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XXXa BELGA KONGRESO DE ESPERANTO
Brugo, 4, 5, 6 de junio 1949.
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La malnova « Bruga Grupo Esperantista », fondita en 1902, akceptis la
proponon de « Reea Belga Ligo Esperantista » pri organizo de tiu kongreso en
la pentrinda èefurho de Okcidenta Flandrio.

La l innoro Pre7idantaro estis akccpt tta de :

Kavaliro Pierre van Outryve d'Ydewalle. Provincestro de Okcidenta Flandrin;
S-ro Victor Van Hoestenherghe, Urbestro de Brugo;
F-ino Yvonne Thooris, Honora Prezidantino de  « Bruga Grupo Esperantista,

Rega Societo ».
La Loka Kongresa Komitato (L. K. K.) estas kunmetata jene :
Prezidanto : S-ro Ch. POUPEYF;
Vicprezidantoj : S-ro G. GROOTIIAEKT kaj S-ro FI. VERPLANCKE;
Sekretario : S-ro D. DEMEULENAERE;
Helpa Sekretariino : S-ino Y. VAN PARYS;
(.Ĵazetara Sekretariino : Y. VRIELYNCK-1 EUBRECI IT;
Kasistino : S-ino M. DE BAETS-HUYGHE;
Ilelpa Kasistino : S-ino S. VERBEKE-VANDEN BERGHE;
Komisariino pri logado : F-ino Maria VERBEKE, estrino de la hotelo e. Cor-

net d'Or », 1, placo Simon Stevin;
Konsilantoj : F-ino A. BOEREBOOM kaj S-ro K. DECOSTER ;
Helpantoj : i:iuj aktivaj membroj de la Bruga Grupo.
Jen sekvas provizora programo, kiu plej vergajne igos definitiva, la L. K. K.

tamen rezervante al si la rajton fari tiajn ŝangojn. kiujn la cirkonstancoj al
altrudus.

PROVIZORA PROGRAMO
Sabaton, la 4an de Ĵunio :

15a : Malfermo de la akceptejo en a H(tel du Cornet "d'Or », placo Simon
Stevin.

Articles en français et en flamand, pp. 12 et 13.
Artikels in 't Vlaams en in 't Frans, blz. 13 en 12.

r brrr Beitfu Kangreso. •
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I 7a : Laborkonsidoj.
20a : Interkonatiĝa vespero en dancsalono de la kafejo « Tabarin », apud la

teatro, Vlamingstraat; eniro lafr la apuda strateto « Grauwwerkers-

straat ».
Prezentado de la esperantista hipnotiganto, S-ro Verda Stelo. Eventuale  :

variajoj prezentataj de aliaj grupoj.
Dimanĉon, la 5an de Junio :

9a : Por la katolikoj : en la l3asiliko de Sankta Sango, « Burg », Discrvo kun
prediko en Esperanto.

IOa : Oficiala akcepto fare de la Urbestraro kun vizito de la historia urbdomo.
1la : Solena kunsido de la Kongreso, en belega Gotika Salonego de la Urhdomo.
i 2.30a : Fotografado.
12.45a : Demeto de floroj ĉe la rMonumento al la Militnrortintoj,
13a : En « Hôtel du Cornet d'Or », Festeno (Prezo, servado enkalkulita :

110 fr.).
Itia : Motorboata ekskurso sur la pentrindaj Brulaj kanaletoj (Prezo : 15 fr.).

Oni ktmprcnU fotografilojn. Dume  : Sonorilarkoncerto kun esperantaj
arioj.

20a gis la : En dancejo a Taharin » Balo. Eble, variajoj donr la paŭzoj. (Urbaj
vcstajoj.)

Lundon, la Gart de Junio :
De la 9a j is la I2a : Gvidata vizito de la Rrugaj r n uzeoj, artaj kaj historiaj

vidindaĵoj.
Je tagntezo : Komuna tagmantio en restoracio e Café 13clge s, Zuidzandstraat.

(Kosto sen servado : 65 fr.)
De la I4a l;is la I7a : f)aürigo de la gvidata vizito de la urbo (prctiejoj, k.t.p,).
Post la 17a : Disigo.

Kelkaj legantoj eble miros ke ne okazos lunda ekskurso ekster la urbo.
La L. K. K. decldis tion post gisfunda ekzameno de la demando  : ekskurso .al
la marbordo ne ŝajnas konsilinda, ĉar dum tia festa tago, la grandegaj popol-
amasoj kiuj svarmas en ĉiuj banlokoj, tute malagrabligas mallongan viziton tie,
kaj .,komuna tagmanro estas nur ebla tre malfrue, post la 2a, post kiam la
ordinaraj gastoj malplenigis la restoraciojn. Pli malproksima ekskurso (Wal-
cheren, k.t.p.) ne estas farebla, ĉar la reveno ne povus okazi sufiĉe frue por
certigi samtagan rehejmi;on al malproksime logantaj kongresanoj. Aliflanke
Brugo mem entenas tiom da artaj, historiaj kaj pentrindaj trezoroj, ke bone
gvidata vizito certe lasos al la partoprenintoj plej ravan metnorajon. Oni povas
do estis certa ke la Brugaj samideanoj, lart e profitante la belecon de sia urbo,
donos al « sia x kongreso tiun specialan allogecon, kiu sukcesigis la antaŭajn
Belgajn kongresojn en tiu urbo, en 1910, 1924 kaj 1935.

Kongresa kotizo : 40 fr. gis fino de aprilo; poste 50 fr. vi povas de nun
esti pagata kune kun antaümendo por festeno, boata ekskurso, lunda tagmanl;o
kaj logado al Poŝtĉekkonto 3105.41 de « 33a Belga Kongreso de Esperanto,
Brugge ». Oni nepre uzu la ĉi kunan ali filon aü kopio  gin sanrformate. Jam de
nun enskrihig,is pli ol 50 samideanoj; ili ankaü estas petataj plenigi kaj resendi
la alitiilon.

La montrado de la kongreskarto estos deviga por partopreno al ĉiuj
kongresaj okazontajoj.

Por la lunda vizito de la urbaj vidindaĵoj ne estas postulata speciala antaü-
pago, ĉar ankoraŭ daüras intertraktadoj pri enirprezoj de muzeoj k.t.p.
okaze 50 'Rria rabato estas de nun certa. Eventualaj pagoj estos kolektataj de
la gvidantoj dum la vizito meni, sed la tuta elspezo ne multe preterpasos 20 fr.

NE PROKRASTU, ALICÔU TUJ, VI TIEI. FACILIGOS LA LABORON DE
LA L. K. K.

Adreso por la korespondajoj : ee la prezidanto de la L. K. K., S-ro Ch.
POUPEYE, Elf Julistraat, 32, Brugge.
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NI EVITU SKANDALON
La rilatoj internaciaj estas tre diversaj : industriaj, kornercaj kaj sekve po lr

-tikaj, sciencaj ĉiuspecaj, mensokulturaj ĉiuformaj, k.t.p. Tiu diverseco montras
al ni kiel devas direkti nian agadon por ke Esperanto estu ŝate konsiderata de
la registaroj.

Cris nun, malgraü la kuraĝigoj venintaj el gravaj sciencaj medioj, kaj malgraŭ
deziresprimoj de komercaj societaroj de diversaj landoj, la esperantistoj mal-
multe sin okupis pri fakoj aliaj ol beletristiko aü ordinara literaturo. Esperan-
tistoj, kiuj faras belajn priskribojn pri pejzagoj, montoj, arbaroj, lagoj, aven-
turoj... ne havas rimedon pur montri detale komercajn aù laborejan vivon:
por skribi ion pri sia propra profesio.

Sendube la majstraj tradukoj de famaj beletristrikajoj, faritaj de Zamenhof
kaj de liaj ĉefaj disciploj, grave servis por pruvi al Esperantistoj ke la perfekta
fleksebleco de Esperanto povas adaptiĝi al esprimo de plej delikataj nuancoj
de l'penso. Sed, anstataŭ tiaj ĉefverkoj, jam de kelkaj jaraj, nur duonvalorajoj
eliras la presejojn : ili estas pli facile vendeblaj. Ni ne konvinkos la registaron
de nia landa pri la utileco kaj la kapableco de Esperanto, montrante novajn
romaneto rjn, kies lingva korekteco kaj utileco estas malgrandaj.

Kiam la Belga Registaro ekinteresigos pri la uzo de Esperanto pur oficialaj
leteroj, raportoj, kontraktoj internaciaj, rilataj al komerco, industrio, financo,
higieno, socio, juro, k.t.p., i deziros provi la valoron de la helpa lingvo, kaj
`i faros alvokon al la Esperantistoj por ke kompetentuloj vizitu kelkajn minis-
trejajn oficejojn, kaj tie traduku difinitajn gravajn dokumentojn.

Kia skandalo kaj kia fiasko estus se ne sufiĉe da Esperantistoj akceptus,
aŭ se la personoj, kiuj estus akceptintaj, fuŝus la aferon pro nekompetenteco !

Kio do estas nepre farota ?

Estas bone ke ĉiu esperantisto klera ektraduku aü ekredaktu en Esperanto
tekstojn rilatajn al sia profesio. Terras tie ĉi pri profesioj ĉiuspecaj. Interne de
nia Ligo povus fondi;;i sekcioj rilataj al diversaj kategorioj de profesioj. ilia celo
estus alkutimigo en la uzo de specialaj fakaj terminoj. La propaganda centro
de nia Ligo volonte ricevus respondojn kaj proponojn rilate al tiu nova laboro.

Tia agado tute ne malhelpus ke ni daŭre kantu  « I.a Esperon ». Sed se ni
volas trafi la celon, nia laboro devas pligravigi : la deziru pri tuthomara frateco
estas nia; la frateco estos la konsekvenco de pratika agado; ni do ĉesu jungi
la plugilon antaŭ la bovoj; ni obeu la antikvan konsilon : e Unue vivi; poste
ami ».

P. S. — La Internacia Scienca Asocio Esperantista estas restarigita.

REĜA i3ELGA LIGO ESPERANTISTA
Asocio sen profita celo.

CJENERAl.A LAŬLEĜA KUNSIDO

La anoj de R. B. L. E. estas petataj ĉeesti la jaran kunvenon, kiu okazos
dimanĉon, la 24an de Aprilo 1949, je 15 horoj, en Brasserie Saint-Martin, 38,
place du Grand Sablon, Grote Zavelplein, Bruselo.

'('agordo :
I. Raporto de la administrantaro; 	 4. Budget() 1949;
2. Aprobo de la hilanco de ('jaro 1948; 	5. Laitstatutaj elektoj:
3. Fiksado de la kotizo; 	 fi. Diversajoj.
Rimarko. — La grupoj estas petataj proponi kandidatojn por la adminis-

trantaro. Grupanoj kiuj ne povas leesti la generalan kunsidon, povas anstataïrigi
sin de alia membro, donante al li skriban ateston.

La Propaganda Sekretario, 	I.a Prezidanto,
C. VANDEVELDE. 	 P. KEMPENEERS.

C. V.
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SAVOIR LES LANGUES
Il y a, dans la connaissance d'une langue étrangère, quatre degrés distincts :

la comprendre à la lecture, la comprendre à l'ouïe, la parler correctement,
l'écrire correctement. Si le résultat de l'enseignement reçu est de pouvoir llre
sans difficulté, et avec fruit, des ouvrages s.rieux, on peut dire que le résultat
est excellent. Parmi cent jeunes qui, durant plusieurs années, ont suivi des
cours d'une ou plusieurs langues étrangères, combien peuvent parler et écrire
correctement l'une d'elles, quand il s'agit d'exprimer des idées importantes (pas
des banalités de la route ou de l'hôtellerie)? Pour répondre à cette question,
point n'est besoin de rechercher des statistiques; il suffit de faire quelques
expériences, en commençant par soi-même. Pour bien comprendre une langue
étrangère, il faut une longue étude et beaucoup de zèle; pour la bien employer
il faut, en outre, un long entrainement.

Presque toujours la conversation entre deux personnes de pays différents,
si l'on emploie la langue de l'une d'elles, met l'autre en état d'infériorité, non
seulement au point de vue du prestige, mais aussi et surtout relativement au
résultat de l'entretien. Si, heureusement, chaque interlocuteur a de la langue
de l'autre une connaissance suffisante pour la bien comprendre, il vaut mieux
que chacun parle sa langue; la conversation sera moins pénible, plus cordiale,
et le résultat sera meilleur.

En Belgique, où le régionalisme linguistlque a suscité bien des difficultés,
on agirait sagement en se ralliant à ce bilinguisme mitigé.

Si en Europe et dans le monde entier il n'y avait que deux langues, le
moyen dont il vient d'être question pourrait être général pour les relations
internationales. Mais la diversité des langues le rend impraticable. On doit
recourir à des interprètes et à des traducteurs; les conversations et les confé-
rences sont alourdies, démesurément longues, et d'un faible rendement.

D'autre part, des gens de haute culture, qui ont consacré énormément de
temps à l'étude des langues, doivent, quand ils veulent publier quelque chose
à l'étranger, faire contrôler et corriger leur écrit par une compétence spéciale.
Le mouvement des idées scientifiques et morales est difficile, lent, insuffisant.
Les mentalités des peuples restent fermées les unes aux autres.

Il est donc nécessaire que l'on convienne d'employer, pour les relations
internationales, une langue unique. Nous avons vu que ce  ne peut être la
langue nationale d'un peuple; ce ne peut être non plus un pseudo-anglais,
réduit à un très petit nombre de mots, autour duquel on a fait quelque bruit.
En effet, d'une part, il n'est pas possible qu'un Anglais, habitué à parler sa
langue maternelle avec aisance et correction, s'astreigne à mutiler celle-ci ponr
parler à un étranger; il ne pourrait même pas faire la distinction entre les
mots admis et les autres, la force de l'habitude l'en empêcherait. D'autre part,
l'étranger se trouverait en grande infériorité à cause de la pauvreté de son
vocabulaire et de la défectuosité de sa prononciation. Quant aux relations
écrites, aux publications scientifiques et autres, une langue de 850 mots ne
peut évidemment leur suffire.

Nous avons montré d'ailleurs qu'il existe une langue NATURELLE, issue
des langues européennes par sélection dirigée des éléments constitutifs de
celles-ci. Cette langue, c'est l'Esperanto, dont l'abondante littérature montre  la
valeur dans tous les domaines qui sont ceux des langues historiques.

C. VANDEVELDE.

ESPERANTO EN LA PRAKTIKO
De « The Je%%isll Agency for Palestina 	 P. O. 13. yl, .laru.Hlen,. ni rite•tis pur publikigo

en nia gazeto, arrlkolon en Esperanto prl . L 1 orientaj .ludoj +.

La nwricurpe ncplilnrĝigcbla kadro de nia gazeto ne prrmeses rion. Ni ĝin bedaŭras, sed

oi volonre konstaras ke tin oficiala instanco rekonas la valoron de nia lingvo kaj ĝin praktike

u7.as.

- 1 0 -

VOOROORDELEN
De werken van geniale geesten hebben niet zelden minachting, wantrouwen,

ja zelfs vijandschap ontmoet, en dit niet alleen vanwege onbevoegden, maar
zelfs vanwege hoogheschaafde personen van wie het oordeel geïnfluenceerd
werd door een soort heroepsmisvorming. Het geval van Pasteur was, in dit
opzicht, typisch. Nogal wonderlijk was ook het  hevig verzet verschenen in
« Le Temps » de 14 Februari 1887, en komend van uitstekende artisten

schrijvers, schilders, beeldhouwers, architecten, enz., tussen dewelke uien de

namen vindt van E. Meissonnier,  Ch. Gounod, Victorien Sardou, A. Dumas,
François Coppée, Charles Garnier, l.. Bonnat, enz., enz.

Volgens bon mening zou de nutteloze, afschuwelijke, buitengewoon bela-
chelijke Eifeltoren, ult de inbeeldingen vol winstbeslag van een machienbouwer
gesproten, Parijs onherstelbaar verfoeilijken en onteren; al haar monumenten
verpletteren, gedurende twintig jaar haar verfoeilijke schaduw van hatelijke,
geboete plaatijzeren toren over gans cie stad uitbreiden als een inktvlek... ».

De uitvinder van Esperanto, l.. L. Zamenhof, heeft, bijna vijftig jaar geleden,
een hoekje geschreven waarin al de mogelijke tegenwerpingen tegen de inter-
nationale hulptaal weerlegd zijn. Uit de Vlaamse vertaling d4.,or de heer W.
De Schutter, putten wij het volgende :

f lartelijk zullen onze nakomelingen het uitschateren, als zij de naïve tegen-
werpingen zullen horen, die vele van onze tijdgenoten gemankt hebben tegen
de gedachte van een internationale  hulptaal, en in het bijzonder van een taal
die samengesteld werd met elementen oordeelkundig uit de europese talen
geput. Zoals wij nu met een medelijdend lachje denken aan dien onzer voor-
ouders die, vair enkele duizenden jaren, zich misschien verzette tegen de
invoering van een alphabet door diepdenkers uitgevonden, uitroepende niet de
vaste zekerheid van een geleerde, maar volstrekt zonder bewijs,  dat het middel
tot het uitdrukken van onze gedachten een organische zaak is, een  natuurlijke
zaak geschapen door de Geschiedenis (het schrijven door hicroglyphen), en die
niet « in een werkkamer kan tot stand gebracht worden », -- zo zullen onze
nakomelingen diegenen onzer tijdgenoten bespotten die — slechs ten gevolge
van de niets beduidende omstandigheid, dat de huidige talen blindelings uit
zichzelf ontstonden — met autoriteit beweren dat een taal niet kan opgebouwd
worden. « Tot nu toe gebeurde het niet, bijgevolg kan het niet zijn ?... »

i loe kan ik geloven n , zal in de volgende eeuw een tienjarig leerling aan
zijn onderwijzer zeggen, « dat er eens mensen bestonden die leefbaarheid van
een opgebouwde taal afstreden, als voor hun nens zulke taal reeds bestond,
reeds een rijke letterkunde had, en in de practijk alle functies, die men van
een internationale hulptaal eisen mag, reeds uitstekend vervulde. Die heren
hoefden, in plaats van altijd theoretischer onzin  uit te kramen, slechts de ogen
te openen en te zien. Is het mogelijk dat volwassen mensen steeds grootspre-
kerigen onzin vertelden over een zeker verschil van de stemorganen hij de
volken, wanneer ieder kind bij iederen stap leden van een volksstaat ontmoette,
die zeer goed de taal van een ander volk spraken. e

En de onderwijzer zal antwoorden : « Het is werkelijk ongeloofbaar, en
nochtans was het zo. »

MODERNA BABELO
Duni la l\onlerenco pri la gazetara libcrcco en Ĉenevo, uni vane serĉis dum tri semajnoj

ion ne trovehlan delegiton. Dum la konlercncu, en la urbo, neniu vidis Jiu. fine uni malkrovis

lin ĉe alia konferenco kiu okazis en apuda strato kaj kunigis la internaciajn teknikisiont pri

radio. La delegiro éeestis ĉlujn kunvenojn nesciite pri la konfuzo rilate al konferenco : li parolis

neniun inter la lingvoj uzataj nek en ka unua, nek en la alia konferenco.

El Echho, oktobro 1948 laŭ rilato de Clsar&tecier en Duely Heruld (London).



— 14 —

BELGA KRONIKO
BRUSELA GRUPO. — Grava okazintaĵo estis la translokiĝo.

De la 3a de Januaro. ĝin ejo estas ena Kafeju Salnt - Martin y, place ,in Grand Sablon.

38. Grote 7.aveaplein, hie la gcsamitleanuj kunsidas regule ĉinluncle je la son. La programo

nntaŬvitlitn estas ĉiam plenigita — ofte rre interesa aü amuza: la parolata monara ĵurnalo

bavas sp eiialan sukceson.

La ĝenerala kunsido okazis la 170n de Januaro 1949. Ci elekris la jenan komitaton

pur 1949: Prezidanto : D-ro Kempcneers; VicprezidanIo : S ro I I. Castel; Sekretariino : F-ino

S. Obozinski; I lclp-Sekretariino : S-inn E. Ernst; Kasislino : Srino .1. I'lysou: I kip Kusislinn :

ino Scngel; Bibliutckistinn : l'-inu (\l. Kestens: Konsilanto : S ro .1. Verdier.

I,41 komitato Icuus situ , eblon por \-ivigi la muvarlon. kaj por stniigi lmponun grapon en

Iirusele.

Prigranoj de la eenuntuj : Brasserie Saint-' lurtin. place du Grand Sablon.

38. Croie 7.avelplaats, Bruselo.

Marto : la ;an. Pa ro lata ĵurnalo: Ia 1.4a11.  S-ro Castel. . Volapiik kaj Esperanto ». L.egado

de nrtikoluro de D-ru / literital: I.t :tan. S-ino E ni i. t t`iu Esperantisto devus scii tion •:

I.a 18an, S-ro lirousek : . ('ri Kaktoj •.

• \brilu : ia 4an. Parolata ĵurnalo: k liait. Sint) Staes-Vundcvonrde. < Tria ;dao de

Kaatje la tSan. Pastraj I etllnj. ne okazos kunveno: la 2 an. S-ro Van der Stempel. « l'ri

'trio de pensado

l' lajo : la inn. Parolata jurnalo: Ia raua. S-ro Sengel organizos tribunalun: la thon. Finlt

( )bnziuski, • Henri Dunanr, Fonelinlu de la Ruĝa Kluco la 23011. ` to Everaert,. • Ltiury

I)avis • . la 3oan. S-inu Sengel.

Janin : la agas Penlckuslaj lestai.  varia kongreso. Ciuj a) l3r4o 1...

1l1 I -(;A GRUPO F.SL'FR!\l\'l'ISTA. — La t tan de januaro okazis la ĝenerala jarkun-

sielu de tiu grupo. luter la mtilrnoutlmij ĉeeslantoj uni rimarkis S  ' . Albertine C;c►lacho►vska-

Kiere, koncran heipsekretariinon de ln grupo, Liu posr IS-jara Forest', en Pobcjn. retrperis par

la unua Foin en grupa Louvent). Inter La oficialaj ra portoj. ni nota tins de S-ru Demeulcnaere.

sekrerutuio. pri la gnipa vivo en t9.0 kaj el kiu ni Ĉerpas la jenajn punktojn : organizu de
titi kursoj par komencantoj, ambaŭ kora tro malmtuitai sed ĝenerale tre lanaj geler-mutilai;

1' ordinaraj kunsenoj kaj 3 koutitalaj: 7 din,anĉaj prun,cnadoj kai 2 dln►anĉaj festetoj.

l.a komitato cie 1948 knn >istanl.t el : b rezicli usto, S-ru l'oupeye: vicprezidantino, Sint) De

Raits -I luvgle: sekretario. S ro Demt•olenacre: kasisto. S-ro Dernstcar: konsilanrnj. S-ra Ver -

Vinneke kai Fino I3ocrchuom, cstie reelcklalu kun nidnr,n de S-ro G. C;raolliaerr, kiel vie -

prezidnnto.

l.n tan rie ĵebruara okazis eu ;lei gaja aina►sfcru vespermanĝu kun menuo : nuiltiloi kaj

Iririlaj terp onsoj. Ci estis plie agrablioatti per mallonga sed Ire poezia paroladcto pri la signiln

tlu S eelleart farita de Finu ' 1. L. ■1issiaen, ekslernanrino de la  lana kurso.

Pruttruntu. — Lair decido de la ĝer,n•ralc jurknnveno,  la ĉiusen►ajnaj knnvenoj okazus kiel
antaŭe ĉiunt,trdc. je lu Sa  en « Cornet d'Or • liaj esros lute dediĉatu al la organizo de la

Kongreso.

ANONCETOJ
-- Ge,anoj de la Htuuhurga Klubn, p/a F -ino Lino 1 IAAS, 13e11c Alliauu 	 srr., tio/III

1
Hut u iturg tci. tirita Zona. Gennanujo. deziras kurespondanrnjn.

-- Ludek VEJMAN, Brno XIl. Tyrŝovn, 18. Cehuaasaktiju. deziras interŝanĝi poŝtanarkojn

el sia land° kontraŭ helgaj.

— S-ra Bryan RAr'rJ VELI. (s91ara fraŭlo), "i. Rurkinghttnt C;lose. Enlirld, tliddlesex.
Ant!lujo, deziras korespondi kun Bclguln.

-- Inc 1\'iOTLICEK, Draltuluŝe. 37. Cehuslovakuio, deziras korespondi kaj inlerŝ u ►ĝi

poŝlnu►rkojn. Respondas al ĉiuj.

- Vincente RODRIGO, r 5, San Vicente, Castellon, ilispanujc►, deziras korespondi kun

l,elgeit i- perantistinn.

- \iarie NFC PROVA, Sevastopolska  702, Ncjdck, Cehaslovakujo, ŝatus korespondi kisu

Belgoj.
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TRA LA GAZETARO

1. 1Nucilingnnj ,yuzel°j. — Pro la cliligenleco de nia ĉiam viola pionirino Sinn Elworthy.

« Le Matin 	 (Antwerpen) daŭrigis sian s Chronique Esperanlistc •. c Les Nouvelles du

Condroz » (C'truc•y, duan lojon represis mailings an reclaktajon ĉerpitan e) e l3clsa Esp erantiso '.

Ni dankas pri rin nian samideanan Petitjean.

Estas ire dezirincic ke, en .diaj lokoj. sanaide•anuj sekv u la ekzemplon de Ia du sitil.aj

pionirnj ; Estas ja necesege ntalaperigi la anraŭjuĝnjn kiujn renkontas Esperanto en la publiko.

La ĉiusenaajna s Moustique. » daŭrigas la anoncon de: la radiodissendoj esperanlaj: ĝi ankaŭ

de tempo al tempo aludas Espwranton en urtikuletoj.

Il. Esperanta] gu_etuj. — Preskaŭ ĉiuj ricevitaj esperantaj gazetoj entravas kiel s Reliez)

Esperantisto ). nariliupt. ajn lekstojn pur propagandi al ncesperantaru►j pere de espc'ranfistoj.

Kurioza por ni estas, je riu vidpunkto, las Revuo Orienta • kies nacllingva propaganda parto

estas skribita per la japannj ideograflai signoj. Nova revuo, eldonata cl Vicno, estas s Monda

Trihuno » dediĉata al kultu ro . literaturo. scienco, lekniko; neniel al < organizo ,. Pro manko

da Inko, ni devas rezignacic nur citi lui nomojn de sautideanaj gazetoj. kiuj enhavas interesajn

literaturi►jojn : < Antclŭe 1 s (Ploriannpolis, li3razilo); s Aŭstria Esperanrisro »; s 'Mou Bullet)

de 'I'. I. O. e Ruben') de Argentina Esperanto -Ligo »: e De Esperantist ' (Esperanto hij

Let o  'demi is): c Esperanristo » (Cekoslovakio): s 1=landra Esperantisto ,; < I 'ranc -a Esta• -

ranlislo .: < Esperanto Blaciet . (Nurvcgujo); e Esperanta l'innlaudo < Esperanta Slovak:t

< Harold° cie Esperanro I.  e Hnngaraa Esi.leraa t isto ;; s informita de il;unhurgu 4x-rama.

Societo ,; • I.al,oristu Esperantisto a (Amsterdam); • Nederl►nda Esperaulislu 	 (L.E.I:.N.);

s La interna ire i .igilo » (Prune ujo); s La Ponta . (Germmta Espe•raulo Asti io. i\'liineben);

< hluntarte liulteno a. (13razilu); e Sveriska I.speru,lu-'1 -idningen , (Sel 4(1); 	 l'krajua Espe

✓anristo . (I3aireurlt).

Apollon• monda revuo por kulturisu►o (Irancliugva), en sia numero de januaro 11).49. pulrli-

kigos artikolon < I.e Culturisme el l'Esperanro r,. Lut tre aklual►j argumentai Favoraj al nia

lingvo. Adreso : 1. nue Saint -Georges, Paris (IX"o')

Ria Esperantisto (Rio de ,Itneiro, Braziln) pnl,likigas mallongan raporton pri la lBelga

Kongreso en Charleroi.

— i.A iNTERLIGO. centra organa de fakinformoj en esperanto, enhavas en sin kajero de

Dcuemhro 1947. paroladon de D ro Ivan Pietor, ministro d^ Transportai en Cekoslovakujn,  pri

praktika uzo de esperanto; la Cekoslovakaj 'Matai Fervojoj propane; al la I lungaraj fervojoj la

uzadon de esperanro en skriba servit rilato. La vico da instnrkrioj kaj kontraktoj inter la du

landoj estas jans tradukita] en esperanto.

.n internas-ta revun ESPERANTO. kajero Apriia. enhavas alvokon de D-ro Kari

Dsvorschalk. Genernl Poŝt- Direkroro de Aŭ:tritja, al Paŝt Adueinislracioj alilandaj par interesigi

ilin al esperanta.

- Ll: MATIN  (Anvers), 6 Septembro 1918, enhavas helan raporton pri la internaria

Langres', de Iulaimii, rcdaktita de Sinjorino Eluorllty- Posenner.

— EI ESPERANTO l'1NI ANDA. — Kvakeroj partoprenis en Ia reknnstr
`
uo de North'

l'inlando: en intervjuo ĉe la Finlande radinelelonejo, ilia estrino diris angle : < Ve round in

l..aplatKl marli gond spirit ». Kaj la interpretist', ce la mikntfuno tratltlkis jene : e Ni Trovis en

Lapland H a lle da bona alkoholo ,.

BIBLIOGRAFIO
BRA/il.O. — Braziln Geogralia kaj Statislika lnsti lcilu eldonis en 1947 gravan grnnd-

formatan libron 298pngnn titnlitan < 	restulo pri Braziio 1946 s.

Laü lit propono farita al Ia Instituto pri Statistiko de la Xa Braziln Kongreso de Esperanto

en aprilo 1945. la Nacia Konsilantaro de Statistiko akceptis e ke la neŭtraia idiomu es t u

konsidcrata helpa Iingvn de la brazila sratisliko r.

Oni do aldonis al In antaŭe uzataj porrugala kaj angia lingvoj Ĉiujn kiarigojn en esperanto.

Dank'al tiu iniciato In geesperantistnj povos ekscii pri multaj interesaj detalaj rilate al la

vivo en tiu lando ĝis nun sufiĉe malmulle kanatn de multaj personoj.

Ni gralulas la organizinruj de la Xa Brailla Kongreso de Esperanto pri lu rezulto akirita.
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LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAĴOJ

= 	 Por viaj esperantaĵoj,
= libroj, insignoj k. c.

s rantista Libree
E 	p ja

24, Bodenbroekstrato, 24
Tel.: 11.71 03 	BRUSELO

kiu ankaŭ harigos al vi nacilingvajn librojn,
revuojn kaj gazetojn, kaj éiuspecan

skribrnaterialon.

G. FAES
J6, Schoenmarkt, 16

ANTVERPENO

	 Por via MUZIKO,
RADIO kaj GRAMOFONO

P A STE L OJ 	

PASTILLE PECTORALE

SWINNE
EN ĈIUJ APOTEKOJ

=	 kiel membro kun Jarlibro; ricevas krome la monatan internacran gazeton :

kiel membro-abonanto pav,as pli altan kotizon por helpi la movadon ... ...	 300	 P_

=	 Pagu al via loka grupo; se ne ekzistas. al poŝtĉekkonto 1337.67 de Reĝa Belga Ligo 	 :"..-.'"--_.

{
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REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezidanto : D ro P. KEMPENEERS, 19, avenuo Montjoie. Bruselo.
Vic-Prezidantoj : F-ino A. JENNEN. 72, rue d'Albanie, Bruselo. 	_

S-ro M. JAUMOTTE, 44, avenuo De Bruyn, Wilrijk - Antverpeno.
C:enerula Sekretario : S•ro Inĝ. C. VANDEVELWE, 178.  Peter Benoitlaan, Nlerelbekc.
l'rotokola Sekretario : S ro Adv. A. JUSTE, Fleurus.

Kasisto : S-ro A. TASSIN, l, rue Saint-Joseph, La Louvière. 	=
llclpa Kasistino : S-ino J. PLYSON, 185. rue Jourdan. Bruselo. 

KOMBINATAĴ KOTIZOĴ
E.

Reĝa Belga ligo Esperantista kaj Universala Esperanto Asocio  -_
(IEL kaj UEA kunigitaj)

l. Simpla mcmbreco (enhavas membrccon al la loka Grupo  — se ekzistas — al la
Ligo kaj al la internacia organizaĵo; rajtigas ricevi la Bultenon de la Ligo, 	_
kaj la inrernacian kuponaron por servoj) ... 	... 	... 	...	 ...	 .. 	... 	fr. 	75

Familia membro (same, escepte la Bultenon)	 35 

II. Membreco kun indiridua ( li$o al la lnternacia organizaĵo :

a) Membro kun Jarlibro :
= 	kiel Simpla membro; ricevas krome la Jarlibron kaj ĝian aldonon ... 	

120
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