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ANTAŬ LA JARFINO.

Ni faru nian Bilancon
En la lasta numero de ĉiu jarkolekto de nia

revuo, 'ni metas super la ĉefartikolon, la cetere
facile troveblan titolon « Antaŭ la Jarfïno ».

Tiun ĉi jaron, tiu jarfino estas samtempe la fino
de la Jubilea Jaro.

Kaj, pli ol iam, post tiu ĉi jaro, ni devas iom
rerigardi malantaŭen por kun nova kuraĝo reiri
antaŭen.

Kaj ĉar, en revuo, kompreneble unue devas
te rn i pri la vivo de la revuo mem, ni ja volas fari
kelkajn konstatojn.

Dum diversaj jaroj, oni aperigis, ĉiujare, nur
iun difinitan nombron de kajeroj, kiu ĉiam estis
pli malalta ol la nombro de la monatoj. Aperis ka-
jeroj de du, de tri, eĉ kvar monatoj.

La membroj iafoje plendis pro tiu malofta
aperigo de la revuo.

Post streĉaj klopodoj, nia Ligo sukcesis aper-
igi numeron ĉiumonate, kun la sekvo, ke la
nombro de fakturoj de la presisto iĝis pli granda;
ke ankaŭ !a kostoj pro poŝtmarkelspezoj iĝis pli
gravaj.

Tamen, la parto el la kotizo, kiun la grupoj
pagas al la Reĝa Belga Ligo, por la membreco
kaj la abono, restis sama, dum, aliflanke, la
kotizparto, kiu rilatas al la internacia movado
kaj kiu, iatempe, estis nur Fr. 0,80, iĝis inter-
tempe Fr. 5,—.

Dum sia lasta kunsido, la administrantaro de
Reĝa Belga Lioo Esperantista decidis plialtioi la
kotizon de la izoluloj de Fr. 30,— ĝis Fr. 35,—,
sed ĝi rezervigis la plialtigon de la kotizpago de
la grupaj anoj, ĉar tamen por la jaro 1937, la
plej granda parto el la kotizoj estis jam pagita.

Nun, ĝi tamen devos baldaŭ decidi. Kaj ni
volas kapti la okazon de tiu ĉi lasta ĉefartikolo,
por antaŭmeti la problemon al ĉiuj niaj legantoj,
tiel ke la orupestraroj povu difini, klare, sian
sintenadon.

Dum la jaro 1937, ni aperigis dekunu ka-
jerojn, anstataŭ dekdu, ne ĉar la regula aperigo
estis tro malfacila laboro, sed por ŝpari la monon
de unu numero.

Nun, ne restas, en la kaso, la mono, por la
aperigo de la decembra numero, kaj se ĝi tarnen

aperas, ni ŝuldas tion al nia « Belga
lnstituto », kiu akceptis preni sur <.
adon de duona numero en decembro
numera en Januaro, sendante al nia
tiele, sian novan katalogon, kiu, la
bonvena, precipe antaŭ la 15a de D
Zamenhof-tago, kiu, de kelkaj jaroj
samtempe la libro-tago.

Ni atentigas niajn grupojn, pri la
se tiel ili havas nur verdire kvarpa '
tiu ĉi kostas tamen multe malpli
presata numero kvarpaĝa.

`ar pri tio, ĉiu ja devas konscii: la
kaj laŭ eldonkvanto, nia revuo atingi
kaŝu tion unu al la alia —, la fundon
pravigas decan presadon.

Ĉiuj scias, ke ĉu revuo, kiel la nia
aŭ 8 paĝojn kaj estas presata je 1.0C
ekzempleroj, la plej granda parto dE
kaj la plej grava ĉiuokaze, same
granda parto de la kromelspezoj, rest

La presado, la faldado, la enkovert
adp de la poŝtmarkoj, la pago de ti
efektive ĉiuj faktoroj, kiuj restas ide
r.-ralgrandiĝas laŭproporcie.

Tial mi opinias, ke ni ĉiuj devas Ir
nia revuo restu kia ĝi estas.

Por tion akiri, povus sufiĉi, ke ni
ajn novajn pliajn anoncojn kaj kel
centojn de legantoj.

Ni firme esperas, ke ĉiuj helpos
ambaŭ, ĉu unu el ambaŭ. Sed, ĉar t
estos tuja, almenaŭ laŭ la rezultatoj
laboro, ni pensas Tamen, ke la grupoj d
iĝi pri la pago de iom pli alta parto
kotizo al la nacia kaj internacia mova

Tion, laŭ la alteco de la grupa koti:
fari, sen aŭ per plialtigo de la grupa k
Tio ne koncernas la Ligon, sed ni espe
la gvidantoj helpos, se ne kun plena
naŭ kun plena bonvolo, al la adaptigc
si tuacio.

Nur en tiaj kondiĉoj, la vivo de n
la jaro 1938 estos plene certigata.

Maur. J
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GRUPA KALENDARO:

A_NTVERPENO. — Reĝa Esperanto-
ipo « La Verda Stek ». — Kunven-
j « De Witte Leeuw », Frankrijklei,
Avenue de France, kaj: Lge Leem -

aat, 127, Lge Rue d'Argile: ĉiusa-
'e je 20.30 -a h.
iabaton, la 4-an de Decembro: Intima manĝo
« Zenith », Frankrijklei 50.
iabaton, la 1 1 -an de Decembro: Zamenhof -
lo kun koncerteto, en « Witte Leeuw ».
iabaton, la 18-an de Decembro: en la « Es-
anto -Domo »: la libro-tago kaj Knstnask-
ro por la gemembroj.
iabaton, la 25-an (Kristnasktago): ne okazos
(sido.
)imanĉon, la 26-an: je la 15-a, en « Witte
, uw »: Kristnaskfesto por la infanoj.
iabaton, la 1 -an de Januaro: ne okazos kun-
).

BRUĜO. — Bruĝa Grupo Esperant
a, Reĝa Societo. — Ciumarde, je la
-a. — SIDEJO: « Gouden Hoorn-
rnet d'Or », placo Simon Stevin, tel.
4.59.
KUNVENEJO: « Salonego Brang-
n », ĉe S -ano Jéhansart, placo Simon
?vin, Tel. 318.23.
(unvenoj dum decembro, ĉiuj en la «Kun-
iejo» :
Mardon, 7-an: a) Dikto de kanto (Prez.:
no Y. Thooris); b) Legado B.E. (Prez.: S-ro

Poupeye); c) Parolado de S-ro G. Groot-
,rt «Memorajoj».
Mardon, 14-an: Zamenhofa festo, deklam-
j, kantoj, ekspoziciado de libroj. (Prez. F-ino
Thooris.)
Mardon, 21-an: a) Lingvaj ekzercoj (Prez.:
o H. Van Roye); b) Kantoj, Gvidado: F-ino
Boereboom aŭ S-ino J. Groothaert; ĉe la

no: S-ino Van Roye aŭ S-ino Poupeye.
Mardon 28-an: Gaja jarfina vespero, Ves-
manĝo: mituloj kaj frititaj terpomoj. Prezo:
r. (Prez. S-ro E. Guillaume.)
Vendrede: 3, 10, 17 kaj 24 de Decembro,
a 20-a, lastaj lecionoj de la element» kurso,
la SIDEJO.

s1.6. — La grupa BIBLIOTEKO estas mal
mata ĉiumarde - kaj ankaŭ dum la daŭro
la kurso: ĉiuvendrede — de la 19.30-a ĝis
10-a, en la grupa Sidejo. Bibliotekistoj: S-ro
. el Decoster kaj F-ino M. Vanden Berghe. Tie
:aŭ samtempe: vendado kaj mendado de es-
antaĵoj: libroj, steloj, poŝtkartoj, skribpa-
o, ktp.

-IELPA VENDEJO de esperantaĵoj estas mal-
mata ĉe F-ino M. Huyghe, Pottereirei, 1,
ai de la Poterie (Helpa Poŝtoficejo).

:E LA SAMA ADRESO: EKSPOZICIO DE
'ERANTO-LIBROJ de la 12-a gis la 19-a de

decembro. Libera eniro.

BRUSELO — « Esperantista Brusela
upo ». — Kunvenejo: « Hotelo AI-
rt I », Placo Rogier, 10, ĉiulunde je
20.30 -a horo.
N1 de la 7-a ĝis la 8-a: dancleciono (Prof.
o Gordyn); b) ĝis la 9-a: kurso (Prof.: F-ino

Obozinski); Cl de la 9-a ĝis la 10-a kunveno.
Lundon, la 6-an de Decembro: parolado de

S-ro Swinne, pri « S-ta Nikolao ».
Lundon, la 13-an: Zamenhof-tago: Festo.
Lundon, la 20-an: Kant- kaj ludvespero.

GENTO. — « Genta Grupo Esper-
antista ».

Lecionoj en la lernejo St. Pietersnieuwstraat,
45, ĉiumerkrede je la 7-a vespere.

LOVENO. — Lovena Grupo Esper-
antista.

La I3.-an  de Decembro, je la 20 -a, nova
propagandvespero, kunlabore kun la Société
Royale « Cercle des Conférences », Université
Populaire.

LA LOUVIERE. — La Verda Stelo.
La 1 1 -an de Decembro: provleciono de S-ro

Buenting, en « Hôtel du Commerce ».

GRUPAJ RAPORTOJ.
ANTVERPENO. — Reĝa Esperanto-Grupo

«La Verda Stelo». — L., 30-an de Oktobro
okazis bonege sukcesinta surprizvespero, en-
kondukata de S -ro Van Dijck kaj al kiu la
membroj plej vigle kunlaboris.

Post la komuna manĝo de la 6-a de No-
vembro ; sekvis la 13-an, parolado de S-ro
Faes, pri la Armistico. S-ro De Hondt, kunven-
gvidanto varme dankis la sekretarion pro tiu
elvoko eI tiu tempo jam tiom longe for.

Sabaton, la 20-an, okazis la parolata ĵurnalo
kun ĉefartikolo de S-ro Jaumotte, kiu faris al-
vokon por la nacia kaj internacia kongresoj.

Sabaton, la 27-an, S-ro Sielens, parolis en la
Esperanto-domo, pri « Bonhumoro en la Esper-
anto-literaturo » kaj akiris belan sukceson, kiun
S-ro De Hondt, kunvenprezidanto kore sub -
strekis.

BRtJĜO. — « Bruĝa Grupo Esperantista,
Reĝa Societo ». — La 1 9 -an de Oktobro, post
Kelkaj gramatikaj ekzercoj, gvidataj de F-ino
Y. Thoorrs, okazis kantvespero, sub la gvidado
de S-ino Groothaert, dum S-ino Van Roye
akompanadis fortepiane.

La 26-an, fi-ino Thooris gvidis kelkajn ling-
vajn ekzercojn,. post kio S-ro R. Groverman tre
sprite paroladis pri la temo: « La tempo pasas ».
Tiu interesa lekcio valons al la parolinto varm-
ajn aplaŭdojn kaj F-ino M. Vanden Berghe,
deĵoranta prezidantino, gratulis kaj dankis lin,
nome de ĉiuj.

La 1 -an de Novembro, kelkaj grupanoj par-
tuprenis en la sekvantaro ĝis la Milita Tombejo.

La 2-an, post gramatikaj klarigoj pri la
uzado de kelkaj verboj, farmaj de F-ino Thooris,
S-ro H. Van Roye afable anstataŭis S-ron Pou-
peye, mdlhclpatan pro malsano, gvidante la leg-
adon de B.E.

La 9-an F-ino Thooris gvidis kelkajn grama-
tikajn ekzercojn kaj diktis novan kanton.

La 16-an, ne povis okazi la antaüvidita kant-
vespero pro malhelpo de ĉiuj kutimaj gvidanr-
inoj. Anstataŭe, F-ino Thooris gvidis tre inte-
resajn lingvajn ekzercojn.

Dume, la elementa kurso progresis kun daŭra
sukceso. Novaj aliĝoj gis 34. S-ro Poupeye,
malhelpata pro malsano, estis sindoneme an-
stataŭata de F-ino Thooris, kiu gvidis la le-
cionojn de la 22-10, 29-10 kaj 5-1 1. S-ro
Poupeye povis repreni sian kurson la  1 2- 1 1 .

BRUSELO. — Esperantista Brusela Grupo.  —
La 27 -an de Septembro, f-ino Jennen bonven-

igis diversajn fremdajn vizitantojn, inter kiuj
S-ro D-ro Tsin, japana kuracisto, kaj S-ro D-ro
Beckman interese paroladetis.

La 4-an de Oktobro, okazis la provleciono
de S-ro Buenting en la «Palais des Beaux Arts»
kaj, la 1 1 -an ; la parolado de S-ra Loeckx estis
anstataŭata de intima kunsido, dum kiu S-ro
Van der Hecht kaj F-ino Obozinski faris parol-
adetojn

La 18-an, sekvis parolado de F-ino Regina
Weinsberg, el Krakow, kiu parolis pri Maroko.
F-ino Jennen dankis ŝin varme.

F-ino Obozinski mallonge skizis la vivon de
la granda belga aŭtoro Maurice Maeterlinck, el
kies verko S-ino F. Staes, antaŭlegis eltranĉ-
aĵon.

La 25-an, S-ino Elly Staes plene vivigis, an-
taŭ la aŭdantaro, sian vojaĝon al Vilno, la mal-
nova urbo el la Nord-Okcidenta Polujo.

Longa aplaŭda rekompencis la paroladistinon
p ro sia belaj klarigoj.

LA LOUVIERE. — Esperantista Grupo de la
Centra Regiono. — Dank' al la bonvola kun-
helpo de S-ro Buenting, la konata samideano,
kiu jam tiom bone laboris en diversaj regionoj
de nia lando, la Grupo kapablis organizi belan
vesperon en la salono de I'e Institut des Arts
et Métiers ».

S-ro André Tassin faris la enkondukan parol-
adon, en kiu li dankis la aŭtoritatojn, la ĵur-
nalistaron kaj ĉiujn, kiuj apogas nian movadnn
en la centra regiono kaj fine anoncis, ke F-ino
Feker, hungara samideanino, kiu nur de nelonge
loĝas en nia lando kaj S-ro Parfnndry eI La
Louvière, per esperanta interparolado, montros
al ĉiuj la taügecon de nia lingvo.

Poste S-ro Buenting. faris provlecionon per
rekta metodo kaj ĉiuj aüskultantoj miris pri la
facileco de nia lingvo.

La Gazetoj de la regiono tre favore skribis
pri tiu vespero.

La 26-an de Novembro, okazis kunveno de ja
grupo, kun jena tagordo: organizo de provle-
ciono de S-ro Buenting, la 1 1 -an de Decembro,
en « Hotelo de I' Komerco ».

LOVENO. — Lovena Grupo Esperantista. —
La grupo ĉiam vigle laboras. La kurso, komenc-
iĝinta la 15-an de Oktobro, bone sukcesas.
Ciuj lernanto] akurate ĉeestas la lecionojn.

La estraro antaŭvidas la organizon de nova
propagandvespero kaj projektas organizon de
vizito al la Abatejo de Park. Samideanoj, kiuj
intencas iri Lovenon, bonvolu skribi poŝtkarton.

TORNAKO. — Nova Esperanto -Grupo naskiĝ-
onta. Kun ĝojo, ni eksciis, ke en Tornako,
la malnova henegovia urbo, du samideanoj, S-ro
Duq.>esne kaj Paul Walter, tiu ĉi lasta pola es-
perantisto, komencis, kun la helpo de nia Ligo,
la preparan laboron, kiu certe kondukos al la
starigo de nova grupo.

Propaganda estas jam farita en ĉiuj lokaj

Atentu
Konservu la ĉi postajn paĝojn nefald-
itaj ĝis proksima monato; tiam aperos
la kompletigo de

Katalogo de B.E.I.

— L --

P. Nylen. Esperanto-Sv©da Vortaro 	
	E.  Pfeffer. Wi rterbuch Esperanto-Deutsch . 	. 	
	E.  Pfeffer. Wërterbuch Deutsch-Esperanto . . 	

Plena Vortaro de Esperanto(Klariga vortaro en Esp.)
Schidiof's Zakwoordenboekje Esp. - Nederl. Cr Ned.-

Esperanto 	
Ach. Tellini. Vocabolario Completo Esp.-Italiano
Van Straaten. Esperarto-Woordenboek Esp.-Nedcrl

Cs Ned.-Esp. 	 .	. 	. 	. 	 .

Van Straaten. Beknopt Woordenboek Esp.-Ned.;
Ned. - Esp. 	 . 	 . 	. 	.	. 	.	 . 	 . 	 .

Wüster. Enciklopedia Vortaro. Esp.-Germana. 4
unuaj partoj

bfr.

35,-
3,

12,-
87,50

25,-
15,-

80,--

40,-

460,--

TEKNIKAJ ELDONAJOJ : Scienco, religio,

politiko, k.t.p.

Abdul Baha (Lidja Zamenhof). Parizaj paroiadoj . 	 17,—
Adolf. Decismo. Movado celarita pli justan ŝtat-

kaj mondorden, for agon de la materia kaj spirita
mondkrizo kaj de la senlaboreco . . . . . 4,95

Aisberg. Fine mi komprenas la radion (L.M.- librol 	31, ---
Andrée (Engholm). Per balono al la poluso . . 	 90,-
Barker. La lingvo de la bestoj . 	2,50
Bergman (Gerdman). Tra sovaĝa Kamĉatko . . 	40,-
Biernaczki (Medrkie•icz). La verko de Chopin 	 7,-
J. Borel. Komerca Koiespondo   2,70
D -ro Briĉuet. Esperanta Teknika Medicina Vortaro
brzekowski (Grenkampi. Pri l' moderna arto (L.M.-

libro) 	 . 	.	 . 	 . 	 . 	 . 	 .	. 	22,----
Carolfi. Prcĝlibro (katolikai 	 3,50
Danov. La tri fundamentoj de la vivo . 	8,25
Den. Kiel fariĝi kreanto facile kaj rapide . 	. 	35,-

Dickens (Butler). La vivo de Nia Sinjoro Jesuo.
120 p. en luksa eldono, kun multaj ilustraĵoj . 	40,-

Duná (Pamporov). La mondo de la grandaj animoj
(La parolo sur ia montaro) . 	 . 	 . 	 . 	 .

J. B. Eiselin. Nederl.-Esperanto Handelstermen

-- 81
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(Prezo de unuopa numero: fr. 2,50;
1 0 nomeroj laŭ elekto: fr. 2.1,—.)

I. Borel. Legolibreto.
2. Skeel- Glarling. Fabeloj de Andersen.
3. Orzeszko (Kabe). Bona sinjorino.
4. S'birjak (Kabanov). Rusai rakontoj. Fabeloj al Helenjo.
5. Cervantes (Pujulà-Valès). Don Kihoto de la Manéo en

Barcelono.
6. Zamenhof. El la Biblio.
7. Zamenhof. El dramoj.
8. Zamenhof El komedioj.
9. Borel. Praktika frazaro.

10. -11. kif Toŝio. Japanaj rakontoj.
12. /..pa!e:us (Pfeffer). Amorce kaj Psihe.
13. Vazov (Atanasov). Bulgaraj rakontoj.
11.-15. Ibsen (Büncmann). Reaperantoj.
16. Borel. Komerca korespondo. Frazaro.
i 7. Stalle (Borel). Konsiloj pri higieno.
18. Ruskin (Kellermann). La reĝo de la Ora Rivero.
19. Belle (Arntz /Butin). Sinjoro Hcrkulcs. (El&erpita.)
20. Mitchell (Wendell). La lasta usonano.
21. Her - :zeg (Panajott). Hungaraj rakontoj.
22. Bandlow (Scheerpeltz). Nordgermanaj rakontoj.
23. Benavente (Inglada). Hispanaj dramoj. (Elĉerpita.)
24. Jull'en (Grupo Lyon). La Instituto Milner.
25. H. Christaller (W. Christaller). Noveletoj el la Nigra

Arbaro.
26. de Vigny (Mayer). La intervidigo, kaj: Nekonita dialogo .

27. Zahn (Schmid). La patrino.
28. Pulvers. Elzasaj legendoj.
29. -31 Porchat (Borel) Sub la nepo.
32. Schmidt. La amkonkurantoj. Triakta komedio.
33. Coué (Borel). La regado de si mem per konscia aŭto -

sugesto.
	o	-

Internacia Mondliteraturo
3,30 	 La diversaj volumetoj de tiu ĉi ege interesa serio trovigas
7,— 	_:, ia listo de tradukitaj literaturaĵoj.

— 6
	

— 19 —



6l

8

. 9

05'Z
OS"Z
OS' Z
- 'E

06'6

05'Z l
OE'E
05 1 Z1
- 'bb
09'9
05'LE
- 't7Z
- 't7Z
- '0I
- 'S
-' S
O5'91
- 'ZE
OS'Z

•Jfq

2,50
2,25
4,-
3,75
3,25
3,25
3,25
4,25

1,--
3,50
5,-
2,75

10,50
3,50
7,-
1,-
2 , 50

3,-
2,50

12,50
25,-

10,-
12,--

Legosigno
■■

-'9L
-"t75

O5'9 1
56't,

- í 5Z
- 5
- 'fZ

- '1E
- '09
O5'1Z
05'1-Z
-- 'S
O5"5

56'17
SZ 1 6
- S

05 1 Z

O5'Z
05'91
- 't•
O5'E
- 'EZ

05 1 Z

- 8
0E'E
- '0E
-' L 1

- 't,
- 'Z
- ' L
-'8Z

'Ll
Jet

LE -
(•seA>,as !tapas lerld)

•Z161 o;uerads3 ap osaióuoN ealfgnF e, •)1Dn19
•tsig etgap»n1oN •o49scusnl e3 • I Jan6uauag) eubuag ap

•OAe	 •(JaJaids) !W;ad
•o4Jed ena •lope1oaed lesa.r6uotl e-  •foquaweZ

•o4Jed enu° •lopelo.ed ÎesaJóuoi e, •fcguaweZ
ageN le^

i)lsMoyeJ9) •o4ue.rads3 ap opo!Jad e'f1Sel )1 ei 13 '1 5n19
•owla4 e4ue6rin, uni ouosn eJ j •Jauayas

- IOlua)Jel e l eul !cola(
-oud f en6usipuoW •ul;ellpunW s!6 u!ppaynW aa •6un f
•(olaAOU Iesnb (nolelid) uelutgts -u!we/ !el noluowual

•oA6url elesuaArun el le)t lojozol!j Iepuei6 c3 •1an19

(00'Zt7 •J} : roi -u 0 t ap °luas elaldwol

^ SL'S 'Ji :oJ -u edonun ap ozaJd■

o)a{oilcpa-o4ueJads3 sassnnw

(•seA)las IownloA le!IV)
('ea!Jlsnli osaudaw •jotjuaweZ ap oA!A •;en!ud •wP3 'S I

•to4u051eJ (en!.pjal
-au •umoug o44sed ap O »A!eu e3 •(uea9) uolJalsaLID i'I
•w% •aleJa oua;JeW ap IoJn;uaAe e3 •(wanas) AentJON 'Ei

•o1OJ;ad VValieg) J!e(au!S 'ZI / t I
ouewoa •se6!>,aA o;uewJOp e3 •(pJennIiw) sl(aM '01

'olauouew ap o>JOISIH •ot)tOUrd •(!SaqpJeW)  !polloj •6
•ouewob •IaeJz, ep ouni (Jaling /uosAed) pJe66eH 'S

ouewO 1 •oJedn;s eJo e-1 •lpJofwoZJ) wiayuadd0 • L
•ouewob •ouow uas le>I ea!j . (we> pcM) w>ayuadd0 .9

'ouewod •Auue j • (oged) Jayua j •S
•ouewob 15 •(dwe)jua6aa) pueE6eH 't-

1 l -' I ' loA istpeA onb • (foyuaweZ e(pri) zaimai>lua!S • E ' Z
•ouewoJleuiwiJA •olnaueJ j Ia or!". e, •(6aa4sJaA) suenl • I

( •
-'6? 'Jf ownlon nt? ap ozaud

•Iel!puig(ol ieb lel!uopta alaq 'Ioiq!t leuog)

oja;ollq!e-o4uerads3 e.lelndod

'f01 113S -011811

8 -

•Io;uawe;saj
CAON te l eAou(ey •o!tglg e;)lues e3 •fo4uaweZ

(oug!I - •W•-0

OS'8 	• 	• oJe;JoA-o4ueJads3 c>fefu!seyy •Ja;s!iM •3

-'0Z 	o)1!uma; Cl ua 061wJ000A6u!I Cl ap Io1n4uo)I •JalspA,\
- 'SE 	elotge j •uewas!M
- '6? 	. 	•	 • lo6e.iwa4 El eul opJe6!J

-)(q •o,a;u!sed el 	opesa)6o.rd •(Valieg) saleM
OS'E 	• (e)I>lo;e>I)• opuelsl cuopuads3 •(oue!Jold) asaaJA

05 1 1 	o ;JOds
ap (o)(uelj IeuogleyV e3 (lua )Il4E'/^ 'f) swl'A r "S-G56't- 	. 	. 	.

••
	.
	•	•	 • • Aouea

o.yad ap o;doauo>AiA eqtozolti-o!6llab  •Aowol

- '17
	 • 	 ora;1euey '(sinyling) sn!astn -t- uee!Jd!4S • n

• owsrua),eAN ei ap lo;uawepun j •(Jating) uaLlda4SOS'91 	 . 	 oUueJ- '8
-awod-Iod '(PlafuJo>t- dwejuau9 •s) ilsmazuobows

0E'E	•  Iozr6Jrm e3 •(u!Janv) Aouuiws
05'91 	 (ouq!i-•W --)

o■4aAOs ua o6eloA eryV •(diueluauD) hst.utUOIS

S6'b 	' 	 • 	 ' 	ouej au pas osuad se.Isau o!? Ir 	 •eyuis
- "bE • 	topl!9

001 •? ' d OOZ •uopuelpaAS seime6!J opu!H •equ!S
09'9	. 	.  (idde7 'oue!JeW

- '0 t • 	 . 	.	• 	• 	•	 •	• 	• 1oloJed
SZ' • I !>Ispnstld jazof otesJeW •(>1yz5laJ4s) PIsMazsOJaiS

'uaJ6wleW) otntgoulew te)I towo4 UJ; !Jd •tuell!S

Iei6rlaJneJ4uom le Iopuodsab '(IPagIeH 'b) Jn6as ap
• ope epJaA et uni uopuow el lem!? •Jauat.ps- '8E

uor6o6epad eI u» o11npuo>lu3 •eueleç0E'E
•ot6otourw!J)I - moi A) nJ?q -»A walsnJSL'OI

05'91
	

• 	o!aewJe j
eiavuua;ul ap wnaayV-apeA e4o16tiod •neassno?3 D
•05'E 	loln;)tatalul c) ap o!aewa;ul e3
le), Iodcu!Jd le;s!Jvl!uewnH e3 •(JO6eJdt stblad

•d 1,91 '(eI!lole)t) •ot6!taJSZ'E I
'o;daauo){puow 'oauarasJn;eN •(ualuaJgt  a^wa^J

'Jjq

- It -

• (ouq!I - 'W n) ot6olo4ud eJeóunH •.4esaoje>1
• .	.	 . 	. 	. 	•	• 	- 	(0uq!1-•vv•11

lowood •opa)ln8 IUJa43 I■E'saole>j
• • 	. 	Io;aod nplaa •,(esaole>

(Io;uoleJ leuownyuoq) o;tl!w
estoyf-uew.ta9 ei ud o4uodeJ ewa.aA •uasalsnr
	  ouewob •oize;uc j , l ap lopue3 •Eunr

• owaod •owy et ap o;uc)t e;lv C-1 •óunr
• • o;s!laduaze el ope>JayV •(Jaua!M)  !wlesnJar

(oJq,l-• fs•-) o;eoq ua lowo4 !JJ. •(Etsepeg) awoJar

• • (ouq!I --W•-j) ouewob •oJezaD .
( ?!nguol) ?lsntaf

le.jpinpeJ; • )t leleu!biio Iowaod •oseu.red epJaA •o •I
• • 	ouewoi.{ •o;Jel epJaA c. euist

• (olaluo)lud •ououe>I 	 ol ouos • InucioW) nesi

od • 	 • lownlon na - odoun3 epJON la Io^

-Jan (eJn4eJa4t1 ap opiato)I •oJn4eJa;!3 epuoN •eupul

• . olauq!1oóa( eliaef aJl •otngau el 13 'puee6noH

• • 	(oJgtl e)tap e-J) oas!Pa - (Âaxin) soJaw(4
	 IolesJan Ie->Jr1 •opre4 e-j •AOlgoy

• oJ;adtaAnJ;s el '(wnegatddv) uuewffoH
	 lolesuaA •o4n6 ;sod o;ncJ •AOJl!H

. 	• 	owt)lsa

epueiólew el 'obtgpn)l •(elJnuuueW) wnl43!H A
- 	 • (olesJan •feAOUtew ien IeAou louos •assaH

oluoleJ eJoLunLtuog •os>nN- os)1oj Id3Wi uuewu»H
• • 	 - 	 - 	 • oueACJe> e3 (uo4a i 663) ffneH
	 our;s!;ue)l c1 •(JalsnM) ffneH
oluo^ed •IaeJzl ap outil •(Jaling •uosÂed) pJe66eH

•• -	Mage; na •ww!J9

• ioleuownH i uol; srpne rA nD •dweluau9
	 Iowaod lewe IeAON •sesej neJ9
	 or6olo;ud eunte;eN -seseD neJ9

••
(ouq!1 -.W•1)

ouq!I6e; e3 :le)l 'to16ala lewob •(Aesaole>t) aylao9
- 	!w!W •(uosAed) usai9

orn;eu et la loi,o6aiV •(uopJOD) Àlle)
(I I 1o4atio4s!H Ie;ueiads3 •AaJ j

•
.
	 •	(oJqti

•uioln)lo plu se;a ?e 40j •Jyy -a6Jod
orown4uoq euewnb •oueóeJd /nu! j

_ . irl -

-'OZ 	°w°H .I °P o!pabeJ j •(AesDole)O 4wP°W

- '6	 eapn f o6al e3 gu>WelA ) k

-- '5
- 'S

5Z'8 	oln6es el ue;eN •(JOUIW) OutsN1

56't- 	 oweJp-oipe •oingau et u3 •(u'lnln)) olowrwtrf

SZ'8

06'6
SZ'8

'6 •. 	. 	.
	. 	. 	 . 	-	 • otpaóeil eux,

'orle nun ua olauadO iloinpwar4 1n!; 'oH 101I'H

e;ieulA>t •eualep6CW eiJew •(kjzl!.ps!e) 1 ))9go11
• oweia •oJOtop ap oia;styy •(salleA- elnlnd) I"nO

•o!pawo)t eplE)J L •ofezejo ezo!JnN •(onaW) !u°PiOn

• • 	-	• 	• olueJads3 aa e;l)tJan alrur61►o

oue;aleJ;ea; e!aeuJa;ul •Ilobutro)
oJe6ole!p epettJa;ul '( teuuux

S Z't, 	
- eal elodazaw ewej 'OPeP^1 )1e5 '('llnPed) t^r))vI^)

S6't7 	. 	. 	' 	 . 	 - 	•	 • lo;atpawoi Ie>I !06ole!Q Iseo

- '8l
   lo4 ie i.4 ua uwana

•eaweiez ap oJ;sagan e 1 • (pueJ6al) upJopit,

• • 	•  olaweJo •o;.nds ua e?!JleW  •srn411ntl

• urla;ed o;e)loApb (I>JJn31 teJ•leted- “art1ti

• • ola!pauro)t iolued 'sog •uvwlvt)j
. . . 	• • o!pawob efienufl

•(oq oAoJd uad owd •(sepueuiad o;noD) opaAO7

• • Io euleal !Jl (o;ala>Is ap oauea trll>IV

(lole.l4ea4) O2lfl1V2I3111

•oei euJa;a el ap lolnbo e-1 •(jWIOM) broAttz

• • 	lo;uo)(eJ les!AS '(sJanlnd) u4ez
• ()Bues enta • (;saoz •A) P°°M

• (ouq!I-•W --I) :ad ap oJe)IJaA Plaju 	 1M
• o4a1q!to6a1 e;ue.tads3 eleut6!JO  •w9J1iptM

• op.rou rio e1 Lia uloAel laptui (d3W) IslaM
• • se5rppaA o;uew.rop e3 •(puEMlIW) sIIaM

• (vigil- 'W -l) ouewob •t o;eJ;n j 	B
	 IoJadsaA

sJ
, lele

lS
9 Ja11r

ua4uraM

M
• • IoJO4 MeD •Ja/leM

	 oznwe Ie)t oDraz)la ele9 •Ja1IvM

• o.tauewod •o!a ap owoH 'Id3W) •'f'A
• oueuuoJleuiwiu>1 • !I ua !}nl ' (d3W) e )1APe1A
• aunr 'louale)( !ul •oleAep,aA 13 •ue%óneA

•Ioneuil ZZ la

yv ^) ouewob

Esperantlingva Novelbiblioteko
(Prezo de unuopa numero: fr. 6,-- ,

numeroj 1 -6 kune binditaj: fr. 40, 	.)
I. Jeruŝalmi (Vienano). Eksiĝo.
2. Prus (Lidja Zamenhof). La vizio, kaj: La veŝto.
3. Romanov (Dratwer). La mistero, kaj: Unu horo.
4. Biro (Rereips). Fraŭlino Ido, kaj Porzsolt (Rereips). La

vojo malsupren.
5. Bang (Vienano). La hontemulo, kaj: La unua kiso.
6. Strindberg (Vienano). Amo kaj pano, kaj: Aŭtuno.

INSIGNOJ.
N" 	1 	Pinglo

Z - Pinglo, broĉo aŭ butono 	
3 	 » 	
4

9 - Medalono por kolpendaĵo. Verda stelo
sur ambaŭ flankoj 	

10 	Pinglo, broĉo aŭ butono 	
11 - Verda Stelo kun laüroj por Profesoroj
12 -- Kravatpinglo
13 -- Verda kaj nacia flageto
14 - Pinglo, broĉo aŭ butono por Katolikoj

I.E.L. Pinglo, broĉo aŭ butono ..
Insigno sur silko . 	. 	.	 . 	. 	.
Insigno sur felto Ipor uniformoj) •

	o	

FLAGETOJ.
Kvadrataj
Biciklaj flagetoj triangula] .
I m. x 0,70 cm . 	
1,50 x I m. .	 . 	 . 	 .

AÜTOGRAFLIBRETOJ.
Aŭtograflibretoj . 	 .

»

- 20 -

bfr.
Szilagyi Dr. F. (G. Penterrnan). Leerboek voor

Esperanto geïllustreerd. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	7
Tichawski. La mondlingvo. Plena Esperanto -kurso

por poloj kaj germanoj .	. 	 . 	. 	.	 .	. 	10,-
Walter. Gaja Iernolibro. Kun pli ol 120 bildoj .

VORTAROJ.

L Bastien. Vocabulaire de poche Français -Esp.;
Esp. - Franç. 	. 	. 	.	. 	 . 	 . 	42,-

	P.  Bennemann. Handwiirterbuch Deutsch- Esperanto
	

55,-

P. Christaller. Deutsch- Esperanto Wiirterbuch 	85,-

	P.  Bennemann. Handwiirterbuch Esperanto -Dcutsch 	30,-

	Connor. Germana-Esperanta Konversacia Libro  . 	25,50
Edinburgh Pocket Dictionary. Esp. - English & En-

gl ish- E speranto 	. 	. 	. 	. 	 . 	. 	. 	. 	22,-
Fauvart-Bastoul. Ŝlosilvortoj. 200 mots-clefs et leur

juste emploi 	.	. 	 . 	.	. 	 . 	 . 	.	 . 	. 	.	10,-
	Fulcher and Long. English- Esperanto Dictionary . 	65,-

E Grosjean -Maupin, Dictionnaire Complet Esper-
anto- Français . 	. 	. 	 . 	.	 11,-

E.  Grosjean - Maupin. Dictionnaire Complet Fran-
çais- Esperanto .	. 	. 	.	 . 	. 	.	 . 	26,50

» 	 supplément .	.	 . 	.	. 	. 	.	 .	11,-
E. Grosjean-Maupin. Dictionnaire Usuel Esperanto -

Français . 	. 	 . 	 . 	 . 	.	 . 	.	. 	. 	4, 50
E. Grosjean - Maupin. Dictionnaire Usuel Français -

Esperanto 	. 	 . 	 . 	 . 	. 	. 	. 	13,25
E. Grosjean -Maupin. Oficiala Klasika Libro de la

Akademio  
	

5,-
Hirts Esperanto-Taschenwiirterbuch Esp. - Deutsch

Deutsch- Esperanto 	. 	. 	 . 	.... 	8,50
	Jaumotte. Kompleta Esperanta Rimvortaro . . . 	I0,-

Kabe. Vortaro de Esperanto. (Klariga vortaro en Es-
peranto) 	15,-

Paul Kirschke. Zamenhof-Radikaro  	 21,25
	Kreuz  & Mazzolini. Komerca Vortaro en Esperanto 	17,50
	Merkurio. Woordenboek Nederlandsch- Esperanto . 	40,-
	K.  Minor. Esperanto - Deutsches Handwiirterbuch . 	52,50
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BELGA ESPERANTO - INSTITUTO
KOOPERA SOCIETO

Fondita I -3-1926

Belga Ŝtatgazeto 18 -3 -1926. Akto 253

MAGAZENO KAJ OFICEJO :

127, Lange Leemstraat, 127

Antverpeno
-o-

Telefono: 	Postceko:
	

Registro de Komerco:

N' 941.34 	N" 1689.58
	

Antverpeno N" 16337

Notoj pri la katalogo:

a) tiu ĉi katalogo nur estas simpla librolisto, ne kompleta,

kiu permesas certan orientiĝon. Ankaŭ nemenciitaj libroj

estas ĉiam haveblaj;

b) ni rezervigas al ni la rajton modifi la prezojn, pro iuj

kurzoŝan joj;

c) tiu ĉi katalogo nuligas ĉiujn antaŭe aperintajn;

ĉ) pagu per poŝtĉeko kaj skribu la mendon sur la kupono

de la ĝirilo. Aldonu 10 °tra por la sendkostoj kaj, laŭdezire,

sufiĉe por la rekomendo;

d) la prezoj en tiu ĉi katalogo estas indikitaj en belgaj

frankoj. La eksterlandanoj notu, ke 1 belgo = 5 belgaj fr.

- 2 -

Kiu ne deziras posedi la belcg.n

LEGOSIGNON,
cldonitan de

Belga-Esperanto- I nstituto,

en plej bela blanka

SILKO,

kun enteksita portreto d.

nia Majstro

D -ro ZAMENHOF,

laŭ ĉi apuda modelo.

Tiu Ĉi Legosigno,

kies dimensioj estas 5 cm.x 1 S c m

kostas nur Fr. 5,-

PLEJ BELA DONACO POR ESPERANTISTO ! !

5 	»
6 	 »
7 	»
8 -- 	»

12,50
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societoj kaj estis decidate, organizi la 1 -an de
Decembro je la 7-a h. 30, en la granda fest-
salono de la loka teksajlernejo, prelegvesperon,
durn kiu parolados nia Liga Prezidanto 5-ro
Kempeneers.

Ni raportos pri tiu vespero en nia sekvanta
numero.

Ni deziras al la du iniciatintoj de tiu laboro,
plej brilan sukceson.

GENIO. — Genta Grupo Esperantista. —
La 1 1 -an de Oktobro okazis en la salono de
« Melomanes », sub la prezido de sinjorino De-
rycke, vizprezidantino, la monata kunveno.

S -ro Deman faris belan paroladon pri « La
Abatejo de la Lagn Ladoga », kaj rakontis pri
sia vojaĝo tra Finnlando.

_i ankaü instigis la geanojn ĉeesti la estont-
ajn kongresojn

Poste s-ro Derese parolis pri « Oni havas la
sanan k iun oni meritas ». La aŭskultantoj ta-
men ne akordiĝis pri tiu temo, ĉar ĝuste sinjoro
Vandcvelde, la tre ŝatata grupa prezidanto, for-
restis pro malsano.

GRATULOJ.
La 20 - an de Novembro geedzigis S - ro Mau-

r i ce Daems, membro kaj bibliotekisto de la
grupo « l_a Verda Stelo », el La Louvière, kaj
S-ino Marghit Feker, hungara esperantistino.

Ni aIdonas niajn gratulojn al tiuj de la ge-
membroj de la loka grupo, kiuj donacis al la
csperantista paro, belan artobjekton.

FUNEBRO.
La 21 an de Novembro, mortis en Hoboken-

apud-Antverpeno S-ino Louise Loquet, edzino
de S-ro Guillaume Loquet, bofratino de G-roj
M. Jaumotte-Loquet kaj de F-ino Jeanne Lo-
quet, kaj onklino de S-eto R. Jaumotte, ĉiuj
kvin membroj de « La Verda Stelo » el Ant-
verpeno.

Al tiuj gesamideanoj, la esprimon de nia
kunsento.

—o—

ESPERANTO EN LA PRAKTIKO
La « Esperanta Komerca Asocio »(EKA ) cel-

ante la disvastigon de Esperanto kaj la pli-
faciligon de la internaciaj komercaj rilatoj,
publikigos en la venonta Novembro; Decembro,
specialan, taŭgan broŝuron nome

EKA-BULTENO.
Ĝi aperos monate kaj estos sendata SENPAGE

al la delegitoj de IEL kaj UEA, al ĉiuj inte-
resitoj, komercistoj, industriistoj, hoteloj, ku-
raclokoj, komercaj ĉambroj k.c. La samideanoj,
postulu la Bultenon al

Centra Oficejo de EKA — Via Nazionale, 208
Romo (Italiol

kal kunlaboru ,aliáante al EKA kiel korespond-
antoj por komércaferoj aŭ kiel perantoj por
ko•nercanoncoj. La aliĝontoj ricevos kompencon
proporcie je la efektivigotaj enspezigoj.

VI PAGAS TRO
por via elektra lumigado.
HAVIGU ĜIN AL VI SENKOSTE !

Detalajn indikojn volonte donas :

PANELEKTRA
Bruxelles

108, avenue des Rogations.
Tél.: 34 09 63.

Kongreso de Charleroi
Pro lokmanko, ni prokrastas la pu-

blikigon de la sekvanta listo de aliĝ-
intoj ĝis proksima monato.

Ni esperas ke intertempe multaj
ncvaj amikoj estos sendintaj sian al-
iĝon.

I.E.L.- Kotizoj 1938
La Delegitoj bonvolu jam nun ko-

lekti kaj pagi la kotizojn laŭ jena ta-
belo:

Fr.
MJ. (Membro kun Jarlibro) . 20,—
MA. (Membro kun Jarlibro kaj

Abono al Esperanto Inter -
nacia)

MAH. (Membro kun Jarlibro
kaj Abono al Heroldo de
Esperanto) . 	 . 	 .	 . 	 .	 . 128,—

MS. (Membro-Subtenanto, ha-
vas samajn rajtojn kiel MA;
krom tio li rajtas ricevi pre-
mion el la listo kiu aperis en
« Heroldo de Esperanto »,
N-ro 43( kaj « E. I. », De-

cembro 1937) 	 . . . . 175,—
La pagoj povas okazi pere de la

Grupo aŭ rekte al la Teritoria Sekre-
tario:

G. Van den Bossche,

Rembrandtstr., 7, ANTWERPEN.

Poŝtĉekkonto : 4109.91.

Ankoraŭ kelkaj ekzempleroj de la
Jarlibro kaj Suplemento 1937 estas
disponeblaj. NOVAJ MEMBROJ por
1938, kiuj deziras ricevi tiujn doku-
mentojn, povas ilin akiri kontraŭ al-
dona pago de Fr. 7,—.

GRUPANOJ ATENTU !

Por amuzaj vesperoj.

Ĝuu esperantan inventajon kiu perfektigas
vin aritmetike, per nova, tute esperanta kart-
ludo « PRODEKO ». Prodeko estas la plej nova
interesa kartludo sur bazo de la aritmetiko.

Ĝi distingiĝas pro ĝia valoro. Prodeko estas
universala, gi povas esti ludata en ĉiuj rondoj
ĉar Prodeko amuzas, distras kaj edukas.

Prodeko instruas ja la plej gravan faktoron
de la matematiko, nome; la aritmetikon.

Ludante prodekon, oni neniam enuas.

Mendu ĉe: PRODEKO, Katowice (G. Slask),
Pollando, poŝtfako n-ro 8; aŭ ce Belga Esper-
anto-Instituto, 127, Lange Leemstraat, 127,
Antverpeno.

Anoncetoj

Turnu vin al sarnideanaj firmaj

EN BRUGO
ALGRAIN-COUCKE, 23, Vlamingetr. rue I•U

mande. `l el. 334.24. Nuntempnj Novaloj por
sinjorinoj kaj knabinoj.

DE GUCHTENEERE, J. « Agence Marhinr.
Minne». Komvest, 44, Siprnaklero, • I rwn.porto.
Eldoganigo, Asekuro. Tel.: 334.22.

FOTO BRUSSELLE, Steenstr., 41, rue da.
Pierres. Tel.: 334.11. Fotografado induattla
Foto-Kino -Aparatoj, Akcesorajoj. laboroj.

HOTEL VAN EYCK, 7_ilverstr., 8. Familia
Hejmo, Centra sed kvieta situacio, burin
klientaro. moderaj prezoj.

M. HUYGHE, Potterierei, 1. llustritat poilu
kartoj, ĉiuspecaj memorajoj pri Brulo. Helpa
Poŝtoficejo. Tel.: 315.61.

Emiel MESTDAGH, Moerkerksche Stw. 113.
St - Kruis. Tapetisto, Murpaperoj, Tapiiîoj, D►a•
piraĵoj. Seĝegoj.

Ph. MICHOLT, Koningenstr. 7, rue des Roi..
apud Preĝejo Sta Walburgo. — Roboj, Man
teloj.

Antoine POUPEYE, Darripoortstr. 23, St-Krul..
Tel.: 314.61. Ciuj asekuroj en la tuta lando.
Informoj sen devigo.

J. ROOSE, Bdo Guido Gezelle 15. Tel.: 322.24.
Holanda artefarita butero. Francaj vinoj. Sen -

pera elveno.
SABBE-DE VEEN, Steenstr. 76, Rue des Pier-

res. Tel.: 330.48. Floroj-Agento de s Fleurop •
n - ro 669.

VOLCKAERT, Geldmuntstr. 30, Rue de In

Monnaie. Tel.: 336.07. Porkaĵoj, Caaajoj, kort

birdaĵoj.
V-ino van VOOREN de MILLIANO, Ace

demiestr. I I , Kukejo. Fabrikejo de veraj Ho
landaj biskvitoj.

VAN DE VENNE, Bouveriestr., 59, Skulpti.to.
tombŝtonoj. Blankaj kaj bluaj ŝtonaĵoj.

SALONEGO BRANGWYN, S-ano Vital Jéhan-
sart, placo Simon Stevin, Kunvenejo de B
G. E. -- Kafejo --- Hotelo. --
Esperanto parolata.

EN LA LOUVIERE

RENE FALISE, librovendejo, 10, strato Albert
1-a; ĉiuj klasikaj, teknikaj, literaturaj ke1
ESPERANTISTAJ libroj de ĉiuj aŭtorol kel
eldonistoj.

AÜTOMOBILEJO C. WINS-MEUNIER. —
Haltejo. - Riparejo kaj zorga servado. -
Nokte kaj tage. -- Tel. 282 k. 127 O.

Kalkulmasino el Svi sa fabrikejo (Madas) taro'.

la kvar operaciojn. Aĉetebla je favora pre
zo Fr. 5.000. — Informoj ĉe F-ino Thoorl',
Wijnzokstraat, 4, Rue de l'Outre, Brulo.

La esperantistaj gepatroj
donas al siaj infanoj :

PAIDOPHILE SIROPON "
kontraŭ tuso, kokiuŝo, febro, ktp
— Mirindaj rezultatoj —
En ĉiuj apotekoj: 7 kaj 12 h.

kaj ĉe

APOTEKO J. BONGE
— LA LOUVIERE —

50,—

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO
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"GEVEA" Snio 1 .

bonega sapo...

do : VIA sapo !

mendu ĉe:

G. VERMANDERE
Wetstraat, 15, Antverpeno

OSTENDO 	 BELGUJO
HOTEL VROOME

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

L. VAN WASSENHOVE
2, Philipstockstrato --- BRUÙO

Librote►iado - Organizado kaj enskribo de la libroj
- KontroIo - Starigo de Bilancej - Raportoj - -
Serĉadoj --_- Ekspertizoj - Komercaj lnforn►oj

Firmo " NOVELTY
S-ino L. VAN WASSENHOVE- BOCKHOLTS

2, Philipstockstrato 	 BRULO

KORSAJOJ 	 TOLAJOJ
Liveras en tuta Belgujo kaj laŭ korespondaj mendoj.

BELGA IARBORDO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Bone konata de multaj Esperantistoj.

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

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

Sidejo de la Brua Grupo Esperantista (Reĝa Societo).
- 	Tre komfortaj ĉambroj, bonaj manĝaĵoj. 	-

Oni parolas Esperanton. -- English spoken. DS 006).

ESTRARO DE „ BELGA LIGO ESPERANTISTA "
Prezidanto: D-ro Paul Kernpeneers 19, Avenue Montjoie,

Uccle. (Tel.: 44.53.00.1
Vicprezidantino: F -ino Yvonne Thooris, 4, Wijnzakstraot -

Rue de l'Outre, Brucjo. (Tel.: 320.86.)
Vicprezidanto: S - ro Maurice Jaumotte, 44, Avenuo De

Bruyn, 'Nilryck (Antverpeno). (Tel.: 777.58.)
Sekretarioj: S - ro Ch. Poupeye, 42, Elf Julistraot,

5-ro R Dechesne, 38, Rue de Io Meuse, Sclessin.
S -ra Swinne, 77, Rue Nieuwenhove, Uccle.

Kasisto: S-ro André Tossin, I, rue St Joseph, La Louvière.

Por pagoj de kotizoj, anoncoj, abonoj kaj donacoj:
P.Ĉ.K. 1337 67 de Belga Ligo Esperantisto
(La Louvière) .

Por pogoj al I. E. L.:
provizore al la speciala P.Ĉ.K. 4109.91 de
S -ro G. Van den Bossche, teritoria sekretario.
Rerrmbrandtstr., 7, Antverpeno.

Por pagoj ol Belge Esperanto- Instituto:
P.Ĉ.K. 1689.58, Antverpeno (Lange Leem
straat, 127).

CREMERIE DE DIXMUDE
F -ino M. M. MESTDAGH

St. Jacobstr , 8, rue St. Jacques
BRU6O.

Specialajoj: Butero de Dixmude,

Ovoj, Fromaĝoj -

FRANCHOMME kaj Ko
Rue des Pierres, 80, Steenstraat

BRUÔO 	-
Ĉiuspecaj ŝtofoj kaj silkajoj
Blanka tolajo - Trikotaioj

Meblaro 	-

84 BELGA ESPERANTISTO 1937
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BELLA ESPERANTISTO
Oficiala monata organo de Reĝa Belga Ligo Esperantista

faro 1936 - Enhavtabelo

PREZEN TATA
DE

GUSTAVE FAES
Schoenmarkt, 16 '

Marché aux Souliers
ANTVERPENO

KOSTAS

Frs. 3.250,-

Belga Konstitucia Leĝo
Belga Ligo Esperantisto:

Kunveno de la Liga Komitato 	 2
Alvoko 	 26
Atentu 	34

Du bonaj propagandaj vizitoj 	34

Esperanto en la lernejon! Ljsto de deputitoj
kaj senatanoj favoraj al Esperanto 	34

Leĝigo de R.B.L.E. 	 58
Statutoj de la laŭleĝa societo 	67

Kunveno de la Komitato 	 74
UEA - I EL 	82, 90

Bibliografio 	8, 16, 23, 31, 87, 95
Bonhumoro 	 A 	 87
Bruĝanino en Antverpeno (F-ino Suzanne

Van den Berghe)
Cefartikoloj:

Ni ne plendu, nek ĝoju, sed laboru 	1
KieLni organizu la Semadon 	9
La Esperanta movado denove trafita 	 17
La Esperantistoj voĉdonu por Esperant-
emuloj 	 25
Ni Esperantistoj elektu La Louvière 	33

La tioma en la Vico: Henri Petiau 	 . 41
Bruĝo, La Louvière, Antverpeno 	 49
Ŝipestroj kaj Sipistoj lerte turnu la Velojn 	 57
Ne plu ekzistas germana Esperanto- movado 65
Cu UEA mortos ? 	73

UEA mortis ! Vivu IEL t 	81

Ĉiu faru sian Devon ! 	89
Dankon -	86

La Domo: Haloj kaj Portikoj (H. Hofkens) 	87

Du jaroj jam forpasis 	28

Donacoj 	20

Esperanto Facila 	7, 15, 22, 30, 39, 77
Esperanto kaj Radio 	7
Esperanto-strato en nia Lando 	 47

Gazetaro parolas (H.A.R S.; 	7, 15, 22, 29, 38,
84, 94

Gratuloj 38, 62, 69, 79, 94
Funebroj:

D-ro Willem Vanderbiest mortis 	29
D-ro Van Melckebeke 	 29
Oscar Van Schoor mortis 	59
Sur la tombo de Henri Petiau 	59
D-ro Pierre Corret 	79

Heroldo de Esperanto 	 70
La Horoj en la Mondo (C. Vandevelde) 	 91
I nternacia Kongreso Vieno 	66
International Friendship League 	 55
lnternacia Esperanto -Ligo 	 94
Kongreso:

de La Louvière 	10, 18, 26, 34, 42, 50, 58
Binche 	 44
La ŝiplifto de La Louvière Kial ne kluzoj ? 45
Raporto pri la Kongreso de Antverpeno

50, 66, 75, 82, 90
Kondolencoj 38
Literaturo:

Rudyard Kipling (H. Sielens) 	71

Karnavala okazintajo (L. Lescrauwaet) 	 22
« La Infero », infera laboro (M. Jaumotte) 76
Baghy, la Diableto (M. Jaumotte) 	 76
Ĉu nia Majstro estis poeto ? (H. Sielens) 	91

Naskiĝo 	 20
Nekrologo 	 20, 62, 69
Malpermeso de Esperanto en Germanujo 	71
Poezioj:

Vivu la Karnaval'! (Henri Raymond) 	 12
La Grafino de la Danc`. (H Moy Thomas) 61
La ŝuflikista Saĝo (Tyneverum) 	 85
La zumanta abelo (Tyneverum) 	85

Radio 	 31, 79
Nova filmo de S-ro Ravestein 	 77
Speciala numero 	 18, 75
Speciala propagando 	 75
Tra la Mondo 	 5, 13, 21;29, 36, 86, 90
UEA 	4,  47, 55, 63

Akademio de Esperanto. Oficialaj sciigoj 	 85
Al la grupaj kasistoj 	 10
Belga Esperanto-Instituto 	 61, 95
Belga Kroniko 3, 11, 18, 22, 37, 46, 54, 60, 68,

78, 83, 93
6, 14, 62, 70

12
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Akad envio  kaj Lingva Komitato
Al la fina Venko (rezolucio TAGE)

71
78

Kongreso:
en Antverpeno 	2, 10, 18, 26, 27, 46

13elga Esperanto- Instituto 	39, 53, 54, 63, 66, 76 Detala raporto 41
Belga Kroniko 	 5, 13, 21, 29, 37, 46, 52, 61,

77,
69,
82

en 	Charleroi 	45, 51,76,83
en Varsovio 	11, 19, 66, 71

Belga Ligo Esperantista: Unueco en la Movado 69
Nacia Kongreso 	2, 18, 26, 34, 66 en Londono 59
Oni festis F -finon Jennen 3 Kondolencoj 	14, 22, 30, 38, 47, 62, 83
Jarkunsido 51 Literaturo :
Polaj Vesperoj 51 La Verda Stelo: 	Hela Suno en la Sudaj

Bibliografio 	 14, 31, 55, 70, 78 Insuloj 	 (M. Jaumotte) 20
Bruĝa Grupo Esperantista - Jubileo 	 58, 74 Cu vi konas la fandiĝantan Monon ? 22
Cefartikoloj.: Mirinda Eltrovo (L. Cogen) 30

Pripensoj ĉe l'Komenciĝo de la Jaro 1 Eltrovo Neniigita (L. Cogen) 30
La Propagando per la Gazetaro 9 Iom pri Lier kaj Bouwel (J. V.) 36
Internacia Organizo kaj Universala Kongreso 17 Laŭ la Akvofluoj (D'Orbaix - A. Jennen) 53
Ĉiuj al Antverpeno 25 La Herbejo (D'Orbaix - A. Jennen) 62
Post Antverpeno: Charleroi 33 Nederlanda Esperanto - Kongreso 15
La XXVIa brilege vivis sian. mallongan Vivon 41 Nova Junulargastejo 46
Ni energie kaj daŭre propagandu 49 Pariza Konferenco:
De unu Kongreso al alia 57 Parizo invitas al granda Konferenco 4
Ni semu, ni laboru 65 Oficiala Programo 38
La Jubileo de la Bruĝa Grupo 73 Informo 47
Ni faru nian Bilancon 81 Raporto 	 50, 66

Esperanto kaj Bellamy 6 Poezio:
Esperanto en Germanujo 15 Beatris (J. Alofs) 28
F. Faulhaber, esperantisto de antaŭ 25  jaroj Rejnart la Vulpo (J. Alofs) 38

(H: Sielens) 54 La Feliĉo de tiu ĉi Mondo (K. Plantin
Gazetaro parolas (H.A.R.S.) 	3, 15, 23, 28, 39, 53 Alofs) 60
Gratuloj 	6, 14, 22, 30, 38, 47, 62, 83 Poŝtkartoj kun Esperanto - teksto 62
Internacia Esperanto-Ligo 	23, 31, 47, 55, 83 Radio 3
Iom pri Stradivari (Diana) 7 Tomas Masaryk mortis (H. Gielb) 78
Jubilea de Andreo Cseh 14 Tra la Mondo 	 6, 12

La Vojaĝo de S-ro Scherer 	 2, 31

■noncetoj
-urnu vin al samideanaj firmoj :

EN BRULO
RAIN-COUCKE, 23. Vlamingstr. rue Fla•
ode. Tel. 334.24. Nuntempaj Novaĵoj por
orinoj kaj knabinoj.
sUCHTENEERE, J. s Agence Maritime
rues, Komvest, 44. Sipmaklero, Transporte,
oganigo, Asekuro. Tel. : 334.22.
0 BRUSSELLE, Steenstr., 41. rue des
rres. Tel.: 334.11. Fotografado industria.
›.Kino-Aparatoj, Akcesorajoj, laboroj.
EL VAN EYCK, Zilverstr., 8. Familia
mo. Centra sed kvieta situacio, burĝa
ntnro. moderaj prezoj.
IUYGHE, Potterierei, I. llustritaj poŝt-
oj, ĉiuspecaj memorajoj pri Bruĝo. Helpa
toficejo. Tel.: 315.61.
I MESTDAGH, Moerkerksche Stw. 113.
:ruis. Tapetisto, Murpaperoj, Tapiŝoj, Dra-
ĵoi. Scĝegoj .

ne POUPEYE, Dampoortstr. 23, St-Kruis.
: 314.61. Ciuj asekuroj en la tuta lando .

rmoj sen devigo.

J. ROOSE, 13do Guido Gezelle 15. Tel.: 322.24.
Holanda artefarita butero. Francaj vinoj. Sen.
pera elveno.

SABBE-DE VEEN, Steenstr. 76, Rue des Pier-
res. Tel.: 330.48. Floroj-Agento de.« Fleurop
n-ro 669.

VOLCKAERT, Geldmuntstr. 30. Rue de la
Monnaie. Tel.: 336,07. Porkaĵoj, Caaajoj, kort-
birdaĵoj.

V-ino van VOOREN de MILLIANO, Aca-
derniestr. II. Kukejo. Fabrikejo de veraj Ho•
landaj biskvitoj.

VAN DE VENNE, Bouveriestr., 59, Skulptisto•
tornbŝtonoj. Blankaj kaj bluaj ŝtonaĵoj.

SALONEGO BRANGWYN, S - ano Vital Jéhan-
sart, placo Simon Stevin, Kunvenejo de B.
G. E. -- Kafejo - Hotelo. -
Esperanto parolata.

EN LA LOUVIERE
RENE FALISE, librovendejo, 10, strato Albert

I-a; ciuj klasikaj, teknikaj, literaturaj kaj
ESPERANTISTAJ libroj de ĉiuj aŭtoroj kaj
eldonistoj.

AUTOMOBILEJO C. WINS - MEUNIER. -
Haltejo. - Riparejo kaj zorga servado. - -
Nokte kaj tage. - Tel. 282 k. 1270.

La esperantista j gepatroj
donas al siaj infanoj :

kontraü tuso, kokiuso, febro, ktp.

Mirindaj rezultatoj 	 -

En ĉiuj apotekoj: 7 kaj 12 f►

APOTEKO J. BONGE
- LA LOUVIERE -

VI PAGAS TRO
por via elektra lumigado.

HAVIGU GIN AL VI SEN KOSTE !

Detalajn indikojn volonte donas

PANELEKTRA
Bruxelles

108, avenue des Rogations.
Tél.: 34 09 63.
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