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JAM NUN NI DIRU...

ÔIUJ AL LOVENO
Niaj legantoj jam alkutiinigis trovi, i u iufoje en la

jare', kiel titolon de ĉefartikolo de nia revuo « C'iuj
», sekvata de la nomo de belga Kongresurbo.

Ni t<uneii atentigas niajn legantojn ke, ordinare,
ni metas t.iuu titolon nur en la monato antaŭ la Kon-
,re.su, êar ni ĉiam timas, ke, clonante la konsilon tro
frue, ĝi jaar forgesiĝos aritait la ĝusta momento.

Se tiun jaron, ni deflankiĝas de kutimo, ne estas
ĉar ni ne flatas kutimojn aŭ ĉar ni timus, ke kutimo
tro regule respektata, iĝus tradicio preskáŭ deviga.

Se tiun ĉi jaron, ni deflankiĝis de supredirita
kutimo, estas, êar ni mem devis deflankiĝi de ;:ia
intenco. organizi ni;ui Kongreson en Hasselt, kiel ni
tion promesis, dum la Kongreso de Charleroi.

Kaj rapide ni, en alia arbo, kiun ni devis mute
elekti, ekkui inetis novan L. K. K., — kiu devis sin
diri preta, pur organizi nian jarfeston, en minimnumo
da tempo.

Ni trovis tian L. K. K. Ni tion jam skribis en nia
antaŭa numero.

Ni trovis ĝin en Loveno, bela, malnova flandra
urbo, kien, neniam antaüe, ni iris por kongresi, kaj
kiu certe havas multajn allogaĵojn, kitij povas altiri
niajn legantojn el Valonujo, kiel el Flandrujo.

Sed tie nun atendas tiu juna L.K.K., —ĉar estas
fakta ke tiu L.K.B. ne nur estas nova, ĝi estas ankaŭ
junia, (ĝi staras efektive sub la gvidado de nia juna
amiko S-ro Maurice Wauters) -, kaj pristudante la
pezan taskon, kiun iii metis sur ĝiajn Aultrojn, îri
rajtas fari al si la demandon:

eu tiu lastmomenta S'anĝo ne influos la venadois
al la Kongreso? Cu lui, kiuj enskribiĝis por Hasselt.
ne estos retenataj pro la 9auĝo? Cu aliaj, kiuj
ititeneis enskribigi sin, nun ne sin detenos? »

Ni, la. malnovuloj jam en la movado, ni ne dubas
pri tio. eitij niaj naciaj Kongresoj stlkeesis. Ne estis
escepto.

Unu estis pli inultnombra uI la alia. Unir estis pli
amuza aŭ pli interesa. Unu estis eble aiikaii pli zorge
organizita atti iu urbo prezentis al la L.K.K. kaj do
ankaŭ al la Kongresannro, pli da rimedoj, sed ĉian),
— ĉiuj povas tion atesti —, niaj Kongresoj sukcesis.
Sed tion ja ne scias, kun la sama certeco, tiuj novaj

elementoj, kiuj plej gi andparte neniam jam ĉeestis
helgan kongreson kaj kies unua Kongreso estos kon-
greso, kiun ili roem helpis organizi.

Ili do rajtas dubi.
Sed dubo estas malbona, precipe kiam oni devas

ion realigi.
Tial la belga samideanaro, devas preni sur sin,

forigi, kiel eble plej baldaŭ, tien dubon.
Tien povas ĉiuj, kiuj ne jam aliĝis al la Kongreso,

sendante tuj, sen ia prokrasto, la Ŝuldatan aliĝsutnon
al la potĉekkonto de la Kongreso, en Loveno.

En la proksima numero, ni  jam POVOS informi nian
legantaron pri la tuta programo de la Kongreso.

Nun tio ne jam estas tute ebla, sed +io, kion ni jam
scias pri ĝia kuniueto, sufiêas por aserti, ke la Kon-
greso en Loveno envieiĝos, plenhonore, en la jam
longan serion de niaj Kongresoj.

Tiuj, kiuj jam aliĝis, momente povas atendi por fari
pliajn pasojn, ĝis kiam aliĝiloj estos dissendataj, sed
tamen ili ne forgesu, intertempe, varme propagandi
apud amikoj kaj membroj de la grupoj, por ke ankaû
tiuj ĉi, kiel eble plej aliĝu.

Ju pli frue altluos en Loveno la aliĝoj, des pli zorge
povos okazi la tekitika organizo.

La devizo do estas de nun kaj ĝis Pentckosto :
eiuj al Loveno pur nia - Belga Kongreso.

Maur. JAUMOTTE.

Ne forgesu pagi vian kotizon



BELGA ESPERANTISTO 19391 0

Ni ricevis ankoraŭ pri tiu temo la jenan
leteron, kiun ni volonte enpresas :

Estimata Direktoro
de « Belga Esperantisto r,

La artikolo » Pilgrimo al la tombo de
Abate Aüstiu Richardson x, kiun mi ĵus
legis en la decembra numero de nia re-
vuo, tre ege trafis kaj interesis min, ne
nur ĉar ternis pri unu el miaj plej sim-
patiaj « foririntaj pioniroj », kiun mi
mem tiel bone persone konis : ne run ,
iv a r la artikolo estis el la plumo de nia
inalnova amiko kaj sainideano S-ro Re-
naucl R.iehez, kun kies f rat ino, la aminda
S-ino Tasse, mi tiel ĝoje re-konatiĝis
dum nia lasta Belga Kongreso en Char-
leroi (ni estis, ŝi kaj mi, la du solaj kon-
gresanoj kiuj ankaŭ ĉeestis la 1-an Kon-
greson en Charleroi en la jaro 1911 !) ; -
sed ankaü, kaj ĉefe, ĉar mi  mem faris
tiun pilgrimon al la tombo de S-ro Hi-
char•ci'son, jam la :3-an de Septembro 1913,
tiu estas du semajnojn pos t lia morto.
En la detala raporto kiun mi tiam estis
petita verki por • Belga Esperantisto ,.
pri la T'niversala. Kongreso en Bern, ra-
porto kiu devis esti samtempe la temo
de publika parolado kun lumbildoj en la
tiama Altgrada Lernejo en la Gasthuis-
straat, okaze de la dekjara ekzistado de
la x Antverpena (grupo Esperantista »,
- mi menciis mian viziton al la tombejo

de Bossey 'per Ia jena paragrafo :
u Post kiam fine. la, htndou 1-au de

Sept. vespere, mi forlasis la gastaman
Kongi•esurbein, mi vizitis sinsck\ -e, sur la
vojo al Fraucujo, (dum la aliro mi estis
rapide vizitinta Strasbourg kaj Rasel), niI
vizitis sinsekve la pentrindan Fribourg,
kun ĝiaj riskemaj pendautaj pontoj. • la
svarinatl, kompaktar1 Lausanne, kun ĝiaj
rnallarĝaj stratoj, ĉielalt-aj domoj, kaj, de
la pene suprenirita katedrala monteto,
bela kompensa vidajo sur la lago Léman.
— kaj la belegau Genève kun ĝiaj pontoj,
iaj promenejoj, ia kvieta blua lago

kaj... ĝia iom malproksima «Mont. lilanc».
En la oficejo de U.E.A. S-ro iodler plej
afable donis al mi konsilojn pri la vizito
de la urbo. Apud Genève, malproksime
je unu horo da tramveturado, kuŝas kou•
traü la monto Salève la malgrandega vi-
laĝe Bossey, kie nun dormas eterne nia
kara vicprezidinto de Belga Ligo Espe-
rantista, nia bedaürata amiko pastro Hi-
chardson. Mi vizitis lian modestan tom
bon, redirante je lia memoro lian belan
devizon : « Homo, estu homa ! >,

Mi povas ankoraii aldoui ke sur la  tom-
bo, tiutempe, kompreneble, nur staris
ligna kruco, simple portanta la nomon cle
la iuortinto : Aŭstin Richardson ; ke ĝi
estis jam ĉirkaüita per kradbarilo kaj ke
jam kreskis sur ĝi longaj herberoj kaj
kelkaj sovaĝaj floroj blukoloraj, rl kiuj
mi forportis unu kiel rnemoraĵon.

Post la forlaso de la tratuveturilo el
Genève, mi ankaü estis piedirinta laü tiu
Inontdekliva vojo al la vilaĝeto Bossey,
rui vidis la malnova,, preĝejeton kaj la
tutapttdan pastrejon kie mortis nia ami-
ko. Mi vidis ankaŭ, iom ekster la vilaĝo,
la domon de S-ino Milson, belan vila ou
ĉe angulo (Ie' du vojoj. Je mia bedaŭro êi
ne estis brime. niI IIur povis lasi iniair
karton.

Post êiuj tiuj reinemoroj el jam longe
pasinta tempo (2,5 jaroj de tiam forpasis),
vi komprenos, kara Sinjoro Direktoro, ke
la legado de la artikolo de S-ro fichez
ege impresis min. Komplezu min, mi pe-
tas, per la enpresigo de tiuj ĉi aldonaj
linioj.

Kun sincera danku,

Maria ELWOIiTHY-POSENAEB.

3 Dec. 1938.

Radio kaj lernejo
Ni jara ateiutigis In i la efika propagan-

do, kiun faris nia Kourisaro ,S-ro advo-
kato Rubert en la rateliofoliiaj randoj.

Antaŭ kelkaj tagoj, li tre taŭge paro-
ladis antaŭ la mikrofono de la frauca
I.N.R. 1)01• la lernejoj elsendoj.

Kaj lia i)ropagaedg havos sekvon:
F-ino Antoinette Jennen, prezidantino

de nia juĝairtaro, faros, ĉe la sama mi-
krofono, tin lecionojn pri la Esperanto-
gramatiko.

La unua leciono ukaz e. la 10-au de I+e-
livaro, je la 14a horo (aail eble la 1 ta
h. 20).

Ciu al skrrltu.

ATENTU
'l'in iri numero de , 'Belga Esperantihto»

estas la lasta, kiun ni sendos al tiuj, kiuj,
intertempe, ne estos pagintaj sian koti-
zun por la jaro 1939,

Niaj kotizoj
Ni rzemerigas ke la kotizo cie B:Iga Ligo

estas Fr. 35,—, al kiu tiuj, kiuj nekcn'entiĝaç
pri la simpla membreco de IEL, devas aldoni
jenajn krampagjjn :

Membro-Jarlibro  	 Fr. 20,
Membro-Abonanto  	 Fr. 50,-
Membro-Abonanto Heroldo  	 Fr. 128,-
Membro-Subtenanto  	 Fr. 175,

Niaj ekzamenoj
Ni nieulorigas niaj,, gemembrojn, ke la

unua ekzaineno pri supera kapableco, l:tt3
la nova aranĝo, okazos en Bruĝo, la 5-att
de Marto.

Se el a.haj urboj l)rezentiĝos sufiĉe
multaj kaudida.toj, la Ligo kompreneble
organizos iom poste Gluan ekzamenon en
;ilia urbo.

I.:t kandidatuj sin do tuj enskr•ibigu.

Niaj korespondaj
kursoj

f'in niaj legantoj, êiuj membroj de
« Belga Ligo » scias, ke Belga Esperanto-
Institutu eldonis, antati kelkaj monatoj.
du KORESPONDAJN KURSOJN, unu
en flandra, unu en franca lingvo.

t Ÿis pasinta monato, ni ne plu atent-
i,is pri tiu ekzisto. La grupoj efektive en
Oktobro reorganizis ĉiuj novajn kursojn
kaj estas ĉiam preferinde alir'gi leruan-
ton al parola kurso, ol varbi lin por ko-
responda.

Nun tamen, en la diversaj urboj, la
organiziiaj kursoj jam preskaŭ fittiĝis ait
harlc'aŭ finiĝos.

Estas la momento por daürigi nian
prupagandon en alia senco.

La KORESPONDAJ KURSOJ nun
estas plej rekomenclindaj por éiuj, kiuj
deziras lerni Esiierantc►u kaj kiujn ni ne
povas direkti al kurso ordinara.

La KORESPONDA KURSO cetere
estas tre ntalmultekosta : Fr. 10.—, por la
kvin lecionoj, senditaj hejmen.

Tiuj, kiuj deziras apartan korektadon
siaj taskoj, pagu al la P. C. K. de

B. E. I. sumon de Fr. 25,— anstataii
Fr. 10,-- kaj profesoro speciale priaten-
tos tiujn ]ernantojn.

La membroj, kiuj deziras unuajn lecion-
ojn por la propagando kaj por varhi nov-
ajn Esperantist.ojn, povas akiri tiajn je
la prezo de Fr. 2.— .

Ciuj atentu do : Kaj ĉiuj kunhelpu :

1939

La turo de Sta Gertruda pregejo

Unua Bulteno
de la L. K. K.

I_a L.K.K. konsistas el : S-ro \Vauters
Maurice, prezidanto ; S-ro Zichet .lozef,
sokretario : S-ru \Villot •1Villy-, kasisto;
rS-re Sprengers Eugeen kaj S-ro Stroo-

1>ant4 Jacques. konisaroj.

- La adreso estas: llotelo Ratteman.
i.a p.ĉ.k. kiel ĉiani 11.19.10 (la konto jam
i IInkeias).

— La. L. K. K. sukcesis eldoni afiŝon
montrante la belegan urbdomon de Lo-
veno kaj surhavante, en verda preso:
28 -a Belga Esp-o Kongreso 27 -28 -29 Majo
1939.

Kelkaj sekeioj de R.I1.L.E. jatlt ricevis
ekzetnperon, ili estas petataj ĝin elpendi
en efikplena loko. Pliaj afiŝoj estos
sendataj, post peto. sed oni inenciu, kie
ili ■••tos elpendotaj.

En oportuna tempo la L.K.K. sendos
al la sekcioj nŭ al la grupoj da personoj.
kiuj kongreson, urboplanon de Loveno,
tiel ke ĉiu sciu, je sia al veno, ln hotelon,
kie deponi la valizojn.

-- En la stacidomo deĵoros personoj,
kiuj donos eventualaju informojn.

BELGA ESPERANTISTO

Loveno-
Historia Skizo

Je la finu de la I Xa jarcento, la mal-
nova ĉefurbo de Brabanto estis nur loko
tien granda graveco. (:iair nomo estis men
ciita la umtaut fojon kiani invadis la
Norulandoj. La plej malnovaj kronikoj,
la jat-libroj de Fulda, de Réginon, de
pastro de Priim kaj la kronikoj de Sta-
Vaaast rakontas pri tiaj rabadoj. Arnulf
de Karintio, unperiestr•o de (1crmanujo,
des la gento de Karolo la (.Trande, venkis
la Xormandojn en 891 cii loko pri kiu la
historiistoj ne akordiĝas sed kiu situiĝas
-ur la lovena teritorio, ntaldekstre de la
Dejlŭ.

Laŭ lastaj postserĉoj de la historiistoj,
tiu êi batalo ne havis tiun decidan grav-
ecou, kian la, gernlanaj historiistoj al ĝi
atribuas.

En la, plej antikvaj tempoj l a. maro ia in
estis, kie nttnt la urbo lokiĝas. La ĉirkaŭ-
ajn estis margolfo. Oni ja trovis en « Pel-
leuberg », vilaĝo orieutte de la urbo, sur
montegaro •• Loo bergen », grandan aron
dti koitkoj. ili estis cltet-igataj, kiam oni
eklaboris al nova fervojo.

La. alta parto de la 01.1)0 estis, antaŭ.

12 jarcentoj, formata de arbaroza monto
kaj la malalta parto konsistis el marĉa
tero.

De tio devenis la flandra nomo « Lo-
ven » (loo = monto kun arbaro — ven
Inarĉo). La plej multaj luistoriskribantoj
Idel Coropius Divocus, Justns Lipsiii
santopinias pri tiu devenigo. La ti•aiicn
mono « Louvain » ŝajnas derivata de la
lating: a Lovanium », kie jam estis uzita
en la XIa je.

R•otuanaj kaj Gallo-Romauaj resta.ĵoj
(ruonpecoj-argiIaĵo-subtera konstruaĵo de
vilao), kiuj estis trovitaj en la nuna urbo
aŭ en ĝia ĉirkauiaĵo pruvas, ke Loveno,
jam en la tempo de la R.oula imperio
havis loĝantojn.

En la Ra je. « Lover► » ne plu estas
rneuciattit. 011 la historio. Ki edeble la tubo
do nur eu la XIa je. ekestigis, per form-
iĝu de vilaĝo, ĉie-kau unua kastelo.
nomita « Ten Hove b (proksime de la
Granda Beginejo), poste per kampara
popolo ĉirkaŭ dua kastelo, situata sur
malgranda insulo formata de 2 brakoj (le
la, Dejlo, tie kie nun staros la. preĝejo
Nia Sta Sinjorino.

La Sta Petro-preĝejo pli malfrue iĝis
laa vera kerno de la turbo. Tiu êi katedralo
estis konstruita en 1015 de grafo Lam-
bert I. Sur la bieno de la prej;ejo Sta
Petro vivis la. « homines ecclesiae », sub
protekto de la eklezio. Tlj portis la
nomon de « Petermannen aŭ homoj de

1 1

Monumento je la honoro
de la militviktimoj

Sta Petro. Ili ankaü estis liberigitaj d•
ĉiu takso kaj de Ĉiuj aliaj 'uuupoAtoj al la
grafo, sed ili al li guldis la p,ilit~ervndep,.

Nun ankoraŭ oni par o las pri Petuuunari
Tien, kian oni celas la Lovenanojn, St*
Petro estas la patrono de la t urbo. I.e►ket
biero ankaŭ nomiĝas Petermri.n

La familia » Sta Petro frnmtin Iri
kerno de la urbo loĝantaro kaj dank'al la
la akirita graveco la grafo elektis infat

la skabenojn.
La multaj ĉartoj, kiuj privilegioi

donis, at.ü dokumentoj starigante la irrh
ujn, pruvas ke la movado de la buttaro
restis favorigata de la dukoj de Brahnntu

La civitanaj -trajtoj (poorternchal►)
povis esti akit•ataj kentraû pago de unu

cyns » kaj tin ĉi influo restis s in 1a tien
de la XVIIIa je. Tria kastelo e stiu ket►tr
struata en la XII1.a je. sur alto jn 1*
nordo de la urbo (monto de Cesarei
(`aesarsberg).

En la XTTa. je. la aferoj plivnut1*16,
uterkato esti starigata, haloj kon*tr tr
artaj kaj Loveno ĝis Ia XIVa je. rr'itla
fainekonata loko pro la drapi: ulual rio.

La misuzoj de la putricioj ekigia  1 il►el
igon de la metioj. kiaj sin organizi* post
la venko de la flandraj urbaj demokratiIN
en Kortrijk en la jaro 1302. Tiu ('i toe1nte
milito okazigis la ekonomian falon da Ili
orbe. Sed la starigo, en 1425. de kntoltku
alternejo rekonatigis ĝin denove eu la
modernaj tempoj. Je la fino do la X I Xa
je. Loveno estis unu el la plej pruNlw'rsI
urboj de la lando, sed nur vana la

Pilgrimo al la tombo
de Abato Austin Richardson
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BELGA KRONIKO
dento 1 Niaj membroj kaj abonantoj ,estas petataj repagi, k el eble plej baldaŭ, sian kotizon, rekte al la kasisto de La grupo al kiu ili apartenas ; sz

estas izola membro al la P.C.K. de Belga Ligo 1337.67. Al la katizo cie la grupo aŭ de la Ligo (Fr. 35) oni aldar.0 la k..tizon de I E.L.
se oni estas M.J., M.A. ktp.; oni eventuale ankaŭ aldonu la abonprezon por « Heroldo ». (Vida kotizojn p. 7.)

Nia Karavano al Bern

GRUPA KALENDARO
ANTVERPENO. — Reĝa Esper-

tnto-Grupo « La Verda Stelo ». 
:unvenejoj « De Witte Leeuw »,
rankrijklei, 4, Avenue de France, kaj :
.ge Leemstraat. 127, Lge Rue d'Ar-
ile : eiusabate je 20a h. 30.
Sabaton, la 4-an de Februaro : en <. Witte

.eeuw »: parolado de S-ro Vermuyten, pri
Guido Gezelle n.
Mardon, la 7-an : Nova kurso en <. Esper-

nto-domo 	 (Prof.: S-ro H. Vermuyten).
Sabaton, la t t-an: en Hotelo Métropole »,

landschoenmarkt : Mitulvespero (kunveno je la
oa en la restoracio).
Sabaton, la 1 8-an : en « Witte Leeuw n: KAR-

4AVALBALO (dezirata kostumo : reprezen.acio
e rolulo el » Karnren n.
Sabaton, la 25-an : en	 Esperanto -domo . .

.udvespero.
Sabaton, la 4-an de Marto : filmprezentacio

organizata de EKI en ,( De Ton n.

Sabaton, la t r-an de Marto : en
.eeuw 	 parolado de S-iito Schoofs pri
iernaj Grandkonstruaĵoj ».

lej granda dolelriga okazajn en kia
istorio.
La antatiaj toktl1liĝt►j ĉiam sparis la
rtajn heredajoju. La bruligado kaj pri -

abado de 1914 detruis por ĉia,mu grancl-
gan kvanton de ĝiaj artobjektoj.
La 25an de Aŭgusto 1914, post okupigo

e 7 tagoj, Loven t) , sen militaj necesoj,
stis bruligata. Multaj indaj konstruaj►)j.
nter kiuj la fatna biblioteko de la uni-
ersitato kaj la Sta Petro-preĝejo,  estis
etruataj. L a. raahado de vendejoj kaj

k omoj daiiris kelkajn tagojn. Pli ol 1100
omoj estis defektitaj kaj pli ol 100 trank-
ilaj enloĝatatoj tnortigitaj. La urbo nun
ute estas rekonstruita. La standardo de
ti malnova ĉefurho de la ciut:lauclo « rukat
ildo kun art;enta liniaro » estas la sama
iel tin de la duklando Lotaringio (Lot-
ariugen). Per publika letero de la 2-an
e Marto 1926, nia Reka 3Iolto Alberto I
permesis al la urbo almeti la• francan
tilitkrueon knn palmo, en la lovenan
ildon.
La devizu de la urbo: Loven boven

Itijd God Loven (Alten Loveno, ĉiam
onori Dion) estas alludo al la nomo de
t konlunumo.
La koloroj de la urbo estas : ri.tgaa-

lanka.-ruka horizontale. La etendaĵo de
t, urbo estas : 424 hektaroj, kaj la en-
igantaro 39.000.

BRUCO. Bruĝa Grupo Esperant-
ista, Reĝa Societo. -- Ĉiumarde, je la
20 SIDEJO : < Gouden Hoorn-
Cornet d'Or ». placo Simo'n Stevin, tel.
314.59.

KLINVENEJO : « Salon,:go Brang-
wyn » ĉe S-ano Jéhansart, place Sim.o-a
Stevin. Tel. 318.23.

Kunvenoi kaj lecionoj de la kurso por pro-
gresantoj dum februaro 1939-a, ĉiuj en la Kun-
venejo :

Mardon la 7-an : a) Kurso, 5-a leciono ;
b) Preparo de la balo. Prez.: F-ino Y. Thoo-

ris.
Mardon la 14-an : a) Kurso. 6-a kaj 7-a le-

ctonoj.
b) Raporto pri la balo- Prez.: S-ro Ch. Pou-

peye.
Mardon la ai-an : a) Kurso. 8-a leciono.

Gvid.: S-ro H. Van Royc.
b) Kantado. gvidado : S-ino Ch. Poupeye. ĉe

la plano : S-ino H. Van Roye.
Mardon la 28-an : a) Kurso, 9-a leciono.
b) Parolado de S-ro G. Spoon : Kio okazas

en Poŝtoficejo Prez.: S-ro H. Van Roye.
Sabaton rr-an de februaro, ie la 2t-a en
Muntpaleis n -- Palais de la Monnaie :

GRANDA CiUJARA BALO DE LA GRUPO.
kun baleto ; « La Verda Stelo » kaj muzika-
kompanado de la .. Banjoludantoj ». Tiu balo
estos privata kaj do rezervata al la membroj
.iktivaj kaj apogantaj. La nombro de lokoj estas
nepre limigata. Oni tuj enskribiĝu ĉe la organiz-
antoj. La karto de apoganta membro por 1939
kostas 5 Ir. pagotaj al la organizantot aŭ al la
P.C.K. de la grupo NÛ 2340.04.

BIBLIOTEKO malfermata en la Sidejo ĉiu-
marde de la 19.3o-a ĝis la 20-a. Bibliotekistoj :
F-ino M. Vanden Berghe kaj S-ro K. Decoster.
Tie ankaŭ samtempe : vendado kaj mcndado de
esperantaĵoj : lihroi, steloj, poŝtkartoj, leter-
papero, ktp.

HELPA VENDEJO de esperantajoj ĉe F-ino
M. Huyghe. Potterierei, t, quai de la Poterie,
(Helpa Poŝtoficejo). Tel. 315.61.

BRUSELO. — « Esperantista Bru-
sala Grupo ». — Kunvenejo : « Hotelo
Albert I », Placo Rogier, 10, ĉiulunde :

Lundon, la 6-an de Februaro : S-ro Vogel-
fang parolos pri literaturo esperantista.

F-ino Jennen faros paroladon en la klubo La
Besace ». Uccle, pri la « Balearaj insuloj » kun
ĉefa celo : propagandi por Esperanto.

Dimanĉon. la ta-an : Vizito al la tombo de
S-ro W. Vander Biest. Kunveno je la 2 1/2 ĉe
la enirejo de la totnbejo. Poste promenado tra
la kamparo.

Lundon, la 13-an : Ludvespero sub la gvidado
de F-ino Kestens.

Lundon, la 20-an : Kantvespero : S-ino E.
Staes. F-ino Pierre kaj S-ro Vanderstempel
gvidos.

Lundon. la 27-an : Dehato : S-ro Castel en-
kcndukos.

GRUPAJ APORTO)
ANTVERPENO. - Reĝa Esperanto-Grupo

„ La Verda Stelo ». -- La 3r-an de Decembro.
kompreneble ne okazis kunsido. sed la 7-an de
Januaro, la membroj intime kunvenis en la
' Esperanto-Domo

La 14-an. F-ino Mathilde Hofkens faris bon-
egan paroladon pri la .< Legmetodoj en la Ler-
nejo » kaj interesis, de la unua momento ĝis la
lasta, ĉiujn aŭskultantojn per la komparaj klar-
igoj, kiujn ŝi donis. S-ro Jaumotte substrekis,
per kc:kaj laŭdaj vortoj, la aplaŭdon de la mult-
nombraj membroj.

l..a 21-an. pro neĉeesto de la Prezidanto, S -to
Faes gvidis la parolatan ĵurnalon al kiu ne parto-
prenis multaj gemembroj, sed kiu, malgraŭ tio,
iĝis tamen tre interesa.

La 28-an, okazis en « Witte Leeuw la ĉiu -
jara ĝenerala kunsido de la societo.

La 29-an okazis la jara festeno.
Pri la du lastaj okazintajoj ni reparolos en  nia

sekvanta numero.

BRULO. - Bruĝa Grupo Es e antista, Reĝa
Societo. — La 20-an de Decembr pro ege mal-
varma vetero, nur ĉeestis dek ok kuraĝaj fidel-
uloj, al kiuj F-ino Thooris diktis la poezion

La Vojo „ kiel pliriĉigo de la kantrepertuaro.
La lasta kunveno de la jaro okazis la 27-an

en 	 Brangwyn », kie pli ol tridek gemembroj
gaje ku.isidis je vespermanĝa tablo kaj 	 honor-
igis mitulojn kaj frititajn terpomojn. Diversaj
toastoj estis elparolataj de pluraj gemembroj.
Poste plej amuza dancado efike kunhelpis al la
bona digeste.

La 3-an de Januaro, komenciĝis nova kurso
por progresantoj. S-ro Poupeye gvidis la unuan
lecionon kaj poste F-ino Thooris esprimis ĝene-
ralajn nevjarbondezirojn kaj faris la kutimajn
komunika jojn.

La 10-an. dua leciono de la supera kurso estis
donata de S-ro Poupeye. post kio F-ino Thooris
diktis plian kanton : ;c La Sankta Nokto

La 17-an. F-ino Thooris gvidis trian lecionon
de la supera kurso kaj la fino de la vespero estis
dediĉata al kantado sub gvidado de Ges-roj Van
Royc.

Krom tio okazis ankoraŭ la provludoj de la
baleto sub gvidado de S-ro P. de Vooght kaj
de la banjoludantoj sub gvidado de S-ro R. Par-
don, ĉio preparo al la granda balo de la 11/2.

BRUSELO. - Esperantista Brusela Grupo. —
Pri la festeno kiu okazis dum Decembro, ni diru
ke F-ino Jennen, preridantino, estis ĉirkaŭata de
S-ro Grauls, direktoro ĉe la ministerio de Pu-
blika Instruado, de D-ro Kempeneers, honora
prezidanto. Advokato Robert. S-ino Staes. F-ino
Obozinski, D-ro Maes, S-ino Kempeneers, S-ro
Wauters el Antverpeno. F-ino Kestens, S-ino
Plyson, S-ro Cogen, emerita vicprezidanto de

FlBLE. S-ro Derks, S-ino Elly Staes. S-ro Alofs,
S-ino kaj F-ino Derks kaj S-ro Vanderstempel.

Je lasijno de la bonega festeno, paroladis F-ino
lenrlen, kiu dankis ĉiujn pro ilia ĉeesto. D-ro
Kempeneers, S-ino Plyson. S-ro Grauls.

Aliflanke. S-ino Elly Staes bonvolis kanti,
duin S-ro Vanderstempel pianoludis.

Fine D-ro Kempeneers montris siajn interesajn
'ilmojn pri la naciaj kaj internaciaj kongresoj.

CENTO. Genta Grupo Esperantista. — La
ĝenerala januaro kunsido okazis la dimanĉon
22-an. je to h. 1/2 en la Tesalono Bortolo
Kcrtedagsteeg.

La kasisto faris raporton pri la mona stato
de la grupo, kaj la prezidanto aldonis kelkajn
vortojn • pri ĝia celo. Post tiuj administraĵoj,
venis akademia parto :

S-ro DE MAN faris komunikajon pri LA
FERMINOJ DE KIRUNA (Laplando). Tiuj
minoj estas la plej nordaj en la mondo : 68" je
norda larĝo, tio estas je unu grado interne de
la po'usa cirklo. Tie, dum 40 tagoj, la suno ne
malaperas sub la horizonton ; tie oni trovas sen-
pagan tramon, kaj la plej nordajn montajn ŝnur-
vo :ajn vagonojn.

La apudaj montoj enhavas la plej riĉan ferm-
inajon el la mondo : la ferenhavo de la minaĵo
atingas 7o ', ,. S-ro De Man priskribis ĝenerale
la laborojn de elfosado (eksplodc) kaj de
ŝarĝado de la grandaj fertonoj, ilian frakasadon
kaj ilian reŝarĝon por eksportado (ĝis 7 miliard-
oj da kilogramoj en unu jaro). Ni aŭdis ankaŭ
interesajn detalojn pri la socia vivo en Kiruna.
la loka arto. kaj la progresento de la loĝantoj.
Tin paroladeto de S-ro De Man, tre intcrese
aŭskultira, estigis konversacion pri la nordaj
landoj, duin kiu S-ino De Rijcke rakontis
kelkan amuzajn detalojn pri vojaĝo kiun ŝi
faris, antaŭ kelkaj jaroj, okaze la Stockholma
Kongreso, en la nordaj regionoj.

Car S-ino De Rijcke havas la agrablan spe-
cialecon gajigi niajn kunvenojn, ŝi, poste, diris
esperantan tradukon de angla monologo NE-
KOMPRENEBLECO : ŝi ridigis la ĉeestantojn
tiirante la diferencojn de sintenado de angloj,
italoj, germatioj, francoj, en diversaj cirkon-
stancoj: la konkludo estis : tiuj diferencoj mal-
faciligas la rilatojn, ĉar ĉiu popolo vidas nur la
malplej bonan flankon de la karaktero de alia;
lerninte esperanton. oni pli facile komprenas la
alian flankon.

S-ro Vandevelde priparolis la temon : CU
LA MARSIPOJ POR VOJACANTO1 MAL-
APEROS PRO LA AERSIPOJ .? Ekzameninte
la ĝisnunan situacion de flugmaŝinoj por vojaĝ-
antoj, je vidpunkto de la kostoj, kiuj estas tro
grandaj por ke acrveturaj kompanioj povus daŭ-
rigi sian agadon, la parolanto montris kiel la
kostoj povus malgrandiĝi : li priparolis la rimed-
ojn proponitajn. kaj eĉ parte uzatajn, por mal-
grandigi la tutan reziston de la aero, kiun la
aerŝipo devas venki: malgrandigo de la venkota
rezisto permesos pli grandan rapidecon, kaj pli
granda rapideco permesos pli grandan nombron
da vojaĝoj de unu aparato duin unu monato ;

por difinita trafiko, la nombro de necesaj
aparato dum unu monato; por difinita trafiko,
la nombro de necesaj aparatoj estos do pli mal-
granda. Sekvis komparo, ĉiam je kosta vid-
punkto. inter marŝipoj de la speco »Normandie'
aŭ Queen Mary kaj projektitaj aerŝipoj por

Ni jant skizin graadlinie la planon di
'as ka i avatnn, kiun BELGA ESPERANTO
tNSTITI'TO i►rganizo., kun la tekniku
helpo de el la plej famaj kaj seriozaj
vojaj agentejo, okaze de la Kongreso de
Bern.
('ar verŝajne ', u n iras personoj, kiuj

deziros fari tualgrandajn ekskursojn, aan-
kant dimt la kongresa semajno, ĉu ĉar
ie havos okazon, por resti pli longtentpe

en Svisnjo, Cu ĉar, je iu tago, la pro-
gram() ilin ne interesa, ni en5t)vis, en ĉiu
tago de la semajno, malgrandan program-
et•t►n, kies prezo ni speciala tnenvias.

Jen d►► in programo :
Sabaton, la 29-an de Julio : BRUSELO.

torirn je la Ta 57 kaj ;th- enn en BERN.
je la 20a h. -t-2. VESPERMANCO (I)ĵ-
tter) kaj LOGADO en Bern,

laimancon, la 30-an de Julio : en BERN:
tri MANGOJ kaj LOGADO.
Ekskurso trame kaj ŝnurvagonare al GUR-

TEN : sv. fr. 1.50; laŭ la BERNA KORNISO
- belega vidaĵo sur la Alpoj kaj la Lago de
Fhcune (aŭtocare): sv. fr. 6.5o.

Lundon, la 31-an de Julio : en BERN : tri
MANGOJ kaj LOGADO.
Vizito aŭtoĉare al la urbo BERN kaj kurioz-

- ĵoj : sv. fr. 3,50.

Mardon, la 1-an de Aŭgusto: eit BERN:
tri MANGOJ katj LOGADO.

Merkredon, la 2•an de Aŭgusto: en
BER\ : tri MANGOJ kaj LOGADO.
Ekskurso al Jt1NGFRAULOCH, vagonare,

via Thoune, Inter:aken. Lauterbrunnen, Wen-
gernalp kaj Kleine Scheidegg. Supreniro de la
lungfraŭloch, per la plej alta vagonaro de Eŭ-
rcpo (3457 m.): sv. fr. 38; kun la <. luno . .
SV. fr. 40.

Jaŭdon, la 3-an de Aŭgusto: en BERN:
tri MANGOJ kaj LOGADO.
Liberaj ekskursoj : Cirkaŭiro de la Lago de

Thoune : sv. fr. 6; lat dezire en aŭtoĉaro (por
ĉirkaŭiro vagonare aŭ ŝipe ĝis interlaken).

Ekshicrso cil la BLUA LAGO per la 	 Flèche
B'eue 	 de la fervojo de Loetschberg. lai la
Valo de la Kander ĝis Kanderstcg kaj la roman -
tika BLUA LAGO : sv. fr. 7,5o.

Ekskurso al la NIGRA LAGO : aŭtoĉare laŭ

15o vojaĝantoj, flugantaj je la pohora rapideco
de 33o kilometroj. Tiu komparo estas nete
favora al la aerŝipoj.

Sed la antaŭvidata baldaŭa malapero dc  na-
tura petrolo en la mondo povos redoni al la
marŝipoj la superec.m, kondiĉe ke ili uzu karbon
anstataïi krudan petrolon.

FAMILIA KRONIKO
K OND OLENCOJ :

— Al F-ino L. Meeuws kaj al S-ro G. Meeuws,
gemembroj de la Bruĝa Grupo, pro la morto de

la Banoj dc la Gurnigcl - - vido al la Alpot
ma'supre de la montaro de Stockhorn t tt►sl.
surreniro al la NIGRA LAGO, reveno via Frt.
hcurg : .sv. fr. 7,50.
Vendredon, la 4-an de Aŭgusto : On

BEUN : tri MANGOJ kaj LOGADO.
Liberaj F_hslzursoj :

iNTERMONTO (COL) DU PILLON  : Mitrt.
creux: Kastelo de Chillon. reiro via Fribourg
sv. fr. 19,5o.

iNTERMONTO COL DU JAUN - al la

pentrinda regiono de la Guère: reiro lait Frt.
bourg; poŝta aŭto : s.v. fr. 15.

Aütoĉara EKSKURSO AL MONTO CHAS.
SERAL : vidaĵo sur la Lagoj de Bienne, New
chatel kaj Morat : sv. fr. 3

Cirkaiiiro dc: la SCHALLENBERG, lait Ia
Valo de l'Aar. reiro laŭ la bela Valo dr I.,
Emme : sv. f .r6,5o.

Ekskurso al la Monto NIESEN, vagonarr
(a:teco 2300 m. be:ega panoramo): sv. fr. 1o.

GRANDA CIRKAUiRO DE LA ALPOI k

vagonaro kaj poŝtaŭte; la plej bela ekskurso jan•
longe de la Bernai lagoj, laŭ la alpaj vojoj, al Li
Glaciejoj de la Rhône, la interkrutejoj (.* sur -
ges ») de la S_hcellenen, la Lago de la IV Kan.
tonoj. Reiro laŭ la Valo de la Eetnme : sv.fr. J

Sabaton, la 6-an de Aŭgusto: MATEN.
MANĜO. • Foriru al Basel matent.,

TAGMANGO en Basel — poste datif
al BB i'SET,U. La VESPERMANGO
(Diner) Okazos en resporac: - vagono, AI
eio en BR l'sELO je la 22 la. 55.

PREZO DE LA VOJAGO:
Kategorio I : Hoteloj BELLEV I I.;, l'A-

LA('T: kaj SCHWEIZEB.I1OF : b.fr. !MO,
Kategorio Il: Hoteloj BRISTOL, I1.1h'

LIEN, BEAU SITE, CITY, GOTIIAI D
kaj SA V O Y : h. fr. 1.295.

Kategorio III: Hoteloj BUBEN REIlt ;
i)E LA GARE. JURA, M.ETRO1'(;'I.I
\VAECHTEII, Dl . SAUVAGE, (:I'li'l'1 ti
Kl'Lli : b. fr. 1.15n.

Kategorio IV:  lltiteloj DIT CERF, NA
'l1ONAL, ItUOF, SIMLON ; Pensionol t
VILLA FREY, BOIS FLEURI, 1.:I)I'X,
ELITE, HER.TF.R.: b. fr. 1.050.

Tiuj prezoj estas kalkulitaj kun tiket.)
3 - a klaso. Por tiketo 2-a klasa inter Bru
,f-lo kaj Bagou kaj ree : kri►nil►ago
b. fr. 115.

dia onklo kaj frato : S-ro joseph MEEUWS.
3 - 1 .39.

— Al Ges-roj K. Decoster-Billiet kap al Gr.
s-roj J. Dccoster-Verhelst, komitatano k.it gr
membroj de la Bruĝa Grupo. pro la morto d.
ilia patrino. bopatrino kaj avino : S-ino V;rginia
DECOSTER-CORNETTE, 3- 1 - 1 939.

--- Al Ges-roj Sylvain Dervaux-Redig, Mona+
Prezidanto kaj membrino de la Brug i Grupe,
pro la morto de ilia fratino kaj bofratino : I itsu
Sérène DERVAUX, 15-t-39.

Witte
Mo-
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Esperanto en granda Filmo
S-ro Scherer aperigis en	 Heroldo de Esper-
to	 jenan artikolon pri la uzo cte Esperanto
grava filmo, baidaü aperon.ta. kun la espero
ka Esp.-revuoj ĝin uzos :

Alvenis tentoj (la leteroj (1) kun gra-
doj al s-ro Brown kaj al mi kun diversaj
mandoj. La ĉefaj demandoj estas:
IAL la filmfarejo M.G.M. uzas Esper-
iton, kaj KIAL estas uzata tia stranga
tolo??? Cu la uialam' ' de Esperanto

havos oportunon p • d' i « Jen vidu —
.i.otoj parolas Espero r en filmo »...?
Tiujn ĉi demandojn n povas respondi
Ir en konfidenca letero al la gesamide-
mj, kaj tradukoj estu farataj nur de
e spertaj ĵurnalistoj kiuj bone kom-
renas la publikon kaj la nacian sent-
Iorn en la nuna periodo.
Sekvos aliaj artikolo] pri intervjuoj kun

. reĝisoro, pri interbabiladoj kun  Norma
hearer, ('lark Gable, .Joseph Schild-
,•aut, pri la instrua(Io de la Esperanta
:ksto al la geaktoroj, pri la filmado illeni
:p. (Dum du monatoj mi konstante
rtis kun la filmsteloj kaj povis al ili
troli pri Esperanto, pK la utilo de ni a
ugvo chou miaj mondvojaĝoj, pri la :.stult-
.o de kunvenoj de êefministroj kiuj ne
isolas neatralan lingvon ktp.
Sed mi ne havis la permeson de la
1mFarejo aperigi iajn artikolojn antaŭ la
aero de la filmo sur la usonaj ekranoj.
a filmo aperos plej vcr ajn( doni Punt-
a) aŭ februaro. kaj en Eŭropo ttum la
rintempo. Pro la sensacia aktualeco de
, enhavo, la tilmo eble aperos en la
iropaj ĉefurboj jam en la Inalfrua vin -

o.
Car mi ricevis salajron de M.G.M., mi
svis, kompreneble, obei, kaj ne povis
tte libere agi kiel sendependa jurnalisto.
ed post apero de la filmo mi povas in-
n•mi la mondon pri ĉiuj detalajoj. Dume
i komencas hodiati per s. klarigoj pri la
IALoj » .

Mi devas konfesi ke la titolo estas ti-
la. Pri tio mi klarigos pli sube. Same
kla estas la KIALo, pro kiu oni uzis
speranton. Pro tio mi (levas petEGi la
Llnideanojn ke ili estu prudentaj, kaj ne
,•truu la propagandan valoron de la
lmo por Esperanto per aperigo en na-
aj gazetoj de la tiklaj K1ALoj en êiuj
staloj. Kiel mi jam diris, nur spertaj
srnalistoj, kiuj konas la emociojn kaj
utenadojn de siaj patrolandanoj, kuraĝa
m traduki.
Kaj êiuj Esperantaj gazetoj, kiuj (le-
ras informi siajn legantojn, nepre an-
!tü aldone koncernajn avertojn (esper-
ntlingve) pri la danĝeroj.

La filmo portas la saman titolon kiel
nsacia teatraĵo kiu montras la terurajn
izultojn de senbrida armado. Agento de
tunicio-fabrikoj kaŭzas « irlridcntojn >'
(1) La leteroj kun tre multaj suhskrihoj faris
plej grandan impreson.

alterne en diversaj mondpartoj, por ke
la registaroj mendu pliajn mortigilojn.
La agento tamen senkulpigas sin per la
fleinand() kiuj estas la pli grandaj knlpu-
loj : la fabrikantoj aŭ la aĉctantoj kiuj
UZAS la ruortigilojn.

Fine aeroplanoj, tuta armeo da ili.
eksplodigas tiajbarlandarr grandurbon
kun miriga akurateco. Spite de sufiée•
frua mallumigo de la ĉefurbo, la bombas
dado sukcesas kun neimagita. timiga
precizeco pro tio, ke agentoj kaj spionoj
ekbruligas domojn, tiel ke vidigas kolosa
fajra kruco en la tubo. Helpe de ni facile
dcti uiĝas la plej gravaj distriktoj.

Norma Shearer kaj Chu-k Gable , du
usonanoj, kaj aliaj turistoj estas kaptitaj
en sennoma eüropa lando kie la loĝantoj
èiuj parolas Esperanton inter si. Homaj
emocioj alternas kun klopodoj amuzigi la
nralfeliĉulojn per dancoj kaj prezentajoj
de ses mieinde belaj usonaj blonduliuoj
kiujn gvidas Clark Gable tra Eüropo. Al-
terne ploras la koro pro emocio kaj jen
; i ridegas pro tre amuzaj situacioj...

Estas vera Tragedio-Komedio... kiu
estos sensacia sukceso, ne nur pro la du
gravaj steloj. sed certege pro la sensacie
interesa kaj aktua]a enhavo.

()ni faris specialan eldonon por Eŭropn.
Oni ellasis la plej fortajn kritikojn kon-
traŭ militaristoj. Sed la agoj en si mem
montras jam sufiĉe la mizeron kaj donas
la inteneitan impreson. Hollywood finfine
preferas mem ellasi tro « malafablajn
vortojn » kaj sendi al Eŭropo perfektan,
harmonian produkton, anstataŭ riski mal-
airtistan distranĉadon de la filmo per el-
tranĉaclo de nedezirataj frazoj.

Kaj nun en la .: Sennoma Lando » la
loĝantoj, oficiroj, hotelistoj ktp. parolas
Esperanton. Neŭt rala lingvo por Sen -
nomlando! Tiel la filmfarejo volis eviti
ofendon al iu eŭropa lando . La teatrajo
rtiukas diktatoroj ii ; la ten on nur montras
la rezultojn cle fanatika armado. En la
teatraĵo la loĝantoj parolas okaze la
lingvon de sudeüropa lando ; la filmo ne
povas impliki kaj insulti iun ajn landon.

Verŝajne neniu lando kun diktatoro
permesos la montradon de tiu ĉi filmo.
Tamen la filrnkompanio ne volis eĉ riski
malpernieson de la filmo pro insulto al
eê nur najbara lando.

Kaj do... ĉu ne mirinda solvo'?... la
filmreĝisoro Brown pensis pri la uzo de
Esperanto. Dum dek jaroj mi denove kaj
denove rekomendis nian lingvon por la
filmo, kaj parolis kun diversaj reĝisoroj,
steloj kaj eĉ kun la filmfareja prezidanto
C'arl Laemmle.

Kaj nun subite sukceso : Esperanto
SERVAS kaj UTILAS por malrekte fari
propagandon por PACO.

Mi ne ŝatas la ideon ke la publiko ek-
pensu ke Esperanto servus kiel nacia
lingvo de iu certa lando : kaj mi ne ŝatas
ke la loĝantoj de militema lando uzu
Esperanton.

Sed ni Esperantistoj (levas esti pretaj
pardoni la mallogikecon de la situacio.
'Fakte ni ja ne povus nlalpermesi la uzon
de Esperanto al iu. Ni gajnos per tiu
filmo..., se la gesamideanoj bone eluzos
la bonŝancon.

200-300 milionoj da homoj, minimume,
venos al la filmo « Idiot's Delight » pro
tio ke ludas en ĝi DU gravaj steloj —
Clark Gable kaj Norma Shearer. Mi
dankas al ili, ofte dum la filmado, en la
nomo de h! tutmonda Esperantistaro pro
tio ke per siaj arto kaj tutmonda famo
ili logos centmilionojn da homoj al la
kiuejoj. Vole-nevole la publiko devos
aŭskulti nian lingvon, kaj povos kon-
vinkigi ke Esperanto ESTAS FAKTE
1►e'a, muzika kaj povas esti parolata
same facile kaj fluege kaj nature kiel iu
ajn alia bela lingvo.

Fil ino tute en Esperanto ne helpus al
tijmfarejo, ĉar venus tro malmultaj

homoj : kaj tia filmo atikaft ne helpus al
la Esperanto-movado (tiom kiom sIdiot's
Delight helpos), ankaŭ ĉar venus tro
inalinultaj homoj.

Aliflanke filino, en kin Esperanto estas
nur parte uzata. multe pli helpos al nia
movado en la nuna momento. Ni ne estu
tro egoistaj postulante jam 111111 filmojn
tute en Esperanto. Ni estu dankemaj pro
la bonŝanco kiun prezentas al ni M.G.M.
Nia movado Auldos senfinajn dankojn al
la du steloj, al la regisoro kaj al la filui-
tarejo, ĉar la kombino de ili allogos cent-
milionojn da kinovizitantoj.

M.G.M. aĉetis la filnrrajton de «Idiot's
Delight » por sumo ne publike konata,
sed tamen estimata je cent mil dolaroj,
;tŭ eble eĉ $ I30,000.—. Okaze de la aĉeto
de la filmrajto neniu pensis pri Esper-
anto. Nur kiam montriĝis la malfacilaĵo
pri la lingvo, la estroj komencis pripensi.
Kion fari'?

La filmr•ajto estis kolosa kosto... kaj
,.)n ne volis forjeti ĝin pro la tikla lingva
problemo. Tamen dunr kelka tempo la
aĉetita filnlrajto aspektis kiel neuzebla

blanka elefanto ».
Filma tute en Esperanto estas ankoraŭ

tro atntat`ítempa.Sed kial ne eksperimente
uzi Esperanton? Tio ŝajnis esti pli bona
solvo ol fabriki lingvaĵon.

Estus pli danĝere fabriki lingvaĵon, ĉar
certege ĝi estus tro simila al jam ekzist-anta nacia lingvo. Kaj certege tiu lando
plendegus ke oni insultis ĝian nacian
honoron. Krome la fabrikado de tia ling-
vo kostus pli da tempo kaj mono ol sim-
pla uzo de jam uzata lingvo, kiu estas
KONATA KIEL NEUTRALA LINGVO,
kiel nia Esperanto.

Eĉ se la rusa lingvo estas simila al la
pola, Polujo ne povus protesti dirante ke
oni Ofendis Polujou per la uzo de la tro
simila rusa lingvo. Same neniu lando
povos plendi. ke oni emis insulti ĝin per
la uzo de la trosimila Esperanto.

Do Clarence Brown decidis uzi Esper-
anton. Pro tio li farmis unu el la plej
gravaj patronoj de la Esperanto -movado.
Mi volus preskaü nomi lin '« film -onklo
de la Esperanto-movado ».

Aliaj filmfarejoj sekvos, same certe
kiel sekvos nova tago post vesperigo. Sed
Clarence BrulPii estos nomo kiu restos
fatna en la Esperanto-movado por ĉiam.
Pri miaj intervjuoj kun li dum kunlabo
rado ĉe la filmigo de si Idiot's Delight
mi verkis apartan artikolon. Nur mi an-
koraŭ ne rajtas sendi ĝin al « Heroldo x
kaj, pere de { i, al la Esperanto-gazetaro.

Kaj ti u n pliajn klaritsoju pri la titolo
«Idiot's Delight». La titolo havas valoron
de kelkaj centmil dolaroj. La teatrajo estis
sensacia sukceso .en multaj mondpartoj
kaj precipe tra tuta Usono. Sango de la
titolo en Usono estus sensenca, kvankam
eĉ en Hollywood neniu scias ekzakte kial
la aütoro de la teatraĵo elektis tiun tito-
Ion.

Sajnas al mi ke la aŭtoro volis diri, ke
tro fanatika armado estas amuzo cle
idiotoj. Sed malamikoj de Esperanto
povus rikane kaj malice diri, ke en la
fihuo idiotoj parolas Esperanton.

Pro tio, en la traduko de la titolo, mi
preferas uzi la adjektivan vorton ridiota»
kaj pliklarigi la duan vorton por montri
pri `io temas : « militamuzo ».

Certe la titolo « Idiota Militamuzo » ne
aludas al la Esperantistoj. Sed ;i povus
havi dangeron pur la filino. La kino-
teatroj en certaj landoj eble preferos NE
rnencii la vorton « milito » por ne akiri
la antagonismon de sialaudaj armeestroj.
Kaj en tiuj landoj, kie oni persekutas
pacifistojn, reklamo kaj 'arbado por fil-
mo kun la titolŭ « Idiota Militamuzo
povus tari domaĝon al la loka Esperanto-
movado kaj al la filmo. En tiuj landoj la
iorn pli nebula titolo « Idiota Amuzo »
certe taflgos pli bone.

Do e Idiota Militamuzo » ait « Idiota
Amuzo » estu la titoloj por la kolosa
uluudfilmo « Idiot's Delight clepende
(le la landoj, en kiuj loĝas la saruideauoj

Estos pli bone ke la samideanoj suk
restt allogi ĝeneralan publikon grand-
amase al la tilmo (pur varbi por Esper-
anto kaj por la pacideo)... anstataŭ akiri
la persekutadon de la loka klubo kaj
eventuale - ĝuste per nria klopodo —
lualpermesigon de la filmo.

Pro tiu Illi ne povas sufiĉe forte ripeti
kaj ripetadi. ke niaj gesamideanoj estu
PRUDENTAJ, saĝaj kaj diplomataj.

Sen prudente) nur cionlaĝ o estas farata,
kaj nenio gajnata. Ni ankaŭ montru
daukemun al la filmfarejo per saĝa eluzo
de nia oportuno. Klarigoj kaj argumentoj
en tiu ĉi artikolo kompreneble ne estu
trarisdonataj al la cetera publiko.

Mi i!îatus vidi la suprajn klarigoju en
aliaj Esperantaj gazetoj sed ĉiam KUN
AVERTOJ pri danĝeroj evitindaj (eê se
l a artikolo aperas en ekstrakto aŭ nur
parte). Kaj estus tre preferinde ne tra-
duki ion por naciaj revuoj. Taŭgaj arti-
koloj kun multaj iuteresaj klarigoj pri la
filmo mem aperos baldaŭ... kaj ilin vi
povos traduki. Mi ripetas : agu prudente
kaj diplomate !

Inform-Bulteno
de Epoko Libro-Klubo

De	 The Esperanto Publishtng Company
Limited .. ni ricevis la jenan leteron :

Estimata Samideano,
Ni notis, ke en la lastaj du numero;

de BELGA ESPERANTISTO. vi informis
pri la ĉeso de la e'.donado de la EPOKO-
seri.o.

Tiu informo, tamen. ne estas tute
ĝusta. Kiel vi vidos de la kunsendata
bulteno, ni ĉesigos la libro:clubon, sed ni
daŭrigos la libroserion. Ni povas aldoni,
ke ni jam ricevis tre multajn gratulojn
pro nia decido daŭrigi la serion, eĉ kvan-
kam la prezo estos iom pli alta ol antaŭe.

Car ni havis klientojn en via lando, ni
esperas, ke vi korektos la informon en
la venonta numero de via ŝatata gazeto.

Plej sincere via.
C. C. GOLDSMITH, Sekretario.

,,**
El tiu bulteno, ni ĉerpas jenajn paragrafojn,

kiuj interesos certe niajn legantojn :

Antaŭ i5 monatoj ni anoncis la starigon de la
klubo kaj ni esperis ricevi sufiĉe da aliĝoj por
ebligi la eldonadon de la libroj je tiu ege mal-
alta prezo. Bedaŭrinde la projekto nur parte
sukcesis. Kelkfoje ŝajnis. ke Ki sukcesos, sed
ĉiam venis novaj batoj. kiuj forŝtelis la lasta-
tempan kreskon. Ekzemple. ni perdis 200 mem-
brojn en Afiistruto, kaj poste 15o en Japanujo,
ktp., sed interesos vin scii, ke la klubo eĉ nun
havas pli ol 1200 membroj Car ni bezonas al-
ri)CnaŬ 3000 membrojn, ni decidis ĉesigi la
klubon post la apero de la sesa libro.

Tio ne signifas. ke ni ►ic plu cldonos tiajn
librojn. Ili trovis tion) da aprobo. ke ni decidis
daŭrigi la serion. sed sub novaj kondiĉoj. Post
la sesa numero. ni presigos pli malgrandan
kvanton, kaj pro tio la vendoprezo devas esti
po tŝ. 6p., plus afranko. Via kutima libro-
vendisto sciigos al vi la prezon en vialanda
mono. La libroj estas vendotaj kiel ordinaraj
libro:, kaj aparta aliĝo ne plu estos necesa. Ni
esperas, ke vi konsentos daŭre ricevi la librojn,
kiuj aperos po ; aŭ 4 en ĉiu jaro. Al la firmo.
kiu liveras la librojn al vi, bonvolu sciigi vian
jesan decidon.

Sep Vaugofrapoj de Kario Aszányi. tra-
dukita el la hungara lingvo de L. Spierer (la
tradukinto de , La Knaboj de Paŭlo-Strato  »).

Supozeble ĝi aperos en Marto 1939.
La oka libro ŝa;ne estos : La Perdita Ho-

rizonto de Hilton, tradukita de G. Hinton.
Fine, vorton pri la celo de la Epoko-libroj.

Lastateinpe ni legis artikolon pri ili en kiu la
verkisto plendas, ke ili ne havas altan liter-
aturan valoron. Eldonante tiun ĉi serion, ni
klopodas prezenti al niaj legantoj interesajn
tiistrayn ronlanojn (tion ni ĉiam anoncis), kaj
iaŭ la tnultai gratul-leteroj ricevita], ni ŝaine
sukcesis. La granda nombro da aĉetanto] ankaŭ
pruvas tion. Eldonante nur librojn, kiujn ia
ordinara homo ŝatas legi, ni povas presigi sufiĉe
grandan nombron por ebligi la .tnalaltan prezon
de la Epoko-serio. Tiuj, kiuj volas havi libron
de pli alta literatura valoro, povas aĉeti la
P.E.B. -serion aŭ aliajn librojn el la listo en la
fino de la nuna volume.

Anoncetoj
Turnu vin al sarnideanaj ijirmol

EN BRUO
ALGRAIN-COUCKE, 23. Vlamilaistr.-ru► l'in

mande. Tel. 334.24. Nunte+mpaj Navajo' p.»
sinjorinoj kaj knabinoj.

DE GUCHTENEERE, J., e Agence Maritime
Minne », Komvest. 44, Sip"a'lero, Tram
portu, Eid• -ganigo. Asekurc. Tel. : 334.21

FOTO BRUSSELLE, Steenstr., 41, rue dr.
Pierres. Tel. : 334.1 1. Pot-gr -lfado induatrt +
Foto-Kinc-Aparatoj, Akcesorajoj, laboro ).

M. HUYGHE, Pottcricrci, 1. Ilustrlt i paA+kur-
toj, c- ivapecai memorajoj pri Bruçlo. HeIp.i
Poŝtoficejo. Tel. : 31 5.61.

Anto'ne POUPEYE, Lampoortstr., 23. St-Kruta,
Tel. : 314.61. Ciuj a-ekuroj en la tutu lando.
Informoj sen devigo.

PH. MICHOLT, Koningenstr., 7, Rue des Rois.
apud Pregejo S-ta Walburgo. — Roboj.
manteloj.

SABRE-DE VEEN, Steenstr., 76, Rue den
Pierres. Tel. : 330.48. Floroj -Agento de

Fleurop », n-ro 669.
VOLCKAERT, Geldmuntstr., 30. Rue de In

Monnaie. Tel. : 336.07. Porkajoj. Casajoj.
kortbirdajoi.

V-lino van VOOREN de MILLIANO, Aea cle-
iniestr., il, Kukejo. Fabrikejo de ' .oraj
Holandaj biskvitoj.

VAN DE VENNE, Bouveriestr.. 59, Skulpnst .n
tomh tonoj. Blankaj kai bluaj Atonale).

SALONEGO BRANGWYN, S-ano Vital j,■
hansart, placo Simon Stevin, Kunvenejo de
B. G. E. 	 - Kafejo. — Hotelo.
Esperanto parolata.

STROOBANDT, Vlamingstraat, 13-15, Rue
Flamande (Tel. 334.08). -- Enlandaj 3lnkol
kaj lardoj. Trufitaj galantinoj : famkonat.+l
pasteĉoj de grashepatajo.

EMIEL MESTDAGH, Moerkerksche steenweg,
113. St.-Kruis : Tapctisto, mlurpaperoj, t»-
piŝoj. drapirajoj, seĝegoj.

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

I-a : ĉiuj klasikaj, tekn° kaj, literaturaj kaj
ESPERANTISTAJ libroj de ĉiuj aŭtoroj kr)
eldonistoj.

AÜTOMOBILEJO C. WINS - MEUNIER. -
Haltejo. -- Riparejo kaj zorga s rvado.
Nokte kaj tage. — Tel. 282 h. 1270.

Atentu
Esperantistoj. por viaj potkartoj.
tabako, cigaroj. direktu vin al
«MAISON GRUSLET»
— 	 Avenuo Astrid, 18 	 —

GENTO

PANELEKTRA
BRUXELLES

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

Cu necesas lunrigilo,
Cu motoro aŭ maŝin',
Cu riparo, ĉu konsilo,
PANELEKTRA helpos vin.



"GEVER" Sapo...

G. VERMANDERE
Wetstraat, 15. A ntverpeno

ri

La esperantistaj gepatroj
donas al siaj infanoj :

"Paidophile Siropon"
kontraŭ tuso, kokluŝo, febro, ktp.
— 	Mirindaj rezultatoj 	 —
En ĉiuj apotekoj : 7 kaj 12 fr.

APOTEKO J. BONGE
— LA LOLIVIERE —

Estraro de " Belga Ligo Esperantista"
Prezidanto : D-ro Paul Kempeneers, 19, Avenue Montjo.c.

Llccle. (Tel. : 44.53.00.)
Vicprezidantino : F-ino Yvonne Thcoris. 4, Wijnzakstraat —

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

Bruyn, Wilryck (Antverpeno). (Tel.: 777.58.)
Sekreta rio : S-ro Ch. Poupeye, 42, E.f Julistraat, Bru jo.
Kasisto: S-ro André Tassili, 1, rue St-joseph, La Louvière.

Por pagoj de kotizoj, anoncoj, abonoj kaj donacoj:
P.Ĉ.K. 1337.67 de Belga Ligo Esperantista
(La Louvière).

Por pagoj al I. E. L.:
grupanej al la P.Ĉ.K. lde sia grupo ;
izoluloj al la P.Ĉ.K. de Belga Lago.
Por ĉiuj aliaj rilatoj pri I. E. L. sin turni al :
S-ro G. Van den Bossche, teritoria sekretario.
Rembrandtstr.. 7. Antverpeno.

Por pagoj al Belga Esperanto-Instituto :

P.Ĉ.K. 1689.58, Antverpeao (Lange Leem-
straat, 127) .

BELGA ESPERANTISTO 1939

La «MINIPIANO» BRASTED
PREZENTATA

de

Gustave FA E S
Marché aux Souliers
Schoenmarkt, 16
ANTVERPENO     

KOSTAS F' r. 4 , 4 01            

Gustumu la bonegan

Youghourt « NUiRICIA »
:-:	 ĉiam freŝan. 	 . .
Produktoj por ĉiuj dietoj. por .plenkreskuloj
kaj infanoj. 	 Ĝenerala Deponejo :

Sta Jakob-strato 8, B R U Ĝ O.       

CREMERIE DE DIXMUDE  

F-ino M. M. MESTDAGH
St. Jacobstr., 8, rue St. Jacques

BRUĜO , 

Specialaĵoj : Butero de Dixmude, 	 Tel. :
Ovoj, Fromaĝoj. 	 318.52

OSTENDO 	 BELGUJO

HOTEL VR40ME
RENDEV LIO DE LA ESPERAIV T I ST O J
20 BLILVARDO ROGIER. — Tel. : 37.

BELGA MARBORDO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Bone konata de multaj Esperantistoj.

P. Benoit, Posedanto

Hôtel du Cornet d'Or
2, PLACE SIMON STEVIN (BRUĜO)

Sidcjo de la Bruĝa Grupe Esperantista (Reĝa Societo)  .

. -. 	 Tre komfortaj ĉambroj, bonaj rnanĝajoj.
o--

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

Pres'jo de BELGA ESPFRANTO-INSTITLITO. K-u - pera Soc.. Lamie Leemstraat. 127. ANTVERPENO.
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