Kiam en la poezia klaso, la profesoro atenligis

nin pri la dezirindeco, ke ni faru, ĉiu laiivice,
paroladoit pri iu beletristika ait arta temo, la
subskribinto, tiam deksepjara junulo, elektis « La
Infero » 'n de Dante.

Dudek jarojn poste, kiam ni klopodas revol:i en
nian spiriton, tiun studentan tempon, dti.nl kiu ni
penis sur la traduko de la Eneido kaj la Odiseo, ni
demandas al ni, kio povis allogi nin, kiajn ni
tamen, 1 10fi la malnovaj, studis kvar modernajn
literaturojn, elekti verkon skribitaIi en lingvo,
kiun ni ne studis, verkon plie, ':iun, laŭ nia ideo,
tamen devis esti malfacile juebla de junulo, pro
'la pensakrigo kiun fi bezonigas, pro la filozofia,
historia kaj ĝenerala erudicio, kiun ;i supozas êe
la leganto.

Solvon al tin demando ni ne povis trovi. La
fakto mem tamen evidentigis por ni, ke la legado
kaj trastudado de la verko tiam, ne konvinkis nin
pri la ; usteco de la « Lasciate ogni speranza ».

Kaj estis granda ĝojo por ni, kiam, a li tai' tri
jaroj, ni sciilis, ke K. Kalocsav ankai', êe la
pristu(lo de la verko, ne estis fortimigita per la
« (iun esperon lasu ĉe l'enpaŝo ».

Kaj tamen, malmultaj verkoj, al kiu ajn
literaturo ili apartenas, donos al tradukenia
aïitoro, tiom (la okazoj por nialesperi, kiel « La
Infero » de Dante.

Kalocsay mem, en la anlatIparolo, konfesas, ke
la illkuba sento pri la neebleco bone traduki
la verkon, ofte kaj ĉiam denove, kaj la lasta
kanto, vekiAis en li kaj ke vere, cĉ anlaii la lasta
kanto, li dubis, ke li povos ;ĝin fini.

'''iuj plej bone komprenos lin, kiuj anstataïl
originale verl:i, sin dediĉis al ĉiuspecaj tradukaj
laboroj.

Originale verkipovas ŝajni laboro pli altstaranta,
povas esti, laŭ iaj vidpunktoj, fasko pli nialfaicila,
ĉar i supozas ĉe la aittoro iun imagon, iun kre-
kapahlecon, kiun multaj ne kredas necesa êe
tradukanto.

Ni povas, kiel Esperanta •j propagandisto •j, pli
Aoji pro la naskigo de originala literaturaj° ; tamen
ni rajtas kontraiistari tiun opinion, ke traduka
laboro estas malpli valora.

La tradukinto de romano, de poeziajo, se li ne

elammummilimi
Bezonas ti1111 imagon, klit donas la intrigon al' la
ideon, bezonas eble pli subtilan imagon por
elvoki per alia, simila, sainse.nca stilfiguro ati
alegorio, la bildon prezentatati de la Miloro.

Kiam, kiel en la « i n Fer° » de Dante, la « soriista
imij)likiteco de la ringoj prezentas kvazaü sen-
finan trikajon kaj, kiam ŝiri giii unuloke, signifas
tnalvolvi la tuton », kiel tre bone diras Kalocsav,
tiam la apero de tia traduko estas vera beno por
nia inovado kaj alta f uo por tiuj, eble ne tiel
niultnomhraj, sed tial ne malpli interesaj Esper-
antistoj, kiuj kapablas, kiel demandas Dante mem,
si(lifi sur benko, kaj. post vera penado, valorigi
(inufoje pli la verajon, ke la dura ŝelo ka tias
dolĉan kernon.

\I la eminenta verkisto, ni volas doni la
eertigon, ke de ĉiuj liaj libroj, kiujn ni legis, estis
en lia traduko de Dante, ke ni plej profunde guis
la belajojn kaj la helecon de nia ĉioncbliganta
lingvo.

Kaj por fini, ni volas al(loni konfeson, ke, se olie
ni kolerigis kontrait ljngvaj ait vortaj novaĵoj,
nenie la neologisnioj, tamen oftaj, tiel malmulte
genis nin, kiel en « La Inter° »... ear oni sentas ke,
sen ili, la fidela traduko ne estus ebla, kaj ke tie
C i (to la celo, escepte, pravigas la rimedojn.

Maur. JAUMOTTE.

eighy, la Diableto.
Vi konas ĉiuj tiun simpatian ludilon, Liel kon-

sistas el skatolelo kubfornia, fermala per hoketo,
kaj el Liii, je la );randa amuzo de la infanoj.
elsaltas, kiajn oni lorŝovas la Ierinilon, beleta
diablo, Litili Oni, putiante Stir lia kapo, reen1osas
en la skatolelo, f is kiam, ioni poste, oni denove
havas okazon por fari surprizon al iu alia.

Pri tiu ludilo el niaj infanjaroj, ni pensis, kiam,
atendinte lin sur la perono en la stacidomo de
Autverpeno, ni ekvidis, subite saltante el vagon-
aro elektra, nian bonan sainideanon liaglly.

Kun la vivl)lena mastro. en kiu la pinta nazo
kaj la fajraj okuloj tuj ei(vidi; as kaj kiu ŝajnis,
kiel enrai'lbita en griza peltkolungo, li efektive
aspektis kiel simpatia diableto, elsaltinte skato-
leton.

En kelkaj paŝoj, li staris apud ni. En la sali n i
momento, la valizoj kaŝis (ere.

Itontltn lagon 	 I■:trnj S:imideanoj, estis liaj
orlul

+—)j dum Is alridt•ti% Mn, lia rigardo j:iiii oliloris
•INCl(lOt11u11. 1 11 1 111) % 1 ` Li gazetvcnd('jrlom l".i

til ni 1111(1le 1
■?i 	 pur uí'eli hungar:ili gazeton.

1111 ti' kvisr %('tll11jnoj 110 phi legis nuvajojn de
,tI 1tju

4%.41 	 post(, liaghv I( (I1is

t11, Lultiti 111111;111i:111 In ricictlinla tnasko, l,iinrn

1. laie % iflrltli'. IOIIl da melfnkolio : i Iungarlando
Of veto. ►)1 11. I- i gazelvendislu ne havis hungaran
intitula('

S/'d lalti ree la k(oiversacio ckfajris kaj oni
1)111)111" kuj Ii:11►ilis : at'1 pli Auste, li bal►ilis.
1)111)ü111t11^ I.11 Ii0I110 de Ilnngaru •jo jatm malaperis;
In Ilulllll de la mondo, (Ie la univet•so, ree staris

111.

t►ittti du lagoj, ni 'lavis la plezuron resti kun
11%. La vesperon mieni de lia alveno, ni, kiel

'le/id:1mto (le la Antverpena grupo, havis la
:rnhlaim taskon, lin prezenti kaj danki pro la plej

interesa vespero kiun multaj el niaj membroj jam
havis en sia Esperanto-kariero.

postajn tagon, ni pli libere povis paroli duan
Iioroj Ltim Ii, pri ĉiuspec.aj temoj pri-l:sperantaj
Laj l;rmrralajj.

Kaj (.ialII, kun nekredebla rapideco kaj tnovi-
geblero, la unu lionio prenis la lokon de la alia.

I)uni kvin minutoj, ni sentis en la paroloj de
Iimghv la plej vibrantan internaciecot) de pensoj,
kaj, kvin minutojn poste, ni vidis antaii ni la plej
Favoran patrujanialnLori , kiun ni Belgoj povas
i niagi al ni.

La klarigojm, kiujn li mem donis al tiu ĉi apud -
ekzistado de tiel nialsimilaj sentoj, ni bone komi-
prenas.

Sed, ne nur estas la tereno de tio, kion ni povus
nomi la politikon, ke liaghv montris sin al ni, kiel
escepte movifelita.

Ankalt en lia ordinara rakontlilanicro, la niiek-
(loto ridiga, gajega, estas tuj sekvata de elvoko
(le la plej terura, peniga okazintajo, kiun, nur
honto kiu multe suferis, povas tiel starigi antan
niaj okuloj.

Sciante ke multaj :iliaj, pli. kotml)eteutajj ol  mi.
parolos en lin ĉi serio de artikoloj, pri la verkoj de
nia bona poeto kaj ait toro, ni intencis  ne paroli
pri ili, kaj nur meinorigi pri du agrablaj tagoj,
kiujn ni pasigis kun li.

Sed tiuj, kiuj konas liajn verkojn, konsentos, ke
en nŭtoro, kiel Baghv, ĉe kiu ĉiu linio estas
respegulo de io okazinta, ofte nur malmulte
anl;ita, la elvoko (le tiroj du lagoj preskati estas

elvoko (le lia tuta verkaro.
'fidi, kiel liaglly aperis al ili duim tiuj du tagoj,

ti(I liaghv ankait aperas, en siaj libroj.

1.i estas la homo de la kontrastoj, la homo de la
i•iam daürantaj supri o•j, la diableto, kin elsaltas
la skatoletom. Nia r. ,IAU\IOT I'1:.

. Esperanto fae la -

Esperanto, lingvo de la paco.
INSTltl':1N i'O (I►•o111ence). S-ro Stull, estas via

vico legi la irazojn, forniitaj per la vortoj
el la « Fundamento », unuaj paragrafOj.

S'l'l'i.'i' (111111spir('). La matura homo, kia' estas
tajloro, donas porno, kiu estas frukto,
al leono, kiu estas besto  kaj rajdas sur
koloniho, kiu estas hirdo, kun rozo,  kiu
estas noi'o, en la niano, al la suno, kiu
I►ril:ts sur la i•ielo kaj la nazo de la patro
estas pura.

INS'l'IL (I;O1axl('rilit('). ili ne kredis la Fonda-
me.ntoti tial t•ica ! Sed vi forgesis la
aknzativan n èe porno. Kial n ?

KLER (pedanle). C.ar estas la rekta konl-
plemento kiimigita sen prepozicio al sia
dcternl i rato.

1NS'l'll. (settpueieia •e). S- ro Sl ti lt, kiam mi diras:
.Iohano batas L11(lovikon, kio estas  la
suhjekto, kio la rekta koniplenleulo ?

ST1'I.T ? ?
INSTR. (senpclei"nec). Kiu l)atas ? Kin ricevas la

batojn `' Tiro kiu estas hatata ricevas
specialan slanipon, 110111e n.

S'l'uLT (kokol;rie). Erare, S-ro, Erare ! Kiam mi
venas hejtue tro tnalfrue, alia edzino
Ĉian' diras fraoce al mi : Vi mall)ona
subjekto kaj mi ricevas la stampon. Mi,
do la subjekto, estas la akuzat( aií
akuzativo ad, kiel vi nomnis lion .' (ridado),

INSTR. (rc',igne). Ni daürigos sekvan fojon.
Provel'ho de l a sctuajno :

S"l'l'i : i' (br(11,1('v('). \Ii, nli ! Sinjoro ! « l'or
sperta kaj lerno ne sutiĉas eterno ».

'I'YN.
NOVA FILMO DE S-RO RAVESTEIN
La ili-an de Sepletmbro, en la Haga Amlatoro-

Filimklubo, S-ro itavestein montris sian novan
filmon « Tra Aitstrio ».

èi nova ili nin.-filino, kun esperanlaj
lekstuj, vidigas la vojal_;on tra Innsbruck,  Zeil ani
See al Viemo, eiihavas plie multajn kongresajn
bildojn kaj finigas per la postkongresa ekskurso
al Gralz, Klagenfurt, Gross Glockner kaj la revojago
tra 'l'irolo.

S-ro Ravestein akiris, per tiu nova filmo,
grandan sukceson kaj Belga Ligo I-:sperantista
jam de nun pripensas la organizon (le nova vojaĝo
(le nia ne(terlanda salllideano al nia lando,

'1

4'



Familia Kroniko.
GRATULOJ.

Al F-ino Yolande I I t tiltl:C11T, komitatauino de la Brula -
Grata), katsistina de la X XI V-a Belga Esp. Kongreso ; kiu
edzinil;is al S.ro Hugo Vr•ielvnek, gazetisto el Brulo, 29/8/36.

Ree al F-ino .luliette ISOEIïl', nteiu hrino de la Brula
u.rupit , pro Siaj novaj nagsportaj venkoj en I.iel;o 18/8 kaj en
I, moeke, 1;9/36.

AI S-ino H lwortlty-Posenaer•, I: iu gajnis premion en la
\\ 11-aj Floraj Ludoj -Pentekosto, \lanresa, per sia verfco
Putrinjo », kiun :i verkis la 19-an etc Oktobro 1906, t. e.

.inlap :30 .faroj, kian► ".I eklernis`i?speranton.

Radio-Kurso de Esperanto por Belgoj
(.iu %Cia% Ie( ,jant de kelkaj jaroj, depost kiam la radio  en nia

l ando Igis Stata -- t. e. politika — afero, tin disvastigilo estas
ntatpermesita por la kleriga de nia popolo.

\.miaj kursoj p►►vns ca i disaüdigataj, kaj ĉiuj  rnultega.j
klopodoj de lielga Esperanto-Ligo por ŝangigi tiun situacion
n•-•.tj v1u)aj.

"ti a l B. I.. E. pritraktlh la aferon kun niaj nord-francaj kaj
nederlandaj santideàrnol. kaj tie atingis pli bonan rezttltatou.

La radio-stacio P. T. T.-nord. Lifto — 247 m. — konsentis
akcepti bclgajil lernanlojn ul siaj radio-kursoj.

Nova kurso komenriRoM Ia 4-an cle Oktobro, kaj okazos
ĉiudintanĉc je la t) h. 15  — 11 I l . 45.

Oni ali l;u pagante br kopion de 13fr. 60.— al la potihekkonto
rt" 1689..i8 de BeIgn Exprrnrrlo-Insliltrio, \Villernsstrato 21,
Antverpeno.

Tiu kotizo en havas la prezon de la kurso, de la lernolibro,
de abono al Belga lixperunlislo, kaj la kotizojn al Belga kaj
al Internacia Esperanto-Ligaj.

La taskojn oni sendi► :inL:►tí al Belga Esperanto- Iusiituto,
Antverpeno. 	 •

Ni esperu ke saman rezuitaton ni atingu baldaŭ en Neder-
lando, por prilabori I:r Ilandran parton de nia lando.

Estos bone se multa) saIii deatnoj sendos clanlecsprinton al
liadio-Stacio P. 'l'..1 . .-nord, I.ille.

FRA N C I I OMM h, kaj K°
Rue des Pierres. 80. Steenstraat

BRUĜO
(.iu,l)rraj Stofoj kaj silkajoj
Blanka tolaĵo — Trikotajoj

— 	 l\Icblaro —

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

2. Philipstoekstr'ato - BRUĜO

I■l)RSAJOJ — 'roLAJ0.1
b.iveras t i► t il la lielgujo Lij liai l:orespondaj mendoj

BELGA MARBORDO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Bu tte konata de multaj I;sperantistoj
P. BENOIT, Delegito de U.E.A. Posedanto

I,or pagoj al U. E. A. : P. l;. K. 4108.89 de la
ĉe/'delegilo S=CO De Kelelaere (Speciala
i\TIIIller'O), Aniverpeno.

Por pagQ,i al Belga Esperanlo-Inslillllo :
P. C. K. 1689.;i8, :lllfverpeno (Willems-
strato, 21).    
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BELGA KRON IKO
Grupa Kalendaro.

ANTVERPENO. — Reĝa Esperanto-Grupo
La Verda Stelo ». — Kunvenejo « De Witte

Leeuw », Frankrijklci, 4, Avenue de France :ĉiu -

sabate je 21 h. : kunsido laïl indikita programo.
Sabaton, la 3-an : Parolata Gazeto.
Sabaton, la 11-an : Parolado deS-ru\an I)vck, «Ekzorcismo».
Sabaton. la 17 -au, Vizito al la Esperanto Magazeno, \Vil-

lemsstrato, je la 20-a,30 h.
Sabaton, la 24-an : Gramofonhoncerto en la sekrctariejo,

Schoenmarkt, 16/1 je la 20-a h. 1/2.
Sabaton, la 31-an : Parolado de S -ro Jaumotte, je la 21-a h.

BRU(,O. Bruĝa Grupo Esperantista. Reĝa
Societo. — (:iutnarde, je la 20-a. — SJDEJO:
« Gouden Hoorn -Cornet d'Or », placo Simon
Stevin, tel.:314.59; Kt?NVENEJO : Kafejo «Vlissin-
ghe » Bleekersstraat, 2, rue des Blanchisseurs.

Nova kurso por komencantoj : Malfermo en la Sidejo
Vendredon, 2-an de Oktobro, je la 20-a Enskribiloj je la
19 -a 30 h. Sekvontaj lecionoj ĉiu-vendrede.

Kunvenoj dum Oktobro, ĉiuj en la Kunvenejo :
La (i -an :,Legado kaj klarigado de B. E. (S-ro Ch. Poupeye).
La 13 -an : Kantvespero (Gvidado : F-ino A. Bocrcboom  ;

Fortepiano : S-ino Poupeye ; Violon() : S-ro Hasenhroeckx.
La 20-an : Lingvaj konkursoj kun premioj. (Gvidado S -ro

G. Groothaert kaj F -ino Vandcn Berghe).
La 27-an : Surpriza vespero. Prezidos «? ». (Citi alportu

surprizan donaceton).
La 1 -an de Novembro (dintanc"on) je la 10-a 1/2 en la

S -ta Georgostrato : Partopreno en la funebra sekvantaro l is
.la Milita Tombojn.

N. 13. La grupa BIBLIOTEKO estas malfermita ĉiumarde,
— kaj anhaii ĉiuvendr•ede, dum la daŭro de la kurso — de la
19, 30 -a l;is la 20-a, en la grupa sidejo. Bibliotekistoj S-ro
Karel Decoster kaj F-ino M. Vanden Berghe. 'l'ie ankaŭ
samtempe : vendado kaj mendado de esperantajoj : libroj,
steloj, poŝtkar toj, skr•ihpapero, k. t. p.

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

Lundon, 5-an de Oktobro : La Ĝenerala Runveno de
Brusela Grupo okazos en « Lai Sako » je la 20-a h. Balotelektoj
por la jaro 1937.

Lundon, 12-an de Oktobro : Fraülino Ohozinski nialfcrmos
kurson, je la 20-a lt. Venu tnultnombraj, por ke la novuloj
havu bonan impreson pri niaj kunvenoj.

.laŭdon, 29-an de Oktobro, je la 20-a horo, gkazos festo kun
provleciono laŭ Sceh-metodo  en la salono por Cambromuziko
en « Palais des Beaux Arts » de Bruselo.

Post koncerto, Sinjoro 13uenting faros provlecionon kaj la
publiko vizitos ekspozicion de Esperantolibroj. Tio estos
la komenco de kursoj kiuj okazos ĉiujn vesperojn en diversaj
kvartaloj de la urbo.

La sarnideattuj el ia tuta lando estas koro pctataj ĉcesti tiun
grava it okazontaĵon.

GENTO. — Genta Grupo « Esperantista ».  —

Kunvenejo en la lernejo Nova Strato Sankta Putro
N" 45 : êiumerkrede je la 7-a vespere.

Merkredon, la 7-an de Oktobro, je la 19-a horo, rckomenc-
ilos la komencaj kaj perfektigaj lecionoj en la lernejo :
45, St. Pieters Nicuwstraat.

(;iuj grupanoj estas petalaj fari personan propagaudon, ĉc
amikoj kaj konatuloj.

.Ĵaŭdon, la 8-an, je la 19-a h. 1/2, c"e S-ino De Rijke,
233, Kortrijkschestraat: Teatraĵo liaj bonhuinoraj diskutadoj.

LIEĜO. — Societo Lieĝa por la Propagande
de Esperanto.

.Ĵaŭdon, 1 -an de Oktobro, je 19 h. 30, perfektiga kunveno
en Kafejo Dcehesne, Sclessin ;

Vendredon 2-an de Oktobro, je 20-a h., malfermo de la
kurso de S-ro Dechesne en Cercle Polyglotte de Liej;o ;

Marcion 6-au, je 19 h. 30, malfermo de la kursoj de S -ro
Leroy en Lernejo Hocheporte (Liep) kaj de S-ru Soyeur en
Lernejo Morcharnps (Seraing) ;

.laŭdon 8-an, je 20-a h., perfektiga kuavenu - en IIotelo
« du Phare », Liego ;

Vendredon 9-an je 19-a h., malfermo de la kurso de S-ro
Goyen en Lernejo de Kastelo, Sclessin ;

Lundon 12-an je 19-a h., malfermo de la kurso  de F -ino
I3aiwir en (•i ties domo en Chéi e ;

Merkredon 14 -a n je 19 h. 30 malfermo de la kurso de S -ro
Ponthir en lernejo de Centro, Jenteppe ; •

Jaii.don 15 -an de Oktobro je 19 h.:10, perfektiga kunveno en
Rafejo Decliesue, Sclessin.

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

Stelo ». — Post diversaj intimaj kunsidoj, sen ditinita pro-
gramo, la grupo rekontencis la laboron, per \Iitul- vesper-
m:utl;o, kiu okazis la 12-an de Septembro en restoracio
a Ronde Hoed », Koornmarkt.

Kiel kutime la plej agrabla a tmosfero regis dum la nun;o
kaj dum la tuta vespero, inter la 23 partoprenintuj.

Sabaton, 19 -an de Septembro, multaj sarnideanoj kun venis
kaj havis la plezuron renkonti la bone hona1aii es )erautiston,
S-ron Yung.

Fine, la 26-au de Septembro, okazis intima kunsido kaj
prelego de F-ino Ilof kens pri «Humorajoj ». La membroj de la
teatra sekcio prezentis la tre amuzan teatrajeton « Huzalio »,
tradukita de S-ino Va liderVeken. La aktoroj : G-roj Ameryckx
kaj Van der Veken estis koro aplaŭditaj.

13RtIĜO. — «Bruĝa Grupo Esperantista », Reĝa Societo.
— La 18-an de Aŭgusto la grupo havis la plezuron akcepti
(tes-rojn 11. Verutuyten, el Antverpeno. Dank'al S-r•o Ver-
tnuyten, tiu Literatura Vespero akiris grandan sukceson. La
ĉcestantoj plezure aŭdis lin deklamantati eneziaĵott speciale
de li vcrkitan por la okazo, kaj pluvajn el liaj talentplenaj
fiandraj tractukajoj de esperantaj pueziaĵoj. Ĉiuj grupanoj
admire aplaïidis S-ron Vcrmuyten, tiel arta deklarnisto,
kiel bona verkisto, kaj S-ro Poupeye, dejoranta prezidanto
lin varme dankis kaj esprimis la esperon ree aŭdi lin estonte.
Sarnvespere kelkaj sarnideanoj antaülegis i ttcresplenajn
literaturajojn, nome Ges-roj Groothaert, S-ino Poupeye kaj
S-eo Van Raye, dum S-ro De Vooglrt sukceso prezentis mem -
verlcitan pocziaĵon «En revo ».

i.a 25-an, S-ro Van Roye parolis pri « Floroj en la vivo ».
Li ĉarmis sian aiidantaron kaj sukcesis pritralcti per justaj
esprimoj tiun delikatan temon. Post tiu, li lotuntis belegajn
daliojn kaj lekantegojn cle li kulturitajn. Santvespere, la
grupo plezure ricevis la viziton de Ges-roj de ■'riczc-Sandcrs,
— la nova esperantista paro —, kiuj venis por adiaüi autaü
sia forira al Nederlando. Al S-ino de Vriczc, la grupo don-
aeis busteton de D-ro Zamenhof kaj florgarbon. tii emoci-
plcnc dankis kaj ccrtigis, ke Si ne forgesos la grupon, ankaü
S-ro de Vrieze esprimis siajn dankajn sentojn al la Majstro,
D-ro Zamenhof kaj al Esperanto, la unuaj haitzoj  de ilia

feliĉe. Dum la kunveno, eniris a nkoraü karavaneto de britaj
sarnideanoj, alkondukataj de S-ro Goudes kaj akompanataj
de du svedaj fraülinoj. ili agrabligis la finil?on  de tiu vespero,
per belega pianoforta ludado  kaj kantado.

I)-ro l'icrre Corret.

1,.1 franca l.itper:tntist:rri► kn .j kun Ai la internaria
.Iunebras pro ln perd() (It• I) ro Pierre Court, unit
rl iliaj I►Iej malnovaj I►i^►nir()j , I:iuj, en la tentpo
rlr In skistur►, kuttlruttl)atalir \ Igle (Ir lIratilrunt.

I.i estis, itr 1908 AiM 1921, genrral:t sekrrlario de
Ia l•ianc•a Sltt'101() kuj il;is Akiidrtniano en 1920.

1,11 tradukt)n tle « I' tH)l'k ». kiwi oni luths tlr)t.jt

1:1 Uni\rt•uI)r I■ongrr''o en I'arixo, Ii kttnturtis
(lutn li kt1Ai% ('U n):)Isant)II .lu pro malsain) kiu
(Iuiiris (ltt Ornain jart)jii.

1)-ro CorIe$ estis al)rn:til 5:)-jara.
La 1►rlgn I:sI)rranlistaro prezentas al Ia l't•anca

. l
atnikoj 	 sincerajn kondolencojn.

I.a 1-an de Septembro, S-ro Poupeye gvidis la legadon kaj
klarigndon de Belga Esperantisto. Poste la londona sam-
grupano S-ro \loy 'l'homas, Iciu fa ris sian kutiman viziton,
gvidis kantadon kaj mem airdigis kelkajn numerojn el sia
neelc'erpebla repertuaro. I.a grupo havis la plezuron vidi
inter la ĉeestantoj la simpatian bulgaran samideanon, S-ron
N. Habaskeroff, IciU dum pluraj jaroj estis samgrupano.

La 8-an (le Septembro, S-ro Ii. Grovcrman, interesplene
raportis pri siaj voja;impresoj dutu la Vie lla internacia
kongreso. I'li ol kvardek ĉcestautoj atente lin aŭskultis liaj
dankis lin pro lia l;uoplena rakontado per entuziasma
aplaŭdado.

1 9 t t SEI.O. -- « Esperantista Brusela Grupo ». — Esper-
antikta Reprezentantaro Brusela clmetigis 1000 grandajn
nliSojn por la komuna kencrala propagando en Bruselo. La
fakto, ke kvin grupoj el diversaj partioj havas ĉiu sian
apartan kvadraton sur  tiuj afiŝoj, ege impresas la publikon.

Brusela Grupo ankaŭ clmetigis 1000 grandajn afiŝojn du-
kolorajn (kiel tiuj de E. H. B,) Por anonci la kursojn, du
afiŝoj, gluitaj sur aŭtomobilo, promenas en la urbo.

LA LOUVI È RE. — « Verda Stelo ». — La 21-an de Aŭgusto,
S-ro Dauchot prclegis pri la vegelala vivo. Li klarigis la
diversajn fazojn de la kreskado de la plantoj, ek de la origino
de la greno. Li parolis pri la partoj de lit floroj, la fruktoj, la
naskigo de la plantido ; montris kiel la kreskajoj sin nutras,
kiel ili spiras k. c.

Tiu ĉi parolado havis grandan sukceson apud la aŭdantaro.
Post titi ĉi prclego, estis ankoraŭ diskutataj kelkaj pri-

propagandaj aferoj kaj en tiu diskutado sin precipe mik , is
S-roj Daeuts kaj Bonge.

Fine oni cl:lernis «La Espero» 'n, kun akompanado de
S-ro Jacques, filo.

La 4-an de Septembro, S-eo .1. Ronge, vicprezidanto, pre-
legis tre interese pri la bruligo de la mortintoj. Lerte, li
klarigis la historion de tiu kutimo, ek de la pratempoj kaj
ankail la teknikou. Malgrair la funebra ŝajno de tiu ĉi
subjekto, S-ro Ronge sukcesis, dank' al "elektitaj vortoj,
interesi la aiidantaron, kaj eĉ l;in amuzi. Varmaj aplaïiduj
rekontpencis la sindoneman vic-prezidanlon.

Oni decidis okazigi, la 18-an de Septembro,  generalan,
kunvenou kun tre grava tagordo, pri kiu oni informos la
mentbraron per aparta cirkulero. Dum tiu vespero, S-en
Parfondry prelegos pri « Cu Esperanto estas anluziga ».

Oni skribu al Radio \Vallonia !

CENTO. — « Genta Grupo Esperantista ». — Krom la
ordinaraj kunsidoj, la grupo organizis, la 17-an de Septembro,
paroladou de S-ro advokato Groverrnan, kiu  paroladis pri la
Internacia Kongreso de Vieno. Tiu ĉi nuis belan sukceson.
Poste la membroj anlcorait sin amuzis per esperantaj ludoj.
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Anoneetoj
TURNU VIN AL SAMII)EANAJ FIRMO.1 :

EN BRUĜO

ALGRAIN-COUCKE, 23, Vlamingstr. rue Flamande,
Tel. 3342-1. Nunten►paj Novajoj por sinjorinoj kaj knabinoj.

CAFÉ de la BOURSE, Granda Placo 22. Christiaeus, Tel. 31424
Ren(lcvue10 de la Esp-istoj dum la someraj koncertoj.

Café VLISSINGHE, Vital Jehansart, lileckerstr. 2, rue des
Blanchisseurs. Runvenejo de B.G.E. A rtaj  kaj ordin. vitraĵoj.

RACHEL CARPENTIER, Gent.hofstr. 36, rue Cour de Gand.

Cigaroj, Tabako.

CREMERIE de DIXMUDE, F -ino M.M. Mestdagh, St Jacobstr.
8 r. St Jacques, specialajoj : Butero, Ovoj, Fromagoj.

DE GUCHTENEERE, J. « Agence Maritime Minne n, Komvest,
44, Ŝipmaklero, Transporto, Eldoganigo, Asekuro, T.:33422

FOTO BRUSSELLE, Steenstr. 41 rue des Pierres. Tel. 33411.
Fotogratiuto industria. Foto - Kino - Aparatoj, Akeesoraĵoj, Iatioroj.

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

M. HUYGHE, Potterierei, 1. Ilustritaj poŝtl.arloj, l iuspecaj
memorajoj pri Brugo. Helpa Poŝtolicejo. 'l'el. 315(31.

LONGE, Vlatningstr. 26 rue Flamande. Kafo, Ten, Ĉokolado,
Biskvitoj. Tel. 31150.

Emiel MESTDAGH, Moerkerksehe Stw. 113 St-Kruis, Tapet-
isto, Murpaperoj, Tapiŝoj, Drapiraĵoj, Scgegoj.

Ph. MICHOLT, Koningenstr. 7, rue des Rois, apud Presejo
Sta Walburgo. — Roboj, Manteloj.

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

Antoine POUPEYE, Datnpoortstr. 23, St-Kruis. Tel. 31461.
Ciuj asekuroj en la tuta lando. Informoj sen dcvigo.

RAHIER. `Vapcnmakerstr. 4, 11. des Armuriers, Bombonoj.
Migdal►niclajo. Buteraj vafletoj.

J. ROOSE, Lido Guido Gezelle 15. Tel. 32224.
llolanda artefarita butera Francaj •vinoj. Senpera elveno.

SABBE-DE VEEN, Steenstr. 76, R. des Pierres. Tel. 33018.
Floroj-Agento de « Fleurop n No 669.

VAN COMPERNOLLE. « HET SCHAAPJE s, Vischmarkt 6.
Mebloj, Matracoj, Lano, Lanflokoj, Metalaj litoj.

VOLCKAERT, Geldmuntstr. 30, 13. (le la Monnaie. Tel. 33607.
Porkajoj, Ĉ;asaĵoj, korthirdaĵoj.

WITTERYCK, Stec►►bruggc, 'l'el.:13513.
Ĉiuspeca,j Esperanto-presaĵoj.

L. VAN WASSENHOVE
2. Philipstoekstrato — BRUĜO

I.il)rotena(lo--Organizado kaj enskriho de la libroj
— Kontrolo — Starigb (le Bilancoj — Raportoj —
Serĉadoj — Eksliertizoj — Komercaj Informoj.

RADIOLUX, Steenstraat 94 Brugge, Tel. 317.85
K()N'l'RAL• LA Ĉ:EFPREC EJ()

RADIO APARATOJ— FONOGRAFOJ — DISKOJ
LAMPOJ — (.IO POR ELEKTRO — K. T. P.

ESPERANTO PAROLATA

RADIOLUX, rue des Pierres 94 Bruges. Tel. :11 7.s5

Estraro de « Belga Ligo Esperantista u.

Prezidanto : Dro Paul Kcmpeneers, 19, Avenuo Montjoie,
Uccle. (Tel. 44.53.00). •

\'icprezidanto : S-ro Léon Cogen, 52,  Dreef, Ninove.
Vicprezidantino : F-ino Yvonne Thooris, 4, \Vijnzakstraat,

R. de l'Outre 13rugo. (Tel. 320.86). •
('encrala Sekretario ad inlerim kaj Kasisto : S-ro Maurice

Jaumotte, 44, Avenuo De Bruvn, Wilryck (Antverpeno),
(Tel. 777.58).

(:cfdclegito de U.E.A.: S-ro Morris De Ketelaere, 25, Oosten-
straat. Antverpeno. (Tel. 902.161. 	.

Por pafoj de koli_oj, anoncoj, abonoj 1 rij
donacoj. P. Ĉ. K. 1337.67 de Belga Ligo
Esperanlista (Wilrijck-Ântverpeno).

OSTEN1)0
	

BELGUJO
HOTEL VROOME

20, BULVARDO ROGIER. 'I'EL.37
RENDE VĈ'n 1)E LA ESPERA 'l'ISTOJ

HOTEL DU CORNET
2, PLACE SIMON STEVIN

BRUĜO
Sidejo de la Brula Grupo Esperantista (Re a Societo).

Tre komfortaj ĉambroj, bonaj ntanlajoj.

Oni parolu~ Lsperanion.	 Enylish s1►0I,en. 1.)S (106).

i

Presejo de BELGA ESPERANTO-INSTI'l'UTO, Koopera Soc., «'illemsstrato, 21, ANTVERPENO.
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