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ANTVERPENO MORTIS

La XXVIa brilege vivis sian mallongan Vivon
Tutkore kaj plenanime mi kunvivis

la XXV I -an.

En la proksima numero, mi diros
miajn konkludojn al vi, Kara Leganto.
Sed tiun ĉi monaton mi petas la per-
meson ne skribi ĉefartikolon, kaj lasi
la parolvicon ol aliaj.

Al ĉiuj tamen koran dankon.

Maur. JAUMOTTE.

ricevintaj eI la manoj de S-inoj Schoofs
kaj Jaumotte kaj F-ino Morrens la ko-
vertojn, kiuj estis tie en bona ordo
kunigitaj kaj kiuj enhavis ĉion, pri la
kongreso, kaj estis momente babilintaj
kun la membroj de la LKK i.a. kun
S-roj Jaumotte, prezidanto, Boffejon,
vicprezidanto, Faes, sekretario, Van
Dijck, kasisto, De Hondt kaj Verman-
dere, delegacio foriris aŭtomobile al
la enterigejo de « Schoonselhof » por
florumi la tombon de Frans Schoofs.

lia koro edzino kaj lia knabo Leon
Mem ĝis larmoj kortuŝita F rno

Thooris meze de Ia silento, demetis
ftorgarbon sur la tombo, post krom

ĉeestantoj respekte salutis la tom-
bon.

ĈE LA MONUMENTO AL LA
MILITMORTI NTOJ.

La delegitaro tuj prenis la vojon ol
la centro de la urbo kaj je la kvina ek

La oficiala fotografojo de la kongresonoj.

Pluvis sur la urboj kaj kamparo,
kiam la plimulto el Io Kongresanoj
forlasis siajn hejmojn por veturi Ant-
verpenen.

Pluvis same sur la Skeldurbo, kian,
Sabate posttagmeze la unuaj grupoj
alvenis en la Kongresejon. Sed baldaŭ
la nuboj forŝoviĝis kaj la unuaj pro-
grameroj povis okazi se ne sub hela,
almenaŭ sub seka ĉielo.

Post kiam ĉiuj estis en la akceptejo

Tiu delegacio konsistis eI S-ro Kem-
peneers, prezidanto, F-ino Yvonne
Thooris, vicprezidantino, S-ra Jaumot-
te, ĝenerala sekretario, S-inoj Staes
kaj Kempeneers, de la Brusela kaj Ge-
roj Van Roye, de la Bruĝa Grupo.

En la enterigejo, F-ino Thooris diris
kelkajn vere kortuŝajn parolojn, en
kiuj ŝi promesis ke ĉiuj ni sekvos la
ekzemplon, kiun donis nia kara pioni-
ro kaj gvidinto kaj staros ĉiam apud

zakte renkontis antaŭ la Nacio Banko
la aliajn Kongresonojn, kiuj venis de
la akceptejo.

La ceremonio estis tutsimplo. Ciuj
grupiĝis antaŭ la monumento. S-roj
Kempeneers, prezidanto de Reĝo ©el.
ga Ligo Esperantista, kaj Jourrotte,
prezidanto de la LKK, tiam antaŭen
iris. S-ro Kempeneers demetis belajn
florojn kaj ambaŭ restis dum morren•
to silente klinitaj.
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ildekstre: la delegocio de la Kongreso, ĉe la tombo de Frons Schoofs, dum F-ino Thooris paroladas. — Dekstre: S -roj Kempeneers, pre-
lanto de Rega Belga Ligo Esperantista, kaj Jaumotte, prezidanto de la LKK, klinijas antau la monumento al la  militmortintoj.

La kongresonoj, post la akcepto en la urbdomo.  Meze de ili, -S-ro Jules Somers, lo skobeno,
kiu ilin akceptis.

ENERALA LABORKUNSI DO.
upe ĉiuj tiom kune promenis al la
'msstrato, kie okazis mallonga
al la bela magazeno de « Belga

-anto-Instituto » kaj post tio, ĉiuj
urba parko, direktis sin al «Wit-

?euw» kie okazis ĝenerala labor-
ido
-o Jaumotte bonvenigis ĉiujn en
erpeno kaj donis kelkajn klarigojn
r okazontaĵoj.
ro Kempeneers tiam priparoligis
atuton de IEL. Tio ekigis kelkajn
indojn nome de S-ro De Ketelae-
ju kaptis la okazon por atentigi
pri la fakto ke lia for- laso de la
no de Ĉefdelegito, tute ne rilatis
starigo de IEL kaj ne povis rilati
, ĉar IEL ne jam ekzistis je la
enta kiom li, dum la Kongreso de
ouvière, eksiĝis el sia funkcio. Li
e plene aprobas la laboron de IEL.
ro Bas, tiam donis klarigojn pri
agando kiun R.B.L.E. intencas fa-
.aze de la veno al Belgujo de cen-
to malfeliĉaj hispanaj infanoj.
j estos farataj apud la oficiala ko-
to, por ke per Esperanto oni povu
ciligi la alprenon de tia infano en
taj hejmoj.
-o Bas kalkulas je ĉies helpo kaj
.as ke niaj fremdaj amikoj post
al sia lando, ekklopodos starigi

milan agadon.
st diskuto pri la kunmeto de la
nistrantaro S-ro Kempeneers fer-
tiun kunsidon kiu estas sekvata
cunveno de la administrantaro

KUNVENO DE LA
ADMINISTRANTARO.

Jm tiu mallonga kunsido, oni
as la estraron de la Ligo.
kve al lia peto, estas akceptata la

eksiĝo de S-ro Cogen el lia funkcio de
vicprezidanto Li estos anstataŭata de
S-ro Jaumotte.

La funkcio de ĝenerala sekretario
vokos. Oni dividos la laboron inter la
tri sekretarioj kaj post unu jaro oni
vidos ĉu tiu labormaniero estas bona.

S-ro Tassin estos konfirmata en la
funkcio de kasisto, kiun li akceptis tri
semajnojn antaŭe.

La Prezidanto tiam proponas ke
S-ro Cogen konservu la rajton je la ti-
tolo de « emerita vicprezidanto ».

Ĉar la « konstantaj komitatanoj »
forfalis en la nuna estrado de la Ligo,
li ankaŭ proponas ke S-ino Elworthy
povu porti la titolon de « emerita ad-
ministrantino » .

GRANDA KAI A.REDVESPERO.
Kaj restis ĵus la tempo al niaj gvid

antoj rapide manĝi ion en apuda resto
racio kaj tuj iri al la bela salono

Chatelet ».
Gronda marrnora enirejo kondukas

a! la vestejo kaj poste al tre alloga
salono kun spaca scenejo.

Ĉe la eniro G-roj Jaumotte en ves-
peroj festvestaĵoj kun verdaj ornom-
ajoj kaj kun verdaj alt-ĉapeloj tuj
montras al ĉiuj en kiu spirito ili estas
oetataj eniri.

Speciala mult-instrumenta muzik-
isto krom-helpas por tuj krei en la sa-
lono la kabared atmosferon.

Multegaj kongresanoj jam ĉeestas
kaj baldaŭ havos la okazon ĝui tre
belan, sukcesan progromon.

Se la Antverpenaj amatoroj sin pre-
zentas por la unua fojo antaŭ la pu-
bliko, oni pri ili povas diri, ke ili nepre
volis tion fari en plej bela formo.

La unua numero estas kunkantajo,
laŭ aria « Madame la Marquise », de
la Kabaredaj « Knaboj » S-roj Ame-

ryckx, De Hondt, De Schutter, Faes
kaj Vermuyten, sub la konduko de
F-ino M. Jacobs.

Ĉiuj ĉeestintoj estis invitataj kun-
kanti la rekontaĵon, kies versoj aperis
sur granda tuko:

Ne timu do Sinjoro Prezidanto
Troviĝis jam bona rimed'
Se estos tru' en la Kongresprogramo
Vin turnu al la Kabared'

per deklam', humor' koj kanto
Ĉiujn allogos al Kopgres'
Kaj tiel helpos al la propaganda

La Esperanto-kabared'.

Tiam ni aŭdis humoraĵojn de S-ro
Willy De Schutter, kiu estos ankaŭ la
«speaker» dum la tuta vespero, anon-
cos ĉiujn numerojn kaj kaptos la oka-
zon par ĉiufoje rakonti mallongan
spritaĵon.

S-ino Faes kaj S-ro Ameryckx zor-
gis pri tre belaj indivjduaj piano- kaj
kantnumeroj, kiuj akiris belan sukce-
son.

Krome la programo antaŭvidis tri
malgrandajn oktojn : « La Kolbasoj »
de S-ino J. Van der Veken-Van Bo-
ckel, en kiu F-ino Jacobs, S-ino Ame-
ryckx, S-ro Faes kaj F-ino Rickson alias
S-ro Ameryckx, havis okazon montri
veran talenton; «Mensogeto» de S-ino
L. Faes-Janssens, en kiu F-inoj M.
Hofkens kaj J. Van Eeckhoven kaj
S-roj Ameryckx kaj Sielens, siavice,
sukcesis altiri la atenton kaj havigi al
si aplaŭdegon.

Aparte ni volas paroli pri la tria akt-
eto « La Grafo mortinta », malnova
hispana legendo, tradukita kaj prila-
borita de Jaum Grau Casas, kaj por
kiu S-ro Faes kunmetis plej belan
akompan-muzikon. Tiu duo, prezenti-
ta de F-ino Maria Jacobs kaj S-ro H.
Vermuyten, estis vere arta kaj im-
presiga. La parodia prezentita tuj pos-

te de F-ino Hofkens kaj S-ro Ame-
ryckx, laŭ teksto de S-ino Faes tuj
kreis ŝanĝon de la atmosfero.

Aldonu ni ke S-ro Vermuyten de-
klamis krom ĝenerala proloĉo an-
kaŭ prologon kaj epilogon por « Men-
sogeto », kaj montris en tiuj numeroj
ne nur sian deklarnan sed ankaŭ poe-
tan talenton.

Je la fino, S-ro Jaumotte supren -
irinte la scenejon disdonis kun floroj
al la sinjorinoj ankaŭ plenlaŭdajn vor-
tojn al ĉiuj partoprenintoj. Li ne for-
gesis ankaŭ danki S-finon Van der Ve-
ken -Van Bockel, la gvidintinon, kiu
ankaŭ estis ludonta rolojn, sed kiu
lastmomente devis esti anstatcŭata.

La karakterizo de tiu ĉi spektaklo
estis ke ĉiuj numeroj, tamen tute di-
ferencaj laŭ spirito kaj enhavo, sekvis
unu la alian, sen ja interrompo, kaj
prezentiĝis kiel kompleta vesperpro-
gramo.

La aplaŭdoj kiuj sekvis ĉiun nume-
ron montris ke ĉiuj ĝuis la ludadon
kaj estis en la plej banc atmosfero
kiam tuj poste komenciĝis vigla donc-
parto al kiu ĉiuj partoprenis plenani-
me.

DIMANĈMATENE.
Dimanĉmatene, okazis en la ĉef-

preĝejo Di-servo kun bela prediko en
Fsperanto, de Pastra J. De Maeyer
kiun la kongresanoj jam bone konas
kaj kiu bonvolis fari al la kongresan-
aro tiun servon jam en diversaj an-
taŭaj kongresoj

Tuj poste ĉiuj kunvenis antaŭ Ir
enirejo kaj post kelkaj klarigoj de la
prezidanto de la LKK pri la ĉefpreĝ-

ejo, pri la forĝisto-pentristo Quinten
Metsys kaj poste pri la statuo de Bro-
bo kaj la legendo pri Antverpeno, ĉiuj
eniris la Urbdomon, kie ilin atendis
s-ro Jules Somers, skabeno, kun kelkaj
komunumaj konsilantoj.

S-ro Jaumotte prezentis la kongres-
anojn. Tiam D-ro Kempeneers dankis
la urbestraron pro la akcepto. Li me-
morigis pri la fakto ke en tiu ĉi sama
salono jam diversfoje estis akceptataj
kongresanoj tutmondaj kaj inter ili
D-ra Zamenhof, nia Majstro.

Li memorigis ankaŭ pri la ora jubi-
leo de nia lingvo kaj pri la 30-jora ek-
zisto de la Reĝo Esperanto-Grupo «La
Verda Stelo» starigita de Fr. Schoofs
kaj kelkaj amikoj. Inter la plej mal-
novaj Antverpenaj samideanoj li citis
S-ron Ritschie kaj S-finon Elworthy-
Posenaer.

Li esprimis la esperon ke la urbestr-
aro de Antverpeno uzos Esperanton por
la pli bona kompreniqo de la multaj
fremduloj kiuj loĝas en nia havenurbo.

La Skabeno respondis kaj dankis por
la bonaj vortoj kiujn la Prezidanto di-
rektis al la urbestraro. Li promesis ke
li insistos apud lia kolego de la pu-
blika instruado pri la eventuala instigo
al instruado de Esperanto al la fremdaj
infanoj

Li en tre afablaj vortoj parolis pri
« La Verda Stelo » kaj ĝia prezidanto;
li memorigis ke Frans Schoofs, ne nur
laboris sur la Esperanto-kampo sed eĉ
dediĉis sian ordinaran vivon al alta
cela, la konstruo de loĝejoj kom-
fortaj por la laboruloj; rememorigis ke
S-ro Ritschie estis la direktoro de la
urba oficistaro kaj en tiu funkcio an-

kaŭ multe faris por Esperanto apud la
aŭtoritatulaj, kaj finis per bela laŭdo
de nia lingvo.

S-ro Jaumotte tuj faris la tradukon
de tiu flandre dirita parolado, kaj tiel
kaptis la okazon por montri al la ska-
beno la taŭgecon de nia lingvo.

Vizito kun klarigoj al la diversaj sa-
lonoj de la urbdomo, fotografado an-
taŭ la urbdomo, kaj for ĉiuj iris por
promenado tra la malnovaj kvartaloj
de la urbo kaj tiel ree al la centra, por
!a fotografado sur la ŝtuparo de
Operdomo.

LA SOLENA KUNSIDO.
La oficialan raporton de la sekreta-

rioj pri tiu ĉi ĝenerala kunsido de Reĝa
Belga Ligo Esperantisto, dum kiu oni
festis la Antverpenan Esperanto-Gru-
pon «La Verda Stelo», la pionirojn
S-ron Cogen, kaj S-finon Elworthy kaj
la malnovajn samideanojn kiuj jam
dum kvaronjarcento estas en la mov-
ado, aperos en la vekvanta numero.

KOMUNA TAGMANĜO.
Aprobinda navaja en tiu ĉj kongre-

so estis la komunaj manĝoj, kiujn
preskaŭ ĉiuj kongresanoj ĉeestis kaj
l'. iu estis la plej bela okazo par multaj,
interkonatiĝi kun ĝis tiam nekonataj
samideanoj.

La dimanĉa tagmanĝo okazis en be-
la salono de la « Restoracio Roxy » kaj
inter la diversaj manĝoj, kelkaj infanoj
de Antverpenaj Esperantistoj, dekla-
mis kaj kantis. Inter ili estis F-ineto
Stella kaj S-eto Hugo Vermuyten,
S-eto Willy Boffejon, F-inoj Hilda kaj
Maria Van Dijck, Cecile Faes, S-retoj
Jan Focs kaj Henri De Hondt, kiuj en
apartaj numeroj kaj en kunkantaĵoj
varme aplaŭdiais sin

S-eto Roger Jaumotte legis poste
leteron, kiu klarigis la kialon de la ma  -

nifestacio de la infanoj. Li sin turnis

al F-ino Thooris dirante :
« Juni de longe vi esprimis la deziron

vidi la infanojn de la Antverpenaj Esper-
antistoj.

Hodiaŭ vi vidis kelkajn el miaj amiketoj
kiuj deklomis koj kantis. Ili tion faris ĉor
ili esperis ke tio 'estus agrabla al vi, kiu tiel
olie sendis salutojn al ili en leteroj al iliaj
gepatroj.

Ni ne multe faris. Ni ne jam multe ka-
pablas fari. Sed ni tamen esperas ke tio
plaĉis al vi.

Bonvoiu akcepti Fraiûlino Thooris, tiujn
kelkojn florojn kiel danko de la Antver-
penaj geknaboj. »

Kaj dume F-eto Stella Vermuyten
kun S-eto Henri De Hondt donacis al
F-ino Thooris belan florgarbon.

Tiel finiĝis en plej entuziasma at-
mosfero manĝo, kiu okazis sen ia ofi-
ciala karaktero
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La « Wirtz » -ŝipo, per kiu efektivigis la ekskurso sur la Albert-kanalo.

VooghtLa dancistinoj F-eto Monique Dede la Bruĝa Grupo Esperantis;a, kun, meze de
kiu dancis, ankaŭ aparte.

XXVIIa Belga Esperanto-
Kongreso en Charleroi

UNUA LISTO DE KONGRESANCJ
1. S-ro Maurice Jaurnotte (Antverpeno)
2. S -ro Paul Kempeneers (Bruselo)
3. F-ino Thooris Yvonne (Bruĝo)
4. S-ro Tessin André (La Louvière)
5. S -ro Poupeye Charles (Bruĝo)
6 S -ro Léon Cogen (Ninove)
7. S -ro Hector Boffejon (Antverpeno)
8. S-ro Aug. Faes (Antverpeno)
9. S-ino Frans Schoofs (Antverpeno)
0. F-ino Antoinette Jennen (Bruuaelo)
1. S -ino Marguerite Jaurnotte (Antverpettr►l
2 S - ino D. Kempeneers (Bruselo)
3. S -ino Léon Cogen (Ninove)
4. S - íno Marg. Boffejon (Antverpenn)
5. S -ino Lucette Focs (Antverpeno)
6. S -ro Louis De Hondt (Antverpeno)
7. S -ino Jeanne De Hondt (Antverparkt,l
8 F-ino Maria Jacobs (Antverpeno)
9. S-ro Vermandere Gust. (Antverpeno)

20. 5-ino José Vermandere (Antverpeno)
21. F-iho Jeanne Loquet (Antverpeno)
22 S-eto Roger Jaumotte (Antverpeno)
23. S-eto Willy Boffejon (Antverpenn)
24 S-ro Leon Schoofs (Antverpeno)
25 S -ino Cécile Faes (Antverpeno)
26. S-ro Jan Faes (Antverpeno)
27. S-ino Felicie Staes (Bruselo)
28. F-ino S. Obozinski (Bruselo)
29. F -ino Angelet (Bruselo)
30. 5-ro Lode Bas-Carey (Bruselo)
31. S-ro Van der Hecht (Bruselo)
32. S-ro De Waard (Rotterdam)
33. S - ino V - ino Petiau ( Gento)
34. F - ino Jul. Nachtergaele (Gente)
35. S-ro R. Groverman (Gentbrugge)
36. S - ro S - ro Van Roye (Bruĝo)
37. S -ino Van Roye (Bruĝo)
38. S-ro Verplancke (Bruĝo)
39. S -ino Verplancke (Bruĝo)
40. S-ro Jules Bonge (La Louvière)
41. S-ro Roland Bonge (La Louvière)
42. S - ro Swinne (Bruselo).
al kiuj ni jam povus aldoni la membro)n de
LKK de Charleroi mem, sed iliajn nnmo)n
citos ĉe la komenco de la duo listo , kr+, ,tuer„,'
en nia sekvanta numero.

Itt
nl

VIZITOJ.
Kaj denove estis tempo por foriri.

Diversaj vizitoj estis organizataj.
S-ro Faes gvidis grupon cl la Zoo-

logia Ĝardeno, dum S-ro Jaumotte,
kondukis grupeton al la Muzeo Plan-
tin kaj poste tutan grupon al la « Eli-
sabethville », kiun la kongresanoj raj-
tis senpag e viziti.

LA FESTENO.

Novaĵo en la nuna konyresprogramo
estis la festeno vespere antaŭ la Balo.

Evidentiĝis ke ankaŭ tio estis bona
ŝanĝo.

La festeno okazis tiun ĉi jaron en
plej bela salono, sur la dekdua etaĝo
de la hotelo « Century Palace » la plej
luksa de la Skeldurbo.

La ĝenerala aspekto de la salono,
kun la belega panoramo sur la urbo,
la bela aranĝo de la tabloj similis al
vera feaĵo.

Ĉe la honortablo, sidis G-roj Kem-
peneers, F-ino Thooris, G-roj Jaumot-
te G-roj Cogen, G-roj Faes, S-ro Swin-
ne, S-ino Schoofs, F-ino Jennen kaj
S-ino Elworthy.

Rapide la bone preparitaj manĝaĵoj.
sekvis unu la alian kaj estis ankoraŭ
Brue kiam povis komenciĝi la serio de
la toastoj.

La Prezidanto S-ro Kempeneers
trinkis je la sono de la Reĝo; S-ro Faes
toastis je l'honoro de la fremduloj kaj
S-ro Hoen respondis al li plej vigle;
S-ro Lodema diris la ĝojon de la sin-
joroj, pro la ĉeesto de la sinjorinoj, kaj
S-ino Schoofs dankis pro la afableco

Fine S-ro Poupeye dankis la LKK on
kaj je la monnento kiam S-ro Jaumotte
/oiis danki, F-ino Thooris leviĝis por
transdoni kun gr-atulvortoj al la grupo

Verda Stelo », plej belan memoraĵon
de la « Bruĝa Grupo », nome belegan
vitraĵon kunmetitan de S-ro Jéhansart.
Dume S-ra Groothaert donacis florojn
al S-ino Jaumotte.

Vere emociigita, S-ro Jaumotte dan-
kis la du parolintojn: unue S-ron Pou-
peye, nome de la LKK. Al li li diris:
«Gedane dingen hebben geen keer» ..
aferoj pasintaj ne plu gravas... La
Kongreso de Antverpeno jam preskaŭ
estas for... Ni pensu do pri Charleroi.

Kaj al F-iro Thooris li respondis kun
plej kora dankvorto al tiu Bruĝa Cru-
po kiu jam tiom faris por la Antver-
peno Kongreso kaj kiu nun ankaŭ fa-
ras belan donacon al la «Verda Stelo»
okaze de ĝia jubileo.

Se tiu vitraĵo estas kompreneble
montra de granda amikeco inter la du
grupoj, S-ro Jaumotte volas tamen vi-
di en la gesto pli altan simbolon, tiun
de la ĉiam kreskiĝanta frateco inter

F-ino Marcelle BONGE,
Banc-ortistino de la Monnaie- teatro.

ĉiuj grupoj belgaj.
Kaj la parolanta finas per fajra,

eksploda alvoko al la kunlaboro de
ĉiuj al la starigo de novaj grupoj ĉie
en la lando kaj al la plifirmigo, per
plioftigo de iliaj rilatoj, de la jam ek-
zistantaj grupoj.

Kaj tiel ankaŭ tiu festo finiĝis en
plej bela atmosfero.

LA BALO.
Ĉu ni povas paroli pri la finiĝo de

festo, kiam la Bolo tuj sekvis en la
sama salono?

Bolo belege sukcesinta dank' al la

bonhumoro de ĉiuj certe, sed ankaü
dank' al la kunlaboro de kelkaj bon-
volemaj sinjorinoj kaj fraŭlinoj, inter
kiuj ni citu unue la ĉarman F-inon
Marcelle Bonge, artistinon de la donc-
istaro de la « Monnaie »-teatro, kiu
bonvolis danci en plej belaj kaj specia-
laj kostumoj du dancojn, inter kiuj unu
ne jam montritan de ŝi. Si akiris nome
tre grandan sukceson, prezentante

Diane » kaj « Bohema Danco ».
Aliflanke la malgranda, same ĉar-

ma Monique De Vooght faris du bel-
ajn dancojn: « Vekiĝo de la Kanario »
kaj « Printempa Vizio ».

Al ambaŭ, S -ro Jaumotte transdonis
belan florgarbon.

Tiam venis unu el la plej sukcesaj
punktoj de la vespero: la Menueto
Louis XV, dancita de tuta serio de
membroj de « Bruĝa Grupo » en spe-
cialaj vestaĵoj el diverskolora silko kaj
atlasa.

Partoprenis al ĝi S inoj Van Vooren,
Stroobant Verplancke kaj F -inoj Mo-
nique de Vooght, Devos, Meeuws, Ma-
hieu, Volckaert kaj Huyghe.

Gr-atulante ilin ĉiujn, ni ankaŭ devas
gratuli S-ron de Vooght, la dancprofe-
soron de la Bruĝa Grupo, kaj S -finon de
Vooght, kiu akompanis ĉe la forte -
piano

LA LU N DA TAGO.
Kaj kvankam estis jam... frue kiam

ĉiuj enlitiĝis, multaj tarnen estis aku-
rate je la 9a h. 30, ĉe la eniro de la
malgranda tunelo sub la Skeldo.

Ni ne priskribos tiun promenadon
tra la tunelo, nek tiun sur la maldek-
stra Skeldo-bordo, kie baldaŭ, laŭ la
espero de la Antverpenanoj, ekaperos

nova urbo, tie, kie antaŭ kelkaj jaroj,
estis nur sablo, kaj kie nun jam estas
grandaj, larĝaj avenuoj, ankoraŭ ja
sendomaj.

Por trairi la grandan tunelon, tiun
por rapidaj veturiloj, la LKK venigis
specialajn aŭtobusojn, kiuj kondukis
la tutan kongresanaron, al la Centra
Stacidomo, kie atendis speciale luita
vagonaro, belaspekta, kun komfortaj
metalaj veturiloj.

Je la duono antaŭ tagmezo, ĉiuj
estis, en Liera, bonvenigataj de S -ro
Coenen, kiu, kvankam ne-esperant-
isto, bonvolis gvidi la grupon tra la
stratoj de la Nethe-urbeto.

Tuj ni iris al la urbdomo, kie S-ro
Van Hoof skabeno de Publika Instru-
ado, akceptis nin.

S -ro Jaumotte, kiel vicprezidanto
de Reĝa Belga Ligo Esperantista, al-
parolis la repret-mntantojn de la urh-
estraro. Li diris, ke la organizantoj
elektis por la lunda ekskurso Lieron,
la tiel allogan urbeton, kiu kvankam
ĝi konservas sian malnovan aspekton
tamen adaptiĝas al la moderna vivo.
Li memorigis pri la Liera pioniro Le-
flot kaj esprimis la esperon, ke ties
laboro ne iĝos vana kaj ke baldaŭ nova

g rupo renaskiĝos en Liero. Li fidas, ke
iam la Esperantistoj ree povos fieri pri

la apogo de la urbestraro.
S- ro Van Hoof, en tre bela paroi -

ado bonvenigis la membrojn de « Bel-
ga Ligo Esperantista », kiu estas du-
foje reĝo, pro sia titolo kaj pro sia ho-
nora prezidanto.

Li esperis, ke, post tiu duonjarcento
da penadoj, la Esperantistoj fine trovos
Io finan venkon.

Li dankis pro la memorigo al la no
no de la amiko Leflot kaj firme pro-
mesis, ke la administracio de Liera,

ĉiam laŭeble, helpos al la disvastigo
de Esperanta.

Li invitis la ĉeestantojn, trinki kun
li glason da vina.

Post kiam S-ro Jaumotte estis re-
sume tradukinta tiun paroladon, oni
forlasis la urbdomon, por iri al la Zim-
mertoren, kiun, en du grupoj, ĉiuj  de-
tale vizitis.

Kaj je la unua kaj duono, ĉiuj al-
tabliĝis en bela salono « Casino », kie

vorto « Bonvenon », tuj alportis al
ĉiuj la taŭgan atmosferon kaj la plej
bonan apetiton

S-ro Cafonnette tie ĉi faris alvokon
por la Kongreso de Charleroi kaj post
S -ro Jaumotte, kiu, lc rajte, estas la
Kongresano numero 1, multaj aliaj
jam tuj enskribigis sin.

Kaj rapide ĉiuj devis tiom ensalti la
specialan vaconaron, kiu, iam de du-
dek minutoj atendis.

Bouwel be!a arbaro regiono, en kiu
ni faris tri-kvaronhoran promenadon,
kun parto Ioŭlonge de la kanalo Al-
bert, ĝis la enŝipigejo de la « Wirtz »-
boatoj

S-ro Wirtz, persone, atendis tie la
kongresanojn kaj, en malpli ol du ho-
roj, la komforta ŝipo ankaŭ speciale
luita por ni, atingis la Strasburgan do
kon, kie ĉiuj havis ĵus la tempon por
kuri al la specialaj trarnveturiloj, kiuj
rekondukis ĉiujn al la centro de le ur-
bo.

Kaj tiam estis la disieo, - disigo
iom abrupte, ĉar multaj devis jam ur-
ae iri al la stacidotro, nur mal-
multaj povis ankoraŭ, dummomente,
kunsidi en « Witte Leeuw », kie S-ro
Jaumotte faris baston alvokon por la
Kongreso de Charleroi, kun la vortoj
« Antverpeno mortis! Vivu Charleroi !»

ĈEEST I NTO.

f ROGRAMO.
Ĉiu Kongresano ricevis beletan I►

bro-programon, eldonitan ne de IO 1.
K. K. sed de arniko de Esperanto, S-ro
Briels. Se pro la urĝa kunmeto, ^t nn
havis kelkajn preserarojn, ^i tamen
estis tre interesa, ĉar, en ĝi, tio pri Ir,
Kongreso estis kunigata,

IMPRESOJ.
Kiel ĉiu Kongreso, - duin kiu prt

du aŭ tri tagoj, oni volas montri mul
ton al la konoresanoj --, tiu ĉi esti
unufoje pli, iom laciga. Tornen ĉiel bo-
ne funkciis, dank' al ekzemplo orep
nizo.

Ĉie la luitaj veturiloj estis akurate
e la indikita loko; ĉie por enirt c>flii

partopreni, karteto estis necesa
Nenie, okazis kiu ajn eĉ lo plel

malgranda incidento, kun iu oÛ alin
instanco, interesita ĉe la kongreso
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ELGA KRONIKOLa organizo de komunaj tagmanĝoj,
— kaj kial oni ne farus eĉ intimajn
tute malmultekostajn vespermanĝojn

— , montriĝis kiel taŭga rimedo por pli
intime interkonatigi multajn samjde-
anojn el diversaj urboj.

La okazigo de la festeno vespere
montriĝis ankaŭ tre bona kaj la elekto
de vere bela salono por ĝi ŝajnas nepre
atentinda.

La programo de la sabota festo
estis vere alloga kaj inda... je dimanĉa
festo.

Nur la vetero... ne estis kun ni.
Ni torren pripensu ke la pluvo po-

vus estis falanta, dum ni prome: adis
laŭlonge de la kenalo! Kaj ni  ĝoju!

La programo estis, — kaj ni espri-
mu la esperon ke tio estos ĉe ĉiuj kon-
gresoj —, tiel kunmetita, ke je nenia
momento la kongresanoj estis forlas-
otaj al si mem kaj al siaj inklinoj. Por
Kongreso, taŭgas la « direktato eko-
nomio »! La Antverpena LKK tion bo-
ne komprenis. Gratulojn.

(Frazoj el diversaj leteroj.)

Nova Junulargastejo
en kiu ni povas enigi Esperanton.

La pasintan someron oni malfermis apud
mia urbo REIMS junulargastejon. Ĝi estas je 2
kilometroj de la urbo, kaj tute proksime de
ĉefaj vojoj, kies tiu al Parizo. Ĝi estas tute
nova, pura, kaj agrabla, kun ĝardeno, rivero,
kaj tereno por tendi. La prezoj estas malaltaj,
kaj Io geestroj estas afablaj.

Kondukinte en tiun gastejon jam kelkajn
samideanojn el Nederlando kaj Danujo, mi al-
tiris la atenton de la geestroj al Esperanto. La
estro renkontis malfacilaĵojn akceptante kel-
kajn alilandulojn neesperantistajn, kaj konsta-
tis ke mi povis paroli esperante kun aliland-
uloj. Li do principe decidis lerni Esperanton.

Ni devas instigi lin fari tion plej frue, ĉar li
jam aüdis pri Ido kaj Occidental. Estus ne-
cese pruvi al li ke Esperanto ekzistos. Mi pen-
sis ke estus facile al vi sendi unu « ŝlosilon »
de via lando. Tio pruvus al li ke Esperanto
estas uzata. Tio estus utila al li por interrilati
kun la neesperantistoj, kaj kontraŭvole por
konigi al ili la utrlecon de Esperanto.

Bonvolu sendi; mi antaŭe dankas vin.
Kaj, se vi vizitos Francujon okaze de la Pa-

riza Ekspozicio aŭ okaze de turisma vojaĝo,
haltu en la Gastejo, por la bono de Esperanto,
kaj de... via monujo. Mi povos helpi al vi dum
via pasado oŭ restodo.

Bonvolu ankaŭ rekomendi la Gastejon eĉ al
neesperantistoj kal al geanoj de iu ajn junular-
gosteja asocio. Ĉiuj estos kore akceptataj.

Jen la adreso de Io Gastejo : Auberge de la
Jeunesse « La Maison Bleue », Directeur : Mr.
Cailloux, Route de Champigny, TINQUEUX/
REIMS (Marne) Francujo.

Mia adreso estas: R. Chance, 3 Rue René
Bourgeois, REIMS.

POP. +J VESPEROJ.
Lo 19-an de Junio okazos, en Antverpeno ;

la 21 -an, en Bruselo, kaj la 22-an, en Brugo,
polsj vesperoj, dum kiuj S-ro Grenkamp poro!o5
pri Io kongreslando Polujo.

CRUPA KALENDARO:
ANTVERPENO. - Reĝa Es;3era:tt.D-

Grupo « La Verda Ste!o ». — Kunven-
ejo « De Witte Leeuw », Frankri jklei ;

4, Avenue de France : ĉiusabate je
20.30-a h_ (atentu la horŝanĝon).

Sabaton, la 5-an de Junio, vizito ol la foiro.
Kunveno kontroli la Juĝejo, je la 90 akurate.

La programojn de la aliaj sabatoj de la mo-
nato de Junio estos konigataj per cirkulero.

BRUO. — Brua Grupo Esperant-
ista, Reĝa Societo. — Ĉiumarde, je la
20-a. ----- SIDEJO : « Gouden Hoorn-
Cornet d'Or », placo Simon Stevin, tel.
314.59.

KUNVENEJOJ: Salonego de la Ko-
operativa Soc. EENDRACHT- UN I ON,
enirejo kontraŭ la Aŭgustana Ponto.

Kafe l o « Vlissinghe », Bleekersstr.,
2, R. des Blanchisseurs.

Mardon, la 1-an de Junio, « Vlissinghe »:
o) Legado kaj klarigado B.E. (Prez.: S-ro Ch.
Poupeyel; b) Dikto « La Forĝisto » (Prez.:
F-ino Y. Thooris).

Vendredon, la 4-on: en la « Haloj » Granda
Placo: Solena Malfermo de la Komerca Foiro,
en kiu la Bruĝa Grupo havos grondan stondon
kun ĉiuspecaj esperontaĵoj. — La samideanoj
ne preterlasu viziti tiun interesan ekspozicion,

LASTA LISTO DE
183 S-ro L. Doucharnps (Bruselo)
184 F -ino J. Verheke (Bruĝo)
185 5-ro A. Van Eenoo (Bruĝo)
186 F-ino C. Von de Wolle (Yper)
187 S-ro N. Hoen ( ' s Hertogenboschl
188 S-ro R. Latinne (Antverpeno)
189 S -ino M. Latinne (Antverpeno)
190 F-ino R. Angelet (Bruselo)
191 S-ino Steer (Antverpeno)
(92 F-ino J. Steer (Antverpeno)
193 5-ro Mommaerts (Anzin, Fr.)
194 S-ino Mommaerts (Anzin)
195 F -ino M. Patin (Volenciennes)
196 F -ino Alice Vroome (Ostendo)
197 F-ino E. Vermeire (Ostendo)
198 S-ro Valdo (Roubaix)
199 S-ino Vajda (Roubaix)
200 S -ino J. Ginsburg (Antverpeno)
201 S-ro E. Lüdar (Gento)
202 S -ro A. Lijdor (Gento)
203 F-ino M. L. Bottin (Bruselo)
204 F-ino M. Mahieu (Bruÿo)
205 5-ro Cepclinski (Antverpeno)
206 F-ino Mad. Devos (Bruĝo)
207 S-inn E. von Vooren (Bruĝo)
208 S -ra G. Annys ( Bruĝo)
209 F-ino J. Wijns (Antverpeno)
210 S-ro Max Bolsius (Antverpeno)
211 F-ino M. Eich (Gento)
212 F-ino Mad. Kernas (Gento)

kiu daŭros ĝis la 14-a de junio. — Enirkartoj
je favorprezo de 1 Fr. haveblaj ĉe la membroj
kaj ĉe F-ino Y. Thooris, Wijnzakstr. 4 , r. de
''Outre, P.Ĉ.K. 3494.51.

Mardon, la 8-on: « E. U. B. » Kantvespero.
(Gvidado: F-ino Boerehoom; £e la piano: S-ino
Poupeye aŭ S-ino Van Roye. Prez. S-ro H.
Van Roye)

Mardon, la 15-on: « Vlissinghe » IEL-Ves-
pero. (Prez.: F-ino Y. Thooris).

Mardon, la 22-an: « E.U.B. » Konkursoj.
(Prez.: F-ino M. Vonden Berghe).

Mardon, la 29-an: « Vlissinghe »: Humor-
njoj. (Prez.: 5-ro G E. Guillaume).

N B. 	 En okazo de bela vetero, kunveno po-
vos esti anstataŭata per promenado.

BRUSELO. — « Esperantista Brusela
Grupo ». — Kunvenejo : o Hotelo AI-
bert I », Placo Rogier, 10, ĉiulunde je
la 20.30 -a horo.

GENTO — Gento Grupo Esperant-
isto. — Kunvenejo en la lernejo Nova
Strato Sankta Petro n-ro 45: ĉiumer-
krede je la 7-a vespere.

GRUPAJ RAPORTOJ :
ANTVERPENO. — Reĝo Esperanto-Grupo

« Lo Verda Stelo ». — La raporto pn la lastaj
okazintaĵoj resumiĝas en la preparo de la Kon-
ureso.

Sabaton, la 22-an, vizitis la grupon S-rc
Kempeneers kaj S-ro Hartmann, kiu altiris Ic
atenton pri Io Universala Kongreso de Varsovio.
S-ro Vermuyten legis tre spritan poezion rapor-
ton pri la kongreso; S-ro Boffejon gratulis S-ror
Jaumotte pro lia intense laboro por kaj durr
la Kongreso, kaj S-ro Kempeneers priparoligis
diversajn demandojn de propagando.

KONGRESANOJ.
213 S-ro Léon Ponthir (Jemeppe)
214 5 -ino L. Ponthir (Jemeppe)
215 S -ro L. Ponthir, jr. ( Jemeppe)
216 S -ino Bonge (La t-ouvière)
217 F -ino Marc. Bonge (La Louvière)
218 F-ino J. Schapens (Bruĝo).
219 S -ra M. Dep:rnt (Quiévrain)
?20 S -ro Cl Vende Velde (Gento)
221 5-ro Stroohandt (Bruĝo)
222 S -ro L. Lipschutz (Antverpeno)
223 F -ino E. Bayens (Gento)
224 S-ra Fr. Deman (Gento)
225 5-ro Mour. Wouters (Loveno)
226 F-ino C. Volckaert (Bruĝo)
227 F -ina O. De Jaegher (Bruĝo)
228 S-ro Moes (Bruselo)
?29 S -ino Maes- Dubois (Bruselo)
230 F-ino A. Meyer (Denain, Fr.)
231 F-ino E. Roetmens (Douchy, Fr.)
232 F-ino Edith Kraay (Den Haag, Ned.)
233 F -ino Antonia Kraay, (Den Hcag)
234 S -ro Van der Hecht (Bruselo)
235 5 -ro F. Charlet (Hautmont, Fr.)
236 S -ino Charlet (Hautmont)
237 5-ro Robert (Bruselo)
238 S -ro De Waard (Rotterdam)
239 S-ra Piette N. (Quiévrechain)
240 F-ino Wytinck (Gento)
241 S- ro Gebruers (Antverpeno)
242 S-ino Gebruers (Antverpeno)

BRUĜO. — « Bruĝo Grupo Esperantisto »,
Reĝa Societo. — La 18-an de Aprilo okazis in-
trma grupa testa en la salonego « Eendracht-
Union ». Sepdeko da grupanoj kaj fomilianoj
ĉeeestis. Laŭ programo oni havis la plezuron
aŭdi S-ron G. Dotselaere en lia bela kantre-
pertuaro, loŭvice akompanatan ĉe la piano de
S-rno Van Raye kaj de S-ino Stroobandt. F-ino
M. de Vooght prezentis belajn dancnumerojn
kaj F-ino Marie-Louise Roose aŭdigis sian be-
lan talentan ĉe la piano. Fine la sprita teatraĵ-
eto « La Salujo », tradukita de S-ro Léon Co-
gen, estis sukcese prezentata de Ges-roj Groot-
hoert kaj F-ino Leibrand. Post dankvorto de la
prezidantino, F-ino Thooris, al ĉiuj afablaj
portoprenantoj, okazis komuna rnanĝeto sek-
vota de ograhla dancado ĝis noktmezo.

t_o 20-on, post la kutimoj komunikojoj,
F-ino Thooris faris dikton, sekvatan de korekt-
edo, por la novaj membroj. La vespero finiĝis
en gaja interbabilado.

La 27-an, S-ro Julien Roose, parolis pri
Komerco kaj... Komerco ». La porolanto es-

primis sian propran vidpunkton pri tiu temo en
ofte pikanta humora maniero. S-ro Van Roye,
kiel prezidanto de Io kunveno, dankis kaj gra-
tulis la parolinton. Fine S-ro de Vooght gvidis
provdoncadon de « Esperantista Rondo ».

La 4-an de Majo, F-ino Thooris onstataŭis
S-ron Poupeye malhelpaton, prezidante la leg-
adon kaj klarigadon de B. E. — La kongres-
programo estis speciale priporolata. Por fini:
plia provdancado de « Esperantista Rondo ».

La kunveno de la 1 1 -o de Majo estis ĉefe
dediĉata al la aranĝoj por la Antverpeno kon-
greso, ol kiu kvindeko do Bruoj samideanoj
forvojaĝis sabaton 15-an ail dimanĉon 16-an
de Majo.

GENTA GRUPO ESPERANTISTA. — La
10 -an de Majo, la grupo okazigis sian unuan
kunvenon en sia nove akirita ejo en la domo
de la Genta Societo « Mélomanes » en la Sa-
vaenstrato.

Ni esperu ke tiu ago signifos stacion en la
progreso vojo de nia grupo.

La prezidanto, S-ro Vande Velde, malfermis
la kunvenon, donante raporton pri la ĝenerala
kunveno en Bruselo.

Poste, 5-ro E. Lŭdi r memorigis la kunven-
intojn pri tio, ke la 27-on de Aprilo estis unu
joro, ke S-ro Petiau forlasis la grupon. Por
demonstracii sian rememoron, la ĉeestantoj
restis silentaj dum unu minuto.

Dum la vespero, F-ino Vonden Nesse kaj
S -ro Demon demontris refoje en la kadro de
mallonga teatraĵeto, kiom ili povas sin meti en
la staton de veraj geedzoj. La aplaŭdadon de
la konscia publiko (kun iom da sinrespekto) la
geaktoroj dankis tre efike per ofero de tortoj,
restintoj dum la teatra manĝado.

Post trinkado de kafo, oferita de la prezid-
anto, S-ino De Rycke prezentis la opinion de
anglo pri belgoj. Tiu opinio, iom severa, estigis
viglan pritraktadon de la aŭskultintoj, ne sen
protesto kontraŭ certaj asertoj.

FAMILIA KRONIKO
NEK ROLOGO.

Al S-ro Henri DELCLOO, fidela membro de
la Bruo Grupo, pro la morto de lia patro Al-
phonse Delcloo (22-4-37).

GRATULOJ.

Al Ges-roj Jef DECOSTER-VERHELST,
ptrmembroj de la Bruo Grupo, nun loĝantaj en

St-Lambrechts - Woluwe, pro la naskiĝo de fi-
leto: Roland (16-4 -37).

Al Ges -roj LYCKE - DUYVETTERS, am-
baŭ membroj de la « Genta Grupo Esperant-
ista » pro ilia geedziĝo.

La Konferenco
de Par izo

En nia sekvanta numero ni detale
raportos pri la Konferenco de Parizo,
kiu bonege sukcesis.

S-ro Jullien, la sub- ministro por la
Teknika Instruado, prezidis mem la
soienan malferman kunsidon. Li estis
ĉirkaŭata de multnombraj reprezent-
ontoj oficialaj de fremdaj registaroj,
kaj de la membroj de la organizo ko-
mitato, gvidataj de S-ro Baudet.

Kvincent konferencanoj partoprenis
la laborojn.

Prokrastita

Tiu ĉi numero de « Belga Esperant-
isto » estas preskaŭ ekskluzive dediĉ-
ata al la raporto de la Kongreso kaj al
la grupa vivo.

Diversaj artikoloj (tradukoj,  poezioj,
bibliografio, k.c.) devis esti prokast-
ataj ĝis la sekvanta numero en kiu ili
certe trovos lokon.

Anoncetoj
Turnu Vin al samideanaj firmoj :

EN BRU'1ŝO
ALGRAIN-COUCKE, 23, Vlamingstr. rue Fla-

mande. Tel. 334.24. Nuntempaj Novajoj por
sinjorinoj kaj knabinoj.

CAFE VLISSINGHE, Vital Jehansart, Bleeker-
straat 2, rue des Blanchisseurs. Kunvenejo de.
B.G.E. Artaj kaj ordin. vitrajoj.

DE GUCHTENEERE, J. « Agence Maritime
Minnen, Komvest, 44, Sipmaklero, 'transporta,
F Idoganigo, Asekuro. Tel.: 334.22.

FOTO BRUSSELLE, Stcenstr.. 41. rue des
Pierres. Tel. : 334.1l. Fotografado industria.
Foto-Kino -Aparatoj, Akcesorajoj, laboroj.

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

M. HUYGHE, Potterierei, 1. llustritaj poŝt-
kartoj, ĉiuspecaj memorajoj pri Bruĝo. Helpa
f oŝtoficejo. Tel.: 315.61.

Emiel MESTDAGH, Moerkerksche Stw. 113,
St-Kruis. Tapetisto, Murpaperoj, Tapiŝoj. Dra-
pirajoj. Sej;egoj.

Ph. MICHOLT, Koningenstr. 7. rue des Rois,
atepu

lojd. 
Preĝejo Sta Walburgo. — Roboj, Man-

Antoine POUPEYE, Dampoortati. 2i, 31-Kts
Tel.: 314.61. Ĉiuj aeekurol en la tubo MAI
Informoj sen devigo.

J. ROOSE, Bdo Guido Gezelle IS. le) W
Holanda artefarita butero. l'rancat vinoj N.
vera elveno,

SABBŸ-DE VEEN, Steenair. 16. Ru..L. I'►
res. Tel.: 330.48. Horoj-Agento de • 110g...1
n -ro 669.

VOLCKAERT, Geldmuntr•tr. 30, Ku. de
Monnaie. Tel.: 336.07. f nrknjoj, Cw•lul, Ir.
birdajoj.

V -:no van VOOREN de MILLIANO. A
derniestr. I1. Kukejo. Fahrikrjo de tru ll i I
landaj biskvitoj.

VAN DE VENNE, Bouveriestr., S9. Skulpt►.t
tomb5tonoj. Blankaj kaj Muai >rtnna)ij

Kalkulmaŝino e) Sviso fabrikelo (Mocknl ht.
lo kvar operaciojn. Aĉetebla le f'vorh ti.
zo Fr. 5.000. — Informoj ĉe F - Inn Theer
Wijnzakstraat, 4, Rue de l'Outra, Bette

ABONU la unikan revuon Litoraturo MNt/o ,

Kotizo por 1937 : Bfr. 55, ee IiLLGA I
PERANTO - INSTITUTO, Willcrosstr, 21

 
A .

verpeno. Poŝtĉekkonto 1689.58,

INTERNACIA ESPERANTO LIGO

KOTIZOJ 1937
MAF-! Fr. 130.00 	 MS Fr. 200.0
MJ 	 Fr. 22.00 	 MA Fr. 50.0

Patrono Fr. 750.00.

MEMBRO KUN JARLIBRO (Mi) rire
vos membro-karton, servokupononi
kaj la Jarlibron,

MEMBRO ABONANTO (MA) tttevc
membro - karton, servokuponaron, I
.Jarlibron, kaj la monatan oftttoln
gazeton dum la jaro.

MEMBRO-ABONANTO -HEROL DO Ir
AH) ricevas membrokarton, servc
kuponaron, la Jarlibron, kal la tir
majnan gazeton « Heroldo F,
peranto » dum la jaro

MEMBRO- SUBTENANTO (MS) rtcr
vas membrokarton, servokuponorur
la Jarlibron, kaj la monaton ofioiu
Ian gazeton; krom tio li rajtas rite
premion.

Noto: la oficialaj gazetoj esto% « Ei
peranto I nternacia » monate, kc1
« Heroldo de Esperanto » semaine

PAGU VIAN KOTIZON AL :

Via grupo aŭ al R.B.L.E. kuna' kut
la kotizo, kiu por la Ligo estos I r
35,—

Leterojn direktu al la Teritorlo S'
kretario S-ro Van den Bossche, Wtl
lemsstr., 21, Antverpeno.

La XXVIa en Antverpeno
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La "MINIPIANO"

"GEVER" SAPO.
bonega sapo...

do : VIA sapo !

mendu ĉe:

G. VERMANDERE
Wetstraat, 15, Antverpeno

1937

RASTOD
PI(E ZEN TATA

I.iE

GUSTAVE FAES
Schoen markt, 16'

Marché aux Souliers

ANTVERPENO

KOSTAS

Frs. 3.250,—

FRAN CHOMME kaj K°
Rue des Pierres, 80, Steenstraat

BRU ĜO 	----

Ciuspecaj ŝtofoj kaj silkajoj
Blanka tolaĵo — Trikotajoj
— 	Meblaro

CREMERIE DE DIXMUDE
F -ino M. M. MESTDAGH

St. Jacobstr., 8, rue St. Jacques
_ 	BRUdO

Specialajoj . Butero de Dixmude,

Ovoj. Fromagoj

ESTiRÂRO DE „ BELGA LIGO ESPERANTISTA "
Prezidanto: D-ra Paul Kempencers 19, Averme Montjoie,

ilccle. (Tel.: 44.53.00.)

Vicprc idoetino: F-ino Yvonne Thooris, 4, Wijnzakst-oat —

Rue de l'Outre, Bruào. (Tel.: 320.86.)
Vicp ezidanto: S -ro Maurice Jaumotte, 44, Avenua De

Bruvn, .Nilryck (Antverpeno). (Tel.: 777.58.)

Sefc:etorioj:: S -ra Ch. Poupeye, 42, Elf Julistraat, BrtAo.

S-ro R Dachesne, 38, Rue de la Me• .: .e, Sclessin.

S-ro Swinne, 77, Rue Nieuwenhove,

Kcsi_to: 	:o .Andre Tassin, 1, rui St Joseph, La Louvière.

Por Fogcj de katizoi, noncoj, abonci Iroj doancoj:
P.Q.K. 1337 67 de Belga Ligo Esperontist3
(La Louvière)

Par pagoj al I. E. L.:
provizore al la privata P.C.K. 4109.91 de
S -ro G. Van den Bossche, teritoria sekretario.

Por pagoj al Belga Esperanto - Instituto:
P.Ĉ.K. 1698 58, Antverpeno (Willemsstr.
21).

OS]'EN DO 	 BELGU JO
HOTEL VROOME

RENDEVUO DE LA ESPERANTISTO]
20, BULVARDO ROGIER. — Tel.: 37.

L. VAN WASSENHOVE
2, Philipstockstrato -- 13RUt=O

Librotenado -- Organizado kaj enskribo de la libroj
— Kontrolo — Starigo de Bilancoj — Raportoj —
Serĉadoj — Ekspertizoj — Komercaj Informoj

Firmo " NOVELTY "
S-ino L. VAN WASSENHOVE•BOC_KHOLTS

2, Philipstockstrato -- BRt)'.`_O

KORSAJOJ — TOLAĵOJ
Liveras en tuta Bclgujo kaj laû korespondaj mendoj,

BELGA. MARBORDO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Bonn konata de multaj Esperantistoj.

P. BENOIT, Delegito de U. E. A. Posedanto

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

Sidejo de la Bruĝa Grupo Esperantista (Reĝa Societo).

— 	Tre komfortaj ĉambroj, bonaj manĝaĵoj. 	 —

Oni parolas Esperanton. — English spoken. DS (106) .

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