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Unu Be%a nacia - unu nacia Ligo - unu Belgn Kongreso.

n
BRULO

Mi ĵus malsupreniris la turon de la vendhaloj: -Lail iama memorbiklQ, mi
opiniis ke de tiu observejo mi kapablas priskribi, kun multaj detaloj, la urbon
por konigi ŝian generalan topografiun.

13rueo. 	 Placo Van Eyck.

Mi eraris. Tre malfacile oni povas rekoni kelkajn ;randajn stratojn. Por
diveni la aliajn, estas necese esti Brugano, koni la turojn kaj turelojn, la
parohojn kaj sonorilejojn, kiuj elmontriĝas ĉiuloke kvazail palisetoj lokataj
meze de nepriskribebla konfuzego de malnovaj kaj novaj domoj kie la plej
grandaj eĉ luksaj najbare kunrilatas la plej humilegajn.
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iuj civilaj konstrustiloj kiujn oni uzis depost la dekkvina jarcento inter-
miksiĝas tic flanke ĉe flanke : maloftaj ŝtonfestonoj, multaj ŝtupdentitaj fronto-
pintoj laca ĉiuj irnageblaj kapricoj; ĉie  tie dentajo, pli malproksime volvajn;
kelkaj interspacoj de banalaj kornicoj : ŝtono apud briko, briko apud gipso.
Pur la tegmentoj, varieco ankaŭ regas : tegolo kaj ardezo, la nuntempa kava -
tegolo kaj la malnova glata tegolo, generale muskokovrita; bluo, rutio, verdo
intermiksitaj : jen kiel prezentigas la tegmentoj.

Supre de ĉio, ŝajne hazarde jetitaj, la gracilaj konusoj de la italaj poploj,
la knrhitaj kupoloj de la katitanegujoj kaj tilioj, la largaj umbreloj  de la ulmoj
kaj platanoj; Ĉar tio, kio apartigas Liru ion de iu ajn alia urbo, estas Ie super-
abudeco de verdaĵo. Oni gin trovas ĉe ĉiu angulo, ĉe ĉiu rando de neuzita
trafikloko, ĉe Ĉiu kanalbordo; eĉ en domkortoj kreskas arboj. Ili kreskas iu
arnase, ĉu grupe, étr en unuopaj linioj. En kelkaj kvartaloj, verdo estas la pli
potenca koloro.

Cie ekzistas kanaloj; la urbo estas kanalsulkita. Sed oni tion vidas nur je
la kajo de l'Rozario, preskaŭ je la bazo de la turo. Tamen, unu movbrila

Brugo. --- fonto ĉe Dyver.

makulo etendigas je la nordo de la urbo; alia spegulo hrilas je la sudo. Tiu
lasta indikas la « Minnewater » kaj la komenco de la kanalo de Brugo al
(lento, dum la norda montras la grandan kanalon.

Do : mi rezignas priskribi Brugon de stupre, sed...
Tio, kio multe pli ol la malsimileco de la titupdentaj frontonoj kaj varieco

de la stilornamajoj, formigas la originalan karakteron de la urbo por la enlog-
:rntuj de la modernaj saktabuloj, estas la malreguleco de la rektlinioj, la
;urtaŭdecidita foresto de la paraleleco. Tiu kurbezigzaga linio kiu regas sur
la grundo kunmetata kun la denta linio de la pintfrontonoj naskigas lumo -
kaj umhroludojn kun la plej ravaj efektoj.

Al la multformaj pintoj, al la kapric-desegnitaj stratoj, al la arbogrupoj, ni
kunrnetu la kanalojn kiuj sekvas la serpcnturnadon de la iama rivero. Kelkfoje
tiuj kanaloj estas randitaj de stratoj; alifoje  ili enprofundigas inter domoj aŭ
zigzagas inter gardenoj; kelkfoje ili etendigis en trankvilaj akvaroj kovritaj  de
nimfeoj kaj vizitataj de cignoj; fine ili dormas en largaj speguloj.

Ni almetu la kurbajn pontojn kun siaj randmuretoj kaj benkoj el krudreliefaj
titonoj, ni svehigu sur Ĉio serenan kaj solenetan aeron, interrompatan Tiun kvaron-
huron, de la granda voĉo de la sonorilaro, kaj ni guos bildon pri la aspekto de
la nuntaga Brugo. L. THOORIS (El « La Belgique illustrée )).

Esperantigis E. STAES.
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PROGRAMO

Sabaton, la 4an de Junio :

15a. — Malfermo de la akceptejo en a Hôtel du Cornet d'Or », placo Simon
Stevin.

La kongresaj dokumentoj estos disdonataj tie kaj ne antaŭsendataj.
Kongresanoj, kiuj dezirus postlasi hejme adreson pri sia restadejo,
povas indiki tiun de la hotelo « Cornet d'Or ».

17a. — Laborkunsidoj, en la festsalonego de la sama hotelo.
Inter allaj : Eksterordinara gencrala kunsido de R. B. L. E.

20a. - • Interkonatiga vespero en dancsalono de la kafejo  « Tabarin », apud
la teatro, Vlamingstraat; eniro laŭ la apuda strateto « Grauwwerkers-
straat ».

Prezentado de la esperantisto hipnotiganto, S-ro Verda Stelo.

Dimanéon, la 5an de Junio :

'9a. — Por la katolikoj : en la Basiliko de la Sankta Sango,  « Burg », diservo
kun prediko en Esperanto. Predikante : S-ro Pastro J. M. De Corte.

10a. — Oficiala akcepto fare de la Urbestraro kun vizito de la historia urbdomo.
lia. — Solena Kunsido de la Kongreso en la helega Gotika Salonego de la

Urbdomo.
12.30 — Fotografado.
12.45— Demeto de floroj ĉe la Monumento al la Militmortintoj, Karthuizerinnen-

straat.
13a. — En « Hôtel du Cornet d'Or », Festeno (prezo, servado enkalkulita,

110 fr.).
16a. — Motorboata ekskurso sur la pentrindaj Brugaj kanaletoj (prezo, 15 fr.).

Oni kunprenu fotografiloju.
Dume : Sonorilarkoncerto kun  esperantaj arioj.

20a gis la. — En dancejo « i'abarin. », Balo. (Urbaj vestajoj.)

Lundon, la 6an de Junio :

De la 10a gis 12a. — Gvidata vizito de la Brugaj muzeoj, artaj kaj historiaj
vidindaĵoj.

Oni kunvenu, je 9.45, antaŭ  la hotelo « Cornet d'Or ».
Je tagmezo : Komuna tagmango en restoracio « Café Belge », Zuidzandstraat

(kosto sen servado, 65 fr.).
De la 14a gis la 17a. — Daŭrigo de la gvidata vizito de la urbo.

N. B. — La kondttkontoj de tiu vizito gin jam taŭge preparis kaj
la partoprenontoj povas esti certaj ke ili tute ne bedaŭros gin.

Post la 17a. — Disigo.
Sanĝo en la L. K. K.

S-ino Y. Vrieiynek-Hubreclrt. pro manko de tempo, rezignis  la postenon fie gazetara sekre-

rerno. F-inu M. Willems. prenis sur sin la plian plenumon de 6u tasko. Diversaj naciaj kaj
lokaj gazetoj juin enpresis annnrnn pri Gt kongreso .

Nornaro de la kongresanoj (gis 30a de Aprilo).

r. S-ro .lawuotre. Anrwerpen. — 2. S-ro Juste. Fleurus. 	 3. D-ro Keinp ncers, Uccle. ---

4. S-ro Vnndevelde. Merelbeke. — y. S-ro Sielens. Antwerpen. 	6. F-ino Jennen, Bruselo

(formortinta).. 7. F-ino Nachtergoel, Gent. — ti. S inn Gruslet. Gent. — 9. S-ra G. Vanden
Bossche. Antwerpen. -r ro. F-inu Obuzinski. Uccle. — i t. S-ino V-ino F. Sc houfs. Antwerpen.
- 12. S-ino Kempene-ers, Utrcle. 	 t3. D-ru Mues. Bruselo. — t a. S-ino Vina De Hondt,
Antwerpen. — 13. S-ino Jaumotte, Ardu el-pen. -- 16. F-ino Mleuleman, Antwerpen.  — 17. F -ino
Kcstens. Bruselo. — t8. S-ino Tousseyn, Jabl eke. 	 io. S-ino Staes-Vande Voorde, Koekelberg.
— 10. S-ro De Marrelare. Genr. -- 2r. S-ro Castel. Ganslturen. -- 22. S-ro CurncIle. Marcq-
en-Bnrarul (Franc:uju). 	 23. S-ino Sengel. Ganshoren. — 24. S-ino Vantlevelde, Merelbeke.
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15. S-ro Paulus. Charleroi. 	 26. S-m Liagre. Gent°. - 27. S-ru Pastro De Corte, Brusclo. --

28. S-ino Curnelle. Marcq-en -Baro ui (Francujo). 	 29. Fino Stucs, Kuckelberg. -- 3o. S-ino

Plyson. Brusclo. - 3t. S-ino Juste, Fleurus. - 32. lnĝ. Dclforgc. Jurnet. 	 33. S-ro Timmer-

mans, Gent. - 34. F-ino D IFyn, Antwerpen. - 35. S-ro Vandevcldc jr., Merelhelc. -- 36. S-rc

Vent-l ancler. Antwerpcn. - 37. F-ino Thooris. Assebroek-Brugge. -- 38. S-ro Ch. Poupcyc,

Brugge. - 39. S-iru G. I'onprye, Brugge. 40. F-ino Y. Poupeyc, Brugge. 4t.  S-ro

Groolhaert, Brugge. 	 42. S-ino Groothaerl, Brugge. - 43. Sri, Verplancke, Brugge. -

44. S-ino Verplanrke, Brugge. - 45. S-ro Deeueutlcttacre, Bntgge. 	4b. S -l ito De Baets-

Huyghc. Brugge. - 47. F-ino G. De Code. Brugge. - 48. Fino M.J.-  De Corte. Brugge. -

49. F-ino M. Willems. Brugge.. - 5o. F-ino I. Von Parys. Sint-Andries - Brugge. -- 5t. F-inn

Y. Ven Parys, Sint-Andries-Brugge. - 52. - F-ino Everaert. Brugge. - i3. S-ro K. De

Coster, Brugge. - 54. S -ro Jef De Coster, Sint -Andries-Brugge. .- 51. S-inn De Coster.

Slnt-Andries-Brugge. - 56. F-ino Verheke. Brugge. 	57. S-ro G. Petitjean, Cincy. -

58. Sino Petitjean. Cincy. - 59. S-ro M. Petitjean, Cincy. - 6o. S-ino Olcffc. Brusclo. -

6r. S-ino i.ccat-\\'einetherg. Antwcrpcn. - 62. S-ino Castel. Ganshoren. - 63. S-ro Vander

Stempel. Kockclbcrg. - 64. S -iro Valider Stempel, Koekelherg. - 65. S-ro Scngel, Gonshoren.

- 66. S-ino Lefebvre-.lanssen, Ixelles. - 67. S-ro Ritsrhie. Kapellen. - 68. S-ro Patigny.

Brusein. - 60. S-ru Léon Braet, Nieuwpoort. - 70. S-ino Bretet, Nicuuw pourt. 	 71. S-ro
Mare Braer. Nn.uwpoorl. - 72. S.ro Van Roye. Heule. - i3. S-ino Van Roye, Heule. -

79. S-inn Elwortle y -Posenuer, Mariaburg. -  75. Fina Bocrehoom. Brugge. - 76. S-inn Algrain.

Brugge. - 77. S.ro Moy Thomas. Londono (Anglujo). - 78. S-ru A. Lundgren, 1 - lülsinborg

(Sveclujo). - 79. S-ino Lunelgren, I liilsinborg (Sveclujo). - 80. S-ino Marie 1luyghe. Brugge.

Do, pli ol unu monato antaü la kongresdato, jam 80 gesantideanoj, inter kiuj
kvin eksterlandanoj, enskribiĝis. Tiu rezulto certigas la sukceson de nia ĉiujara
tutlanda kuuveno. Ke la prokrastintoj nun rapidu, la lastaj semajnoj estos por
la organizantoj tre lahorplenaj, kaj lastmomentaj aliĝoj ege malfaciligus ilian
laboron.

Kelkaj enskribintoj, kiuj ris mrn nur sendis sian kotizon, estas petataj sendi
tuj - per aliĝilo aŭ samformata kopio = siajn mendojn po ' festeno, - boita
ekskurso, landa tagmanĥo kaj loĝado.

La kongresa kotizo estas de la la de majo : 50 fr., kaj povas esti pagata
kun la aliaj antaïimendajoj al Poŝtĉekkonto 3105.4I de « 33a Belga Kongreso
de Esperanto, :Brugge ».

Adreso por la aliĝiloj : S-ino M. DE BAETS-HUYGHE, Kasistino de la
L. K. K., Potterielei, l, Brugge. 	-

Adreso por aliaj korespondajoj : S-ro Ch. POUPEYE, Prezidanto de la
I.. K. K., Elf Julistraat, 32, Brugge.

Flagoj. - Grupoj ai'r samideanoj, kiuj disponus pri Esperanto- flagoj, fasadaj
aü societaj (la Bruĝaj estis rabataj de la Gestapo), estas petataj ilin sendi
pruntedone al la Prezidanto de la L. K. K., por ke ili utila propagand- kaj
ornamcele dum la Kongreso. La L. K. K. repagos la sendkostojn, atente pri -
zorgos la flagojn kaj resendos ilin akurate post la Kongreso. Anta ian dankon.

00 ENE PROKRASTU, ALIÔ'U TUJ KAJ OIS ÛOJA REVIDO EN « BRUÔO
LA BELA » !

CERBO KAJ KORO
Tro da homoj, kvankam ili havas pretendon pri « kulturo » atentas nur hi

senperan profiton al si el novaj elpensajoj. Tion ni konstatas ankaŭ pri Esperanto.,
lu inĝeniero iam multimis respondi : « Internacia helpa lingvo estas necesa;
antaü kelkaj jaroj mi eklernis Esperantor,; sed kiam mi konstatis ke  ĝria lernacio
estas facilega, mi ne daŭrigis, ĉar kiam ĝi estos generale uzata, kelkaj semajnoj
sufiĉos al mi por ankaŭ fariĝi kapabla ĝin uzi ».

Esperantistoj, amikoj miaj, propagandu fervore pri nia lingvo, ne nur al lb
cerbo de la varbotoj, sed ankaŭ al llia koro.

NESENKORULO.
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REGA BELGA LiGO ESPERANTISTA
Asocio son profita celo

 -La ĝYenerala lairleea. kunsido okazis la 24an de Aprilo 1949, en Bruselo.
cvi ailskultis kaj aprobis la raporton de la administrantaro.
ni fiksis la kotizon, kiu de nun estas 80 fr. por la simplaj memhroj kaj

40 fr. por la familiaj membroj. (Vidu la kompletan tabelon de la kotizoj sur
la lasta paĝo.) .

La, kunsidantaro aprobis la budĝeton por 1949 kaj elektis la administran-
taron. Cii konsistas el S-ino J. PLYSON, S-roj H. J. BOVING, A. FAES, M.
IAUMOTTE, A.. JUSTE, ;P. KEMPENEERS, G. PETITJEAN, Ch. POUPEYE,
A. TASSIN, j. VERDIER, G. VANDEN BOSSCHE, Cl. VANI)EVEl_DE. La kun-
sidantaro reelektis la komisariojn. S-rojn J. ALOFS, L. EVERAERTS kaj F.
MATHIEUX. ,

Post la kunsido la administrantoj kunsidis kaj elektis la estraron montritan
sur la lasta paĝo de nia gazeto.

Pro miskompreno inter la kasisto kaj la komisarioj, tiuj ĉi ne povis prezenti
sran raporton. La legado de tiu raporto kaj la aprobo de la kalkuloj estos
prezentataj al la

eksterordinara leĝa kunsido
klu okazos la 4an de Junio 1949, je la 17a, en Hotelo « Cornet d'Or », placo
Simon Stevin. en Brui;o, kun la sekvanta tagordo :

I. Aprobo de la bitanco de l'jaro 1948;
2. Malŝarĝo al la administrantoj.
Ciuj memhroj estas invitataj ĉeesti.

La Cenerala Sekretario, 	La Prezidanto,
C. VANDEVELDE. 	P. KEMPENEERS.

ESPERANTO KIEL SOLA MONDHELPLINGVO

_ Sveda Esperanto Federacio, Stockholm, eldonis broŝuron 32paĝan titolitan
kc`Enketoliri internacia helplingvo » kiu raportas la rezultojn de vasta esplorado
organizata de international Auxiliary Language Association (I.A.L.A.),  kies
sldejo estas en New York (U.S.A.).

En tiu enketo partoprenis la Instituto J.-J. Rousseau (Instituto de Eduk-
Sciencoj) en Ôenevo (Svislando). La tiama direktoro de ('Instituto, Profesoro
Pierre Bovet, helpata de unu sckretariino, kondukis mem tiun laboron.

La enketo montris ke, fakte, Esperanto estas la sola helplingvo kiu vere
vivas,' estas instruata, uzata, skribata, parolata en la mondo; ke nek la mal-
pernuesoj, la bruligoj de libroj kaj la detruado de tutaj bibliotekoj ordonita
de diktatoraj potencoj kapablis ĝin detrui : efektive, ĝi refortiĝis post la milito
ĉe. venkintoj kiel ĉe venkitoj.

Plie, la enketo montris ke Esperanto estas facile studebla de kiu ajn; eĉ
personoj kiuj nur sekvis unuagradan lernejon kapablas ĝin lerni.

La Ce-metodo de instruado donas pli bonajn rezultojn ĉe infanoj ol ĉiuj
:iliaj instruad-metodoj. Tamen, t:e plenaĝuloj la rezultoj estas malpli diversaj.
Sed, lair la enketistoj, la Ce-metodo estas tiu, kiu donis la plej bonajn rezultojn.

1_a konkludi de Profesoro Bovet estas ke de psikologia vidpunkto kiel de
teknika, Esperanto estas vivanta helplingvo taŭga por esti rekomendata kiel
sola mondhelplingvo.

Estas konsilinde al ĉiuj personoj, kiuj interesiĝas pri mondhelplingvo legi
tiun broŝuron kiu estas aĉetahla pur 5 respondkuponoj ĉe Sveda Esperanto
Federacio, Tegelbacken, Stockholm, Sveclujo.



Ho, eksonu n:;va kanto
Pri la lingvo Esperanto,
Prl la ligil' internacia,
Revo nia, amo nia.
Kreitaĵo la plej mirinda
Vere estas gi laŭdinda
De verkistoj, de poetoj,
En poemoj, en udetoj,
Pli ol tondro de hataloj,
Pli ol dolĉaj najtingaloj,
Pli ol oro la plej brila,
Pli ol gloro senutila,
Pli ol ĉiu, pli ol do,
Krom la amo al la Dio.

En Eŭropo, Ameriko,
En Azio kaj Afriko,
Kie ajn vi veturados,
Esperanton vi trovados.
Sur la strato, en vagono,
En hotelo, en salono,
Kaj eĉ en privata domo

NOVA KANTO
ein parolos du homo :
Laboristo, profesoro,
Kaj jugisto, kaj doktoro,
Kaj Ilebreo, kaj Kristano,
Kaj Litovo, kaj Ji:pano.
Kaj percos la plendato :
« Mi vin ne komprenas, frato

Por ke venu tiu horo,
Kune, fratoj, al laboro.
Jen per kanto, jen per vorto,
Jen aganto gis la morto,
Servu ni al la afero
La plej bela sur la tero.
Iru kiel apostoloj
(iin prcdiki por populoj,
Kaj eksonu nia voko
Sur la ter' en ĉiu loko :
En ■ilagoj, en urbetoj,
En lernejoj, en gazetoj.
Kaj servantajn al la vero
Nin fortigu la Espero.

A. DOMBROWSKI.
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INTERNACIA LIGO POR NOVA EDUKADO

arans;as internacian kongreson en Bruselo de la l0a gis la 17a de Julio 1949.
Ni alvokas niajn membrojn, kiuj interesigas pri tiu movado, ke • Ili petu

informojn de la sekretariejo, 10, avenue de Mercure, Uccle-Bruxelles, kaj inter-
rilatu kun Belga Ligo por preparado de ilia eventuala partopreno.

RADIO POR LA MALSANULOJ

La geesperantistoj bone konas « Le Moustique », tiun familian semajnan
gazeton kiu aperigas kun ilustritaj raportoj kaj diversaj kronikoj la programojn
de la racliostacioj ordigitaj horo post horo.

Oni regule trovas en gi la tabelon de la esperantistaj disar:rdigoj kaj ofte
notojn rilate al nia movado.

Jam de unu jaro, kun la helpo de siaj legantoj, e Le Moustique » entreprenis
havigi radio-aparatojn al la malsanuloj kiuj ne kapablas mar i. La projekto de
la estraro de « I.e Moustique » estas laŭdinda kaj logika; nu ĉar la radio stacioj
organizas disairdigojn por la malsanuloj kaj la kripluloj, estas necese ke tiuj
personoj ilin povu kapti. Tamen, en domo kie estas malsanulo, la budgeto
ofte ne permesas aĉeti radioaparaton.

Por gajigi la longajn izolecajn horojn, <: Le Moustique » malfermis mon-
kolekton, akceptantan kian ajn monan helpon. Ĝi sukcesis tiel. dum dekkvin-
monata periodo, disdoni ĉirkaŭ cent radioaparatojn. Plie, dank'al la grandanima
alvoko de la gazeto, honfarantaj personoj rekte havigis radioaparatojn al
najbaroj, al malsanaj famllianoj,

ta geesperantlstoj estas honuloj; ill nepre ankoraii helpos la agadon de
« Le Moustique » sciigante ĉirkaŭ si pri la iniciato de la gazeto la kampo
estas vasta sed la rikoltantoj ne estas sufiĉe multnombraj.

BELGA KRONIKO
BRULA GRUPO. —. Parto de la konvena de la 15a de Februaro estls dediĉata al centjara

rentenwrigo de la modo de la fama nnuzikiçto Chopin. F-ino Yvonne Poupeye; ankaü eksler-
nantino de ln lasta kurso, antaŭlegis interesan hio{iralion pri tiu komp nisto. Kiel ilustrado al
tiu paroladeto, la ĉcestantoj aŭskulris tri komponaĵojn de la remenrorigata arristo. pianoforte
ludatajn de S-inu Gabrielle Poupcve. kaj du pliajn aüdir!irajn per diskoj.

BRUSELA GRUPO. — Ljo Brasserie Saint - Martin, place du Grand Sablon, 38, Grore
/-avelplein.

Programoj de la uenuntaj In insidoj.
,Tünio : la 6an. Pentekostaj festoj. noria Kongreso; ĉiuj al Bruita ! la 1 San, parolata ĵurnalo

kaj raporto pri la narra Kongresu: Ia 2oan, S-ro Louis L'HOS-P, pri e Cielaj kuriozaĵoj s:
la 27an, E-ino KESTF.NS kvidos gajan vesperon.

Julio': la 4an, parolata ĵurnalo: In c ran. S-ro VERDIER, s Suhmaraj esploradoj ):
la 18an. S-ino RICHARD pri • Niĉjo la luensog ulo s; la 25an, S•ro HART.. ( lo ajn r.

Aŭgusto : la ian, parolata ĵurnalo: la Ban, S-lno Elly STAES. < Huruoraĵa vespero s;
la 15an, Cicliro, ne okazos kunveno: la Z znn, S-ru SENGEL, < Aluuza vespero ); la agan,
F-ino OBOZINSKI raportus pri kongreso en Bournemouth,

Sepreuihro : Ia 5nn, parolata ĵurnalo: la 12an, S-ino ERNST. terno ne konat-a.
— Li esperanra sekretariejo de Butlen Powell Tielttiun Scouts. denove funkcias. Adreso

S-ro J. Van Gulck, Philomenestraat, i i, Antverpeno. Gi volonte donos al vi informojn.

ESPERANTISTA KRONIKO
— Finnlundo. f Nia agema kaj fidela samideanino Tyyne Leivo-Larsson fariĝis rninislro

de sociaj aferoj en In nova regislaro de Finnlando. Nian koran gratulon !
- Intenurciu Esperanto Muzeu• ree  funkcias en kvar salonegoj de Ilofhurg en la. centro

de Vieno. Ci afable petas alsendon dr ĉiu ajn materialo (hroiuroj, afiŝoj, 1!azetoj, flugfolioj,
cirkuderoj. k. t. p.).

— Aüstra Esperanto-Kongreso okazos  en Graz de la 16a ĝis la 2oa de lulio 1040. Pot
informoj, oni sin turnu al e Esperanto Kongreso Graz 1040 s. GRA7., Aüstrujo. La ekster-
landanoj ne devas. pagi kongreskorizon.

— En, la- progranto de la Saisuj radiodissendoj duan la  somero tor t). parolos pri Esperanto .
ĉiun mardon. S-to Baur. je 12.55 kaj 18,40 (Svisa horo), ĉiam jaŭtlun. S-ro Privat, je 12,51
kaj t 8,.io (Svisa horo). Ondlortgecoj : 48m.66 kaj 3 1 m.48.

La LABOR-F.SPERA.NTISTA FEDERACIO en irancujo organizas la, 15. rô kaj 17ain
dc Junio renkontiĝon por geesperantistoj kaj personoj simpatiaj al Esperanto. en Strasburgo
(Francujo).

Kotlzo por unu persono : 25 helgaj frankoj; par g<-edzoj : 35 helgaj frankoj.
Informojn oni petu de S-inu L. DRF.%I:, 210. route d'Envisal, Verviers.

BIBLIOGRAFIO
- i.a Landa trof iltof iceju en Innsbruclr (Tirolo. Aŭstrujo) presigis belegajn varl,afiŝojn kaj

ilustritajn faldprospektojn kun Esperanroreksto. kiujn oni povas ricevi sin lurnante al S-ro Ilans
S l'EINER. Esperanto-landesrro par Tirolo. KUFSTEIN. Mistrujo. Vizitu Ia tirolajn montojn
kaj vi Faros mirindan vojaĝon.

S.A.S. (Sltandinavia Aero Sistemo) propagandas en Esperanto pere de belega kolorita
kvnrpaĝa hroŝureto. S.A.S. ehliĝas komunikaĵojn inter Eüropo, Azio. Afriko kaj Amerika.

— Le Havre, oceunu pordo, ilusrrita prospekto clonas interesajn informojn por turistoj. Petu
ĝin de Havra Gnipo, 44. nue Jules Leresne, Le I lavre, Francujo.

SVEDA ESPERANTO GAZETO c LA ESPERO  5 jam. trovis admirantojn. tutnronde
pro interesa enhavo, bela preso kaj regula apero. Se vi deziras ahoni. ĝin duin 1090. vi povas
pagi Ia ahonkotizon. Fr. ; 5, al ni kaj vi ricevos rekte el Svcdujo ĉiuruonate  8-. 12- aŭ
ln-paĝan numeron ĉefe esperantlingvan.

Belga Esperanto-Instituto. Oustenstr-aat. 26, Antverpeno: Poitĉekkont0 t68q.58.

ANONCETO
— .lindra KROVAK, 77r, Dabroskeha, NYh1BVRK (Celioslovakujo). deziras korespondi

kaj luterîangi puitutarkojn kaj poirkartajn.
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LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAĴO Ĵ

G. FAES
16, Schoenmarkt, 16

ANTVERPENO

	 Por via MUZIKO,

RADIO kaj GRAMOFONO

Por viaj esperantaĵoj,
libroj, insignoj k. c.

LibrejoEsperantista
24, Bodenbroekstrato, 24
Tel.: 11.71 03 	 BRUSELO

kiu ankaŭ havigos al vi nacilingvajn Iibrojn,
= 	 revuojn liaj gazetojn. liaj ĉiuspecan

s hribmaterialon.

PASTELOJ    

PASTILLE PECTORALE

SW1NNE
EN ĈIUJ APOTEKOJ    
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_ REGA BELGA LIGO ESPERANTISTA
ASOCIO SEN PROFITA CELO 	 a

Preziduntn : D-ro P. KEMPENEERS. lu, nvrnue 1Wonljoic, Bruselo. F.
Vir preziduntoj : S-ro M. JAU14OTTE. 44, avenue De Brayn, Wilrip k-Antwerpen

—	 S-ro A. TASSIN, i. rue Saint-Joseph, La Louvière.
E E

Generala Sekretario : S-ro CI. VANDEVELDF.., 178, Peter l3enoltlaan, Mcrelheke.

Sekretario : S-ro J. VERDIER, 78, avenue Marie-José. Woluwe.Saint-l.nrulxrt. 

Kasistino : S-ian J. P1.,YSON, *85, rue Jourdan, Salnr-Gilles-Bu:scln.

KOMBINATAJ KOTIZOJ
il_^._ 11wt,, w 	 :,.,w I`w..w..wul^wlw kaj 11..i„wvnAIA Esperanto Asocio

Fm 	 (IEL kaj ULA kunigitaj)
I. Simpla membreco (enhavas membrecon al la loka Grupo — se ekzisras — al Ia

Ligo kaj al la inrernacia organizaĵo; rajrigas ricevi la Bultenon de la Ligo,
k aj la inrernacian kuponaron por servoj) ... ••• fr 80

	Familia rnern b ro (same, escep r e la Bulrenon)	 40

E 	Il. Membreco kun individua aligo al la Internacia organizaĵo :
a) Membro iun Jarlibro :

=	 kie l Simpla membro; ricevas krome la Jarlibron kaj ĝian aldonon ... 	 125

b) Membro Abonanto : 	 E
E 	 kiel membro kun Jarlibro; ricevas krome la monatan internacian gazeton :

a Esperanto »...	 ...	 ...	 ... 	•..	 •...	 •...	 190	 =

c) Membro Subtenanto :
kiel membro-abonanto pagas pli altan kotizon por helpi la movadon ... ..	 350

11I. Bonfaranta Membro memvole aldonas 25 fr. al sia korizo, speciale por helpi al

R. B. L. E.
E 	Pagu al via loka grupo; se ne ekzisras, al poŝtĉekkonto 1337.67 de Reĝa Belga Ligo 	 _

Esperantista.
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Iurp. LIELENS, S. P. R. L., 18, rue de la Princesse, Bruxelles. — Téléphone 21.10.98
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