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10M DA PRAKTIKO

Ciu pensu pri nia Revuo
Tiu ĉi numero aperos kun iom da prokrasto.

Diversaj cirkonstancoj malebligis pli fruan, akur-
atan aperon.

Ni, pri la kaŭzo de tiu prokrasto, ne komunikos
falspretekstojn. nek verajn kialojn. Ni kuntentiĝos
senkulpigante nin, apud niaj legantoj.

Se ni tion faras, tio ne signifas ke ni havas
iluziojn pri la senpacienca atendado de la leganto.

Ni bone scias, ke multaj kontentiĝas, ricevante
ĉiumonate la revuon, kampence de ilia pago, sed
neniam ĝin malfermas. Estas la sorto de preskaŭ
Ciuj revuoj.

Ni scias, ke la-aliaj, — tiuj, kiuj vere estas en la
movado aktiva, — plej ofte kontentiĝas maiferm-
ante ĝin kaj trafoliumante ĝin dum momento,
sufiĉe longa, por trovi eraron aŭ malbonaranĝon
kaj tiam ankaŭ ĝin flankenmetas.

Ni scias, ke ni povus facile kalkuli, — ni volis
preskaŭ skribi : sur la dek fingroj de niaj manoj,
sed tio tamen eble estus troigo de nia penso —,
tiujn. kiuj vere legas la revuon kaj dum la legado
iomete pripensas ĝian vivon,

Kaj tamen estas via ĉies organo , organo multe -
kosta proporcie al niaj vivrimedoj, — tro multe-
kosta ni preskaŭ volus skribi. ĉar ĝi elsuĉas
funde niannian kason.

Tiun fakton ni citas, ne por plendi, — ĝusta-
' tempe nia kasisto ja atentigos pri la financa situa-
do ---. sed ĉar, laŭ ni, tiu fakto, pli ol kiu ajn
devus instigi niajn membrojn havi intereson por la
Beiga Revuo.

Nu tiu interesiĝo estas vere tro malalta.
Ni ne petas de niaj legantoj ke ili sendu longajn

artikolojn pri temoj karaj, ,precipe al ili mem. kaj
tiam malpacienciĝu kiam ili ne vidas la ensenditan
tekston, presitan jam en la  tuj sekvonta numero.

Ĉar tiam ni preferas daŭrigi sen ilia kunlaboro.
Sed estas en la vivo de nia Ligo, de niaj grupaj

en la okazantajoj de nia ĝenerala movadcr tamen
faktoj, pri kiuj ĉiu scias. ke vole-nevole, ni devos
ion diri... kaj do skribi mem, se neniu alia faris
ĝin ĝustatempe.

Faktoj pri kiuj kiu ajn povus skribi kaj pri kiuj
tamen ni nenion ricevas.

Multe pli grava estas la fakto, ke eĉ la grupoj

ne provizas nin regule kaj en bona formo, per tiuj
tek^toj. kiuj tamen rilatas al la grupoj mem, kaj
pri kiuj la estraro prave koleriĝus, se ili ne estus
enpresataj.

De diversaj grupoj, ni neniam, sen peto, ricevas
tiujn tekstojn, de aliaj ni ilin ricevas en letera
formo. skribitajn per tute ordinara skribo. kiun
ni ja pavas legi, sed kiun tre certe ne kapablos
legi laboriston ne alkutimiĝintan al ĝi kaj ti im
ankoraŭ prefere sur la du flankoj de la papero,
ne! ke la teksto tute ne estu uzebla por presejo.

Ne malofte tiuj tekstoj miksiejas  sur sama folio,
kun petoj aŭ klarigoj. 'kiuj .eĉ ne rilatas al in
revuo cied al alia laborparto de la redaktanto.

La sekvo estas, ,ke ne nur tiu redaktanto devas
zorgi pri la tekstoj. kiujn la ĉiutaga vivo alportas
al li. sed ankaŭ pri la rekopiado de la tekstoj.
ensenditaj.

Se ni tion. de homo al homo, devus diri al tiuj
hcnaj amikaj, kiuj tiurilate kulpis, ili certe dirus
« Sed tion ni ja ne volis! »

Sed malgraŭ tio, ili tamen agis, tiel ke la sekvo
estis... do kontraiio de ilia volo.

Ni ja scias, ke ne ĉiuj povas esti spertuloj pri
presaj aferoj, nek pri redaktaj, sed ni tamen
pensas. ke inter la multnombraj bonaj kaj spertaj
esperantistoj. kiujn posedas niaj grupoj, estas
tamen kelkaj, kiuj konas tiujn elementajn detalojn
kaj kiuj do devus zorgi. ke ĉiumonate la ensenditaj
tekstoj estu en ordo. tiel ke ne tie povu kuŝi kialo
por prokrastigo.

Revuo akurata kaj kun tekstoj interesaj, kun -
metitaj de kiel eble plej multaj kunlaborantoj, jen
la celo, kiun ni devas havi antaŭ la okuloj.

Estas la celo al kiu ni invitas ĉiujn niajn legant-
cjn. kunhelpi ĉiu laŭ sia kapablo.

Kaj por fini, ni ree senkulpigas nin apud la
leganto. ĉar ni foruzis tiun unuan paĝon por tia
prediketo, kiu ne estas laŭ nia kutimo, sed kiu
tamen ŝajnis al ni necesa en tiu' fasta periodo.

Maur. JAUMOTTE.

NOTO. — La sekvonta numero aperos ĉirkaü la mezo iIr

la monato de Aprilo.
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XXVIIIa Belga Esp-o Kongreso, 27, 28, 29 Majo 1939
en Loveno. L. K. K. : Hotelo Ratteman, pĉk : 1119,10

PROVIZORA PROGRAMO

31-a Universala Kongreso de Esperanto (29 Julio-5 Aügusto 39)
NIA KARAVANO AL BERN

ï.a turo de la nova biblioteko de r Universitato.

Nia Kongresejo
Multaj ,perscnoj ekvidinte la adreson de

a L.K.K. : Hotel Ratteman, certe pensis.
ce ĝi havas sian sidejon en hotelo, alivorte
en domo, kie eblas satiĝi kaj tranokti.
,fektive ne estas tiel, kvankam la indiko
confuzicdas. Parenteze mi aldonu, ke dum
a kongreso ĉiuj tamen satiĝos, ĉar nia
_efkairistino jam preparis vere apetitigajn
nomojn.

La Hotelo Ratteman iam estis la patricia
oĝejo de la familio Rattenian, unu el la
;ep malnovaj familioj de la Brabanta eef-
irbo Loveno (12a kaj 13a jarcentoj) . Post
nalapero de la familio Ratteman, kies iu
nombro estis senatano, la domo apartenis
iI diversaj posedantoj kaj tempe iĝis lern-
:jo. En ĝia nuna stato la Hotelo Ratte-
nan estas kunvenejo de la sekciaro de la
Reĝa Societo « Cercle de Conférences »,
tiu aĉetis ĝin en 1928.

La urba kontroloficejo pri konstruajoj
nalpermesas ŝanĝojn ĉe ĝia fasado. La
2atteman-blazono konsistas el blua Sta-
nndreo-kruco sur blanka fono, kun ruĝa
:espinta stelo en ĉiu krucangulo.

Nia kongresejo situas meze de la urbo,
,n malgranda senelireja strateto, kies enir-

Sabaton la 27an de Majo.
15-a h. : Malfermo de la akceptejo en

« Hotelo Ratteman », Pariza strato.
15.30-a h. : Flordemeto ĉe la monumento

al la militmortintoj.
16-a h. : Generala Jarkunsido de « Belga

E peranto-Instituto ».
17-a h. : Laborkunsido de Reĝa Belga

Ligo Esperantista.
18-a h. : Vespermanĝo (organizota se

dezirate ) .
20.30-a h. : Interkonatija Vespero

(sekvata de dancadc.) .
Dirnanu'on 28an	 Majo :

9-a h. : Katolika kaj protestanta Di-
servoj.

10-a h. : Akcepto de la urbestraro .
Komuna fotografado.

1 1 -a h. : Solena kongresa kunsido en
Hotelo Ratteman.

13-a h. : Tagmanĝo en sama domo.
14.30-a h. : Gvidataj vizitoj (finiĝos

sufiĉe frutempe por ke ĉiu havu Ia
okazon alivestiĝi antaŭ la festeno) .

l8-a h. : Festeno.
21-a h. : Balo kun fama orkestro.

Lundon 29an de Majo :
9-a h. : Ekskurso al Lieĝo.
10-a h. : Vizito al Akvo -ekspozicio.
Inter 18-a kaj 19-a h. : Reiro al Loveno .

ejo estas ĉe la konata « Pordo Ratteman »,
en strato de Parizo. Kompreneble la ek:tero
a_pektas malnova, sed la interno, aliaranĝ-
ita lastjare laŭ modernaj :ltrovoj, enhavas
teatron kaj trinksalonon, bele dekoraciitaj.
kiuj estos belegaj kadroj por niaj festoj kaj
hankedo. Plie la brilanta parkedo ravos
ĉiujn dancemajn geesperantistojn.

Resume niaj kongreskunvenoj havos
oportunan lokon en la « Hotelo Ratte-
man », sed ni troviĝos ankaŭ en observ-
ema rondo, kiu .priatentos la nombron kaj
la esperantistecon de la kongresanoj. Tio
iga la prezidanton de la L.K.K. alvoki la
belgajn esperantistojn aliĝi grandnomhre
kaj ne lastatempe.

x
ALIĜU TUJ

Iĝas nun vere tempo por ke eĉ la plej
kutimaj prokrastemuloj nun sendu al la
L.K.K. sian aliĝon al nia Kongreso, kiu
okazos en Loveno poF.t nur malmultaj
semajnoj !

Ni rediras :
Adreso de la L.K.K. : Hotelo Ratte-

man, Pariza Strato.
Poŝtĉekkonto de la Kongreso :

1119.10.

La belega urbdomo.

Loveno, urbo vizitindia
Nia kongresurbo situas je duonhoro

vagonare de Bruselo, sur linio de grandaj
internaciaj rapidtrajnoj. Kvankurn oni
rekonstruis, sur la loko de la ruinigitaj
kvartaloj, novan modernan urbon kun
larĝaj avenuoj, imponaj domoj kaj grandaj
magazenoj, Loveno tamen prezentas al la
turistoj poeziemaj pri pasinteco la earmon
de siaj malnovaj kurbiĝantaj stratoj, kie la
okulo malkovras pitoreskajn lokojn kaj
surprize rimarka, ian antikvan restajon en
verdajo.

Inter la monumentoj kaj kuriozajcj, kiuj
altiras la atenton de la vizitantoj, ni citu
la ogivstilan drbdcmon. veran ŝtonpunton.
Ĝi estis konstruata dum la 15a jarcento
de Mathieu de Layens kaj enhavas rimark-
indajn akcept -salonojn. En belega gotika
salono estas 4 grandaj kunmetitaj pentr-
ajoj reprezentantaj epizodojn el la Lovena
historio. La tre belaj domfasadoj de la
Granda Placo, la Sta Petro-rpreĝejo kaj lá
Nacia Banko, ogiva juvelo, formas kadron
indan je la majstroverko de. Mathieu de
Layens.

Citindaj ankaŭ : Muzeo VanderkeIen-

Adreso por leteroj : 31a Universala Kongreso
de Esperanto, Bern.

Kotizoj : Gis 31.3.39 sv. fk. 25.—. Post 31.3.39
sv. fk. 30.—. La edzo aü edzino de konlres-
ano, same gejunuloj ne pli ol 20- jaroj pagas
la duonon de tiuj ĉi sumoj.

Plej oportune vi pagas al nia poŝtĉeka
konto III 11611, aü per monbiletoj aii al
Volksbank Bern. — Pagejo por Br:tujo :
BEA. 142, High Holborn, London W. C. 1.
— Pagejo por Danujo : Dansk Esperanto
Rcjscbureau, Jernbanegade 22, Nykobiny F.
-- Pagejo por Norvegujo : Turista ko ri-
siono, Box 353, Staaekk. • Pagejo por
Polujo : M. Ch.mieIinski, ni. Krasinskiego 4,
Torun. — Pagejo por Svedujo : Turista ko-
misiono, Tegelbaken, Stockholm.

Aliĝi:oj estas 'haveblaj ĉe la kongresoficejo, ĉe
la landaj asocioj, ĉe l,a turistoj komisionoj ka '
:e la IEL (centra oficejo).

Bn nduloj kaj ties gvidantoj ricevos senpagajia
konereskartojn, ĝis la 31a de marto 1939.
Post tiu dato ili pagon po 5 sv. fk. por esti
kongresano. Ili devas sendi ateston ke ili
estas blindaj, subskribita aü de IEL dele4iito,
aù de Blindula Instituto, aŭ de kuracisto.

Glumarkoj, bona propagandilo, 100 pecoj kostas
sv. fk. 1.20 aü 4 respondkuponojn.

Donacoj helpas sukcesigi la kongreson, la or-
ganiza komitato antaŭdankas al donacantoj.

Blindula kaso, helpu ebligi al blinduloj la kon-
gresviziton, la komitato danko akceptas
donacojn por tiu kaso.

Fakaj kunvenoj, organizontoj frutempe anoncu
siajn dezirojn. Ĝis nun sin .anoncis : Inter-
nacia Ligo de Esperantistaj Pcat- kai Tele-
graf-oficistoj ; Internaci i Scien:.a Asocio Es-
perantista ; Kristana Esperantista Ligo Inter -

nacia ; Turista fako de Nederlanda Esper-
anto-Asocio « L.E.E.N. » ; Tutmonda A socio
de Geinstruistoj Esperantistaj.

Karavanoj : Ni estas informitaj pri la jenaj
k,iravanoj :

Mertens --- 'pentrajoj, skulptaĵoj. medaloj
- -- ; Muzeo de Spoelberg, en la nova
Ltniversitata Biblioteko, — pentrajkolekto,
malnovaj mebloj, polrp elanaĵoj, armiioj,
k.t.p., ĉio plej interesa — ; Sta Petro Ka-
tedralo, monumento el la 15a jarcento.
br;iligata en 1914, nun admirinde rekon-
struita : Sta Gertruda Preĝejo el la 18a
jarcento, laŭ jezuita stilo, kun rimark"nda
fasado : Haloj el la l4a jarcento, .prim:tive
Draphaloj, disponigitaj al la Univercitato
ekde 1432. --- tiu lasta konstruajo enhavis
la famegan Universitan Bibliotekon. de-
truitan en 1914 --- ; Nova Universitata
Biblioteko, konstruita de la Usonanoj :
Granda Beginejo tre pitoreska ; LIrba
Parko ; Ĉirkaŭa muro kaj turo el la 12a
jarcento.

Je 10 minuta distanca ekster la urbo :
Abatejo de Park, el la 12a jarcento. En la
cirkaŭaĵo : l,Castelo de Heverlé, Arbar:.) de
Merdael, Dolĉaj Akvoj, k.t.p.

Jen la prugraauo de la, karavano, kion
BELGA ESPERANTO-T\ STITUTO or-
ganizos, kun la teknika helpo de unu el
la plej famaj kaj scriozat vojiteragentejoj
okaze tie lit Koa:greso de Bern.

Sabaton, la 29-an de Julio : BRUSELO.
foriro je la 7a 57 kaj alveno en BERN,
je la 20a h. 42 VESPERMANGO (Dî-
ner) kaj LOĜADO en Bern.

Dimanĉon, la 30 - an de Julio : en BERN :
tri MANGOJ kaj LOGADO.

Ekskurso trame kaj ŝnurvagonare al GUR-
TEN : sv. fr. 1.5o: laŭ la BERNA KORNISO
— belega vidajo sur la Alpoj kaj la Lago Je
Thoune (aiiitoĉare): sv. fr. 6,50.

Lundon, la 31 - an de Julio : en KERN : tri
MANĜOJ kaj LOĜADO.

Vizito aŭtoĉare al la urbo BERN kaj kurioz-
aĵoj: sv, fr. 3.50.

Mardon, la 1-an de Aügusto : en Bern :
tri MANĜOJ kaj LOGADO.

Merkredon, la 2-an de Aŭgusto : en
BERN : tri MANĜOJ kaj LOGADO.

Ekskurso al jUNGFRAULOCH, vagonare,
via Thoune, Interlaken. Lauterbrunnen, Wen -

gernalp kaj Kleine Scheidegg. Supreniro de la
jungfraŭloch, per la plej alta vagonaro de Eŭ-
ropo (34Ŝ7 m.): sv. tr. 38; kun la 	lunĉa
sv. fr. 40.

Britujo : BEA, 142. High Holborn, London
W. C. 1.

N•derlando : J. Tcllin3. Schietbaanlaan 106-a.
Rotterdam-C.

Norvegujo : Turis'ta komisiono, Box 353.
Stabbekk.

Svedujo : Turista komisiono, Tegelbaken,
Stockholm.

Usono : George A. Connor, 162 West 13
Street, New York City.

Por landoj, kie ne ekzistas turista komision.:.
n' interrilatos kun la finmo Cook pri
kerava noj.

Skolta tendaro. En la 31a UK okazos ankaŭ Ia
skolta tendaro 1939. Inlornto•n reto de la fak-
delegitino por skoltis.no : F-ina G. Mer;
Falkenweg 9, Bern.

Oficiala kongresgazeto estas « Ni vokas vin ».
Ĝin kongresano ĝin ricevas senpage, Antaŭ -

vidataj estas ok numeroj, la lasta enhavos
raporton pri la kongreso. La du unu -ij a:i-
meroj estas multnombre forsenditaj kiel var -

numeroj, interesuloj petu ilin de la kongres-
oficejo. La proksima numero aperos fine ie
marto.

Aliÿuj : Gis 12.1.1939 uliĝis 391 el 19 landoj.
Ln Prezidanto : H. BLICHLI.

Jaŭdon, la 3-an de Aŭgusto : en BERN
tri MANĜOJ kaj LOGADO,

Liberaj ekskursoj : Cirkaŭiro de la Laga JM
Thoune : sv. fr. 6; laŭdezire en aŭtoraro (iu►e
ĉirkaŭiro vagonare aŭ ŝipe ĝis interlaken),

Ekskurso <i1 la BLUA LAGO per la • PIbtew
Bleue de li fervojo de Loetschberg, 1,0 L&
Valo de la Kander ĝis Kandersteg kaj la roma .
r ika BLUA LAGO : sv. fr. 7,5o.

Ekskurso al la NIGRA LAGO : aŭtoeare tad
la Banoj de la Gurnigel — vido  al Li Alpoj
malsupre de la montaro de Stockhorn : mil
supreniro al la NIGRA LAGO, reveno via l'ri-
bourg : sv. fr. 7,5o.

Vendredon, la 4-an de Aŭgusto :
BERN : tri MANĜOJ kaj LOĜADO,

Liberaj Ekskursoj :

iNTERMONTO (COL) DU PILLON : Most
treux; Kastelo de Chillon. reiro via Frihnur5
sv. fr. 19,50.

iNTERMONTO COL DU JAUN .. al !a
pentrinda regiono de la Guère: reiro 1a0 Pre
bourg; poŝta aŭto: sv. fr. 15.

Aŭtoĉara EKSKURSO AL MONTO CHAS.
SERAL : vidaĵo sur la Lagoj de Bienne, bleu-
chatcl kaj Morat : sv. fr. 8.

Cirh aŭiro de la SCHALLENBERG, latl 't
Valo de l'Aar, reiro laŭ la bela Valo de 'a
Emme : sv. fr. 16.5o.

Ekskurso al la Monto NIESEN. vaboutan
(alteco 2300 m. belega panoranto : sv. fr. in,

GRANDA CIRKAUIRO DE LA A I.PO1
vagonare kaj poŝtaŭte; la plej bela ekskurso l& .
longe de la Bernaj !agoj, laŭ la alpaj vojoj, al la
Gtaciejoj de la Rhône, la interkrutejoj (• . of
;es ») de la Schoellenen, la Lago de la IV Kan .
tonoj. Reiro laŭ la Valo de la Emme : *v . fr a t

Sabaton, la 6-an de Aŭgusto : MATIN•
MANĜO. — Foriro al Basel matent.
TAGMANĜO en Basel — poste diiflrilh,
atl BRI - iSELO. La VESPERMA NAO
(Dîner) okazos en rt'rt.c rat•i anonu Al
veno en BRUSELO je la 22 h. A9,

PREZO DE LA VOJAGO

Kategorio I : Hoteloj DIT CER F , NA.
'l'IONAL, RLTOF, SIMPLON ; Pen'ionni
VILLA FREY, BOIS FLEURI, NI)I N•
E L ITE. TTERT.ER. : b. fr. 1,050.

Kategorio II :Hoteloj BTTBENI^F.lt( I.
DE LA GARE, JURA, METROTB( 1^:

WAECI!TER., DTP SA (1 VAGE, GIT R'I' i-:'
KTTL11'I : b. fr. 1,100.

Kategorio 111 : Hoteloj BRIS'T'OL,
BAEREN, BEAU SITE, CITY. (l()
TIIARI kaj Sir1VOY : b. fr. 1,195.

Kategorio IV : Aoteloj Bh:l,l,l?V I'R,
P ALA('E kaj SCHWEIZERI -IOI' b.
fr. 1,350.

Tin.; prezoj estas kalkulitaj kun tiktatto
:t ;t klaso. Por tiketo 2-a klasa~ inter Bru.
‘*.io kaj Basel kaj ree : kt•r►ml►NKi'
h. fr. 115,



BELGA KRONIKO
nfu 1 Niaj membroj kaj abonantoj ,estas petataj repagi, kiel eble plej baldaŭ, sian kotizon, rekte al la kasisto de la grupo al kiu ili apartenas; se

ili estas ><zola membro al la P.C.K. de Bzlga Ligo 1337.67. Al la kotizo de la grupo aŭ de la Lago (Fr. 35) oni aldonu la kotizon de I E.L.
se oni estas M.J., M.A. ktp. ; oni eventuale ankaü aldonu la abonprezon por « Heroldo ».

Festentablo en « La Verdir Stelo » (Antverpeno),
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NIA (ENERALA KLINVENŭ
,a ĝenerala jarkunsido de Reĝa
ga Lige okazos, en Bruselo, la 16-an
Aprilo, en la Hotelo « Albert Ier
a 15a horo.
iro la elektadoj, estas efektive ne
eble ckazigi ĝin pli frue.
)um tiu kunsido, estos prenitaj la
aj decidoj rilate al la Kongreso.

;ZAMENO PRI SUPERA KAPABLECO
2a ekzameno por atesto pri supera lemado

:os la 7an de Majo, je la 10a matene en la
■ kie estas kur:igotaj almenaŭ 10 kanciid-

sed ne pli ol 15 povos partopreni la
an tagon. Ili sendu sian peton al la  Liga
idanto, S-ro Paul Kempeneers, 19, Avenuo
itjoie, Uccle, plej malfrue la 7an de Aprilo.

ESPERANTO CE LA RADIO
u dekminutaj lecionoj pri la gramatiko de
iranto, okazis sub la aŭspicoj de la ministr-
ie publika instruadc kaj de la nacia 'nstituto
adio. Ilin elsendis F-ino A. Jennen, prrz'd-
to de la ekzarnenjuĝantaro de R. B. L. kaj
idantino de B. E. G. la 10an de Februaro
la 3an de Marto. Ili rekoltis grandan
eson ĉar ili estis vere lerte kaj klare
'ntitaj.

NTVERPENO. — Reĝa Espar—
-Grupo « La Verda Stelo ». --
venejoj « De Witte Leeuw ».
nkrijklei. 4, Avenue de France, kaj :

Leemstraat, 127. Lge Rue d'Ar-
: ĉiusabate je 20a h. 30.
baton, la 4-an de Marto : parolado de

Haudebine, pri Svedujo (ku.1 lumhildoj) .
Witte Leeuw ».
baton. la 11-an : parolado de S-ino
ofs. pri la grandaj Dcmkonstruajoj (en
'itte Leeuw »).
katon, la I8-an : Mezfasto : intima kun -
(en « Witte Leeuw »).
katon, la 25-an : chic okazos la film-
:ntado prizorgata de E.K.I. S, ne, S cietaj
j en la « Esperanto-Domo » (informoj !-t
ian sabaton).
baton, la 1-an de Aprilo : Parclado de S-ro
khutter.
baton. la 8-an de Aprilo (ant. ŭ-Paska
: intima kunveno en « Witte Leeuw ».

RUĜO, Bruĝa Grupo Esperant-
Reĝa Societo. Ĉiumarde, j, la

. — SIDEJO : < Gouden Hoorn-
let d'Or ». place Simon Stevin, tel.
59.
LINVENEJO : « Salonego Brang .
» ĉe S-ano Jéhansart, place Simon

in. Tel. 318.23.
nvcnoj dum Marto 1939-a :
- En la SIDEJO
nanĉon, 5-an de Marto, je la 10-a matene

Ekzameno pri supera lemado.
Dimanĉon, 12-an de Marto, j, la 17.30-a :

Intima festo okaze de la disdono de la atestoj
pri lernado. — Filmprczentado, kantado. banjo-
ludado, kaj dancado ĝis la 1 -a.
B. — En la KUNVENEJO :

Mardon. la 7-an : Lastaj aranĝoj por la festo
de la 12-a (Prez. F-ino Y. Thooris).

Mardon, la I4-an : a) Kantado, Gvidado :
S-ino Poupeye, ĉe la piano : S-ino Van Roye :
b) Raportado pri la intima festo (Prez. S-ro
J, Drubbel) : c) Legado de B. E. sub gvidado
de S-ro Ch. Poupeye.

Mardon, la 21-an : a) Kartludacto (Prez.
S-ro K. Decoster) : b) Debato < Juveloj »
I Prez. F-ino M. Huyghe) .

Mardon, la 28-an : a) Parolado de S-ro J.
Rombaut, pri : e Tri danĝeraj internacianoj ! »
(Prez. S-ro H. Van Roye) ; b) Portretludo laŭ
nova maniero (Prez. S-ro Ch. Poupeye).

BIBLIOTEKO : analfermata en la Sid: jo eiu-
:narde de la 19.30-a ĝis la 20-a. Bibliotekisto :
S-ro J. Drubbel. Tie ankaŭ samtempe : vendado
kaj mendado de esperantajoj : libroj;  ` steloj.
po3tkartoj, leterpapero, ktp. Magazenisto : S-ro
K . Decoster.

HELPA VENDEJO de esperantajoj ĉe  F-finu
M. Huyghe, Potterierei, 1, quai de la Poterie
(Helpa Poetoficejo). Tel. 31 .5.61.

BRLISELO. — « Esperantista Bru-
seJa Grupo ». — Kunvenejo : « Hotelo
Albert I ». Placo Rogier, 10, ĉiulunde :
je la 7a : danckurso sub gvidado de
F-ino Kallen ; je la 8a : elementa kurso
de Esperanto sub la gvidado de F -ino
Cbozinski kaj perfektiga kurso sub la
gvidado de S-ro Vander Stempel.

Lundon la 6an de Marto : F-ino lennen
par•olca pri la lasttempaj grandaj sukcesoj de
Esperanto. Poste : Kantado.

Dimanĉon. la 12an : Vizito de nova muzeo
Empain. Rendevuo je la 14.30-a h., Piaco
Marie-José, en Boendael (tramoj 4, 16. 94).

Lundon. la 13-an : Humorajoj.
Jaŭdon, la 23-an : je la 20.30a, kunveno en la

fihnsalono. rue de l'Arbre Bénit, 127 (Ixelles) -
Gezegende Boom straat, 127 (Elsene), tramoj
16, 30, 2, 3, 4.

Programo • Belegajn filmojn pri Svislando kaj
interesajn diskojn.

Lundon. la 27an : Dehato sub la gvidado de
S-ro Hart.

LOVENO. — Lovena Grupo. --
Ĉiuj merkredoj kaj vendredoj, en la
kutima ejo Hotel Ratteman. kuro (de
la 20-a ĝis la 22-a) .

Vendredon la 10-an : de la tia ĝh 9a elementa
kurso ; 9a ĝis l0a dairriga kurso.

Merkredon la 15-an : Kanto.
Vendredon la 17-an : de la 8a ĝis 9a selementa

kurso ; 9a ĝis iOa daŭriga kurso.
Merkredon la 22-an : Laŭtlego el Funda-

mento.
Vendredon la 24-an : de la 8a ĝis 9a elementa

kurso ; 9a ĝis l0a daŭriga kurso.
Merkredon la 1/2-an : Parolatojurnalo -

homoro.
Vendredon la 3-an : de la 8a ĝis 9a elementa

kurso : 9a ĝis l0a daŭriga kurso.
Mer kredon Ia 8-an : Gazetkornento.

RAPORTOJ
ANTVERPENO. — Reĝa Esperanto-Grupo

« La Verda Stelo ». — Post bone sukcesinta
« Parolata Jurnalo », al kiu partoprenis diver..•aj
yemembroj, inter kiuj novaj lernintoj, sekvis,
la 28-an. en « Brasserie de la Bourse », la
ĝenerala jarkunveno de la grupo.

S-ro Jaumotte, prezidanto, dankis ĉiujn siajn
kunlaborantojn. la vicprezidantojn S-rojn Aug.
Faes kaj L. De Hondt ; la sekretarion. S-ron
Van Goch; la cksiĝintan kasiston, S-ron O. Van

Dijck, kaj la novan, S-ron A. Wauters ; la pro -
fesorojn F-finon M. Jacobs kaj S-ron H. Ver-
muyten kaj ĉiujn, kiuj 1 lpis, en kiu ajn tasko,
en la dairro de la jaro.

Post la legado kaj Ia aprobo de la raportoj
de S-roj Van Gogh kaj Wauters, estis dis-
donataj la medaloj por 25-jara memhreco al
S-ro W. De Koning ; por 20-jara al S-ino H.
Schoofs kaj S-roj M. Jaumotte kaj M. De Kcte-
laere ; por 15-jara al S-ino Jaumotte, F-ino J.
Mcrrens, S-ino G. Simons, F-ino M. Fabry,
S-ino G. De Schutter. S-ino M. Landerwijn kaj
S-ino E. Van Reybroeck kaj al S-roj J. Der-
weduwen, D. Simons, L. Schoofs, M. Boeren.
O. Urbach, H. Vermuyten, E. De Coster, H.
Van den Putte, kaj L. Vermond ; por 10-jara al
S-ro G. Van den Bossche, kiu meritas specialan
mencion pro sia Iaboremo.

Fine, diplonoj estis disdonataj al la lernintoj
de la kurso de F-ino Jacobs. Akiris 1;t piej
grandan meriton : l ino De Boom kaj S-ro
J. Morrens ; la grandan meriton : S-ro Brze-
zinski kaj F-ino Blommaert ; :.ukcesis : S-ino
Van Gils. Eksterkurse, akiris la diplomon, kun
gratuloj da la juçiantaro, S-ro A. Lodema, jam
de multaj jaroj Esperantisto.

S-ro J. Morrens dankis nome de la diplomitoj,
La postan tagon, multaj membroj rekun.'anis

en « Roi Albert » por la jara festeno. S-ro
Jau tott c. , kiu prezidis unuflanke, estis ĉirkaŭata
de S-inoj H. Schoofs kaj L. Faes ; S-ro Faes,
aliflanke, de S-iroj Jaumotte kaj De Hondt.

Post toasto je la Reĝo kaj la .nembroj de la
reĝa Familio, la prezidanto ree dankis ĉiujn
kunlaborantojn ; salutis la multnombran finan
reprezentantaron kaj toastis fine, je la savo de
S-ino Schoofs.

S-ino Schoofs, kun S-roj Faes kaj De Hondt,
dankegis la prezidanton kaj ties edzinon,  kiu.
same kiel S-ino Schoofs ricevis belan flor-
garbon.

En la plej bona atmosfero finlĝis tiu bela
festo.

Sabaton, la 4-an de Februaro, S-ro Ver-
muyten faris tre interesan paroladon pri Guida
Gezelle. el kies verko li belege tradukis divers-
ajn poeziajojn, kiuj.- baldaŭ aperos en libro-
forniato.

Li akiri, grandan sukceson, kiun S-ro Jau-
mottetrafa substrekis.

La 11 -an, bona mitulmanĝo kunigis multajn
gemembrojn.

La 18-an, bela karnavalbalo, kun petita
kostumo « Karmeno », vigle kunigis  la meir.br-
ojn kaj, la 25-an, estis organizataj societludoi.

BRUĜO. — Brua Grupo Esperantista, .Reĝa
Soc:eto. La 20-an de januaro, en la Sidejo.
ckazis la ekzameno pri lernado, Gin partoprenis
dudek gelernantoj. kiuj ricevos siajn diplornojn.
dum la intima festo de la 12-a de marto.

Plia leciono de la supera kurso (pri ia
arboj) estis donata de F-ino Y. Thoori'. duan

la unua parto de la kunveno de la 24-a de
Januaro.

La ĝenerala kunsido de la grupo okazis en
la Kunvenejo, la 31 -an de Januaro, en ecesto de
51 gemeinbroj. j-ro Poupeye anstataŭis F-inon
Vanden Berghe malhelpatan, legante la proto-
kolon pri la pasintjara ĝenerala kunsido. F-ino

Thooris prezentis altidean moralan raporton. kaj
S-ro Van Roye legis vere modelan raporton pri
la grupa vivo. S-ro Guillaume detale klarigis la
bonan situacion de la kaso. S-ro Decoster
raportis pri la bibliotheko, kiu daŭre plirieiĝas
oer libroj. sed ne sufiĉe per legantoj. Ĉiuj
raportoj estu aplaŭde akceptataj, post kio li
%eestantaro, per ĝenerala starado, aprobis la
ad-ninistrudon de la eliranta komitato. Mal-
granda iianĝo al la paragrafoj 3-a kaj ll-a de
la grupa statuto estis unuanime aprobata.
Sekreta baloto, sub kontrolc de F-incj B.
Ledene. honora membrino, kaj D. Duchesnet.
plej juna eeestanta membrino, reelektis ĉiujn
elirantajn komitatanojn. krom S-inon Y. Vrie-
lynck-Hubrecht, kiu sin ne reprezentis, kaj al-
donis plie du novajn gekomitatanojn : F-inon
M. Huyghe kaj S-ron J. Drubbel. - - S-ro Van
Eenoo akiris premion pro plej regula éeestado
de la kunvenoj. ĉar dum la jaro 1938-a, li ne-
niam forestis. S-ino Plate gajnis la premion
kiel plej bona kliento de la biblioteko. Ambaŭ
ricevis belan libron. Interesa interŝanĝ ) de ideoj
kaj proponoj finis tiun sukcesintan kunsidon.

La 7-an de Februaro, 5-a leciono de la
supera kurso (pri la prepozicioj) estis donata
de F-ino Thooris, dum, en apuda salono, la
e Balorganiza Komisio » vigle laboris al lastaj
aranĝoj por la balo de la 11-a.

Tiu granda jara balo okazis sabaton 11-an de
Februaro en e Muntpaleis ». Proksimume 500
personoj. ĉiuj membroj aktivaj aŭ apcgantaj,
ĝin eeestis. La se» horoj de la 21-a gis la 3-a
pasis multe tro rapide en ĝenerala ĝojo. Pri-
skribo de tiu vere sukcesinta festo ne estas ebla
tie ĉi. Ni nur menciu la grandan sukceson,
akiritan de la bela kostwnita baleto de « La
Verda Stelo sub gvidado de la sindonemaj
Ges-roj de Vooght, kaj en kiu partoprenis la
graciaj F-ino Boedt, S-ino Marié, F-iroj Grou-
';e. Huyghe. C. Willems, D. Duchesnet, M.
Willems. Meeuw;, Jehansart kaj M. L. Duches-
net, akoinpanataj de la « Banjoludantoj » ankaŭ
bele kosturnitaj : S-roj Berton, Jéhansart, Van
Eenoo, Buquoy, Marié, Pardon (gvidanto) kaj
de S-ro Byla kiel violonisto. Specialaj dankoj
kaj gratuloj estas ŝuldataj al F-ino Monique de
Vocght, kiu donis plian pruvon de sia graci-
plena talento, dancante kiel « ste'o » en la
« Verda Stelo » kaj ankair. aparte, en « Czar-
das-danco ».

Dum la kunveno de la 14-a de Februaro.
S-ro Poupeye gvidis lecionon pri la korelativoj.
Poste okazis ĝenerala raportado pri la halo.

La nova komitato kunvenis la unuan fojon
la 15-an de Februaro kaj dividis la kornitatajn
postenojn jene

Prezidantino : F-ino Y. Thooris.
Vicnrezidanto : S-ro Ch. Poupeye.
Sekretario : S-ro H. Van Roye.
Kasisto : S-ro G. E. Guillaume.

Helpa Sekretariino : F-in' M. Vinden Berghe.
Helpkasiato : S-ro K. Decoster (parkasoj,

magazeno).
Bibliotekisto : S-ro J. Drubbel.
Ronsilantinoj : F-irioj A. Boereboom kaj M.

Huyghe.

BRUSELO. — « Esperantista Bruzela Gru
po ». — Lundon, la 16an de Januaro, la grupo

havis la plezuron saluti S-on Desonnay el Sp.,
La Prezidantino konigas al la geeeestantol  1^^

novan komitaton kiu estas la sekvanta (la )en*.
rala kunveno okazis la 9an) :

Prezidantino : F-ino Jennen.
Vic-prezidanto : S-ro Dro Maes.
Sekretario : ne ankoraü konata.
Helpsekretariino : F-ino D. Derks.
Protokolistino : F-ino Ohozinski.
Kaa:stino : S-ino J. Plyson.
Bibliotekistino : S-ino Staes.
Ekskursgvidantino kaj hutikistiro : F-ten

Kestens.
Konsilantoj : S-ino Elly Staes. F-ino Pierre

S-ro Vanderstempel.
S-ro Robert diras kelkajn vortojn pri I.s

parolado. kiun la faris al I.N.R. por la C Radio-

Scolaire ».
Lundon. la 23an de Januaro, F-ino Jennen

anoncas ke çi faros dum 10 minutoj lecionon al
I.N.R.. la 10an de Februaro por « Radta-Sco
iaire ».

Si proponas koakurson inter la gegrupanuj.
Oni devus priskribi Belgujon (en Esperanto)
por la Finna samideano kiu eldonas geograf tnn
libron.

Poste, sekvas legado de « La Kolhasetoj
de S-ino Vander Veken-Van Bockel, gvldista
de S-ino Staes, kaj kun la helpo de gestsrnlde ,

avoj : F-ino Kestens, S-ino Elly Stries. F-ino'
Obozir.ski, S-ro Castel.

Lundon, la 30an de Januaro : Parolata jur-

nalo gvidata de S-ino Plyson. F-ino Keston.
parolas pri « Modo »; S-ro Gordin Itpn*
hurnorajojn ; F-ino Ohozioski rakontas aüte,itlk•
ajn. La kunveno daŭrigas kun libera babilado

CHARLEROI. — « Karloreĝa Grup r Essen
antista ». — Sekve de la reorganizo do 1^

komitato de la Karloreĝa sekcio de Belga  Llpd,
la prezidanto, S-ro R. Marghera, kaj la seke«-
ario, S-ro R. Paulus. prenas sur sin ekskluzive
lce. korespondadon.

Ciuj, kiuj volas rilati kun tiu grupo, ski

skribu al S-ro Raymond Marghera, prezidanto,
SI. Rue de la Villette, Marcinelle.

GENTO. — « Genta Grupo Esperanthitw o.
— La dimanĉon, dekduan d. Februaro, In
Grupo faris propagandan kunsidcn en la Te
Salono Bortolo », montrante la kinematogrnfan
bildaron « Loetschberg » kaj e Be rner Ober•
land a. eldonitan de la Svisaj Federacial irrr
vojoj. Tiu hildaro estas vere interesa ka) tre
bela. Por tiu prezentado ni ne pagigi; 1.' ere•t
antojn per mono. sed ni pagtgis per atenta al
aliaj lumajoj, kiuj aperis aarr la prcjek:ln tolojn
dura paŭzo inter du partoj de ia kinemnto,lraln
prezentado : per lurnaj tekstoj ni ti cl rimarklgh

.'l la Gentanoj, scivo'emaj pri Svislanda. fis
necesecon. la taŭgecon, kaj la simplecan  de

Esperanto. S-ino De Rijcke, kiu estas kcmp t
enta vojaĝintino kaj vojaĝontino, koment.sr Is
nacilingve, per kelkaj vortoj, la plej gravajn v141.
ajojn, kaj anoncis la proksiman internac t•n
kongreson en Bern ; si ankaŭ lerte aldonla tathn
ajn klarigojn al la teksto de ia diversa) r'1•
esperantaj tekstoj.

LOVENO. — Lovena Grupo EsperantiMs.
La provo okazigi vesperojn dum kiuj, eluloie•
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Esperanto en Radio
ESPERANTO-RADIO-PROGRAMO

(Marto 1939)
Regulaj dissendoj.

Dimanĉe
8.45- 9.00 Lille : Esperanto-kroniko.
9.10- 9.25 Kortrijk 204 : Esp. -kroniko de G.

Debrouwere.
21.30-21.45 PRC / M'neira : Memento de Es-

peranto.
Lunde:
17.20-17.35 Suisse Romande 443 : Esp. -kurso

de P. Bouvier.
18.45-19.00 Montpellier-Languedoc 224 : Kro-

niko de A. Capoulade.
19.00-20.00 JV 2 RL Caracas 51.72 : Parolado.
20.50-21.05 Rama 2 RO 31.13 : Radio- ĵu rnalo.
22.45-23.30 Paris 431 : Esp.-teatrajo.
Marde:
20.20-20.35 Kaunas 1935 ; Klaipeda - Memel

531 ; Lyiae 41 : « Nia anguleto ».
21.00-21.10 Türi 410 ; Tartu 579 ; Tallinn 229 :

Esp.-kroniko.
21.25-21.40 PRF3 Sao Paulo 860 : Informoj kaj

kurso.
22.30-22.45 PRF5 31.58 ; PRF2 Rio-de-Janeiro

780 : Informoj kaj kantoj dum « Horo dc
Brazilo ».

Merkrede:
1.45- 2,45 XECR Mexico 50.17 : Informoj.

alia persono devas interesigi la membrojn sufiĉe
bone sukcesis. Estas daŭrigota trel. Tamen pro
13 akcepto de la grupo organizi la 28an Belgan
Esperanton Kongreson en sia urbo, la prezid-
anto devis - ŝanĝi la antaŭefi.ksitan laborplanon.

Do merkrede okazos la kutimaj kunvenoj dum
vendrede okazos elementa kaj daŭriga kurzoj.

La grupa kaso preskaŭ tute ordiĝis, ĉar estis
venditaj proksimume 70 kartoj de M. S.

FAMILIA KRONIKO
Gratuloj

Al nia direktoro, S-ro Maur. Jau-
motte, vicprezi ,danto de nia Ligo, pre-
zidanto de la Antverpena sekcio kaj
administranto-prezidanto de « Belga
Esperanto-Instituto », kiun liaj profe-
siaj kolegoj elektis, kiel prezidanton de
la grava sekcio Antverpeno-Limburgo
de la Ĝenerala Belga Gazetistara
Unuiĝe.

Kiel klarigis diversaj jurnaloj. ne-
niam antaŭe kvardekjarulo. estis honor-
l;9ita per tiu funkcio.

Ni esperas, ke la labcrrego, kiun tre
certa tiu funkcio. flanke de la honoro.
alportos al nia samideano, ne malhelp-
os, ke li daŭrigu la aliajn taskojn. kiujn
li, en nia movado, prenis sur sin.

Kondolencoj.

Al F-ino Jeanrre Morrens, membrino de « La
Verdi: Stelo » kaj kamisarino de e Belga Esper-
anto-Instituto. pro la morto de ŝia avo.

14.00-14.20 Paris 431 : Esp. -kurso de C. Rous-
seau.

18.45-19.00 LTI Rosario 384 : Esp. -kroniko.
Jaŭde :
9.30- 9.45 Paris 431 : Esp. -kurso.

Vendrede
1.45- 2.45 XECR Mexico 50.17 : E.-kroniko.

21.50-22.00 Brno 325 ; Praha-Melnik 269 :
Esp. -kroniko.

Sabate :
9.30-10.00 7 HO Hobart : Esp.-kroniko.

13.45-14.00 Lille 247 •: Esp.-kroniko de f-ino
André kaj R. Curnelle.

16.15-16.30 Loksbergen- Limburg 202 : Esp.
-kvaronhoro.

17.40-18.00 Roma II 245, IRE 30.52 kaj
2 RO9 31.02 : Turisma kroniko.

19.00-19.15 PTZF 8 Pernambuco 720 : Esp. -
kurso.

Aliaj dissendoj dum marto.

1.3. 11.00-11.15 Shepparton 238 : Informoj.
20.13-20.20 Lyon 463 : Esp.-kroniko.
21.00-21.30 Bulgaraj stacioj 253. 235 kaj
35.4 : Prelego.

3.3. 13.20-13.30 Bruxelles 484 (INR) :  Fsp.-
leciono de f-ino Jennen.

4.3. 16.10-16.30 Hilversum 1875 kaj 301 (VA-
RA) : Kroniko.
17.10-17.25 Jaarsveld 415 (KRO) : In-
fornoj de P. Heilker.
20.00-20.15 Johannesburg 49.31 : Pri la
Esp.-movado cn Sudafriko.

5.3. 9.15-D.30 Marseille 400 : Informoj pri la
Esp.-movado.
15.00-15.25 Wal!onia 201 : Esp.-kroniko.
18.10-18.25 Irlandai stacioj (Dublin 531) :
Pri irlandaj herooj - Patrick Pearse.
21.00-21.30 Bulgaraj stacioj 253, 235 kaj
35.4 : Kulturrevuo.
22.00-23.00 PRA 4 San Salvador 740 :
La horo de Esperanto.

12.3. 22.40-23.30 ja.arsveld 415 (KRO) : Parol-
ado.

15.3. 13.20-13.30 Bruxelles 322 : Flandralingva
parolado de s-ro Verheyden pri Esp.

La lingvo estas ut - u e1 la unuaj iuLl-
facil:tjej venkotaj tie la misiisto, kaj ne
imagu kin tro fac• la ! Oni metra devas tra -

vivi Lion ilrr1 bone kompreni. kion
;iguifas : noti tute nekonatan kaj i:e-
skribitan lingvon el la buŝo de la indi-
;enoj. Tiom longe, kiotn temas pri la
uotado de substatitivoj, ne estas tro mal-
facile. Sed la..marir.diti.a pli kaj pli mon-
tr:is lingvo riĉa je êiuspeeaj formoj kaj
irrovizita de ĉio : sekso - nombro -- de-
klinacio - etvortoj - gradoj de kom-
i,aro - ĉiuj eblaj pronomoj - multe da
parencaĵoj (pli multe ol ni havas) - kaj
la verbo : kun ~pecoj kaj tempoj kaj
multaj .modoj : ncdifinita, indikativa, kon-
diĉa, ordona, deziras, malpermesa, de-
manda, duba, nea, enifaza okazipova ne-
reala, disiga, lokindika, ripeta, relativa,
ekskluda, konj-unktiva. Ekzistas particip-
ei, kaj oni havas « supinum »,

Nia helpa verbo kaj eetere ĉiuj tempoj

20.13-20.20 Lyon 463 : Kroniko.
21.00-21.30 Bulgaraj stari: 253, 235 kaj
35.4 : Prelego.

16.3. 21.0 0-21.30 Estonaj stacioj, 579, 410 kaj
229 : Parolado.

18.3. 16.10-16.30 Hilversum 1875 kaj 301 (VA-
RA) : Parolado.
17.10-17.25 Jaarsveld 415 (KRO) : In-
formoj de P. Heilker.

19.3. 6.45-7.30 La Verda Stacio de Suda Sved-
lando 42 kaj 21 : Amuza programo.

21.3. 18.10-18.25 Irlandaj stacioj (Dublin 531)
Sportludoj en Irlando.

26.3. 22.40-23.30 Jaarsveld 415 (KRO) . Parol-
ado.

29.3. 20.13-20.20 Lyon 463 : Esp.-kroniko.
21.00-21.30 Bulgaraj stacioj 253. 235 kaj
55.4 : Prelego.

MARTA ESPERANTO -PROGRAMO
DE PARIZO

Ĉiulunde je 22.45 GMT (ondo -131 in.) ;
enondigo de Marc Darnault. - Nepre skribu
dankleteron al : Courrier des Auditeurs, Esper-
antaj Dissendoj, 107 rue de Grenelle, Paris 7,
Francujo. - Jen la marta programo :
6.3. « Forlasita », unuakta komedio de  Jiri

Sarcla laŭ verko de Max Mauroy. kaj
« En la vagonaro », skeĉo de Eva Julin.
Prezentos f-ino Y. Paulier.

13.3. e La kapricoj de Mariano » (dua akto),
duakta komedio de Alfred de Musset,
tradukis Jan van Schoor. Prezentos P.
Petit.

20.3. « La ĝendarmo estas senkompata », de
Courteline kaj Norès, tradukis M. Bobin,
kaj « La hispana etiketo », skeĉo de Carl
Haave. Prezentos M. Bobin.

27.3. . Sokrato », dramo de Ch. Richet,
tradukis J. Couteaux. Prezentos N.
Epstein.

GAZETARA SERVO (PRI RADIO).

Kiu povas publikigi informojn en neesper-
antista gazeto. bonvolu Sciigi sian adreson kaj
gazettitolojn al « Esperanto, Dunkerque. Franc-
ujo », kiu ĉe okazo rekte kaj senpage informos
pri Esperantaj radio-dissendoj tro malfrue
pri Esperantaj radio-dissendoj.

kaj !nodoj tio niaj verboj estas repro -

cluktataj en la niarindina per la tre belaj
sed kouiplikitaj verbaj formoj de la per-
sona pronomo, kiuj per siaj prefiksoj,
iufiksoj kaj sufiksoj (kaj ties konih'rajoj)
prezentas rniiojn da eblaĵoj.

Jen nur unu ekzemplo :
Mak-é naham : ni venos.
Maki-é naham : ++i r^venos.
Mak ind-i-e naham : ni rcvenos tien.
Mak-omb-ind-i-é naham : iri revcno5 al

ha (ekz. lia - A-a,rcieno).
Mak - um -omb - ind-i-é naham : ni venus

ankoraŭfoje al la lia..
Tiel ankaŭ troviĝas la formo Mak - um-

omb - ind - i - é -p, verba foriumo do el sep

(I j El la verko « Dek-kvin jarojn inf, r la
Kapdetranĉantoj de nederlanda Suda Nova
(3vineo ze de la flandra inioiisto Patro ?.
VERTENTEN M.S.C.

partoj, kaj Citi 1)ttrt i havas sian difinitan
signifon.

Oni aŭdas : « Méen anep-sa-ht-omb-k-
ap odahétok ».

La vortetoli « Méen n = vc)l•ttr, sin vi
k onipreuas.

Vi petas ilin ripeti la frazon : ili ne
komprenas vian intencon k^.; eble diras
la samen sed en tute alia formo.

Je alia okazo, eble duonan jaron poste,
vi denove aŭdas elparoli ion similan ;  vt
nun min  scias, ke « odahétok » signifas
(re)tui'iti.

Jarojn ni bezonis por ĝuste skribi
supran frazeton kaj ĝin bone kompreni.
Gi nome volas esprimi : « li scia povas
tiel (turni) trompaliigi la sencon de sia
vorto »,

Oni ĉlain faras novajn trovajojn kaj
i r a.s de tio konata al nekonata.

Ekzistas neŝanïeblaj verboj sed ankaft
,rnĝt^hl.tij, +lispartigita- en sep klasoj, kaj

plej multaj el ili havas pronomajn for-

mojn.
Jen ekzempleto

mé nasak : li batos  mira,
mano hasak : mi batos vin.
ni é usak : li batos lin.
mé isak : li batos ilin,

nasak, hasak, usak, isak, estas la kvar
formoj de la verbo « bati » - aliajn for-
mojn ki ne havas ; êio alla devas esti re-
produktata per la verbaj formoj.

Krome oni havas sep Specojn de ad-
veriioj, ok de konjurikeioj, plus adverb-
ajn esprimojn kaj interiekeiojn kiel en
tiuj lingvoj.

Kiom da notlibretoj ni eluzis super tiu
êi lingvo ! Tiom longe, kiom oni ĝin ne
hune parolas, oni restas simplulo en la
okuloj de la popolo.

La primitivulo nenian meditis pri sia
lingvo Kaj t>,tte ne havas koncepton pri
gramatikaj formoj.

Kiam Lia Patra Moŝto van de Kolk
post ses jaroj devis forlasi Nov-Uvineon,
ni posedis jam riĉan vorttrezoron, -
la gramatiko preskail estis finpreta, krom
-- kaj tic' estis plej grava - la verbaj
fo'rmuj. En tiuj êi ja kuŝas la- genio de
tiu ĉi lingvo. Ni tiajn jam estis notintaj
milojn da formoj kaj. farintaj skemon, tiu
grandan kiel tablo --- sed ni ne ' estis pli
saĝaj. 	•

Tamen ni estis sur bona vojo, sed
daüi'os ankorati jarojn, antaŭ ol êio klar-
iis.

El la flandra : TYNEVERUM.

PANELEKTRA
B R UXELLES

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

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

Tra la Mondo
12 konataj brazilaj profrsoroj

voĉdonis pôf - enkonduko de Esperanto
en la lernejojn.

La Nacia Konsilantaro pri Duagrada lnstru-
ado en Brazilo akceptis per la voĉoj de 12 pro-
fesorcj kontraŭ unu voĉo kaj du voedetenoj
konkludon por sub.eno de la klopodoj por en-
konduko de Esperanto en la lernejojn

Hungara Radio enkondukas Esperanton.
Post kiam Esperanto estas jam .uzita, kaj an-

koraŭ uzata, ĉe multaj radio-stacioj, nun ankaŭ
'.a I'ungara Radio unuafoje dissendis esperant-
!ingvan prelegon. La prelego okazis la 26-an de
februaro ; parolis la konata Esperanto-verkisto
D-ro K. de Kalocsay pri la terne : « Kion donis
la hungara nacio al la mondo ».

Junulargasteja movado en Francujo
kaj Esperanto.

Ju pli multiĝas la junulargastejoj, ne nur en
Francujo sec! ankai'i alilar.de, kaj ju pli ili estas
vizitataj ankaŭ de fremdlandanoj, des pli sent-
iĝas ankaŭ tie la bezono je internacia lingvo.
Pro tio la organo de b franca junu';irgasteja
centro, «Le c ri des auberges de jeunesse jara
de unu jaro konstante enhavas rubrikon pri
Esperanto. Ankaŭ la organo de la Naturamikoj,
e L'Ami de la Nature », konstante enhavac al-
vokon kaj propagandon por Esperanto.

Kurso de finna lingvo en Esperanto.
Pro la venontaj Olimpiaj Ludoj, kiuj okazos

du-ni 1940 en Helsinki, la leter-instituto « Su-
omen Kirjeopisto » en Uusikaupuieki (Finn-
lando) aranĝas, inter aliaj, ankaŭ kurson  de
finna lingvo per Esperanto. Oni p.-ojektas spe-
cialajn festojn por la esperantistaj vizitontcj de
la Ludoj, en Tallinn, la ĉefurbo de Estonio,
kaj poste en Helsinki mem.

Itala kaj bulgara Radio
donas al Esperanto pli grandan atenton.

Komencante de marto, la itala Radio (EIAR)
.disponigis al la Esperanto-dissendoj unu plian
mallongondan sendilon. Sanie ekde marto, Ra-
dio Sofia (Bulgarujo) disaüdigas Esperanto-
prelegojr trifoje en la monato.

Grava japana urbo reklamas per Esperanto.
La turisma sekcio de In grava japana haven-

urbo Nagoja (1.200.000 loĝantoj) eldonis efike
presitan, ilustritan faldprospekton en Esperanto,
sekvanta per tio la ekzemplon de aliaj japanaj
instancoj, precipe de la Fervoja Ministerio, k:u
aperigis tre belan, ampleksan gvidlihron ilustri-
tan en la internacia lingvo.

« League c f Nations Union » en Britujo
postulas internaciian lingvon.

La Generala Konsilantaro de la brita Linio
por la Ligo de Nacioj akceptis rezolucion, laŭ
kiu ĝi « petas la Plenunikomitaton klopodi por
la instruado de internacia lingvo en ĉiuj ler-
nejo;, kiel necesa paŝo al la antaŭenigo de in-
ternacia interkomunikado kaj interkompreniĝo ».
Esperanto ĉe la Franca Ĉambro de Deputitoj

Post propono de rezolucio pri enkonduko de
Esperanto en la lernejojn, prezentita de s-ro
Boulay, la Kon;isiono pri Instruado, de la dam-
bro de Deputitoj (Parlamento) de Francujo,
komisiis s-ron Voirin por raporti pri la temo.
Tiu ĉi raporto okazos post nelonge.

Esperanto ĉe la Norda Glacia Maro.
En Vardb (Norvegujo), la plej norda urba

de Eüropo, fondiĝis Esperanto-klubo. Generale
Esperanto bone progresas en Norvegujo ; sed

Anoncetoj
Turnu vin al séi nideanaj

EN BRUĜO
ALGRAIN-COUCKE, 23, Viaming'tr.•rur

•mande. Tel. 334.24. Nuntesnpaj N .valo) pc l

sinjorinoj kaj knabinoj.
DE GUCHTENEERE, J., « Agence Marttiraw

Minne Komvcst, 44. Sip:na!lcro Trou*
porto, Eldeganigo. Asekuro. Tel. : 134 11

FOTO BRUSSELLE, Steenstr., 4 I , rue di -
Pierres. Tel. : 334.11. Fotcgrafado Indurttrt +
Foto-Kino-Aparatoj, Akcesorajoj, lnboral

M. HUYGHE, Potterierei, 1. Ilustrit-t) p. ptbur
te), ĉiu9pecaj memoraĵoj pri f3rullo. 11e1. , .
Poŝtoficejo. Ter. : 315.61.

Antoine POUPEYE. Lampoortstr., 23, St-Kruis
Tel. : 314.61. (iuj asekuroj en la tutu land,
Informoj sen devigo.

PH. MICHOLT, Koningenstr., 7, Rue de* Rots
apud Preĝejo S-ta Walburgo. - ttul.^l
manteloj.

SABBE-DE VEEN, Steenstr., 76, !lut' de
Pierres. Tel. : 330.48. Floroj -Agento ilr
« Fleurop », n-ro 669.

VOLCKAERT, Ge.ldmuntstr., 30, Rue dot l
Monnaie. Tel. : 336.07. Porkajoj, tusu.!)
kortbirda joj.

V-ino van VOOREN de MILLIANO, :W.
iniestr., 11, Kukejo. Fabrikejo de erra!
Holandaj biskvitoj.

VAN DE VENNE, Bouveriestr., 59, Skulptl+tt
tornbŝtonoj. BIankaj kaj bluaj gtonrtjoj.

SALONEGO BRANGWYN, S-ano Vitraj le
pansas!, placo Sinon Stevin, Kunvenelor et
B. G.E. 	 Kafejo. 	 Hotelo.
Esperanto parolata.

STROOBANDT, Vlamingstraat, 13 - 15, Ru
Flamande (Tel. 334.08). --- Enlanda) unit!
kaj lardoj. Trufitaj galantinoj ; fainkonah+
pasteĉoj de grashepatajo.

EMIEI; MES i ' DAGH, Moerkerksche .rteenwes
113. St.-Kruis : Tapetisto, murpaperuj, ttt
piŝoj. drapirajoj, seĝegoj.

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

I-a ; ĉiuj klasikaj, teknikaj, literaturaj ^.

I.;;SPERANTISTAJ libroj de tiuj ndtorul M•
eldonistoj.

AUTOMOBILEJO C. WINS - MEUNII:JMt.
Haltejo. - Riparejo kaj zorga ii. rv+tolu,
Nokte kaj tage. - Tel. 282 h. 1270.

Atentu
Esperantistoj, por viaj po ltk.trtn►,
tabako, cigaroj. direktu vin nl
«MAISON GRUSLETs

Avenuo Astrid, 18
GENTO

+:iel norden la internacia lingvo ne prnatris d
nun. Vardó estas la ĉefurbo de Ia vitat.% Irui'
marko, regiono sufiĉe granda lai) areo. teu f iu
dense logata.

Esperanto por surdmutuloo.
Ekzistas la intenco, utiligi Esperanton t+.'t

internacia interkompreniĝo de surdniuttilol,  k,
fondi. por tiu celo, Internacian ligna 3w.
mutulan. (Adreso: S-ro S. S:himturg, uh.
Leszno 4 m. 15, Warszawa, Pollando )

La marindina lingvo en Nova Gvineo { l'



La «MINIPIANO» BRASTED
PREZENTATA

de

Gustave FA E
Marché aux Souliers
Schoenmarkt, 16
ANTVERPENO      

KOSTAS F r. 4, 4 00

OJieiala Organo de
Reia 	 Eigo Fs1►Prai►t ioda

A
Societo sen pro fi ta celo - Belga Statgazeto  27 6 36

"GEVER" Sapo.1.
G. VERMAN DERE
Wetstraat, 15, A ntverpeno

La esperantistaj gepatroj
donas al siaj infanoj :

" Paidophile Siropon
kontraŭ tuso, kokluŝo, febro, k4p,
— 	 Mirindaj rezultatoj 	 —
En ĉiuj apotekoj : 7 kaj 12 fr.

APOTEKO J. BONGE
— LA LOUVIERE —

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

Uccle. (Tel. : 44.53.00.)
Vicprezidantino : F-ino Yvonne Thcoris, 4, Wijnzakstraat =--

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

Bruyn, Wilryck (Antverpeno). (Tel.: 777.58.)
Sekretario : S-ro Ch. Poupeye, 42, E:f Julistraat, Brugo.
Kasisto : S-ro André Tassin, I, 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.:
grupanerj al la P.Ĉ.K. de sia grupo ;
izoluloj al la P.Ĉ.K. de Belga Ligo.
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 i^
P.Ĉ.K. 1689.58. Antverpeno (Lange' Leem-
straat, 127) .        

Gustumu la bonegan

Youghourt « NUTRICIA »
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.

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

OSTENDO 	 BELGUJO

HOTEL VROOME
RENDEVUO DE LA ESPERANTISTOJ
20 BULVARDO ROGIER. - Tel. : 37.   

BELGA MARBORDO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Bone konata de multaj Esperantistoj.
o

P. Benoit, Posedanto

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

Sidejo de la Bruĝa Grupo Esperantista (Reĝa Societo)  .

:-: 	 Tre komfortaj ĉambroj. bonaj manĝajoj. 	-.
	-o

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

Presejo d. BELGA ESPERANTO-INSTITUTO, Koopera Soc., Lange Leesnstraat, 127. ANTVERPENO.

BELGA ESPERANTISTO     1939 •35 a
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DIREKTORO :

Maur. JAUMOTTE
44, Avenuo De Bruyn
WILRYCK-ANTVERPENO

PASK-ATMOSFERO

ISTO

La Disciploj reprenu la Taskon de laa Majstro
Pasko-mateno kaj ni sidas ĉe  nia skribotablo por

verki la ĉiumonatan ,prediketon al nia legantaro.
Malantaŭ ni, la radio-aparato. duonlaŭte, dis-

aŭdigas aliajn prediketajn, tiujn de katolikaj kaj
protestantaj pastroj, kiuj. en diversaj radio-stacioj.
alvokas la aŭdantaron, kaj ankaŭ muzikon, kiu. en
ĉiu stacio, memorigas pri la granda kristana festo,
tiu de la morta kaj de la realviviĝo de Kristo.

Ĉiuj niaj legantoj, laŭ sia prcrpra kredo, laŭ  sia,
propra menso. estos ekaŭdintaj  kaj pripensintaj
tiujn vortojn kaj ĝuintaj tiun muzikon.

Ĉiuj ankaŭ estos aŭdintaj la sonori'ojn de Ia
preĝejoj, kiuj pli laŭte, — ŝajnas al ni, — ol kutime
alvokas la kredantaron.
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Kaj ni sidas antaŭ nia skribrnaŝino por verki  1 i

ĉiumonatan... esperanto-predikE ton !
Kaj vole nevole niaj pensoj iras al nia .movado,

al niaj kunbatalantoj en la monda, kiuj estas, nun-
momente, batataj per la diversaj gravegaj politikaj
okazantajoj.

Niaj pensoj iras ankaŭ al nia Majstro, k e; Mor-
ton ni repripensos post kelkaj tagoj.

Ankaŭ li mortis en komenca de simila prin-
tempo, sed dum kiu la milito, ne kiel nun ŝajnis
ekkómenciy'onta, sed jam - daŭris longajn monatojn,
jarojn.

Li mortis kun Ja dubo en l' okuloj, ĉu la disciploj
baldaŭ povos rekuniĝi .por daŭrigi la laboron, kiun
li devas forlasi, dum ĝi aspektis pli malproksima
de la sukceso ol iam.

Li mortis dum li ne sciis, ĉu la ofero de lia
laboro, de liaj fortoj, de lia vivo, al.portos al  la
monda tiun interkomprenilon, kiun lia g_nio pre-
paris por ĝi.

La disciploj rekuniĝis, kiam la turmento ĉer  i :.
Pli vigla ol iam antaŭe restariĝis la movado. Kaj
oni povis esperi, ke la mondo komprenos ; ke la
homo baldaŭ akceptos tiun interkomprerilon  kaj
kun dankemo repripensos la kreinton de ĝi.

Sed denove la nuboj amasiĝis. Denove militdan-
ĝero ekmontriĝas ĉe l' horizonto.

• Jam parto de la disciplaro estis devige elvicig-
ita ; ne plu pavas labori kaj nia movado. en di-
versaj regionoj, estas ĉesigata.

La tuta movado en la mondo estis tiel elekvl-
librigata. La internaciaj instancoj suferas pro tiuj
daŭraj kaj senĉesaj perturboj.

Kaj en la landoj, kie Esperanto povas daŭrigi
sian regulan evoluon ; kie propaganda estas an-
koraŭ permesata aŭ eĉ apogata de la oficialaj
instancoj sub diversaj formoj. dubo ekestas ee l.t
Esperantistoj, ĉu ilia laboro, ilia klopodadrn ne
estos vana ; ĉu iam la internacia movado plene
restariĝos post la diversaj batoj, kiujn ĝi  ricevis

Kaj tiun dubon, ni volas kontraüdiri. Ni volas
konvinki niajn legantojn, ĉiujn niajn  amikojn en la
lando do, ke la diversaj perdoj, kiujn okazigis e:t
nia rango la kontraŭem.o de unu reĝimo, kiu j..
havas povon sur multaj d_kmiloj da enloĝantoj,
povas ja malf ruigi la finan sukceson ; povas ja c :t
haro, kiun ni prefere ne estus renkontintaj, sed kiu
neniam povos haltigi la antaŭenirc,don de idea de
frata interkompreniĝo, kiel la nia.

Kontraŭe ol al dubo, tiu fakto devas nin kon-
duki al pli streĉa penader, al pli vigla laborado, al
pli akurata kaj daŭra ,prapagando por  nia lingva,
por nia idealo.

Kaj kiam, post kelkaj tagoj do, ni memorigas l^^
morton de nia Majstro, ni jam pensu pri la festo
de Pentekosto, kiu, ankaŭ sur la Esperanto-kampo
estas nia festo : la , festo kiu devas nin kunigi kiel
ĉiujare, por revigligi en ni la fortajn. kiujn ni be-
zonas, por la laboro dum Ia monatoj, kiuj venos.

Pentekosto, la festo dum kiu la .disciploj kuniĝas
antaŭ la granda disiĝo, kiu devas nin konduk'
ĉiujn en aliajn randojn, en aliajn urbojn, en  aliajn
regionojn, sed ĉie kun la sama penso, kun la sama
celo : ĉiam kaj ĉie dissemi, dissemadi la bonan
grenon, la bonan novajon, la eblecon pri inter-

komprenio de la diversaj popoloj.
Interkompreniĝo, kiu devas nEpre konduki  al ,pli

da fratiĝo inter la homoj kaj da agordo inter 13
popoloj.

Pentekosto... Nur kelkaj semajnoj ankoraŭ nin
disigas de tiu festo... Kaj tamen ankoraŭ multaj
el niaj bonaj amikoj ne jam enskribiĝis por nia
Kongreso, ne jam sendis sian monon al la Loka
Kongresa Komitato...

Forgeso, kompreneble ; forgeso bedaŭrinda
tamen kaj tuj rebonigota ! Maur. JAUMOTTE.
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