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ĈE DANĜERA VOJKRUCIĜO.

U. E. A. mortis ! Vivu I. E. L.
Si' ni, en ĉi supra titolo, iom ŝan ;ite, rediras la

frar.on pri la morto de re;;o, ni tuj konfesu, ke estas
sen plezuro, ke ni diras : « C. E. A. mortis !» kaj
sen enluziasmo « Vivo 1. E. L. ! »

Dum pli ol 25 jaroj la tri literoj U. E. A. altiris
la atenIon de la internacia Esperantistaro kaj, post
multaj lukloj, oni fine povis esperi, ke U. E. A.
i;•;inte samtempe kaj la internacia societo en kiu
ĉiu Esperantisto povis anigi kaj la "reprezenlaro
de naciaj societoj, fine havos trankvilan
felian vivon.

Estas, je tiu momento, ke subite, per honta sin-
tenado de kelkaj svisaj Esperantistoj, kiaj kom-
preneble klopodos kunigi ĉirkaŭ si ĉiujn disajn
inalkontentulo,jn en la mondo, la agado de nia
internacia organizajo estas lamigata per serio de
procesoj, kies fino ne estas antaŭvidebla pro la
simpla kialo, ke neniam estos fino al ĝi.

Konfesu ni, ke la statuto estis sekvita nur en sia
spirito, sed ne Iule en sia leksto, ĉar staras en la
statuto, ke voĉelonado de la delegitoj ne povas
okazi, krom post lormala voĉdonado de la
Komitato.

Sed la atakantoj antaŭ la tribunalo mon tris, ke
ili ne nur sin apogas sur tiu kialo, kiun la tribun-
alo eble ne estus akceptinta, kiel sufiĉa, ĉar la
Komitato jam antafie voĉdonis. Ili efektive apogis
la atakon per multaj aliaj konsideroj : la sendo de
leteroj per aviadilo, la rapideco en la konkludoj
k. c. ; êiuj konsideroj, kiuj sufiĉe montras, ke, eĉ
se la tribunalo statuos favore al la Komitato, ili
tamen trovos novajn tiajn ĉikanargumentojn por
daŭre batali.

Tial la Komitatotato praxis, kiam gi ne pli longe
atendis kaj sub provizore alia nomo, tuj ek-
rekomencis sian laboradon.

Ni malĝojas pro la ŝanco en la nomo. Sed tio ne
malhelpas, ke ni laŭte, kvankam kun preiiiita
gorĝo krias : Vivo I. E. L.

Por ni, I. E. L. estas U. E. A. Ni volas retrovi en
ĝi la gvidantojn de 1'. E. A. tiel, kiel ni elektis
ilin ; ni volas retrovi en t i la komitataiiojn, kiujn
elektis la naciaj societoj ; ni volas retrovi en bi la
delegitojn, Litij, dum tiom da jaroj, jam faris
servojn al la tuta esperantistaro.

Kaj se, post kelkaj monatoj, la situacio re-
klaril as, ni estos la nunaj por instigi al la reedzibo,
al la repreno de 1:1 malnova nomo.

Se tamen la tribunalo malhelpas, se la;ĉikanistoj
daŭrigas sian inortigan la boron, I. E. L. postvivos
sub la nova nomo kaj ne daŭros longtelnpe antaŭ
ol, per la volo de La Esperantistoj, bi igos saine
konata kaj same vivan la, kiel iani estis U. E. A.

La Komitato de La Hela Belga Ligo Esperantista
jam, antan kelkaj semajnoj, decidiseksi_;i el U.E. A.
kaj eventuale aligi al I. E. L.

La alif o nun jam okazis kaj ricevos delinitivan
konsekron tuj kiam la nova internacia societo
havos sian clelinitivan ekzistadon.

Intertempe la Adininistrantaro de la Ligo
demandas al i•iuj delegitoj kaj vicdelegitoj de
(?. E. A. en nia lango, ke ili sendu al la sekretario,
sur du apartaj folioj, sian eksibon, kiel delegito
de U. E. A. kaj sian pretecon daŭrigi en la nove
starigata soviet () la olicon, kiun ili plenumis gis
nun.

Ni estas certaj ke Ĉiuj, senescepte kaj kiel
eble plej halclai"i , reguligos sian situacion en tiu
senco. Ni ne devas doni al ili pliajn klarigojn. La
monata organo, sub sia nova nomo « Esperanto
Internacia n, jam indikis al ili la vojon.

Kaj al ĉiuj la membroj de U. E. A., ni demandas
ke ili dailrigu sian subtenon al la internacia
luotado, pagante, por la jaro 1937, siajn kolizojn,
al I. E. L., saine kiel ili taris al U. E. A.

Nur per la kunlaboro de ĉiuj, ni atingos ke
la ŝanĝo ne iĝu skismo.

Maur. .I AUMOTTE.
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Antaŭ kelkaj tagoj la Re;a Belga Ligo Esper-
antista sendis al ĉiu delegito kaj vicdelegilo de
U. E. A. la ĉi kunan cirkuleron, invitante al
resendo de eksiglctero kiel (telegito de U. E. A.
kaj de j)rovizora akcepto (le simila funkcio en
I. I. L.

Ja u diversaj (lelegiloj resendis la necesajn
paperojn. Ni invitas la Miajn sekvi tiun ekzemplon
kiel eble plej b(ticlaü :

I:stinl(ila S(rrlli(leano,

1't j(l!!1, pere (le la gazetoj, scias I(1 malfacilan
sitaacion, kiu kondukis la estraron (le U. E. A.
slaridi novan inlernacian Societon, provizore
nolliatan « !N'l'EILVACIA ESPERANTO -LIGO »
kaj leili daürigos Sur la internac•ia kampo, laboron
similan al lin, kiun plenumis U. E. A. kaj kiun
la estraro de l'. E. A. ne plu povis dalirigi pro la
proces-serio, kion komencis kelkaj Svisaj Esper-
(Inlislo j.

Al la nova organi:aju jam knnlaburas i. a. la
.jenaj landoj : Danrtjo, Brillujo, Aiislrrljo, Neder-
lando, F rans 11 jo, Po1•tugal u jo, Anten  lino, Litovujo,
Usono, (huilt 1(t alicjo estas jam firme promesita cie
Svedujo, Norvegujo, Bulgaar jo, Greku jo, Hrurga-
rujo kaj 11(1111 j(,.

Sekve al la principa (!edda de la ltomilalo (Ie R'e(ja
Belga Ligo Esperantista, nia nacia organl.(rja
ankam jam eksi(jis el U. E. A. kaj 111 n l jus ensell(lis
sian provizor(11l (1li(jon al I. E. L.

La provi ora eslraro de la Mova Socielo pretigas,
jast nun, la novan .Ja1•libroll por la jaro 193;.
Estus do de. irinde, ke (ji poseda, kiel eble plej
baldam, la necesajn elemenlojlr.

Ni lr(il peias vin, ke vi bonvolu informi nin, Tu
vi akceplas datirigi en 1(i kadro de 1(1 nova Societo,
la laboron, kina vi liet bone plenumis en 1(1
antama.

havigos Tiujn ensen(lrl(lln respondojn kune
al la respektivaj societoj kaj tiel paras po.ti t-
el spezojn .

Se vi konsentas, vi bonvo111 do subskribi anlbam
la êi-kunajn deklaraciojn, kiel jam •huis S-ro
Kelnpeneers, ho11111a111110 (Ie U. E. A. pol' Belgujo,
S(11ne kiel m intal aliaj i lternaciaj (lvld(inlOJ inter
kiuj ni citu : S-rojn Bastien, Oliver, Long, !lansen,
Con!eau.r, Dubois, Petit, :1-orin, Baas, Hendriks,
I)ahl, .lanssop, Scherer, :Minkon, Blaise, Canuto,
:llalmgren, Rollet de l'Isle kaj Steiner.

Atendante viajn bonajn novajojn, pi prezentas
al vi, Estimm1a1a Santideano, niajn plej bonajn
salutoj!?.

XXVI-a Belga Esperanto=Kongreso
Antverpeno. 15-16-17 Majo 1937

KOMUNIKO.O.

La libertempaj monatoj estas for.
En ĉiuj grupoj. la laboro ekreLOI enciAis. Ankaŭ

en Antverpeno la Loka Kongresa Komitato nun
definitive ekstarigis la provizoran progranlon kaj,
jaul tre baldaŭ, povos doni al niaj legatltoj multajn
interesajn detalojn.

Sed nun, ankaŭ por 1;i, igas utile scii iom ekzak le
kiomope la kongresanoj venos al Antverpeno.

Se en Antverpeno estas, 1)orĉiuj ar•an ;oj, stiliĉaj
salonoj, liu •j ĉi tamen multe diferencigas Iaü
grandeco... kaj ankaŭ laü prezo.

Estus do heda(trinde, ke la L. K. K. luu salonojn
tro malgrandajn, sed estus same malfeliĉe, se gi,
senutile, cldonu Iro da mono, ivaiite salonojn tro
);randajn.

1)e nlullaj flankoj, oni ja (•itis ciferojn. Se ni
k onsiderus la l)le .l opljntisnlrljn kall:ulojn,alin ena it
ankora(t duopo devas ali; 1.

Ke tiu (h omo rapt(1u nun. Ke, krom esceptoj, hi
ali; oj generale estu ensendita j kun la mono, aillait
la lino de la jaro.

'!'iel la L. K. K. frue scios Lion ; i povos fari kaj
la Kongresanoj nlenl, kion ili povoscsperi.

Ni rneulorigas : la kotizo estas Fr. 15,- ---, kiun
oni sendu, per po lêeka .iri lo, al N" 1115).10 de
« Belga Esperanto-Kongreso » -- \Vilrijcl:-Ant-
VerpelIO.

Listo cte Kongresanoj.
106. S-ro Albert Bocdt Brujo
107. F-ino Suzanne Guiot (iento
108. F-ino Juliette-Marie l;ocdt Bruo
i09. S -ro Pierre Guiot •Antverpeno
110. S-ro Yves Boedt 13r1I O
111. S-ro René (lectine': S-ta Nikolao

Krome, ni jam ricevis la aligilojii de S-ro Fr..l. Hasclier
(Kerkrade) ; D-ro Desnuiulin (Douai) ; S-ro Hubert Karcber
(Douai) ; S-ro kaj S-ino Em. Boone (Mouscron); S-ro .i. Cent-
uersvers (Valenciennes) ; kaj G-roj Mortclntans (Antverpeno)
sed, ĉar ni ne jam ricevis la monon sur P. C. K. 1119.10,  ni
citos en ilin nia lista de la proksima monato.

Kvankam ankoraŭ restas ekzempleroj ne-
menditaj cle la apartaj folioj «TR A LA MONDO»
de Marto kaj Majo, ni deeidis konservi la
kompostajon de la novajetoj en tiu ĉi
numero, por eventuale denove aperigi apart-
ajn numeretojn.

Oni, antaïl ia 10-a de Novembro, mendu :

100 ekzempleroj kostas Fr. 15,-
50 ekzempleroj kostas Fr. 8,-
25 ekzempleroj kostas Fr. 5,—

Grupa Kalendaro.

ANTVI-;ItI'I;VO. — Reda Esperanto-Grupo
« La Verdit Stelo O. — Kun vene •jO « De ‘Ville
Lecu\\• », I'iaiil.rijklei, -1, Avenue de France :
sabate je 21 It.: kulrsido laie indikit:l programo.

Sabaton, Iu 7 -an de Novembro: Arntisticaj Hakonleloj, de
•S-ro Lacs.

Sabaton, lu 14-nn : Parolat8.j(Ir•nulo.
Sabaton. lu 21 an : Teatra vespero : a La maukantn Kart() ».
Sabaton, I:1 - 	:Ili : I'aroludo de F-ino	 Ilofkens :

« Svisujo ».

Bilt'(■(). 	Brua Grupo Esperantista, Reda
Societo. — (:iunlarde, je la 20-a. — SIUE.10:
« (zonden Iíoorn-Cornet (l'Or u, placo Simon
Stevin, tel. 314..10; KUNVENEJO: l' :tlejo« Vlissin-
ghe » Bleckersstraat, 2, rue (les Blanchisseurs..

Kunvenoj dum novembro :

Sidejo : La 3-an : a) « Legado kaj klarigado de « Belga Esper-
antisto » (Pret. S-ro Ch. PoupeVe). b) Esp. Kartludoj (Prez.
S-ro G. Grootliaerl).

Sidejo : la 10-an : Roldis(lonado « Gecdzis opeto » (Prez.
F-ino Y. "Ihoor•ls).

Sidejo : la 17-au : Kantvespero. (Gvidado : F-ino A. Boerc-
ltoom, Fortepiano : S-i no Van Have, Violonoj : S-roj Hasen-
brocckx kaj f Iclbig.

Iunvenejo : 1a 24-an Konversacia. leciono. (Prez. S-i
 Vricly nek-Hubrecht).
KURSO por komencantoj : Miaj lecionoj ĉiuvcndrede je la

211-a en la Sidejo.

N. B. La grupa BIBLIOTEKO estas nlalfermita ĉiui ar(Ie,
— kaj ankaŭ ĉiuvcu(irede. dunt la (miro de la kurso — de la
19, 30-a gis la 20-a, en la grupa sidejo. I3ibliotekistoj S-ro
Karel Decoster kaj F-ino M. Van den Bergtic. 'l'ie ankaii
saIII(CI .Ope : veuda(lo kaj men(lado (le Csperantaĵoj : libroj,
steloj, po3tkartoj, skr•ibpapeio, k. t. p.

HELPA VENI)E.10 de esperantaĵoj estas malfermata ĉc
F-ino Hui ghc, Pottcrierei, 1, quai cie la Poterie (Helpa Poŝt-
oticejo).

GEN'l'O. — Genta Grupo « Esperantista ».
Kunvell.ejo en la lernejo Nova Strato Sankta Petro
N^ 43 : ĉiumerkrede je la 7-a vespere.

Limon 12 de N(ivetnbro, ĉc S-ino De Rijcke, 223 Kortrijk-
sche straat, je la sepa kaj duopo akurate, okazos mallonga
paroladeto de S-ro Vandevelde pri « La horoj en la !tondo
kaj diskutado enkondukota de S-ino De Rijcke pri la lento
« Por aü kontrait Alkoholo? »

eittnterlcrede en la kunvenej( St Pieters Nieuwstraat 45, je
la sepa, lecionoj por novlernantuj, kaj perfcktigaj ekzercoj
por grupanoj.

La grupanoj estas petataj veni nu ul toomhraj.

Grupaj Raportoj :
:1NTVERPENO. -- Reĝa Esperanto-Grupo « La Verda

Stelo ». — La 3-an (Ie Oktobro okazis gaja v.spero, (ltn kiuj
diversaj membroj kantis, deklamis kaj rakontis.

i.a 11-an S-ro Van D ck faris tre interesan prelegon lpri
(( Ekzorcismo ». I.i eilis ekzemplojn, kiujn li trovis cn libro
pri tiu temo kaj kiu efektive multe povas pripensigi.

S-ro.Ianmo(Ie, reveninte de sia vojag'o perŝipa, dankis S-ron
Van Dyck kaj donis kelkajn klarigojii pri Ia por-Esperanta
propagando kiun permesis al  I i tiu vojago.

I.a 17-an, multaj grupanoj faris komunan viziton al la
magazeno de « Belga Esperanto-lnstituto »'Icaj faris multajn

iajn. IIi.(laürigis la vesperon en plej agrabla . atntosfero en
i olejo « I.éopol(1 ». -

I.a 24-an, okazis en la magazeno de G-roj Facs, grant:tfon-
koncerto, kiun l;ttis plene la ĉcestintaj membroj, en Icies
notuo S-ro .lanmotte, prezidanto dankis S-ron Faes.

111t1'(,O. — «Bruĝa Grupo Esperantista », Reĝa Societo.
— I.a 15-an de Septeuubro okazis. sub la gvidado (le F-ino
A. Itoereboom kaj de S-ino Ponpcve, kantvespero. Inter la
reestantoj oni vidis Ges-rojn I.ahhee, anglajn sarnideanojn.

I.a 23-an, tridek-ok Ceestantoj parloprenis en csper•ant-
Ijiigvaj konkurseto.j, sub gvidado de F-ino \'a11den llcrghe.
Diversaj premioj estis (Iisdonita •j al la gajnintoj.

Dimanĉon, 27-an, delegacio de la grupo partoprenis, kun la
(lago, en sekvantaro kaj ceremonio sur la Granda Placo, okaze
(le la jubilco(lela kvarli nia regimento.

lundon, 2(i-an, S-ro Ch. Poupeve, vicprezidanto, faris
Ilandralingve propagandan paroladon pri Esp. en la salonego
de la Kooperativo de la Oficialaj A(lntinistracioj « Eendracht».

La 29-an, S-ro Lentenanto Marié faris lckcion pri « La
Raroka Stilo » Icaj rikoltis varman aplaŭdon.

Vendredon, 2-an de Oktobro malferntigis, kun granda suk-
ceso, la nova kurso por komeneantoj sub la gvidado de S-ro
Ch. Poupeve. 45 novaj gclernantoj enskrihigis kaj entute pli
01 80 personoj ĉeestis.

La G-an, S-ro Ch. Poupeye, ree faris sian flandran paroladon
pri Esp. por la novaj gelernantoj, kiuj .ne povis gin aüdi
antaüe; la ntultnombraj î•ecstantoj atente aitskultis tion in-
formriĉau pledadon por nia lingvo, kitt sciigis al ili multajn
detalojn pri nia movado. I.a parolinto estis longe aplaüdata,
kiam li konkludis instigante la novajn var•bitoin al fidela
sckva(lo de la « Vojo » de Zamenhof, kiel 1{i estas'difinita en
la belega samnoma poeziajo, kiun F-ino Thooris, tuj poste,
entuziasme deklatnis.

La 13-an okazis kantvespero, so l) gvidado de F-ino
A. Bocreb0om, kun nkomp•tnado de S-ino Van Rove, ĉe la
l'ortepiano kaj de S •roj Hasenbroekx kaj Helbig per violonoj.
S-ro Ch. Poupeve prezidis, austataüante F-inon 'l'booris
ntalhelpatan pro familia vizito. Gaja portrctlucto agrabligis la
finon de la vespero. La kurso estas daiirigata, ĉiuvendrede,
kun konstanta sukceso.

(TENTO. — «Genia Grupo Esperantista».  — Rekornencigis
unnagrada . lccionaro. gvidata de S-no De Man, kaj perfel.tigaj
ku nvenoj gvidataj de S-ino De Rijeke. Funkcias ankaŭ per-
letera lecionaro, gvidata (le S-ro Vandevelde.

La 8-an de Oktobro, F-ino Van den Nesse kaj S-ro De ülau,
je gaja aplaiício de la ailskultintoj, ludis la teatrajon « La
Malfernlita Letero »; F-ino Van den Nesse ludis la rolon de
;ajne trompita edzino, tute kiel se ŝi havus sporton pri tia
situacio.

S-ino De liijeke enkondulcis, per dokumentriĉa raporto,
gajan dlskutadon pri la temo : « Por aü ko ntrati Amo »? c'iu
devis klarigi sian opinion; flue, Far la opinioj estis diversaj,
oni voĉdonis kaj tiel decidis, ke uni ne forpelos Anto'n el la
Grupo, kondiĉa: Ice gi obeu la fundamentajn regularoju de
(( Genia Grupo» kaj cie « Belga Ligo ».

LA LOU VI ÈR E. — « Verda Stelo ». — La 19-an de Septem-
bro okazis );cnerala kunveno. Mlalfermantc la kunsidon S-ro
Tassin, prezidanto, per elektitaj vortoj rememoras la esper-
antan vivon de nia tiel karnuentora S-ro Petian kaj diras
laio i la esperanta movado perdis en la persono de la tiel sin-
cfoncrna pianiio, kiu dunt 33 jaroj sin fordonis al nia kara
idealo. I. i nnua punkto de la tagordo estis : Raporto (le la
oIirektanta komitato : sia aktivcco.

Duni preskaŭ tri jaroj, ĉiu duseinajne okazas en Radio
1Vallonia « Bonne Espérance » Esperanta prelego de S-ro
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L1TERTTUROTassin kiu ,enInterrompe daürigas sian nelaceblan pro-
pagandon.

1)um la pasint:rj luirsoj en la inezgradaj lernejoj de  La
Louvière, oni (lisdonis ok atestojn pri lernado. La prezidanto
rememoras la plenan sukceson de la organizo (le la XXV -a

Belga Kongreso.
La 2-a punkto estis elekto de la nova komitato. Estis pro-

ponitaj kaj nomitaj :
Prezidanto : S-ro A. Tassin.
Vicprczidautoj : S-ro E. Jacques.

» 	 n J. Bouge.
Sekretario : 	 » V. Dauchot.
Help sekretario : » H. Dejosé.
Kasisto : 	 » C. Schlnitz.
Kursgvidanto : 	 » M. Parfondry.
Gcmernbroj : S-ino Parfondry kaj M. ITcrlImont.
Je la iniciato (le S-roj Jacques kaj Tassin la grupo « Verda

Stelo » aligos al «R.L.E.». La membroj pagos la jarkotizon j•
25 frankoj, krom tiuj kies mona situacio ne tion permesas
tiuj pagos 10 frankoj kaj nur restos grupanoj.

La 22-an (le Septembro konlcncinis la kutima Esperanto-
kurso en hi industria lernejo. 17 novaj lernantoj :;in èeestis.

La 25-an de Septembro komencil;is esperanta kurso en
10 lecionoj por la personoj, kiuj posedas mezgradan in-
struadon. 18 novaj lernantoj ;in ĉeestis.

Gratulon kaj dankon meritas S-ro SchuiItz, kasisto, pro
sia bela persona propagando kaj pro sia neprotitema sin -
ofero al nia idealo.

Jozef Leflot mortis.

Li meritas pli ol simpla Inencio, nia amiko Jozef
Leflot, kiu ĉiam simpla batalanto, nenian) a k-
ceptis iun postenon en nia Ligo, sed kiu tamen
ĉiam regule, gis kiam lia sanstato tion ne plu
permesis, êeestis la kunvenojn de la Komitato en
Iciu li reprezentis ĉiam fidele la Esperantistojn de
Liero.

Liaj blankaj barbo kaj haroj donis al  lia vizago
ion imponan, sed afable imponan. De tiam, kiam
ni ekkonis lin, li restis ĉiam simila al si mem kaj
fidela al nia movado kaj al Belga Ligo Esper-
antista.

Nun li mortis...
Nia asocio perdas en Jozef Lellot unu el siaj plej

lneritplenaj membroj.
Ni prezentas al la familio la esprimon de nia

pl'OftuIlda 1:OildolCPCO.

GRATULOJ.

— Al F-ino Juliette 13oedt, mcmbrino de la 13ruya Grupo,
kaj al S-ro Pierre (iuiot, membro de la « Verda Stelo », Aut-
vcrpeno, kiuj geliauĉi is, la 11-an de Oktobro.

ERARO.
De S-ino Elworthy ni recevis jenan peton pri enpreso.
Ĉu mi povas atentigi vin pri eraro, Min konccrnante, en la

jus aperinta no de B. E.:' Estos efektive la 19-an de tiu ĉi
monato antan 30 jaroj, kiam mi eklernis Esperanton, sed tio
neniel rilatas al mia vcrketo « l'atrinjo », — premiita en la
nunjaraj Floraj Ludoj, — kiun mi ne verhis antaŭ 30 jaroj,
sed antaŭ nu r uu n jaro, je la lino dc la jaro pasinta.

La Gazetaro parolas...
En Hunçlarujo.

La Ital-Hungara Banko kaj la Ôenerala l:redit-Banko regule
korespondas en Esperanto.

En Japanujo.
jus aperinta jarlihro de la Japanaj Esperautistoj entenas

ia nomojn de 4.0(0 aligintoj.

Esperanto en la Poto.

La gcnerala direkcio de la P. T. T., en Vieno, elclouigis
novan serion de ilustritaj poŝtkartoj, kun teksto en Esllct•-
auto.

Esperanto en la Gazetaro.
— La ĵurnalo Le Soit•» publikigis èefartikolon, inspiritan

par letero, de F-i no Jennen, lernejestrino en St. Gilles, kaj
(:n kiu la kvalitoj cie Esperanto estas klare montritaj.

— En la semajna gazeto « NELE », katolika revue por
Ilandraj aferoj, aperas bonega propaganda ruhriho por
Esperanto.

— 1.766 artikoloj aperis, en 1935, en 312 Ĉ:ekoslovakaj
jurnaloj pri nia lingvo.

Dunkerque.

La nova eldouo de la oficiala r;vi(Ilibro pri Dunkerque,
entenas informojn en Esperanto.

Esperanto en la komerco.

— La organizantoj de la Komerca Foiro en Vieno denove
eldonis faldfolion en Esperanto.

— Dum la Komerca Foiro de Valenciennes (Francujo) estis
organizata « Esperan to-tago ».

Esperanto kaj muziko.

Belega simfonia Uverturo estis kompouita en Vieno, honore
de Esperanto, de la artstra komponisto E. Minkacsv.

Esperanto en 14inujo.

Lan la lastaj statistikoj pri la Esperanto-movado en ilinujo
jam pli ol 30.000 minoj sqkvis kurson de Esperanto. En tiu ĉi
lando, nun ekzistas 50 Esperantaj Societoj kaj 5 revuoj tie
aperas en nia lingvo.

Esperanto kaj Bellamy.

La antan nelonge starigita i( Bellamy Libro-fondaĵo» en
Amsterdam cnkondukis oficiale Esperanton. La konataj libroj
de Bellamy a En la .Tiro 2.000 n kaj a Egaleen por (:iuj », saine
kiel diversaj aliaj brouroj, baldaü aperos en Esperanto.

Por propaganda Celo.
La franc:: gazetaro sciigas lie, la 11-an de septembro,

membro (le « Acadénlie des Inscriptions et Belles-Lettres »
raportis pri la laboroj (le la l-a inter•nacia Kongreso de
i.ingvistikn, kiu okazis antan nelonge en Kopenhago.

Povas interesi la Esperantaron la fakto ke, krom la olicialaj
laboroj pri la lingvoj, la Kongreso ohupigis pri la arlelazilczj

lingvoj.
(:(l la estroj de nia movado estis infornlitaj pri tiu grava

okazintaĵo'' La mallonga informo en la lranca gazeto aluclita
ne sciigas pri detaloj, se:1, ehie, franca :cŭ dana san►idcano
povos trovi, per opuriunal traserèoj, sciigojn pri la opinioj
de scienculoj rilate la (tenrndon dc artefai itai lingvoj.

P. B NOIT,
Oostdu i nkerlte.

11FLIKISTA SAGO.
Ja	 \ i ' 1\ 1:1111 1'11	 .jl;i.,i►,
.loll:rr^ , nlalgrn:r ^rtllil;isl',
'l't'!►.rt►I e , la lt Ia I1r►llt:l pago,
I,u rutiKtm de idealist . .
Inlnlluj Iia,j ploris bulojn,
Starra§ ill.re (I(' l'nlalsal'.
lit'xu11iN I( ruli nitr l'ol.11lc)jn
l'or tribu. morti sur la straf.
(.0 mirt' ke rimedon trovas
Nia %iigneil ' u ll 1I ist' :'
('iii (Iinirt• icialsategi povas
^Cltlll 	 l'(' idealist'.

postan tagon sur I :1 vitro,
I:u Verda la esperkolor'.

pentris — nova vivĉapitro
• I)eizlisl' » — « Sen ia ajn dolor' ,►
« Lasante mian ŝtloŝtipon »,
Pripensis nia saga vir',
« Mi sekvas aktualprincipon
• Por la honor' kaj 111onakir'.
« (.ar gajnas per ponsara piedo
« Mi eĉ patleron ne pot-
«

i111IŜ',
Mi nun per mia novprocedo

« Gajnados • oron per la bus' ! »
Kaj iom poste sin prezentis
Kampul' en tre dolora Part',
Viktitno esti li konsentis
De l'dento — eltirada — art
Johano najlon en la muron
Tuj frapis je la buti:i1lec',.
Rapide taris peĉotluron,
Ĝitt fiksis êe l'dolora pee'
Kaj èe la najlo aliflanke,
Sin armlis poste per alen'.
Al Lalnparano, tute blanke,
Senmove êe la peĉfiden'
Staranta hiel buĉobovo,
Johano diris  : « ho asnik',
« Ne timu kaj neniu movo ! »
Samtempe per alena pik'
En la postaĵon tie la viro
Finigis la kuracteknik'.
• Diablon ! » La pacient' -kun miro
Eksaltis, frons per la nian',
« Se eĉ irovigus en Biblio,
« -- (:u estus rulo cie Salami' ! ? —
« Ne kredus mi, ho emocio !
« Pri lia forta dentra(f i k'.
« Profunde en postajo mia
« Sen ligas ĉia In ja la pik' !

t1oralai' : la	 uflihist'
•1)e lian) i;;is realist'. ,

Rc'ra onlis 'l'Y EvEliU1I.

La ziumanta abelo.
Zumnas, zunlas lh abelo ;
Flugas gi de flor' al flor' ;

• Gin allogas la mielo
Dolĉa de la "flora kor'.
Por la vigla, eta besto
La zinsado claiiras duin
Tuta la somera festo
En la varma StlIlclu111'.

(:ijl in en senlaca vibro
(:irl:ait tall)o, ĉirkaŭ roz',
Kiel ora etkolibro
(ii fltlga(las sen l'il)oz'.
Vivas gi en paradizo :
(:ianl en frandaĵkonsuin',
(Ce l'eril:o, (:e l'anizo,
Inter Iloroj, ('n parfum'.

Floroj formas ja pokalojn
Kun nektar', bongusta vin',
Kaj abel' en la petalo•jn
En kaj reen ŝovas sin
Ĝis gi, je suĉaĵoj sata,
Kaj kun necesan la zuil'
Sur la vento aronlata
Flugas hejmen kiel pltlIll'.

5-6-1936.	 JULES Al.oFs.

Oficialaj Sciigoj de la Akademio.
(N" 1?. — • Ol; tobro 1936).

I. Kun granda bedaüro ni sciigas pri la morto de 1)-ro
(:orrel, Akadcnli:uro, kaj dc S-ro Oscar l'un Schoor, L. K -ago.

E•ksiris cl la Akadcn►in, l'roĵ.:lg,nonier, D-ro Renneuzann,
Prof. Jüyliorini ; lurj el la L. K. Mil . Orengo, S-roj Uühler• kaj
(:hristaller.

2. La L. K-avoj estis petitaj voĉdoni pri ticrnĵo en la
licgalaro, l:oneerrzr la konsiston kaj elekton de la L. K.

Respondis 5:3 membroj cl 116.
.>2 aprobis la propouon, ke la nombro de la L. 1í-anoj ne

devos siiperi 100, kaj ke tiu nombro estu atingata antaŭ 1940,
per ncplcnunlad ►i nur de la Postenoj vakautaj pro morto aü
cksil;o. 45 aprobis la proponon, kc estu intertempo da unn
jar•dunno inter la prezentado kaj la baleto de novaj membroj.
t'ri la pr•opuno t'orstreki ci la ltegularo la teksion rilatan al la
lingva konsisto de la I,. K.. 18 aprobis, 31 ne aprobis, 4 ne
decidis. Pro tiu rcznitato tiu teksto ne estos forjctita.

La .l:u•lihro de 1936 estas redaktita laïr tiuj decidoj, escepte
la artikolon 9 de la Statutal•o, kiu estos regustigata kiam la
n onllrro 1(X) estos atingita.

Pro la decido pri deviga ctuonjara intertempo, la Kisnunaj
metodoj de elekto devas esti ŝan;;ataj. La prt•zentado okazus
la 1-an de .Julio kaj la baloto okazos komence de la sekvanta

. jaro.
Sekve, por la elektoj de 1937, la kandidatoj estis prezentitaj

Ia 1-an de .Julio 19:36.
:1. Pro bcdanrilyda eraro en la prograrno, la h unsi(lo de la

l.inc/na Komitato ne okazis dum la Kongreso de «'ien. (Estis
anoncita Kunsido (le la Akademio anstataü Kunsido de la
L. IL). La Pr•ezidarilo : M. lIOLi.ET de l'iSLE.
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in Hongarije.
1)e ltalo-lI(►ngaatsche bank en de Algemceuc Krèdietbank,

voeren regelmatig briefwisseling in Esperanto.

In Japan
Een pas verschenen jaarboek van Japaiischc esperantisten,

bevat de namen van 4.000 aanhangers.

Esperanto en de Post.
liet algemeen bestuur der P. T. T. te \Veenen, heeft een

nieuwe reeks geïllustreerde postkaarten doen uitgeven, met
teksten in Esperanto.

Esperanto en de pers.
-- Ilet dagblad u Le Soir» publiceerde een hoofdartikel,

ingegeven door een brief van Mej.Jennen, schoolbestuurster
te St Gilles en waarin de voordeclen van Esperanto duideli jk
worden omschreven.

— Het Portugeesche dagblad « Rcpublica » publiceerde ce':
lang artikel, ter gelegenheid van het bezoek dat de heer
M. Jaurnnttc, bestuurder van dit blad, bracht aan de stat)
Lissabon.

— in liet weekblad « N ELE, katholiek blad vuur Vlaamschc
belangen » wordt een uitstekende propagandarubriek af-
gedrukt.

— Gedurende het jast' 1935, verschenen in Tcheko-Slowakije
17(16 artikels over Esperanto, in 312 verschillende dagbladen.

Duinkerken
De nieuwe uitgave van tien officiecien gids der stad 1)uin-

kerken, bevat inlichtingen in Espera nt o.

Esperanto en Handel.
— 1)e inrichters tier haudclsfoor van Weenen, - hebben

weerom een vouwprospectus in Esperanto uitgegeven.
— Gedurende de handelsjaarbeurs te Valenciennes (Frank-

rijk) werd een « Esperantodag » ingericht.

Esperanto en de muziek
Een prachtige symphouische ouverture werd gecomponeerd

te \Veen: n, door den Oostcnrijkschen h omponist E. Min kaesy,
en dit ter eere %air Esperanto.

Esperanto in China.
Volgens de laatste statistieken omtrent de Esperanto-

beweging in China, hebben reeds méér dan 30.000 Chineezen
een leergang van Esperanto gevolgd. in dit land bestaan nu
50 Esperanto-groepeeringen en vcrschij tien 5 tijdschriften in
de wereldtaal.

Esperanto en Bellam .
Het onlangs te Amsterdam gestichte «Bellamy-Boekenfonds»

heeft Esperanto ollicicel ingevoerd. binnenkort, zullen de
gekende boeken van Bellamy «in het jaar 2(100» en (1 Gelijk-
heid voor allen », alsmede verschillende brochures in Esper-
auto uitgegeven worden.

Plena Gramatiko de Esperanto.

Literatura Mondo informas tiujn ac:etintojn de la unua
eldono, ke la dua eldono estas jus prespr:tigita. Gi estos
ĉirkaii 100 pagojn pli granda, ol la unua kaj la eldonejo ŝangos
por ĉiu la unuan eldonon je la dua. La aĉetintoj, se ili hazarde
ne ricevis la necesajn informojn antaŭ la 1-a de novembro
povas gin havigi de la eldonejo aŭ de la firnto, kiu liveris al
ili la libron. Kiuj tie deziras aIl i, rajtas aĉeti la duan el-
donon por la duona prezo.

l.l'I'ERATUttA MONI)O.

En Hongrie.
La banque italo-hongroise et la banque générale de crédit,

correspondent régulièrement en espéranto.

Au Japon.
Un récent annuaire (l'espérantistes japuunais, contient les

notas de 4.00( adhérents.

L'Espéranto et la Poste.
La direction générale des P. T. T. à Vienne, a fait éditer

une nouvelle série de cartes postales illustrées, avec textes
en Espéranto.

L'Esperanto et la Presse.
— Le journal (( Le Soir» a publié un article (le Ponti,

inspiré par taie lettre (te Aille .lcnnen, directrice d'école à
St Gilles, et dans lequel les avantages de LEsperanto sont
clairement exposés.

— Le journal portugais « ltespitblica» a publié un long
article, à l'occasion de la visite de 111. ,laumotte, directeur de
ce journal, à la ville de Lisbonne.

— Dans le journal hebdomadaire «NEl.E, katholiek blad
voor Vlaamschc belangen », se trouve une excellente rubrique
de propagande pour lEsperanto.

— 1766 articles furent publiés en 1935, par 312 journaux
tchéco-slovaques.

Dunkerque.
La nouvelle édition du guide officiel de Dunkerque, donne

des informations en Espéranto.

L'Espéranto et le commerce :
— Les organisateurs de la foire commerciale de Vienne ont

de nouveau publié un dépliant en Espéranto.
— Lors de la foire commerciale de Valenciennes (France)

une « journée espérantiste» fut organisée.

L'Espéranto et la musique.
Une magnifique ouverture symphonique fut composée à

Vienne, en honneur (Ie l'Espéranto, par le compositeur aulri-
chien E. Jllnk:tcsy.

L'Esperanto en Chine.
D'après les dernières statistiques au sujet du mouvement

Esperantiste en Chine, plus (le :30.0110 Chinois ont déjà suivi
un cours d'Esper.into. Il existe en ce pars 50 groupes esper-
autistes e: il y parait .r revues en notre langue.

Esperanto et Bellamy.
La Fondation «Bellamy-l-3oekerij-Fon(ls» érigé, il y a peu

(te temps, à Amsterdam. emploie, oflicielletuent lEsperanto.
Les livres très connus de Bcllamy «i n l'An 2.000» et « Egalité
pour tous» seront, ainsi Glue plusieurs autres brochures,
bientôt édités en Esperanto.

DANKON.
Pro /nritaj serh oj plia direkloro S-ro Jaarnolle dankcis 1a

Esper(rntistojn, kiuin bompolis vizili lin spie ipe kaj gvidi lint
okaze cie lia vojay'oul Portra(JUlujo,3f(n•oko,.11udeiro kaj Acoroj.

Li precipe citus S-rojrr Jorge Saldanha Curreira (Lisboa),
Ernesto Cesar Pereira kaj 1)-ro Lrrcio Surit' Ana de :Miranda.

Tiuj sar►tideanuj ne nur helpis sed unkati en la nucilingvaj
jurnuloj faris grarrarr propagaru lorr, trograndiganfe taaien la
meritajn pri -Esperantujrr kaj aliajn (le lu simpla unj(Ijanto,
kirt lanter estis fiel ilin renkonti kaj montri al êiuj kun-
rruja(juntoj kiel simple, /avil ir kaj utila estus al ili la ler•rtado
de tria lingvo.

En la sekvanta numero ni iom rakontos pri lin vojaîlo, laii
Esperanta uidpunklo.

La L)t)IUO: Ilaluj kaj Portikoj
( )nI l'llil'a%viall (IOilloll I II \'i:ljIl :II►:11'lallll'lllOjll...

• 1.11 ulula akcepto, Ia ulula I►eI('c•o, I,ittjn oui
I r c►^: I s, r.tuti kl it iml' C.alu l ►lo :tl kitl vj ( lon as i•1, 1
Itl:tI11111 Ir tia alc'nto, sed kiu, 1:►nlen, montras iolll
tie vi a pet'otlr(•o,	 pri via gusto : titt estas la
1I:110. \' i pinte, nullli;:in \ stihlo,se  estas kori(loro.
I. lasika kaj kredelde penlrila I.iel blanka I11:Irtnol'0.
Rapin gin htllo, sc Ai havas pli t'anihiajn III-
lll('ll('Iojlt.

(;iant tillnl•n, estas ntalgrau(I:t loko, kaj do oni
metu lie nur kelkajn tnel►lojn : vestajo,jporlIIon,
tiun au du fiegujn, :In b e nkon, ĉar la vizitanto .)
(levas olea Ii \'ili lie. Si vi havas gin, metu
antjk•un horlo ;on, sed en tiu okazo, pripensu ke
la vizilanto•j juste vidas kiun) da tempo vi restos
for.

Se vi havas ankoraŭ \'estejon, via halo povos
sel..i kiel biblioteko : Vi Iute simple povas fari
I►retaron kontraŭ muro. Via halo servos ne nur
al vizitantoj, sed estos ankaŭ trankvila ejeto por
kiu volos esti sola kun libro.

Oni muul Ifoje riproî'as al haloj esti mallulnaj.
Kontl'au tiu nlalboi ljo, estas rimedo :
?Ietu spegulojn ; vi nur bezonos unu elektran

Iampon, kaj la speguloj Iliulligos la lumon kaj
taros la Iialol) pli klaran. •

Kelkaj gravuraĵoj bone elektitaj montros la
guston por beleco de la loganto•j, kaj, (le l a. eniro
la vizitantoj renkontos la agrablan rideton de la
(domo. Hé1(''ne I-IC))~ KENS.

Bonhumoro
lito MALGAJA F1NIĈO.

Oui leruigis al iufaneto, okaze de la nomfesto de gia avino,
la fablo de « La I(t po kaj la afido» (le Lafontaine. HicraCi
la knabeto staril;as antaü sia avino kaj ekdiras sian deklam-
adon. Alveninte meze (le la fablo, li tutsituple haltas.

— Nu, mia l:arulo! ci ne daïtrigas? Cu ci do ne scias la
reston?	 •

— O, jes, avinjo, sed... la finigo estas tro malgaja !
(La fablo finibas per la morto de la ŝafido.)

NOVA LUDO.

— Kial vi pie(lfrapus tiel forte tiun korbon.
— Estas por amuzi trian malgrandan )'raton.
— Sed mi ne vidas lin. 1 ie li estas.
— En la korbo...

Bi bliogi'afio
Post inlcrrumpo de ĉi lia kroniko, dum la liberlen►paj
monatoj, ili de nun denove regule aperos.

Kelkaj eldonajoj de la Federaeio de laboristaj esper-
antistoj en la regiono de la Nederlanda Lingvo.

Kiam ni recenzis antaü kelkaj monatoj, la valoran verkon
«'l'ra la Lahirinto» (le F. Fáulhaber, ni havis la okazon
esprimi nian admiron por la granda laboro, efektivigita en
tion: malmulte da tempo, de la Federacio. (^i denove surprizis

n in agrable per la eldono (le la sekvantaj verkoj.

l . .I JRII f?('.1113OEIí — 1911-1936.

En tiu ĉi Iibro la nemembro (le la Federacio trovas multajd
valorajn informojn pri ĵ1i , ilum la fidela membro (le )'unua
boro, denove lravivas, tralegante k1n, la grandajn
venkojn, la ma lgrandajn sukcesojn, la daŭran obstinon, la
pioniran, paciencan penadon de tii:tj hatalantoj inter kiuj
kelkaj estas nu ir e admirataj, sed pli multaj preskaŭ ne-
konataj.

La kunlabora(lo al gi (le la plej konataj hompetentuloj
gar:n tlias la seriozecon de la libro, hit► donas klaran bildon
de la teknikaj flankoj de Asocio tia kia la Federacio, t. e. (le
Asocio l:iu povas fieri pri si mem.

2. LA UNUAJ PA.g0.1. — Kvin legolibreloj de.-lnnie Rebers,
: 1G p(j. ; 20,3 cm. X 15,:; cm. 12 1/2 cent . kun errkun(luko

de P.1'aulhaber kaj multaj ilusirajOj de. Ger. Sligte.
I.a kvin libretoj t'op inas la plC1 bonan legomaterialon por

nova esperantisto, membro de la Federacio.
Tute araII itaj sub la signo de la proletaro, ili estas modelo

por taiiga sed lendenca studomaterialo.

:3. %.•1 ti 11'OORI)1: \'ROF.Ii.11: 1'. L. I:. Volumeto 80-paija —

kornpletigila de 11. n . .alinys — 9,.; cm. X ia cm.: prezo
12 1/5 cent. — 1'or'1(rr eto : Nederlanda-Esperanta, Esperanta-
Nederlanda.

La vortateto, plej zorge prilaborita estas kompletigila
ŝlosilo », kiu donas la tradukojn de 2400 vortojn Esp. kaj

2800 vortojn. Ned. — (;i certe trovos grandan plaĉon.
Ĉiuj ĉi supraj verkoj, estas presitaj êe l'presejo «1)ico» el

Amsterdan►, kit: liveris al la esperaIJtislam zorgan, allogan
serion de studiloj.

I.a proksiman monaton aperos k ritiko pri « Petrolo » de
Upton Sinclair (I'. E. B.) kaj recenzoj pri tri verkoj de P-ro
Delft Ualmau.

Desegnujoj pri R(rghy kaj Kalocsa!/. faritaj de artisto
Stéfan () Bart ha. Haveblaj ĉe Literatura Mondo, por ekzcmplero
5 dolarcendojn afranhile. 10 ehzentplc►•o •j 111 dolarcendoj.

FRANCHOMME kaj K°
Rue des Pierres, 80, Steenstraat

BRUĜO
(' iuspecaj Stu!'oj kaj silkajoj
Blanka tolajo — Trikotaĵoj

— \1ce1)1a1 .0 — ---- --

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

2, Philipstoekstrato — BRUÔO

KO11SA.j().I — TOLA,IOJ
riveras en tuta Ilelgujo kaj laii korespondaj mendoj

BELGA MARBORDO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Bone konata de multaj I:sperantistoj

P. BENOIT, Delegito de U.E.A. Posedanto
l'or pagoj al I. E. L. provizore al l(1 prinnlu

P. C. K. 1700.10 de Sr° Jalllllotte, sekretario
de R.B. L. E.

Por pagoi nl Belga Esperanto-Inslitulo :
P. t.. K. 1689..58, .Ait Vel'peiIO (j^'il1e111s-
stl'alo, 21).

Tra la Mondo.



Anoncetoj
TURNU VIN AL SAMIDEANAJ FIRMO.1 :

EN BRUĜO

ALGRAIN-COUCKE, 23, Vlamingstr. rue Flamande,
Tel. 33424. Nuutempaj Novajoj por sinjorinoj kaj knabinoj.

CAFÉ de la BOURSE, Granda l'laco22. Christiaens, Tel. 31424
Itendcvucjo de la Esp-istoj du in la someraj koncertoj.

Café VLISSINGHE, VitalJeliansart, Bleekerstr. 2, rue des
Blanchisseurs. Kuuvene10 de B.G.E. Artaj kaj ordin. vitrajoj.

RACHEL CARPENTIER, Genthot'str. 36, rue Cour de Gand -

Cigaroj, Tabako.

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

DE GUCHTENEERE, J. « Agence Maritime Minue », Komvest,
44, Ŝipivaklero, Transporte, Eldoganigo, Asekuro, T. 33.122

WITTERYCK, Stecnhrugge, Tel. 33513.
Ciuspecaj Esp:ranto-presaĵoj.

L. VAN WASSENHOVE
2, Philipstockstrato — BRUĜO

Librolenado—Organizado kaj enskribo de  la libroj
— Kontrolo — Slarigo de Bilancoj — Raportoj —
Serêadoj — Ekspertizoj — Komercaj Informoj.

RADIOLUX, Steenstraal 94 Brugge, Tel. 31 7.8.5
KON'l'ItAÛ LA ĈEFPBEC E.IO

RADIO APARATOJ — FONOGRAFOJ — DISKOJ
LAMPOJ —ĈIO POLI ELEKTRO — K. T. P.

ESPERANTO PAROLATA
RADIOLUX, rue des Pierres 94 Bruges.  Tel. 317.85

FOTO BRUSSELLE, Steenstr. 41 rue des Pierres. Tel. 33411.
Fo togra 61(10 inctustria. Foto - Kino -Aparatoj, Akeesoraĵoj, lnboroj.

HOTEL VAN EYCK, Zilverstr. 8. Familia Hejmo, Centra sed
kvieta situacio, bur3;a klientaro, moderaj prezoj.

M. HUYGHE, Potterierei, 1. Ilustritaj poŝtkartoj, ĉiuspecaj
mcmoraĵoj pri Brugo. Helpa Poŝtoficejo. Tel. 31561.

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

Emiel MESTDAGH, Moerkerksche Stw. 113 St-Kruis, Tapet-
isto, Murpaperoj, Tapiŝoj, I)rapiraĵoj, Sct;cgoj.

Ph. MICHOLT, Koningenstr. 7, rue des Bois, apud Pre3 eje
Sta \Valburgo. — Roboj, Manteloj.

G. G. PLATTEEUW, Noordzandstr.  25, r. N. du Sablon,
Tel. 3152:3 ; Fromagoj, Kafoj.

Antoine POUPEYE, l)cunpoortstr. 23, St-Kruis. Tel. 31461.
(:iuj asekuroj en la tuta lando. Informoj sen devigo.

RAHIER. Wapenmakerstr. 4, R. des Armuriers, Bombonoj.
Migdaluiielaĵo. Buteraj valletoj.

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

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

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

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

Estraro de « Belga Ligo Esperantista ».
Prezidanto : I)ro Paul Kempeneers, 19, Avenuo Montjoie,

Uccle. (Tel. 44.53.00).
Vicprezidanto : S -ro Léon Cogen, 52, I)reef, Ninove.
Vicprezidantino : F -hie Yvonne Thooris, 4, \Vijnzakstraat,

It. de l'Outre Bruo. (Tel. 320.86).
(cuerala Sekretario-Kasisto : S-ro Maurice Jaumotte, 44,

Avenuo 1)e Rruvn, Wilrvck (Antverpeno), (Tel. 777.58).

Por pagoj de I OI i_'O j, crnOn(OJ, abonoj kafj
donacoj. P. (;. K. 1332 M i de Belga Ligo
Esper11nllsla (Wijl'ijrk-_i.nÍUel'peno).

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

BRUĜO
Sidejo de la Bruita Grupo Esperantista (ltel;'a Societo).

Tre komfortaj ĉambroj, bonaj mana.joj-

Oni parolus Esperanlon. 	F.n(Jlish ,poken. DS (106).

OSTEND() 	 BELG[1JO
HOTEL VROOME

20, BULVARDO ROGIER. 'l'EL.37
R :NDEVUO DE LA ESPERAN7'IS'l'O.I

ESI 'I1t.\N't'Is'l'( )  

3 R7STEDLa « MINIPIANO   

PREZENTATA
1)1:

G. PRES
Schoenmarkt, 16

Marché aux Souliers
ANTVERPENO

kostas

Fr. 3.250,—

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