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ANTAŬ LA JARFINO

Ĉiu faru sian Devon !
' Sur lin C•i numero jain aperas la nomo de la
lasta monato de la jaro.

Decembro... Denove fortlugis la tagoj, la semaj-
noj, la monatoj.

Denove ni staras ineze de la laborepoko. En
diversaj urboj, oni ekkotnenc.is la propagandon.
En iuj tiu pi•opagando Iunie ail n iiieiii  i ioinete
celil:is.

Se(( Aeneraie, ni lalnen (levas konfesi, ke, en
nia lando, oui ne suliêe parolas, nek altdas pri
nia Iingvo.

La krizo, kiu ia i n tiel al:re premis nin, kiel niajn
sami(leanojn en aliaj landoj, iom post iom mildilis.
Se Ai ne jam luie malaperis, gi tamen iAis sufiie
elporlebla, por ke li ne plu estu la kaïtzo de plia
stagna(lo de nia afero.

La tempo venis, por ke ree, kiel antatie, la gru-
poj, kaj la individuaj esperantisloj iru ^antaïien.

(;is nun, ĉiu jaro vidis la nialrapidan, kaj nur
negravan, sed na:alfeliêe regulan nlalkreskon (Ie
niaj (ortoj.

Nun venis la ntumenlu, ke ni firme kaj volplene,
prenu la decidon haltigi la sangeltluon.

Sangoperdo, (' se estas nur guto post guto, certe
inorligas la plej fortan konstiluieion.

•° lte;a Belga Ligo Esperantista ", same kiel la
diversaj grupoj, ne plu povas permesi al si, la
l ukson de plia sangoperdo.

Je tiu êi momento, kiam ni devas repensi pri la
enspezo de la kotizoj, êiu (levas fari sian devon.

Eĉ, se iuj inter ni havas pezan porsocietan
budgeton ; eĉ se inter ni estus iuj, (:iuj intencus
utalaltigi siajn elspezojn kotizajn, forviŝanle kel-
kajn societojn, al kiuj ili, nur pro kutimo,
(laitrigis pagi, estas certe ne la Esperantaj societoj,
kiuj devas esti la unuaj oferitaj.

En tiu î•i momento, kiam en diversaj landoj al
inallarl animaj naciemaj ideoj, malpermesigas aŭ
m alfavorigas Esperanton alia eĉ la ideon nur al
internacia lingvo, tiuj kiuj havas ankorait en sia

horo la eston al tiu idealo de 'interkolnpreno,
kiu estas la nia, havas kiel devon, starigi barilon,
kontraia tiu indiferentenio aït malamo al nia afero.

Iaj ni ne volas pensi nur }tri ni inein. Nia
movado en unua loko estas internacia alèro. Ne
nur Belga Lifto devas vivi, sed ank.ait la l.nternac•ia
Esperanto-Ligo.

f:iuj gvidautoj de nia movado, preskali  senes-
cepte, per akcepto de delegiteco, montris, en la
lastaj semajnoj, sian fidelccon al nia movado ; ke
ankafi la soldatoj montru gin, je tiu ii mome n to
de kotizrepago.

Ne la individuaj Esperantistoj, kiuj estas jam
tiel multnombraj en la lando, pagu siajn kotizojn
al la internacia kaj al la nacia movadoj, sen plia
atendo, .sen devigo al pliaj potelspezoj.

Ke tiu ĉi uuemorigo sufi(u al ili.
Kaj ke aliflanke. la membroj (le grupoj, kaptu

la unuan okazon de kunvenieesto, por pagi al  la
kasistoj la uldatajn pagolajn sumojn.

Ne pretekstu, ke oni ne demandis al vi, ke oni
ne enspezigis, kc... por ne tuj pagi.

Estu inter la unuaj, por ebligi al la gvidantoj
ekkonienci la grandan ofensivon, kiun, --- kiel
I. E. L. tra la mondo — nia R. B. L. E.. e n. nia
lando, devos iniciati en la baldait venontaj tagoj.

Al tiuj, kiuj pagos, mi jam diras koran dankon.
Sed al tiuj, kiuj senprokraste pagos, ni 5uldas
tamen (luoblan dankon. ĉar la rapideco en la
helpo ĉiam estas garantio de sukceso.

Esperu ni, ke al ĉiuj, kiaj legos tiun ĉ i artikolon,
ni ŝuldos tiun duoblaan dan kon.

Estos por ni la plej agrabla ŝuldopago, diri al
ili, en proksima numero, ke dank'al ilia helpo,
dank'al ilia akurateco en la helpo, niaj inter-
nacia kaj nacia movadoj denove honfartas por
unu plia jaro... la jaro de la ora jubileo de nia
Lingvo.

Maur. .1AUMOTTE
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Nia artikolo " U. E. A. mortis ! Vivu I. E. L. !
estis legata ĉie, ankaií, ni tion spertis, ekster
Belgujo, kuri loin da intereso.

El ĉiuj leteroj kaj kartoj ricevitaj, klare montrin-
as, ke nia sintenado estas la nure logika kaj bona.

(.iuj ni bedaitras, ke U. E. A. mortis,  — êar por
ni 1;i ja jam mortis — sed ni volas, ke, sol, Aia
domo ait sub alia, la internacia movado vivu.

Por Ili, ankaií tio estas ,jani Lakto ! De la pasinta
monat ) , jam sentoj da pliaj delegitoj sendis al
Londono sian ali ;on kaj sian akcepton daŭrigi la
laboron, en la rangoj de I. E: L.

Estas pro tiu kaŭzo, ke ni rifuzas enpresi en
nian organon, kiun ajn inter la multaj cirkuleroj,
kiujn ni ricevis el eksterlan(lo kun peto pri aperigo
kaj en kiuj ofte simpatiaj satnideanoj klopoclas
fari plian alvokon al interkonsento pri la inter-
nacia demando aŭ klarigi sian propran opinion.

Inter tiuj cirkuleroj, estas eĉ unu de F-ino Lidja
Zamenhof, pri kies doloro ni ne dubas, kiam gi
vidas, ke la tuta laboro de ŝia patro endangeriAik
denove.

Sed al ŝi, kiel al nia belga sanlideanaro, ni
ripetas tion, kion ni skribis, je la fino de nia
artikolo :

'4 Nur per la kunlaboro de ĉiuj, ni atingos, ke
la ŝanco ne i1;u skismo ".

La ŝan ;o estis altrudita al ni. Al ni do restas
nur la ebleco, kunigi ĉiujn f<)rtojn por Ia vivigado
de la nova societo, se tiel ni vere devas nomi
organisn on, en kiu ni renkontas nur malnovajn
vizabojn, ĉiujn je la sanga loko, ki e ni vidis ilin
an taŬe.

En B. E., niaj legantoj estonte nur ankoraii
trovos novajojn pri U. E. A., se tiuj novaĵoj
interesas la plian kreskadon de nia afero, se (io ili
estas paŝo al plifortigo de nia movado.

Sed por enpreso (le kiu ajn alia, la presado, eè:
en nia lando, estas tamen ankoraù tro multekosta.

M. J.

Post-Seriptuin

Ni dankas S-ron Blaise, pro la afabla karto per
kiu li informis nin, ke li tute konsentas kun la
ideoj pri U. E. A. - I. E. L., tiel kiel ni ilin klari-
gis en antaila êetartikolo.

Ni dankas lin ankaù, ĉar li ree promesas al ni,
veni cl Londono al Antverpeno por nia 26a
Kongreso.

VOJAĜO SCHERER
Lastmomente aranĝiĝis la vojaĝo SCHERER tra Belgujo.

Nia konata samideano vizitos la grupojn de Antverpeno,
Bruselo kaj Bruĝo, respektive la 5-an, la 7-an kaj la
8-an de Decembro. La grupoj informos sian membraron
pri la horo loko kaj temo.

XXVI=a Fielga Esperanto-Kongreso

Inalsul)re ni citas la nomojn (i e ses pliaj
kongresanoj, kiuj pagis sian holizon.

Ni alvenis je la nombre 117.
Se ni konsideras, ke ĉiuj ni esperas esti 300 en

Antverpeno, ĉiuj konsentos, ke multaj ne jam
faris sian devon.

Estas efektive nepra devo, se oni deziras horan
organizon, ke ĉiaj estu pagintalj sian kotizou,
aillait la komenco de la jam proksima.

l'entekost( estas ja tre frua en 1937 kaj la Loka
Kongresa Komitato n un jam devos ur i, porpretigi
ĉion.

La numero (le Januaro devas enitavi longan
liston de aligin toj.

Ne, precipe en Ial diversaj grupoj, oni do faru
varman alvokon.

Listo de Kongresaanoj .

112 S--ro 	 Sclin►itz, Charles 	 La Louvière
113 S—ro	 Lemaire 	 licrck(l'lagu) (Fr.)
114 ti —ro Vcrn►u ten, Hector 	 Antverpeno
115 S—ino Vermuvtcn, Blanche 	 Antverpeno
116 S—ro Botnie, Emile 	 :Mouscron
117 S—ino Botnie 	 Mouscron

TRA LA MONDO

Pasintan monaton, ni denove enpresis novajet-
ojn cl la tuta 111UI1d0,, ne nur en I:speranlo, sed
anhait en 1landra kaj fran(':1 lingvoj.

Nia intenco estis, ebligi la represon nenl ulte-
kostan de apartaj folioj, kitijn ni nomis " Speciala
Numero " kaj kiujn grupoj liaj individuoj povas
mendi.

Je nia vera bedaŭro, ni ne ricevis sufiĉajn
mendojn por permesi al ni, tari tiun apartan
eld011)il.

Ni lion bedaitras, ĉar ni kredas, ke en Belgujo,
ni vere bezonas tiajn malgrandajn dokaznentojn,
kiujn ni povas ŝovi en la manojn (le amiko, kiu
konfesas, ke Esperanto vere estas interesa ; ait
sendi al alia, kiu jam iam promesis lerni nian
lingvon ; aù havigi iele al kiu ajn, pri kin ni
kredas, ke ni povos lin interesigi al nia movado.

Ni deziras, ke la grupoj kaj la membroj informu
nin, ĉu ili vere deziras. ke ni dai'igu.

Ni precipe deziras, ke tiuj, kiuj povas, informu
nin pri sia preteco aêeti de ĉiu (lperonln folio, iun
difinitan kvanton.

Por simpla membro, tiu kvanto povas esti nur
25 ekzempleroj ; por grupo, ni diru, 100.

Tuj, kiam ni havos la certecon, pri minitnunlo
de 1000 ekzempleroj, ni rekomencos.

Antai, IR Zamenhoftngo

En .ĉiuj t',p(.rattI•ta .j perioclaĵoj, revuoj kaj
gazetoj, aperis studoj pri I) ro I.. 1,. Zamenhof,
laŭ ĉiuj \ idpllnkloj. Oiti 1►ri%ludis en li la bon-
t'aranton, III sei('n('ulnn, la lingviston, la géniulou,
sed nur Ire natofte la poelon (').

Kaj taln('n indas konsideri kaj respondi la
demandon (ai Zamenho f estis poeto? », por pli
bone, pli I.larc kaj pli pndinde vidi en la koron
kaj animon (le tilt, kllln I11 aillioi'aŬ êialn nOillaS
plena(tulire (I La Majstro  ►).

(;ar, kio estas poeto?
Poeto estas persono kiu havas certan guston I)ri

kelo. Fakte ni do i•itij estas pli — malpli poetoj
Ĝuste pro tio ni nur ankoi•:lii noulas poeton tiu, kiu
ne nun' sentas, sed mets kreas belon, kiu igas la
aliajn gin senti.

Do ne nur en la lingvo sed ankaŭ en la arjlitekt-
uro ekzemple, -aii en la muziko oni povas esli
« poeto ».

Iout post iome san ;i ;is la signifo atribnita al la
vorto, kaj nuntempe oni ; in nur an kora uzas 1)01'
la personoj kiuj ekzercas sian « poctecoll », sur la
lingva kampo ; !ail popola vidpun Lto por « titi kiu
faras poemojn ».

Sed ekzistas j:l poemoj de diversaj specoj ;
ekzistas precipe du grandaj hategorioj : la impulsaj
kaj la okazaj poemoj.

Iinpulsaj estas tiuj kiujn la poeto taras instigate
de interna fajro, de poeta illspiro ; ili estas la plej
artplenaj, la plej valoraj.

Okazaj estas tiuj, kiujn la poeto faras, pro koun-
pleremo, pri iu a(I alia okazajo.

Nu, Zatnenflot taris poemojn; li eĉ faris poemojn
de diversaj specoj : iinpulsaj kaj okazaj.

Li, plej honni homo ilnagebla havis momentojn
en sia vivo, d(' nia lkura ;o, de tilnenia senesperi; o;
li plej sincere plej fidele kaj (les pli artplene
tradukis tiujn sentojn en la konataj poeziaĵoj :
« Ho ! mia Kor' ! » kaj «Mia Penso ! ». Li anka(t
konis momentojn de grailcla interna goio kaj
samtempe (le sereno, kurat igo kaj espero ; ni ilin
retrovas en « La Espero », « Al la Fratoj », « La
Prego sub la Verda Standardo ».

Modelaj restos ĉiajn tiuj unuaj poeziaj linioj en
ria lingvo :

Fajron sen!(as ili interne,
Vivi ((ilk(irí mi deziras — —

(') l)- ro Edmond l'rivat kaj S-ro Belu'cu(il 	 pritral:tis
bonegc tian Hankou de I)-ru L. L. Zamenhof.

lu pelas min eterne,
Se mi al (f(ljulnj'iras...
Se ne plaĉas al 1(i sorto
.l'lt(r peno tari' laboro, —
Venri tuj (cl' mi la morto,
En espero — sen doloro !

Kiel einociiga j ('lias la versoj el « Mia Kor' » :
Ho mia kor', ne batu niallrankoile,
El mia brusto nun ne sailli for !

Sufiĉe Tranki)ili(ju (Ie !'hal0(10,
rlí(^ mia 1, or' !

Sed alifianke Zamenhof ankaií faris okazajn
poemojn (nur du) «AI la Esperantisto» kaj «Saluto
al Verda Radio n per kiuj li denove montris sian
11elpemon, sian komplezon.

Kaj strange, Zamenhof, la doktoro, la scienculo,
faris siajn malmultajn versojn senerare laŭ ritmo
kaj rimo ; ili estis plensukcesaj lait harmonieco
kaj beleco.

Per ĉio tio, Zamenhof l)ruvis ke li havas grandan
senton pri beno ; senton kiu a lcompanibas preskaii
senescepte de sento pri bono.

Li estis homo kun granda cerbo, sed kun ne
Illalpli granda koro.

En sia malmulta poezia verkado li montris al
ni sian tutan animon kaj klare lnalka5is ke li nur
havis unu grandan celon dum tuta vivo sia : la
belo lca,j la bouo.

Dank'al la fakto ke Zamenhof estis poeto, li
donis "al ni la unuajn brikojn, por ke konstrui;u
la granda) literatura monumento, pri kiu ni tiel
fieras.

Dank' ankaŭ al la lakto ke Zamenhof estis poeto
1i donis al ili Esperanton, lail li, plej valoran ilon,
por disvastigi Bati celon : la belon en kaj la bonon
1)01' la homaro.

• •
Zamenhof estis granda homo; li estis vera poeto.

HENRI SIELENS.

La Horoj en la Mondo.
La horo ne estas sama en ĉiuj lokoj de la tero.

Ekzemple, kian) estas taginezo en Ukkel, estas la
sesa matene en Chicago, kaj noktomezo en orienta
Siberio ; de San Francisco al New-York, la di-
ferenco inter la lokaj floroj estas proksimume
3 floroj kaj duono. Tiaj diferencoj servis al Jules
Verne en 1i :1 (( (;irkaiiiro ĉirkaït la mondo en la
(lait ro de okdek tagoj. »

Nur la lokoj kiuj estas sur la salua MERIDIANO
havas la saman haron : Ekzemple, Amsterdam,
Namur, Lyon, Biskra.

Antverpeno. 15-16-17 Majo 1937 	•
Ch I1131 	 1'O t'stis Poeto ?

1■ I4;(GA B I;LGA LIGO ESPERANTISTA
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La vera suna tagtnezo estas la moment () je kiu
la Ineri(Iiaii i ( l )en° (I e I :1 konsiderata loko estas
('e la centro de la sono ; gi estas montrita de Ia
sunhorlogoj.

(:ar la jara nlovado de la tero êirkaŭ la suno
farigas la(i kurbo kiu iom (lil'erencigas je (:IRKLO,
la tempo kiu forflugas inter du alvenoj de iu
lneridiana ebeno i•e la suna centro, ne estas sen-
ŝanga ; pro tio, por faciligi la ordigo tie la civila
vivo, la astroscienc•istoj kalkulis la i ezovalloron
de la tempoj inter du sinsekvaj veraj sunaj ta;
nlezo•j. (La komparo inter la dailroj de la diversaj
sunaj tagoj estas Dirata pere (le la astra tago kaj
de triaj dividaĵoj). Tiu nlezovaloro estas la  civila
tago ; la mezo (te tiu tago, kiu estas montrata de la
ordinaraj hOFlogoj, estas, la ü la epokoj (le la jaro,
iom pli frua an iom pli maltrua ol la vera suna
laglnezo ; la diferenco povas atingi kvaronon da
horo. (;i uj civilizitaj popoloj uzas la mezan sunan
horon.

La diferenco inter la loka horo (le la plej
okcidenta vilago de Belgujo kaj (le la plej orienta,
estas pli ol dek tri minutoj ; por Francujo, titt
(IIl'erenco estas preslcait kvindek minutoj.

La uzo de lokaj horoj okazigas malfacilajojn
por la lervojoj, la lelegrafa(fo, ktp. ; pro tio,  de
longteinpe oni estis uzanta la samajn horon por
(iuj lokoj de 1111u lando : en tuta Belgujo oni uzis
la floron de Ukkel, en Britujo la horon de Green-
wich, en Francujo tiun de Paris, kip. Sed ekzistis
tamen niallacilajoj por la interlandaj rilatoj, t?^1!l,t' la
diferenco inter du landaj horoj estas plejofte  jtia l-
sinll)la nombro (la nlinntoj kaj sekundoj : el:' iu-
ple, inter l'hkel kaj Paris, S minutoj kaj Ses
sekundoj : inter Ukkel kaj Greenwich 17 minutoj,
27 sekundoj kaj (lu011o : inter Greenwich kaj Paris
9 inîlluto,j, 21 sel:ttucloj kaj duono ; inter Llkkel kaj
Berlin, 36 min uluj kaj 8 sekundoj.

Ian la jaro i892, internacia kotuisiitaro proponis
dividi la lergloban suraĵon la u partoj ti uiigitaj
proksimume per du ineridianoj kies lokaj horoj
diferencigas je sesdek minutoj ; en luta unu tia
parto la oficiala Horo estus sama ; tiu de tenu loko
kuŝanta proksimume je egalaj interspacoj de la du
litroj. La unua parto uzus la horon (ie Greenwich
nomita horo (l'e okcidenta Eüropo ; gi enhavas
Britujon, Nederlatldon, Belgujon, Francnjon,
ilispanujon ktp. ; oni, kompreneble, I:je1 eble plL1
metis tutan ŝtalon en la sanan floran regionon : La
dua parto havas horon kin estas pli nuiIlrua, je
sesdek ininutoj, ol titi de Greenwich  ; oni nonlas
gin la horo de Centra Ei ropo ; en Orienta El tropo,
la horo estas je (lu horoj pli ►llall'rua ol tiu de
Greenwich k t1).

titatoj, inter kiuj Belgujo, Britujo, Gcrinatnujo,
ktp. akceptis tuj la proponon, kaj ekuzis la novan
sistemon : ni havas do horon kiu estas, je deksep
minutoj kaj duono, pli malfrua ol nia anta (ia.

Ial Nederlando, hie la antaüa horo estis preskaŭ
la sama kiel lin de Belgujo, oni jngis ke tia lita1 frura 1go
ne estus bona ; sed, por tamen faciligi la  inter-
naciajn kalkuloj~ pri horo, oni decidis uzi horon
kiu estas el:zakte je dudek minutoj pli trua ol tiu
de Greenwich.

En Francujo, pt'opono de lego por akcepti la
horon de Greenwich kiel oficialan estis mal-
aLeeptata je granda I)lilllulto de la deputitoj ;
novaj klopodoj, laritaj post sufiĉa intertempo, 11e
havis sukceson.

La kialo de tiuj malsukeesoj estas malnova
nlalkonsento kiu ekzistas de la Napolcon'a epoko:
Ial angloj, grandaj marveturistoj, kaj arkan n111Itaj
:tlilandaj lllal'istoj, uzas marajn kartojn kiuj havas
la Ineri(lia non de Greenwich kiel originon de la
LONGITUi)O.I; sed la kartoj el(lonitaj en Francujo
havas la Iueridianon (te Paris kiel originon de la
longitudoj ; preni la horon (le Greenwich ide!
oficialan, ^ŝajtlis esti kapitulaco. Fine, Flandro el
l" rancujo, abato Letnire, deputito (le Ilazebroeck,
trovis la solvon: li akceptigis la horon (te Ok-
(•idenla iaill'opo, per lego diranta jenou ; « La
oliciala horo en Francujo estas TIU DE LA
MERIDIANO DE PARIS, prokrastita je nail
Il i Buloj, dudekunu sekundoj kaj duo no.

Venis la poslil)ilita epoko ; por ŝpari karbon,
oni decidis, en kelkaj la ndoj (leOkcidenIi-jaiiropo,
uzi la horon de Centra Eïlropo duili ses monatoj,
E. e. (le Aprilo kaj Oktobro ; tiel l'a bela i :parto de
Ial lago fiirigas pli mallonga matene, sed pli longa
vespere, kaj oni 4)aras pri la artefarita lumo. Por
la turisnlo tiu sistemo estas ankait agrabla.

Estas personoj kiuj propagandas por ke, en  nia
lando, oni 11/11 duni la tuta jaro la centreitropail
horon, opinial)te ke la ungo en Oktobrokaj Aprilo
okazigas malfacilajoju, kaij ke oni povus ankail
lal'I grandan ŝparon de artelal'ita It)tno (Iuin la
Vintra sezono.

La nlalfacilajoj pro la ŝat) O de floro en Aprilo
1:alj Oktobro, saijnati tute Ili' gravaj ; I:t fal'uta spal'0
(ie arteliu 'ita lnluo .estas, laii ni, pli teoria ol
estigebla : oni alkiititui;  us ja. iom post iom, pro

ajjutnO kaj la ina1var nlo, komenci pli mallrue

la labora~ tagon, kaj, sekve, pli tnalfrue gin lini ;
antaü la milito, kian la ekonomia stato de Belgujo
kaij tin de najbaraj landoj estis pli sain:1j al nun,
ni rimarkis, vojagante en ilC1niaudo, ke, en la
urboj. la agado estis veki auta pli tnalfrue ol ĉe ni.

Por la miloj (la faboristoj kaj la miloj da junaj
ternantoj (ope (•crte pli ol (lu milionoj en Belgujo)
kiaj devas êiulnatene elhejnli ;i, tute ne estas
indiferente ke, vintre, la eliro okazu (Ii pli truc,
(''u pli u u tltrue rilate al la Ievi ;o de la suno. Ilia
sa ti n estas ŝparinda alinenaii tiom kiom la artefar-
i ta lumo. C. `',\NDEvEL1)I•:.

ZaiHlvIlllO1-ta'0 : Libro-I ig'o
I.n 15-a111 de. l)et'i iii1)1(1 Ia l':Speralntt•,I:tro (I(^

la lIl la nlolti(10 festos la Zamenhof-lagon.
.lam tlt diversaj . ja1'oj, oni c ie lilloktv'.('

organiza•. Iil n 'o-tagon,dtlln I:iii (iu l':s1i runtisto
estas i11\ itallat all'eti allillc11aii tititi IiI)l'OI1.

Se vi ite trovas o1caz/OII por 	 11h1'inn (M111
grupa L1111\t , iio, 111('11(111 	 I11 ('(' :

Ilc'Iga l';sj)cralnto-Ittstillllo, k. S.
21, \\'illeinsstrato, Anher eno.

Grupa' Kalendaro.
A\'l'Vlaltl'ENO.	 Reĝan Esperanto-Grupo

(( La Verda Stelo 	— Kunvenejo « 1)e \Vitte

Leetl\\' ►), I raul:rijl:lei , t , ;\Ventie (le Fratnce : i•iu-
sabate je 20-a 1 2 : (•t Í'EX1'l' 1,.1 lIUll.tiA.\'(>rO.\').

Sabaton la :,-an de Decembro : I'arolado de S-ru Schcrcr,
pri « .lapat►ujo liaj kia interna Vivu »•

Sabaton, la 12-an : Zamenhof-festu.
Sabaton, la 111•an : 1'arohldo de S-ro (:h. Vandcr \'ciccn pri ;
La pulvo el kiu ni estas furitaj »,
Sabaton, la 26-an : Kri.tnaslct'(sto. (:iu Luuportu surprizon.
Dimanĉon. la 29-an : I.ri.tnashfesto por la infanoj, je la

15-a horo.

BRU(;O. -- Brua Grupo Esperantista, Reĝa
Societo. — (:iulnarde, je la 20-a. — SII)EJO:
« (iouden Hoorn-(:(►rnet (l'Or )), placo Simon
Stevin, tel.314..i(.); KUN\'I:NEJO: Kate1o«\'lissin-
ghe)) Bleekersstraat, 2, rue des Blanchisseurs.

Runveuoj cluM Decembro 1936 :
Sidejo, la 1-an : a) Legado kaj klarigado de B. E. (Prez. S-ro

Ch. 1'oupeye). h) liutuorajuj (I'rez. S-ro E. Guillauale).
La ai-an : SCHEREIt-VESPERO.
Sidejo, la l: -an : Zamenhofa Festo (Ptez. F-ino V. l'houris).
Kunvenejo, la 22-an : a) « I'riparolado de F-iun S. \'anden

I3crghc, « \Inzco pri malnova Pcntrarto»-; b) I)ebaio  pri
« Vcgclarisnu » (I rez. S-ro (i. Groolliaert).

Nnnvenejo, la 29-an : Gaja .1artina \'espero, (l'rez. F-ino
NI. \'ancien Berghe).

Kurso por kut'ttencau)tuj : Lastaj lecionoj : Ven(Ire(ie -1-an
kaj 11-an, je la 20-a en la Sidejo.

N. 13. 1.a grupa 1311II.IOTEKO estas mall'erntitu  tinmat•de,
— Icaj anl(ait eiuvendrede. dlliii la (taiiro de la kurso — de la
19-a I.2 gis la :(t-a, en la grupa sidcjo. i3ibliotekistoj S-ro
Karel Deeosler kaj F-ino M. Vandeti t3erghe. Tie ankaü
samtempe: •cnda(to kaj men(lado (te esperanta.joj : libroj,
steloj, potitkarluj, sl(ribpapero, 1%. t. p.

I ELPA \'ENI)E,IO de esperanta,ĵoj estas nlalferniata t.c
1 -lito M. Huvghe, Potterierei, 1, quai dc  la Poterie tllclpa
Pu loliccjo)

BRUSELO. — «Esperantista Brusela Grupo)).
-- hunvenejo: «Brasserie  du Sac», Granda Placo, 4,
iulunde je la 20.30-a h.
La 7-an de Decembro : s(:IIERER-VESPERO.
La 1-1-an : je la 19a 1:2, en Hotelo .Aibert I, Placo ltogier,

festeno je la honoro de F-ino .1ennen, prezidautino, okaze de
;ia argenta jiibileo en la movaclo. Ĉiuj sautideanoj estas in-
vitataj alia i gis la 7 -a, pagaute Fr. 25.—, al P. Ĝ. K. 12.30.48
de « 13rustla Grupo ».

La 21-an : l kstcrordiliara gelierala kunveno.  Tagordo :
;an);ĉ► de kotir.u.

La 28-an : Oni organizos diversajn ludojn.

(TENTO.	 Genta Grupo « Esperantista ►►.  --
hun\enejo en la lernejo Nova Strato Sankta Petto
Ne 45 : ('iumerl:rede je la. î-a Ye ! pere.

monata grupkunveno okazus la lU-an de Decembro (2-tin
jaildun), ee S-ino I)c Rijckc, 22:3 Kortrijkscliestraal, je lu sep
1.4 duono akurate. Tiu kunveno entante la plej proksinut
al la I.i-a de Decenibrt>r ;;ia unua parto estos dcdit?ata por
utentoisiolcnaĵo je la honoro dc Zamenhof ; oni deklanlos
pocziatjoi t (le la Majstro, kaj partojn el liaj î:efvcrkoj. La
Mrupanoj estas pet ataj veni multaj por honorigi «Doktoron
Fsperanto ».

Poste S-iuo De ltvcke parola(los pri vojago tra Ot•ient-
europaj landaj.

La toet kredaj perfektigaj kunsi(loj : okazos kie) kutime, je
la sépa, St Pieters Nieuwstraat IO 45, krom la 30-an de
Decembro (libertempo).

I.a grupo nialfe'•utas tlaiirantan konkurson (kun premioj)
pri buuhumorajoj ; iri estas rimedo por konservi lertecon en
la uzu dc la lingvo, precipe pot• la grupanoj kiuj ne. povas
t.esti vesperajn kunsi(lojn. Oni sendu nacilingvaju tekstojn
kun esperanta traduko, al la prezidanto de la grupo,
montrante la foulon (kun dato), cl kiu oni Cerpis la bon-
l)uulorajojn.

Grupaj Raportoj :

.1N7'VERPENO. - Reĝa Esperanto-Grupo La Verda
Stelo ». — Post la parolata ĵurnalo de la 7-a, kiu bone
sukcesis, S-ro Ieaes, la 14-an taris interesaju rakontajil pri la
ntiliiu kaj la Arniistica momento. S-ro I3otTejon kore dankis
lin

Sabaton, la 21-an la teatra vespero estis anstatatiata de lerta
parolado de S-ro Vcrniuvten, kiu pi itratais la teuton « La
Od1teo kaj la greka viri no ». Kiel tiam granda sukceso,
aplatido kaj varmaj (tankvortoj.

l3lil'(;O. — « Bruĝa Grupo Esperantista a. Reĝa Societo.
^- La 2O-an dc Okt. en la Kunvenejo, okazis konkursa vespero

• sub gVidado de S- ro Groottiacrt liaj de F-iun M . Vandcn Beeghe.
Tridek gemcmbro.j 1)artoprenis kaj premioj estis gainataj de
S-ino•Groothaert, S-ru Van Rove. S-eo Roose, S-ru Delcloo,
F-ino C. \Villems kaj F-ino C. Leibrand.

La 27-an, en la kuuvencjo, kvardek-kvin ecestanto,j elektis
la simpatian samgrupanon S-ron Doucha tups, kiel prezidanto
de la Surpriza Vtsi ero. La t►ekonata,j premi oj, hunpartita . j
de eitij, estis disduualaj per lotumado kaj tiu malfermu
okazigis novan ri(Icicsplodon.

La 1-an (ie Nov. ntultnonibra delegacio, inter Lin oni
rimarkis kelkajn novajn membrojn. partoprcnis kun la grupa
tl,tgo en la funebra sekvantaro gis la milita tombcjo.

La :3-an de Nov., en la Sidejo, la latlprogranta legado (le
H. E. ne povis okazi. Laŭ propono de S-eo R. cirovermati,
amuza (lebato pri e Longaj kaj mallongaj virinvestaĵoj »
estis organizata. Sinsekve S-ro Grovcrman,  I -ino A. Roere-
boonl, S-rtij I)c Voughl, Tanghe, Roose kaj Poupeye prenis
la parolvicon. l'ot• fini la vesperon oni diskutis la programon
de venontaj festoj.

La kunveno de la 10-a de Nov. okazis escepte en salonego
de « Caft Iielgc » tc S-ano Ilasenbroekx. Speciala komisio por
organizo de halo la 22-an de Febr. estis starigata. Roldis-
(tona(to de teatraĵo «Gccdzigopeto s estis farita kaj legatlo de

E., prokrastita de la antaiia kunveno, ankaü okazis.
La 17-att de Nov. okazis kantvcspero en la Sidejo, sub

;. vidado (le F-ino :\. Rocrcboum kun piano-akompaua(lu de
S-iuo Van Roye. Sau)ten)pe la balorganiza komisio havis
sian unuan kunvenon en aparta salono.

La eletneuta kurso sub gvidado de S-ro (: h. Poupeyc
dain•if;as Lon bona sukceso,



Ver•kis Del fi Dalr'Iau — 19,3 c m.X12,3 cnt. — 96 pî1, — Pr•e:o
',estimas - U(1.

I.a jena li breto ne estas en Espéranto sed kun esperanta
teksto kaj la sistemo estas uzebla aukan por Esperanto.

Kiel stenografo, nd trovas la verkon tre interesa sed ne
rajtas pretendi ke tin ail Alia sistemo estas pli bona, ĉar ciu
stenogratisistento estas bona, kctndic"e ke oni g3iii konu.

La verko, bele kaj zorge eldonita, carte faros nemaluatiudatu
prupagandon por Esperanto en la katalunaj stenograliaj
nteclio_.

DOCUIIIENT del prv/'essor• catala Delfi Dalrnau al politic
espongal:llanriel:l:ana, de Delli 1)alrrtau L. K.

Vere tragike impresas la legado de ĉi tin volumcto en kiu la
faune konato P-ro D-ro Delli Dalmau klarigas sian vidpunkton
pri la organizo de la ltispana registaro, duan la tnilitobuĉado
postulas cd:dire multajn vivojn en tiu lando.

Dalu)au en sia nacilingva verksto adresita al la hispaua
politikisto Azana ne celis militon, eĉ ne celis separatismon
nek aütononaiou sed simple centralizacion laït la ekzemplo
de Belgujo, kie Ii estis plurfoje por fari specialajn studojn
pi•i . g;iaj organizoj lingvaj kaj politikaj.

Ni admiru S-ron Ualmau kiu pace laboras por la bovo de
sia popolo kaj esperu ke ĉio arangigu kiel eble plej baldaït,
sen plua sangverŝado.

FRANCHO %iME kaj Ko
Rue des Pierres, 80, Steenstraat

BR UĜO
(:iuspecaj Stofoj kaj silkajoj
Blanka tolajo — Trikotajoj

1leblaro —

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

2, Philipstockstrato 	 BRUĜO

K()RSAJOJ — TOr.A.JO.1
t.ivcras en tu ta Belgujo liaj laïl ki)respondaj atendoj

BELGA MARBOR]DO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Boue konata de multaj Esl)erantisto . j
P. BENOIT, Delegito de U.E.A. Posedanto

111 .1..11 1 I .S I'1 . .1 ; 1..\ I l' I O

mendu ce E3ELGA ESPER -ANTO-INSTITUTO
tttt) 	 .I( ►1

1. 1 t'In.21)I
208
205
209
220
221

239 „ 	 Mu

L,tlenilnrni Lnj tigt.ntloj ekzi%Itl% kun nantira kaj kuit f'r:tnca teksto.
Por Ii h ro kun Il tntlrtt teksto altiotttt al la ir .la literon i:.

Kalendarojii kaj Ajendnjn
N

Stilt kt)Ionoi

• ►►
I tigOl)r O Ouro:du)

•
klI%IIltl(i

a	 (xeit inhtt(tlttnj)

1^11)I ill 	 l' ;l li()
111•:'l'lt)1.O ! Romano ib l'/dort .^ rnelair Trcrdrslis el

mullct lingvo : II'illictr'I tlaikq. bldonis 	 lite 1.:sper■cnlo
Publislting ( :^. — Vol. I : :t2o pinoj : 12 X 19 cnt. Vol. II : 32o
pueoj : 12X1:1 en,. .4 inbuis ( a lhugoj, kun reaspekla I.iirlott-
hindajo kaj ( pca•1a sirnikovrilo, kuxlus :! t G p .+ li p.

La 11-a kaj 12-a libroj de la I'opulara Esperanto-Biblioteko
alportas denove ;;randan gZojun re la espet•antistaj lihro-
ainantoj. Pli kaj pli la scrin elduttata de «'l'he Esperanto Pu-
blishing(:•.,), en Londunu, luetti•- en la ombron la apet-intajojut
de la onia, netlei landa I'. l . li.

Estas dank'al jena voku Ice la amerika verkisto Upiva
Sinclair igis imputaru. Estas nutluii, en tiu verko. pli ol en kiu
ajn alia, ke ni priaïldas. ke ni vidas, sentas, kaj eĉ inen' kun-
vivas la vere antcrtican

En la romano verkito mil la kutima maniero de 1lplon
Sinclair ni sekvas, mu lon post paŝo, liunt) , la junan filon de

Paĉjo », potenca usonu petrolmagnato.
«Paĉjo )) komencis iam kiel malriĉega bubo kaj nenia m

forgesas atentigi pri tio sian filon kiu estas ĉiam llanti' al
flanke de sia patro kaj el' partoprenas tics negoevojagojut.

Dan k'al la eter n a I( I(itil :',> , « kisi :' » kaj «pro kio .'» kaj kia
ĉiatna respontlaclu. ni ntoutente vivas en la mondo de la
petrolmagnatoj, mon d o foje sincera kaj honesta, mondo ofte
tia, de diboĉu kaj Icoruplo.

S-ro \\',Ilian) Ilailev estas gratttlinda pro la laboro kiun li
efektivigis : tradukadu (Ie 625-pag a libro en bona, alt-
kvalita, literatura lingvajo klara, flua, korelcta.

• La E. P. (:.:titc tenis sian rcputaciou kaj P. E. B. kontent-
igis ĉiujn siaj It :ibonanttjn, eĉ la plej l)ostulcmajn.

ILUS'Iltl'l'A l.Eli\OLltiltO DE ESPERANTO por praklikO
komenca kurso. 1•eikis Delf Dalntarc 1.. K. 25X17 cm. — :1(l
pu§oj. -- Vrc_o : I a 'I O(' ilingo.

Pli kaj pli ni vidas rekttuetodajn lernolibrojn sed plejparte
ili ne enhavas niulton interesan por kursgvidantoj nient.  1'iti

ĉi lernolibro tanncn estas nun de alia speco ; pro la multaj
specialaj klarigoj kaj konsiloj gi ig;as modelo kaj fonto por
knrsestroj kaj profesoroj kiuj deziris ekuzi la senperan
nt. todon.

Ni havas nur du malgrandajn rimarkojn fa rotajn : ne
trovigas pag;onotnbro en la libro kaj trovi?as franclingtea
teksto sur unu el la bildoj.

Entute la verko estas tre zorge prezentita kaj meritas ĉies
ateston.

'l'AQUIGRAFIA CATALANA sistema Bvada-adaptacio de
Dcl fi Dalmair. bona por as /rances, anglĉs, ilalih, pnrtirguis,
espangol i esperu►tto, .11è•t(>de : Didacic.

1 tago•
so i. (. h l pago

2 tagoj
sur £ iu pago  

1(t.--

10.25

11.75

11.50

1 1. 75  

17.75   

131t1'SEl.t) • ENperuntlstu Brusela Grupo ». — La prov-
le(.iOno orgunlxllu de « i:speruntista Rcprezcntantat•o 13rttscla»
en l'alais des 13caux-Arts bone sukcesis : l'eestis proksimunie
1300 personoj.

Dum la tcntang o, Iciu okazis en apuda salono antan la prov-
Ieeioho, oni rimarkis la (cestOIi de Sinjorino Jlorris, Usona
Atjtbasadoredzino.

J) u Rentpeneers peezehtis en« Ilrusela Grupo» sukcesp]enan
filmon, pri la Internaciaj Kongresoj.

(,NNTO. -- «Genta Grupo Esperantista». — .1e la I;utitna
dato, tio estas la duan jai'idon (Ie la monato, okazis Ia monat a
grupa kunveno : S-ino De Rijckc akceptis en sia Itc•jmo, teni
sia kutima afabla gasicmo, la grupanoju.

(:ar oni estis unue uzinta gravctan teiupo n por interparolt
pri estontaj ktu)vcnoj, S-ro \'an(levcldc nur parte faris la
auoucitan parulacteton, cl onante icellca •jn rapidajn klarigojn

pt i la ntezurado cl• tempo, kaj pri ĝiaj diversa,_ enuoj. Per
kelkaj bildoj kaj ilctoj, li ateittigis pri la kialoj de la difer-
encoj inter Iiuj enuoj, kaj n'i n lu is modelojn de sunhorlogoj.

S-ro l:ctm. l.üdür, per klara raporto, enkondukis dis-
kutadon pri : « por an kutttraü alkoholo », niontr.tnte
la mulbunajujn de la kutima uzado de alkoholo, kiu tro ofte
regas la homan vivon. Li tamen citis kelkajn momentajn
:tvantag;oin de la uzo de alkoholo, precipe ke « je \fino vercco»
kaj lcc sub la intlun de alkoholo, homo pli facile maltintas
ciang;cron.

En la diskutado oui r;enerale konsentis pri la tezo de la
raportisto : eê ntontrig?is opiniu Ice chie iom da alkoholo
povus Iluc paroligi esperantano •jii kiuj kutime iom hezitas•
Jen nova rimedo por nia propagando.

Fine, post. trinkadu (Ie bona taso da teo, S-rino 1)e Rijckc
amuzigis la ĉeestantojn pel' atnikaraj ludoj, tiel ke u u i
konstatis ke la tempo tro rapide fortluis.

Dum la merkredaj pet•fektigaj kunvenoj, diversaj grupanoj
legis bonhuntorajojiu el « La l'irato»; oni aiidis interesan
p:u•oladetou de S-rd De Itese pri la utileco (le aerutno de la
homa haŭto ; tiu okazigis dum du kunsidoj intcrparoladoj ut
pri la ventaj kutiutai t'e diversaj popoloj.

LA LOUViÈRE. — « Verda Stelo ». -- La 6-an (le Novetu-
bro okazis lcotnitata kunveno en « Brasserie Centrale» Drapeau
Blanc. Post la kurso, la membroj (le 1'kotilitato kunsidis sub la
prczidanteco (le S-t'o "l'assin, kiu malfermis la kunsidon,
(tirante sian Bojon vidi la daüran sukceson de la kursoj, kiuj
kune eukalkulas aukoraü tridek lernantojn.

La unua punkto de la tagordo estis la uegularo de
Biblioteko. Oni decidis aĉeti ŝrankon por ennicti la librojn
jam posedataj de la grupo. S-ro 'l'assin profitas je la okazo
por danki kaj esprimi la generalan dautketnecon al F-ino
V. Thooris, kiu sendis kelkajn librojn tre interesajn.

Oni metis je la dispond de S-ro Jacques, vic-prezidanto  la

sumon je 200 frankoj por aĉeti librojn.
La 2-a punkto, estis projekto de propagandiloj.
Por disdoni al ĉiuj personoj kiuj sin interesas al esperanto

oni decidis presigi faldfoliojn entenantaj la diversajn
necesajn informojn pri la grupo, kursoj; ankaü pri Belg:t
ligo, kaj I. E. I..

La kunsido tinig,is en kora atmosfero kaj la koulenteco (le
ĉiuj komitataj membroj pruvis la plenan sukceson de nia

. juna rondo.

GRATULOJ.

— Al S-ro lanterna, membro de a La Verda Stelo » (Atlt-

verpeno) pro la distingo, kiun li akiris okaze de Iia 40-jara
dejot;jubilco ĉe la Nedcrlanda pilct-administracio. Sia Regina
^ld to \Vilhelmino tr:utsdonigis al li, la argentan medalon de
la Ordeno de a Oranje-Nassau ».

Niaj plej koraj gratuloj iras al li.

INTERNACIA ESPERANTO -LIGO

KOTIZOJ 1937

MJ Fr. 22.00 	 MA Fr. 10.00

MAI-1 Fr. 130.00 	 MS Fr. 200.00

Patrono Fr. 750.00
\ih:\iI31iO KUN .JARLIBRO (\IJ)rice\'as membro-

karton, st'rvokupottat•on, kaj la Jarlihron.

I1:\iBR0-.113ONAN'l'O (\IA) ricevas meinbro-
karlon, servokupoiiaron, la Jarlihron, kaj la
monatan olicialan gazeton dum la jaro.

IE\i13R0-Â13ONAN'I'0-r1EROL1O (\'1 AH) ric-
evas tllettlbrokal'ton, scrvokuponarttn, la Jar-
lihron, kaj la semajnan gazeton « Herol(Io (le
Esperanto )) dum la jaro.

MEMBRO-SUB'I'ENANTO (MS) ricevas membro-
karton, servokul)onaron, la Jarlihron, kaj la
monatan oficialan gazeton ; I: rom tio li rajtas
ricevi premion.
Noto : la olicialaj gazetoj estas  Esperanto Inter-

nad(' monate, kaj Ilerol(to de Es1)ei(tnly semajne.

Pagu vian kolizon al :

Via grupo :di al R. B. I,. I?. kune kun la l:olizo,

kintt 1)or la Ligo estas Fr;  30.--
Lelerojn direktu al Ia '1'critoria Sekretario S-ro

Van den Bosselle, \\'illemsstrato, 21. Antverpeno.

La Gazetaro parolas...
Redaktas : H. A. R. S.

—The \Voriel l ellowship ol' l'llittlate Religion, 1.1 E. 23-til
St., Ncw lork City, tulntonda organizajo, reprezentanta

Scienco-licligion, uzas lap-on por tnternaciaj interrilatoj kaj

havas specialan Esp. fakon.

— En la Esp. ponto en Arnhem ĉi - somere okazis interalic

speciala kers() pri Esp. Iitcraturo, gvidata de roman« advokato

Sigismundo Pi ag:tno.
-- I:n 13rno Alta 1lopollernejo de Komensky envicigis

Esp-on en si:lu autovan l)li4lantott.
- -• Al la listo de la transaj kot uu uuntaj konsqantaroj kiuj

voc'donis favore al I:sper.lntu. alcltnigis Nantes.

— En lBesançon (Francujo) fonutig is nova Esperanto -grupo

Ic ies prezidanto estas ttniversitata rektoro.
— Danlando. — Nun estas ja i)) 1) ('ana.l gazetoj, kiuj èiu-

semaĵnc en la t•adioprogramo aperigas Ia plenan E-prograinon.

— La feriokursoj t ent Helsit i r pat•tuprcnis 2u geinstt uisto,l

en la element« kurso kaj 110 personoj (le 11) nacioj en la du

daiu•ig j kursoj.
— Norvegujo. --- Oliciala l iindullernejo de Oslo festis dunt

aügustu la ;)-au datrcvenon de sia fondig;o. E estas laïtvola

falsu en la lernejo. — « Fjernsyn & Radio », grava radioĵurnalo

en Oslo ekde aŭgusto publikigas i•iusemajne la E-radio-

prc)gramojn. La santon l'aras jont de kelkaj jaroj «Radio-

bladet» kaj «ilallo-Halls», anihaŭ en Oslo. — Internacia
E-kunveno Okazis en hongsbcrg duin atigusto, nrallg sta de

F-ino E. Fleischer. -- Gazetara Komitato de Norvega E-ista
Ligo dum la unua duonjaro 1936 registris entute 771 artikolojn

kaj notojn pri E, aperintajn en 130 diversaj taggazetoj kaj

jnrnatoj.
(Verda Revuo).
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La « MINIPIANO
PREZ EN TATA

G. FAES
Sehoenmarkt. 16

Marché aux Souliers

ANTVERPENO
kostas

Fr. 3.250,

Anoneetoj
TURNU VIN AL SAM I DEANA,I F If\IO,I :

EN BRUĜO
ALGRAIN-COUCKE, 23, Vlamin;str. rue Flamande,

Tel. 33424. Nunteu►paj Novajoj por sinjorinuj kaj knabinoj.

CAFÉ de la BOURSE, Granda Placo 22. Christiaens, Tel. 31424
Rendevuejo de la Esp - istoj dum la someraj koncertoj.

Café VLISSINGHE, Vital Jel►ansart, 13leekerstr. 2, rue des
Blanchisseurs. Kunvenejo de B.G.E. Artaj kaj ordin. vitraĵoj.

RACHEL CARPENTIER, Genthol'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, Fromagoj.

DE GUCHTENEERE, J. « Agence Maritime Minne », Komvest,
44, Ŝipn►aLlero, Transporto, Eldoganigo, Asekuro, T.:33422

FOTO BRUSSELLE, Steenstr. 41. rue des Pierres. Tel. 33411.
Fotogralado indu stria. Foto- hino-Ap.u•atoj, Alceesoraĵoj, laboroj.

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

M. HUYGHE, Potterierei, 1. Ilustritaj poŝtl:artoj , ĉiuspecaj
►ncu►orajoj pri Bru o. Helpa Poŝtoficejo. Tel. 31561.

LONGE, Vlamingstr. 26 rue Flamande. Kafo, 'l'co, e:okolado,
Biskvitoj. Tel. 31150.

•

Emiel MESTDAGH, Moerkerksche Stw. 113 St-Kruis, Tapet -

isto, Murpaperoj, Tapiŝoj, Drapirajoj, Se„eggj.

Ph. MICHOLT, Koningenstr. 7, rue des Rois, apud l're;ejo
Sta Walburgo. --- Roboj, Manteloj.

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

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

RAHIER. \Vapenrnakerstr. 4, R. des Armuriers, Bombonoj.
Migdalmiclaĵo. Buteraj vatletoj.

J. ROOSE, Edo Guido Gezelle 15. Te l. 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. (le la Monnaie. Tel. 33607.
Porkaĵoj, (:asaĵoj, kortbirdaĵoj.

WITTERYCK. Steeubrugge, Tel. 33313.
(:iuspcc•aj Esperanto -presaĵoj.

L. VAN WASSENNJOVE
2, Philipstoekstrato — BRUĜO

Lil)rotenado—Organiza(lo kaj enskri ho de la libroj
— Kontrolo — Starigo de Bilancoj — Raportoj —
Serĉa(loj — Ekspertizo •j — Komercaj In formoj.

RADIOLUX. Steenstraat 94 Brugge, 'l'el. 317.85
KON'l'RAI.' LA (:EFPRE(;EJO

RADIO AP .1RATO.l—FONOGRANO.I----DISKO.I
LAMPO.] — (:IO POR ELEKTRO -- K. 'T. P.

ESPERANTO PAROLATA

RADIOLUX, rue des Pierres 94 Bruges. Tel. 317.85

Estraro de « Belga Ligo Esperantista )^.
Prezidanto: pro Paul Kempencers, 1:1, Avenuo Montjoie,

, 	Uccic. ('['el. 44.33.00).
Vicprezidanto : S-ro Léon Cogen, 32, Dreef, Ninove.
\'icprczidanlino: F-ino Yvonne 'I'hooris, 4, Wijnzakstraai.

R. de l'Outre Brugo. (Tel. 320.86).
Ûenerala Sekretario-Kasisto : S-ro Maurice ,laumotte, 44,

Avenuo i)c Bruvn. \\'ilryck (Antverpeno)• ('l'cl. 777.58).

1'oj' pagoj de l.oli_oj, anoncoj, abonoj kaj
donacoj. P. L. K. 13371;7 de Iielga Ligo
F.sperantislu (11 7ilri jck-Anlveipeno).

Por pagoj (Il 1. E. L. provizore (II 1(I prin(II((
P. C. K. 41)9.91 de Sru G. Van den Bosselle,
l('l'l101'1(1 sekrel(I1'io.

Por pagoi al 13elga Esl.teranlo-Inslitulo
P. c. R. 1689.38, :1nlv('I f)elto (Willenis-
slr(I10, 21).

OS'l'ENDO 	 B[LGUJO
HOTEL VROOME

20, BULVARI)O ROGIER. TEL.37
RENDE I'('O I)E LÀ ESPER.L"s TIS TOJ

HOTEL DU CORNET D'OR
2, PLACE SIMON STEVIN (BRUĜO)

Sidejo de la Bruita  Grupo Esperantista (Bega Societo).
'l're koml'ortaj ĉambroj, bonaj n►anjaĵoj.
Oni porolas Esperanton.	 L'nglish spoken. 1)S (106).

Presejo de RELGA ESPERANTO-INS"1I'l'UTO, lioopera Soc.,'\Villcn►sstratn, '21, ANTVERPENO.
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