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PAST B1llJO, NI IRU AL SPA
Estas en vere entuziasma atmosfero, ke la multaj partoprenantoj al ia

33a l elga Kongreso en Bru �o, travivis la tri belajn Pentekostajn tagojn, en la
tiel alloga flandra Venecio.

jam ĉe I'alveno en la stacidomo, ĉiuj estis kore honvenigataj de grupo de
L. K. K.-anoj kaj tiekunlaborantoj, kiuj, laüvice unu post alia, kondukis grupetojn
al la Akceptejo, kie deĵoris S-ino De Baets-Huyghe, la kasistino, helpata de
diversaj aliaj.

kliŝo niable disponluita tic « &uyerevel:ijn ..

1.a Kongrrtu►noj anraŭ Ia Punitif-.a Pularn.

Tie, sur nigra tabulo, oficiala cifero : la 33a, por la unua fojo post la milito,
denove kunigos pli ol CENT partoprenantojn !

Post Antverpeno, kiu okazis en ankoraü necerta tuj-postmilita atmosfero;
post Charleroi, kiu jam permesis pli helajn esperojn pro la ĉeesto de juna
partoprenantaro, Bruo fine alportis la certecon ke, de nun, niaj Kongresoj
disvolvigos regule, unufoje en Plandrujo, unufoje en Valonujo, sed ĉiam en
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tiu spirito de samnacieco, de samceleco kaj de samideaneco, kiu estas la
karakterizo de niaj eiujaraj kunvenoj.

la u de la tria, la kongresanoj nrultnomhre alvenis kaj, dum tiuj ĉi estis
kondukataj al sia hotelo, la administrantaro de Rega Belga Ligo Esperantista
havis mallongan, sed lahorplenan kunsidon, dum kiu gi akceptis postlasajon
de nia hedairrata vicprezidantino F-ino Jennen kaj arangis planon pri labor-
divido, lair kiu niaj vicprezidantoj S-roj Jaumotte kaj 'Tassin, prizorgos la
gencralan pripropagandan laboron, respektive en la flandra kaj en la valona
parto de la lando, helpataj de diversaj provincaj a ïr regionaj hclpantoj.

LA SABATA LABORKUNSIDO

Je la z-ia horo, okazis la laborkunsido de la Kongreso, kiun antairiris mallonga
cksterordinara generala lairlcra kunsido de la Ligo, pri kiu ni aparte raportas.

Ce la prezidanta tablo, D-ro Kempeneers estis ĉirkaitata de la prezidanto
cie la L. N. K., S-ru Ch. Poupeye, de la vlcprezidantoj de la I.igo, S-roj Jaumotte
kaj Tassin, de la sekretarioj, S-roj Vandevelde kaj Verdier, kaj de la kasistino,
S-ino Plyson.

S-ro Poupeye bonvenigis la ĉecstantojn kaj deziris al ili plej, agrablan
restadon.

I.i substrekis ke, en plena konsento kun la Ligcstraro, la L. K. K. elektis
kiel devizon por tiu ĉi Kongreso : UNU BEI.GA NACIO, UNU NACIA LIGO,
UNU BELGA KONGRESO, ĉar gi opinias dezirinde, rediri nunrnomente, nian
fidon en la unucco de la movado en nia lando, kies popolo, malgraŭ tio, kion
povus diri kelkaj, estas vera nacio en la vortara senco de  « popoloj kiuj vivas
sub u n u sama ŝtata aŭtoritato » kaj kiu, precipe sur la Esperanta kampo, do
bezonas nur UNU belgan Ligon, kies membroj kunvenu en UNU granda jara
landfesto. la nacia Kongreso.

Tiu ĉi parolado de la Prezidanto de la L. K. K. estis s' arme aplairclata.
S-ro Poupcye tiam transdonis la gvidadon de la Kongreso al la Liga

Prezidanto, kiu elektigis la Kongresan Komitaton jonc  : Prezidanto, D-ro Paul
Kempeneers; Vicprezidantoj, S-roj Jaumotte kaj Poupeye; Sekretarioj : S-roj
Vandevelde kaj Verdier.

La Kongresa Prezidanto tiam. siavice, honvenigis la ĉeestantojn kaj klarigis
la tagordon de tiu ĉi kunsido, dum kiu tri temoj estas priparolataj.

F-ino Obozinski enkondukis la unuan temon : « Esperanto kaj la internacia
kongreso de Internacia Ligo por nova Edukado ».

La Kongreso demandis al F-ino Obozinski, kiu ĉeestos tiun fakan kongreson,
fari en gi tre mallongan, sed kondensitan paroladeton pri tiu temo. Aliflanke,
la I.igestraro zorgos por ke ĉiuj partoprenantoj ricevu .propagandmaterialon
pri Esperanto.

S-ro Verdier priparolis la duan temon : « Esperanto kaj Komerco ».
Konkrcta konkludo estis ke, sub gvidado de S-ino Plyson kaj de la parol-

adinto, fondigis en Belgujo sekcio de la Komerca Cambro, starigata jam antait
jaroj en Lyon; kaj ke diversaj ĉeestantoj enskrihigis sin aŭ la firmaon afi
societon, al kiu ili apartenas aŭ kiun ili gvidas; tiel ke tiu helga sekcio, de nun,
efektive ekzistas.

Fine S-ro Vandevelde legis interesan tekston pri nia estonta propagando.
Kaj je la akurata horo finigis tiu kunsido, tiel ke ĉiuj havis unrt horon kaj

duonon por vespermangi antaŭ

LA INTERKONIGA VESPERO
kiu, je la oka, komencigis en plaĉa salono, je la unua etago de la kafejo

Taharin :^ , Vlamingstraat.
Intima, sed tre interesa, amuza kaj samtempe multnombre ĉeestata kunveno,

dum kiu S-ro Groothaert prezentis S-ron Verdan Stelon, hipnotiganton, kiu al
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diversaj ĉeestantoj farigis strangajn, impresigajn agojn, per hipnozo aŭ vol-
transdono.

S-ino Lefebvre-Janssens, tre lerta pianistino, aplaüdigis sin en du vigle kaj
plenanime ludataj muzikajoj kaj estis rekompencata per longa aplaildo kaj per
helaj floroj, kiujn transdonis al ŝi S-ro Poupcye.

LA DIMANCA TAGO
Por la katolikoj, la dua Kongrestago komencigis per la Sankta Meso, en la

Basiliko de la Sankta Sango.
Pastro J. J. De Corte faris la Diservon kaj elparolis belan predikon en nia

lingvo.
Post la Diservo, ĉiuj vizitis la malgrandan, sed riĉan muzeon de la Basiliko.

LA OFICIALA AKCEPTO EN LA URBDOMO
Tuj poste, la Kongresanoj kunvenis en la Urbdomo, kie estis okazonta,

ankoraŭ antaïr la Solena Kunsido, la oficiala Akcepto.
La Urbestro, S-ro Victor Van Iloestenherghe, kiu jam en antaŭaj cirkon-

stancoj honvenigis nian kongresanaron, persone salutis nian administrantaron
kaj nian mcmhraron, ĉe la eniro.

En la granda kaj tiel belega Gotika Salonego de la Urbdomo, okazis tiu
akcepto.

Ce la oficiala tahlo, la Urbestro estis ĉirkaŭata de S-ro Kempeneers,  de
S-ru Poupeye, de la du Vicprezidantoj kaj de la Sekretario de  la Ligo.

' 	2	 3 	 4 	 5 	 6
Kliŝo niable disponigitu de e Brugsch Handefshlad s.

Fotoerafajo farita nntnŭ In Urhdomo posr la oficiala akcepto.
^. S-m Jnumono: 2. D -ro Kernprncers; ;. S-ro Van Iloesteuiberglr , llrhearo:

4. S-m Tassin: 5. S-ro Poupeye: 6. S-m Vancievelrle.

Post kiam S-ro Poupeye estis prezentinta la kongresanaron, la Urbestro
unue parolis. .Li memorigis la diversajn prezidintojn de la Bruga Grupo, kiu
estas ne nur unu el niaj plej malnovaj kaj viglaj grupoj, sed ankaŭ unu el
niaj de la lokaj instancoj plej bone konataj. Ciuj nomoj de la iamaj gvidintoj
estis citataj de la Urbestro, kiu honorigis ilin laŭvice.

Li tiam diris sian Bojon pro la okazo, kiun li guis, akcepti nin en tiu ĉi
bela urhdomo, kiu, same kiel la tuta urbo Brugo estis providence Aparita dum
la milito, sed kiu suferis poste per brulego, kiu detruis parton de la konstruajo,
sed ne atingis verdire la helan gotikan salonon.

.Li fine deziris al nia movado, al nia ligo kaj al niaj kongresaj arangoj,
plej grandan sukceson,



Niets._  rif slecht. wrtt►iy;.

\Vij hebben meermalen ervaren dar de lleslissingen moeilijk >.ijn aan Ir nemen, daar ren

ierler speciale lidangio re verrledigen 'heft.

\\'elnue zou U. N. L. S. C. O. toch tot een beslissing kultnen konen, welke eev-olgrn

zouden d a n re weivachten zijn ?

()fier' volt de kers op Esperanto, en is er niet veel veranderd: er zou slechts e g'n r ropa -

ganda op grote schaal voor onze heweging worden gemaakr:

O(u ,e1 geeft ze de voorkeur aan een ander voorstel: dan gaan wij veertig j. utr terug, naar

de lijd waarin Ido zo luidruchtig in de wereld werd ingestuurd, met (le verzekering dat het

een verbeterd Esperanto s as. dat alles vues! veroveren.

\\'at gehe•ureie er toeel ?

Dr Esperantisten gingen rustig ligtil gang; de ontevredenen gingen oser gitaar Ido,  en, daar

ze n ooit tevreden konden zijn, gingen ze nok voorr tuit hem taal te ve•rhele' n •u. jaar in, jaar uir.

op die manier dat Ido zo ideaal werd... dat hel niet meer bestaat...

Kiel en kunnen vrij dus de beslissing vlo t I
 _•

 N. E. S. C. O. al tag plens te meer daar die

%vaartehijltlijk linoit knout.

ln feite ls er in li. N. O. en U. N. E. S. C. O. reu zo inues ikkeld verlalingsapparreat

ontstaan, dat hel nauwelijks verwijderd zoet kunnen worden.

Er zijn zoveel meettin dir h an bestaan daarin vinden, dal zoiets niet denkbaar ls.

In het tijdschrift Moreen heelt onze vriend Sielens een rafereel beschreven van de zittie►gen

van de O. N. U.

Het neusje van de zalm elijeet nu, volgens Arneri%u Esperaretislo. de pas in gebruik gekomen

draagbare radioloestellen te zijn.

Stelt U voor : ieder gedelegeerde draait aan de schouder  een soort ransel. waarin een

klein onrvangsrroestel ligt niet koptelefoon, dal  hem de ntogelijklieid geeft. waar hij  ziel mok in

hol geeleeuw bigent. de redevoeringen  en hun vertalingen. in vier ol viji talen. aan t e horen.

Een nieuw wonder van de techniek...

\Vat nu roet de mensen ? Zoals Li weet. de vertalen zitten in geluidloze /ukjes, waar ze

de serraling geven van de redevoeringen  in de> voor hen aangewezen trial.

dijn zenuwen kunnen het niet langer uitsraan ! Flet is onmenselijk ! lk ga er van door 1 »
zei een jonge luid Amerikaan — en uitstekend linguist -- tian de verslaggever van Anteriku

Esperoniistn. na enkele wveken werk in de alele•ling va n gelijkrijdige vertaling van de O. N. I 1 .
%ijle reactie srelt de bovenmenselijke utoeilijklieden van let systeem in het eidl i

En loch. ieder jaar vergaderen de Esperantisten in vele nationale Congressen, gelijk dit.

stsar vliet alleen Walen" en Vlamingen. maar ook Fransen, Engelsen. Nederlanders en Zweden

aanwezig zijn. En ze vergaderen ook in een Internarionaal Congres -- dit jaar in Bournentouil.

Engeland — dat bijna twee duizend prrsoneu sanlenhrengt uir mrer dan dertig vvrschillrncle

landen. Lij verstaan elkaar uitstekend, zonder radiotoestellen en koptelefoon, zonder  tolken die

een min ol meer nauskeurige verraling geven. En dat, daar ze allentaal cru zelfde taal

gebruiken, een raal die Hiel het eigendorst van een natie of van ren stam is, netar de tweed('

taal, naast de llemedertaal, voor iedereen.

Ons Esperanto is geschikt voor dagelijks en voor wetenschappelijk gebruik. Meermalen heeft

els praktijk dit bewezen.

Ik las, enkele weken geleden, dat er besloten werd een Europees Cultureel Centrum re

stichten, en Glit s tal in uw Mooie stad Brugge. En ik dacht onmiddellijk dat zulk een grootse

onderneming ook wel re kampen zal hebben niet de taalmoeilijkheden.

Ik hen stiel zee vrijmoedig te denken, dat van lier begin af Esperanro een tol gegeven wordr.

>laitr dit schijtlr r u tut eert Iijzutudere gelegenheid oui aan eert uitgekozen 1ucd lliek Wie mogelijk-

heden van onze hlptual Esperanto aan le !mirn.

\\'aarde Ileer Burgemeester,

I vt. stad bezit talrijke le.rorrnde schoonbeden, die lent verleden hoor geschonken lunch. Vele

zijn heel orul, de oudste misschien van ons land.
Brugge is ook de zetel van de oudste Esperanto-Vereniging in België, de Reĝa 13rtiĝa

Grupo Esperantisla. die gesticht werd in het jaar tgoa door wijlen A. .1. \Vitterijck. en zich

vervolgens ontwikkelde onder de leiding van de heer Sylvain Dervaux  en daarna. tot aan het

-28—

S-ro Jaunu ltte tuj tradukis, kiel eble plej lerte kaj precize tiun ne nur
formalan, sed vere koran paroladon kaj la Urhestro estis tiel allogata per la
belsoneco kaj facila komprenebleco de nia lingvo, ke li ne volis preterlasi ree
ekstari, por diri sian admiron pri nia Esperanto kaj nia Idealo.

D-ro Kentpeneers tiam elparolis flandralingve jenan paroladon, kiun ree
S-ro Jaumotte rapide, sed tamen ne resume tradukis... dum la Urbestru, kiu
cetere estas lingvisto, atente airskultis kaj tiel varmigls la koron de la irees-
trantaro.

\\'aanle Heer Burgemeester,

E),' Esperantisten die brt ;;ste Belgisch-E.perauru Congres bijwonen hellen mij cue aan-

gename raak opgedragen. U en her Gemeeutehestuur van Brugge te danken voor de welwil-

lendheid aan onze beweging eetoord.

Veerrig jaar geleden, in de tijd van de eerste Esperanto-Congressen, scheen ons ideaal  nog

een soorr Tochtkastie: de Esperantisten werden rug heschouwd als zonderlingen, die dr  laven•

menselijke tank baddon aangenomen de vloek van els  Turen van Babel uit te wissen.

Sedertdien. met tiitzoildcrjr1it vast de oorlogsjaren. Iteelr er  ieder jaar een Bikitsch Esperaeltu

Congres plants gehad. het eue jaar in een Vlaamse en her volgende jaar in een Waalse Blad.

Eu sedert veertig jaar is er veel veranderd ln de geest van dr. zoensen.

Ome beweging is iets levends geworden, gekend door de « man in the strest e•, en voor

haar eioio betekenis gewaardeerd. Iaen bewijs Itie•rvan is her resultaar van het onderzoek onlangs

ingesteld door let Nedcrlŭnds Instituut voor publieke opinie.

Op de vraag : Indien een taal cie internationale tullptnol moesr noorden, ron n eljzv zoudt

il dP voorkeur neteen ? kwamen 3R t. h. gunstige antwoorden voor liet Engel:, 29 t. h. voor

let Esperanto, 2 I. li. voor het Frans, 2 t. I,. voor hel Duels. r I. h. voor brt Russisch, I t. I..
voor andere i. lei: 27 t. 1. hadden geen opinie.

Wij soorren erkennen dal naast de 38 t. h. voor hel Engels, dat in Nederland veel Sympathie

geniet. leketui en onderwezen is. de 19  t. h. voor ler Esperanro helemaal niet ongunsrig schijnen.

Opgemerkt moet worden dal de inrernationale instanties momenteel mineier gunstig reageren

dan in het verleden.

Tut nu Io,' liehlwn (le F..speranticten van de LI. N. O. geen gunstige verklaring k un nen

veroveren in het formaat van de beslissing van 1921 (tour de Volkenbond aangenomen.

Ine IJ. N. E. S. C. O. is wel is waar met hel bestuderen van her prohleem van een lnter-

nationale taal begonnen. maar, mijns inzien.. %an  cue verkeerde kant uic langs waar eec•n

eiplossiug kan komen.

Gesteund door de I. A. L. A. (International Auxiliary  Language Association), worden ver

schillende internationale talen onder de loep genomen. uni te besluiten welke -- theoretisch —
(le Leste is.

Esperanto, dal lerit, en overal in cie wereld geschreven en gesproken wordt. wortel mor ode

zelfde maat geuze•ten als proeven of theoretische oplossingen. die alleen up papier he.tnan of

nog in de lerssrns van hun uitvinder
.! s

 llggen.

Suntelta jus, sunmih:u injuria 1 » Met waarSilltjnlijk de beste bedoelingen zijn de dienles en

lerril van de
 1

. 1 . N. E. S. C. O. rot de meeste ongcrechtiehcid gekomen :iets war  niet bestaat

met iets iruends le vergelijken.

l.J denkt niiss,piir dar ik overdrijf. Onlangs verscheen er een brochure  uir de hand van
Pro f, Bover, wan het institut .f.-J. Rousseau, te Genève, waarin hij zijn ervaring geeft over een
onderzoek lwtreifende her onderwijs van kunsttalen. En hier geel ik hem het woord :

... Por povi kompari k rezulratujr► akirirajn en la diversaj  ekzistantaj helplingvoj... rii

interrilatis kun la gvidantoj de... Ilelplingvaj luuvadoj (Ido, Occidental, Interlingtut, Esperantido.

iNovial), sec! de ĉitej ni ricevis uŭ neniun, aŭ niynBe =art respondon : en Herja alia llngvo ol

Esperanto kursoj estis organizataj...

Vat lerrerlijk betekend : Om de resultaten behaald door de verschillende Ix ,,azuli

hulptalen te kiloren vergelijken. kwamen ssij in aanraking met de bestuurders van luulptaui-

bewegingen (Ido. Occidental, Interlingua, Esperantido, Noviul), en overal kregen wlj of geen
antwoord, of een negatief. lu geen andere raal clan Esperanro werden cursussen gegeven.  »

\Velt kan er verm at lil worden van U. N. E. S. C. O. ?
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uitbreken  van de oorlog, door onze vurige annhangster, Mej. Yvonne Thooris. Nu is de leiduig
in de handen van de heer Poupeye, die kalm en merhodisch onze zaak verdedigt.

Ik hen er reu t overtuigd, waarde I leer Burgemeester. dat 1.1 zelF, en het Gemeentebestuur,

onder uw leiding, het mogelijke tullen doen om de plaatselijke afdeling van de  Koninkliilyr

Belgische Esperanto Rond Ie steuueu. in haar streven voor Esperanto.

Ik drenk U voor alles wat de stad Brugge tot nu toe voor ons heelr gedaan en hij voorhear
,00r de hulp welke U in de toekomst aan onze bewering zult serleuen.

Kaj la honorvino, kiu fakte estis honorbrando, tiam estis prezentata al ĉiuj
reestantoj kaj oni trinkis je I'honoro de Bruĝo kaj de nia Kongreso.

La Urhestro malsupreniris kun ni por la vizito de la urbdorno kaj je l'peto
de kelkaj jurnalistoj, fotografigis sin kun la estraro ant,ait la urhdomo.

LA SOLENA KUNSIDO

'iuj poste, sekvis la Solena Kongresa Kunsido, en la sama Gotlka Salono.
S-ro Kempeneers sidigis en la prezidanta seĝo; eirka ïlis lin : S-ro Poupeye;

la du vicprezidantoj S-roj Jaumotte kaj Tassi lr ; la du sekretarioj S-roj Vande-
velde kaj Verdier, kaj la kasistino S -ino Plyson.

Post enkonduka parolo, la Prezidanto proponis sendadon de telegramo al
la Statestro, Lia Rega sMoŝto Princo Karlo (') kaj al la jenaj gememhroj de
nia Ligo, kiuj pro malsano aŭ grava malhelpo ne ĉeestas nian Kongreson : al
F-ino Thooris, honora rprezidantino de la Bruga Grupo kaj honora vicprezid-
antino de la Ligo; al S-ru G. Vanden Bossche, ĉefdelegito de U. E. A., kaj
al S-ino Elworthy-Posenaer, pionirino de Esperanto kaj honora administrantino
de la Ligo.

La Prezidanto donis la okazon al unu reprezentanto de ĉiaj diversaj landoj,
alparoli la Kongreson. Tiuj estis S-ro Mo_y Thomas (Britujo), S-ru Curnelle
(Francujo), S-ro Dercks (Nederlando) kaj fine S-ro Lundgren (Svedujo).

S-ru Poupeye tiam legis paroladon de S-ro Vandevelde, kiu, pro gorjolacij;o,
prefere ne laŭtparolis kaj kiu pritraktis nian propagandon en la lando kaj la
rimedojn, kiujn ĉiu el ni povas alporti al titr ĉi.

S-ru Jaumotte resumis por la ĉeestantaro, la tentojn pritraktatajn kaj la
konkludojn alprenitajn dum la laborkunsido  de Sabato.

Ĉiu estis tiam invitata prezenti temon pur la laborkunsido de la Kongreso
1950. Naŭ diversaj temoj  estis sugestitaj. Inter ili oni elektis « Esperanto kaj la
Junularo ». En la diversaj grupoj tiri temo estos priparolata  dum la jaro laŭ
siaj diversaj aspektoj. Raportantoj estos indikataj por pritrakti la temon durn
la Kongreso.

La Vicprezidanto ankair farls alvokon por Panjo la Kaso, post kiu okazis
rondirado kun eapeloj, kiaj flne enhavis la helan sumon de FFr. l.780,45.

(') Teksto de la sendita telegramo :

De Belg ische Esperantisten, samen hektoten gedurende het 33 ° iNationaae Congres georga-
niseerd door cie Koninklijke Belgische Esperanto Bond. bieden Zijn Koninklijke Hoogheid de
Prins Regent hun gevoelens run oprechtheid en trouee aan.

Teksto de la rirevitte respondo :•
Paleis te Brussel.

I luis van de Prins Regent.

Mijnheer de Voorvitter,
De Prins Repent 'vend ten zeerste getroffen dom de geroele►ts van nunhnnkelijkheid, die

13 hij gelegenheitl van het Nationaal Congres aura oer Groepering tot ttitin ir heeft gebracht.
Zijne Koninklijke Hoogheid heeft mij er mede belast U. en ni degenen wier talie U geweest

i.. Zijn innige dank voor te brengen.
Gelieve,. Mijnheer de Voorzitter, de betuiging mijner hougorhtin st te aunnaarden.

Het Kabinetshoofd.
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Fine la Prezidanto anoncis, ke li ricevis inviton de malnova samidcano el
Spa, organizi la Belgan Kongreson tie dum unu el la sekvontaj jaroj.

Li petis aprobon pur elekto de tiu èi urbo, kiel kongresurbo por la  jam
1950. öenerala aplaŭdo sekvis tiun proponon.

Kaj S-ro Jaumotte kaptis la okazon de tin entuziasmo pur fari la tradician
alvokon por la HONORA KOLON( -) de tin 34a Helga Kongreso en Spa.

Pasintan jaron, pur la 33a, tridek-tri membroj enskrihigis sin jam tuj.
Tinu ĉi jaron, S-ro Jaumotte haltis memvole je KVINDEK kongresanoj,

kiuj, jam non, pagis sian kotizon.
I_a respondoj al lia alvoko estis tiel rapidaj, ke S-ru Sielens, kirt enskribis

la kandidatojn, sane kiel pasintan jaron..., ne kapablis sekvi plene la ritmon...
kaj konstatis ke 52 gememhroj jam aliis, anstataŭ la 50 anoncitaj !

Tiu malgranda detalo evidentigas klare la atmosferon en kilt niaj kongresaj
laboroj okazis... Kaj jam, de (in momento, la Brrigaj organlzintuj povis fieri !

FOTOGRAFADO KAJ FLORDEMETO
La fotografado de la Kongresanaro ne okazis antaŭ la Urbdomo, scd sur la

ŝtuparo de la Provinca Palaco kaj diversaj fotografiistoj, sendataj de siaj
redaktejoj, ankait estis surloke.

Procesie kaj kun la flagoj antaite, la sekvantaro iris al la Monuniento al
la Militmortintoj.

F-ino Yvonne Poupeye, la ĉarma filino de G-roj Poupeye, transdonis helan
florgarbon al D -ru Kempeneers, kiu demetis ĝin antaŭ la mura (le la Kripto,
en kiu estas la Memorigilo.

Post minuto da silenta pripensado, ĉiuj vizitis  tiun kripton.

LA FESTENO
Kaj ĉar ĉio okazis je la akurata horo, restis ankoraŭ ium (la Tempo pur

promenade iri al la e Cornet (l'Or », kie preskafi cent kunmangontoj trovis
bonan lokon en agrabla kunesto kaj ĝuis la mantiojn vere delikatajn proponitajn
lait jena menue.

hiilolai nrepte.

✓

Esperantaj .ipet sj

' alrreo, baiera sa

-

 ŭco. terpomoj.

Bo►'luntto inm turntuj.
Terpnrnr► j f rituĵetoj.

Torto.

Je la horo de la toastoj, D-ro Kempeneers proponis tlon al la belga nacio,
kaj ĝia tirlua reprezentanto, Lia Rega Moko Princo Karto, Vicrego de Belgnjo.

Kaj tiam sekvis serio da bondeziroj kaj proponoj je l'levigo de glaso kaj je
trinkado, nome S-ro Sengel, honore de la sinjorinoj, kun dankvorto de S-ina
Stroobandt; de S-ro Tassin, je la alilandaj kongresanoj, kun respondo de S-ro
Curnelle unue, kiel regula ĉeestanto de niaj Kongresaj, kaj de S-ro A. Lundgren;
de S-ro Groothaert al la gazetistaro kaj de S-ro Sielens,  jtrrnalisto, kiu promesis
la daŭran apogon de la jurnalistaru, kaj fine de S-ro Jatrmt -,tte al la L. K. K.,
kun respondo de S-ro Poupeye.

Estas tre certe la mo m ento, pur citi en tin ĉi raporto, ne nur la malnovajn
samideanojn, kies nomojn ni retrovas en la listo de la L. K. K., sed kiujn ni
efektive ankaŭ vidis, dum ili dejoris kaj kunlaboris al la sukcesigo de la Kon-
greso; kaj inter kiuj multaj kunlahorantoj junaj kaj kunlaborantinoj  varmaj.
Ni diru ke S-ro :Poupeye estis ĉirkaüata kaj helpata de S-roj Groothaert kaj
FI. Verplancke, viceprezidantoj; de S-ro D.  Demeulenaere kaj F-ino Yolande
Van Parijs, gesekretarioj; de F -ino Willems, kiu anstataŭis S-finon Y. Vrielynck-
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Hubrecht, en funkcio de gazetara sekretariino; de S-ino M. De Baets-Huyghe
kaj S-ino S. Verbeke-Vandeberghe, kasistinoj; de F-ino Maria Verbeke, knmis-
ariino pri Io`ado; de F-ino A. Boerehoom kaj K. Decostcr, gekonsilantoj... al
kiuj ni tamen ankorait devas aldoni tutan aron da helpantoj, ni diru la tutan
aktivan memhraron de la loka Grupo, kiuj anonime, sed ne malpli varme estu
dankataj.

Post kiam la Prezidanto estis ankaŭ dankinta ĉiujn siajn kunlaborantojn en
la 'Ligestraro, S-ro Moy Thomas, akompanante sin mim, ankoraŭ kantis siajn
konatajn ariojn, kun la sa ma gaja vigleco, kiel antaii la milito... kiam li estis
preskait okdekjara !

La progranao estis tiel hune kttnmetita ke. post la ampleksa mango, kiun ni
guis, ni havis la okazon pur digestige promenadi gis la en ipirejo de la
kanalhoatoj. pur ekskursu tre alloga en malgrandaj grupoj. kiuj tamen poste
atendis nnu la alian, por ankorafi pli funda vizito de la urba).

LA BALO

Kaj dam akurate, oni disiris por preparigi pur granda dancfesto.
La I.. K. K. trafis bonegan decidon, invitante al tiu halo gekonatulojn kaj

slmpatiantojn, inter kiuj diversaj konataj personoj, kiuj iamaniere povos helpi
Ilian movadon kaj kiuj havis la okazon aŭdi nian lingvon, parolatan ĉe la tahloj
kaj cldiritan publlko, okaze de diversaj anoncoj.

Bonega muzikistaro dancigis ĉiujn gis la unua matene... kaj kelkajn nelac-
igeblulojn... gis la dua matene !

LA LUNDA TAGO

Tio ne malhelpis ke ĉiuj estis akurate je la deka, antait la akceptejo por la
vizito al la artaj vidindajoj de Brugo.

Ni tuj diru, ke la tiurilata decido de la L. K. K., kiam oni en la diversaj
nrhoj eksciis pri gi , ne estis ĉiam favorege akceptata.

La kutimo pri lunda ekskurso estas tiel enradikiginta, ke alia solvo pur tin
lasta tago, ŝajnas unuavide nebona.

Sed Bruo estas urbo nekomparebla al kiu ajn alia. Kaj dum ĉiuj antaiiaj
kongresoj ni jam elfingis gin, tamen ne admirinte eĉ nur parteton de giaj
trezoroj.

KQj tial, la mrna decido de la L. K. K. montrigis plej trafa kaj bona. Kaj
ĉiuj, — en du grupoj gvidataj de S-roj Poupeye kaj Groothaert. helpataj de
aliaj membroj kiuj ankaŭ pretigis sin por tiu tasko, —. eniris unu post alia la
diversajn muzeojn, kie ĉie plene kontentigaj kaj interesaj klarigoj kaj koment-
arioj estis donataj lairtvoĉe en nia lingvo.

LA LUNDA TAGMANO

Pairzo en titij sinsekvaj vizitoj okazis je la trn ta, pur la komuna tagmanj;o
en restoracio « Belga », kie la salono finfine estis preskait tro malgranda, Car
vere ĈiUJ kongresanoj deziris gin partopreni.

Neniam antairc, la komunaj mangoj havis tlel grandan sukceson... Sed  nur
malofte ankaŭ la restoraciistoj tiel bone prizurgis siajn gastojn.

l'in ĉi komuna tagmanho estis ne-oficiala kaj toastoj ne estis antaavidataj.
- l'amen S-ro 'Lrmdgren, nia sveda samideano, kiu kun sia edzino jam tute
;rdapti;;is al la atmosfero de niaj kongresoj, ekleviis kaj komencis SVEDE
alparoli la kongresanaron... li ajne miris, Car eĉ la flandroj ne komprenis lin,
oni tamen jus estis suhstrekinta en lia ĉeesto la similecon de la sveda kaj de la
flandra linvoj !... Li tiam dattrigis en Esperanto kaj dlris sian Bojon kaj tiun de
sia edzino por la belaj tagoj, kiujn amhair travivis meze de la belga samideanaro.

S-ro Janmotte eklevigis siavice por eldiri la kelkajn svedajn vortojn, kiujn
li konas kaj kiujn li tuj instruis kaj de ĉiuj laïttdirigis, nome : « Min skôl, din
skôl, alle vakkre flikker skôl... s, kio signifas : « Je mia sano, je via sano, je la
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sano de Ciuj ĉarmaj knabinoj... » tiel kunigante en unu toasto, ĉies dankon al
la svedaj kaj alilandaj amikoj kaj al ĉiuj ĉarmulinoj en la salono.

Li ankair dankis tutspeciale la Prezidanton kaj f)-ro Kempeneers tiarti
konkludis per simpla dankvorto kaj per speciala honorigo de S-ino Poupeye,
la edzino de la I.. K. K.-prezidanto, en kies persono li, lastfoje, honorigis
Rruî;on kaj ties helan sekeion de Belga Ligo.

LA FINO

La grupoj reformigis por la daŭrigo de la vizitoj kaj, ekde la kvara horo,
la unuaj devis, kontraŭvole, pensi pri la rehejmigo.

Antait la akceptejo manoj estis prenataj, sinceraj vortoj dankaj kaj gisrevidaj
estis eldirataj.

... Kaj vespere, ĉiuj estis ree en sia urbo, pliriĉigintaj per memoro al nun
plia hela festo, kitt rekunigis kaj reintimigis amikojn, daŭre disigataj dum la
jaro per siaj profesiaj laboroj, sed kiuj tamen restas ligataj unrt al la alia, per
alta sento de frateco, de samideaneco kaj de fideleco al komuna idealo, kiu
ne estas nur llngva, sed profunde borna : La Idealo de la lnterna Ideo, la Idealo
de nia Majstro. M. ►AUMOTTE.

KONGRESAJ FOTOGRAFAJOJ
La lotografaĵoj, kie s kliŝojn ni publikigas en la nuna nuniero. estas akirehlnj je sekvauldj

prezoj : lurcunto uit XrLi, 30 lu e 3)(18. tu Ir.: poŝtknrro, e0 Ir., sendkostoj entenaraj. 'Oni

mendu ilin per pogo nü iro al po t&ckkonto 5583.40, cie Hector lireyne. Sint -Andries, por la

grancla grupo. Lai 1r 14.u1, clu Ch. Pour,eye, Bruĝo. por la malgranda grutpu•

LA UZO DE LA LINGVOJ EN NiA LIGO'

Por respondi al kelkaj demandoj de novuloj en nla movado, pri la uzo de
la lingvoj en la kunvenoj kaj kongresoj de Belga Ligo, ni diru, ke la nura
lingvo kiun oficiale konas Rega Belga Ligo Esperantista estas la Esperanto
lingvo.

Nur gin oni uzas dum ĉiuj kunvenoj, ĉu estraraj, Cu administr;tntaraj, Cu
i eneralaj, ĉu kongresaj.

Dum Kongreso, okazas regule, ke in estrarano, en urhdomo ai"i ĉe akcepto
de aatoritatuloj, nepre devas uzi nacian lingvon; la lingvo uzata de la prezidanto
kaj de estraranoj estas la franca, dum kongresoj en Valonujo, la flandra, dum
kongresoj en Flandrujo.

Sed ni tuj aldonu, ke same u e akcepto en urbdomoj, kiel dum vizitoj al
industriaj au turismaj vidindaĵoj, la paroladoj kaj klarigoj estas ne nur res ritu e
sed preskair laittvorte tradukataj tuj de iu el la gvidantoj.

Tiel ĉie kongresano plene huas la tutan kongreson. kie ajn ri okazas kaj.
aliflanke, tiu agmaniero ebligas nrn, lai"1 deca maniero, devigi la airtoritatulojn
aŭskulti siajn proprajn paroladojn kaj klarigojn en Esperanto.

Restas alia uzo de lingvoj; la skriba. La estraro de Belga Ligo en siaj
rilatoj koni eksterstarantoj kaj novuloj uzas kun ili, ne la lingvon de la regiono
sed la lingvon uzatan de la interesulo ment.

Sian propagandon en la du landpartoj, la Ligo tamen faras en la respek-
tivaj regionaj lingvoj aa en ambaŭ kune, se la dezirindeco ekzistas.

Fine estas uzo de nacia lingvo, kiu kostas monon; nome kiam te mas pri
presigo de oficialaj tekstoj en la Ŝtatgazeto.

Tiuj tekstoj estas Clam prezentataj al la kunvenoj kaj presataj en  s: Belga
Esperantisto » Esperantllngve.

En la Statgazeto, ni tamen nur presas unu nacilingvan tekston.
Kiam te rn is pri la statuto, la presigo okazis flandrllngve, Car, tiumomente,

la sidejo estis en Antverpeno.
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intertempe alia deviga enpreso okazis en franea lingvo, kaj ĉar la sidejo
de nia Ligo nun estas en Bruselo, tiuj enpresoj okazos, laŭvice, en unu kaj en
alia lingvo.
Tamen la estraro ĉiam zorgis pur ke eĉ tiuj tekstoj, kiuj tute ne plu
interesas Esperantistojn, kiuj ilin konas senpere, ekzistu en la arhivoj en amhaii
lingvoj.

Tiuj klarigoj celas nur montri, ke la .Ligestraro ĉiam, en la plej larga spirito,
solvas, por la eksterstaranta mondo, la lingvan demandon, kiun, por nia interna
vivo, jam delonge solvis por ni nia Majstro mem.

ESPERANTISTA KRONIKO
BULGARtiJO. — La 31a Bult?ara Esperanto-Kongreso okazos en Vrat-ia de la 21a ĝi:

la 13a de Aŭgusto 19.19. C,i certe estos uutlruombre ĉecstata. ĉar la Esperantn n'avado bone

progresas t•u la lando. I.a radio stacio de Sofio dissendas ĉiutagc en Esperanta, sur mnllongnndo
59.11, je la 2oa horo laŭ normala mezcŭropa tempo. Aŭskultu ĝin kaj skribu al la stacio.

Ankaŭ saluto la Kongreson !

I'I'Al.C,IO. La nacia hala Kongreso (22a de hala Esperanto Federacio kaj 2a de htala

Lthorisla Esperanto-Asorio) okazos en Varezze de la 3a ĝis la (a de Seprembro. La progralnu

enhavas diversajn oficialajn programerait). kaj nnkreŭ sportajn konkursojn, ekskurson al Pm-traino

Vetta, k. r. Detalan prnt_!ranrnn kaj aliŝ ilnn postulu de Nacia Kongreso de Ia Ilnlnj Esp eranl-
istoj, Club Mangltrrita. Varezze. halujo.

BELGA KRONIKO
ESPERANTISTA BRI.7SELA GRUPO. — La Bruselaj gegrupanoj ĉiam regule kaj su1iĉr

nombraj ĉeestns estuziasmplene al la Irrnciaj kunvenoj• kies  antaŭvidataj prograluoj estas pier
ttit!itttj je intereso kaj plezuro. Speciale menciinda estas la pnrolado rle S-ro L Hast. kin puhlike.

per In unun bojo, prezenris  paroladon. Lu teno estis « Cirlaj kuriozajoj s. La grafolm dr la

prezidanto atestls la senio r' de la Ilŭdantarn: ni (levas aldoni ke la parolado estis ilustri ra dP

majstraj desegnajnj faritaj de S-ra L'tlosr metu.

-- Ekster niaj regulaj kunvenoj, ni povas noti kelkajn oknzinrajojn.
— S-ra D. Van der Stempel komencis perlektigan kurson.

— 1_.a komitato PAX. kir R. L. B. E. estas reprezenrira. starigis ekspozicion. kie ni disponis
pri panel(); S-lno E. Stans faris en ĝi. franclingve. be'legarI paroladnrr pri i I :spernrrlo. facteur
(le paix 	Proksimume qn personoj ceestis. 1\ief kurime, S ino Stries parolis klere kaj ulalrapide.

— Lino Obozinski estas delegitn par partopreni en In lnternncia Kongreso por Nova F.dukn.

okazonta en Bruselo de la s oa t;ls la 17a  de Julio. Si prezentos raporton tirl t Esperanto klel

Iigdu inter la junularn r•.
S-ro Singel, nome de Brasilia Grupe, akceptis netlerlandajn geinstruistoju, kiuj vizilis

Brusel o n la 29an de Junin. 	- 	S. O.
Praamnu► de lu oenontetj kunsidoj.. -• [jo : Brasserie Sainr-h"lartin.' place du Grond- Sablon.

3ti, Grote /,nvelplein . ĉiulundr• je la 20a.

Aügusto : In tan. parolata jurnalo: la teut. je 19.30. S-ro Van der Stempel. perfektiga
kurso: je 20.30. S-Ina E. Stars, bunroraĵa vespero: la t3nn. Clelire. ne okazos kunvenn; la
22an. S-ru Singel. amuza vespero: la 29nn, Fine Ohozinski. Kongreso en I3ournemouth.

Septembro : la gan, parolata ĵurnalo; la r 2an, je 19.30, .ti-ru  Van der Stempel, perfekliga

kurso; je 20.30. S -ino Ernsr. mia snotera vujaĝo: la taan. S-rit Ledeganek. vojaĝo en Runranlaju:

la 26an, S-ino Stern. Kiel vi juĝu., ?

Oktobro : la aan. parolata ĵurnalo: disdono de la premioj al la Inŭrcntoj: Iri roon. je 19.30.
S-ro Van der Stempel, perfektiga kurso: je 20.30. S-ro Brillav, Astrolnglo: la 1 van. S -ro Castel.
Ainajoj; la a.jar'. S-inu Olefje. ŝiphalrn en Rio-de-Jaueirn: let Stan. S ro Swinne, mlaj
walliberejoj (S. Pe•llien).

Novembro : la Ian, parolata ĵurnalo: la Taan, je 19.3n, S-ro Van der Stempel. perfektiga
kurso; je 20.30. S-ro Alofs. Aŭtomata gvicladu de aviadiloj, didaktiku materialo.

GENIA GRUPO. — Duin la pasintaj kunsidoj, uni aŭdis la jenajn paroladetojn. La
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pri/,idea .) parelidis pri la dunĝeruj eu lu fusudo de putoj: F-ino Pirque, tui la I Ilud,rmento
de Esperanto. S-ru Van de Voorde. pri nova maniera cle insiruaclo a l la infanoj: S-ino Van
\Vanscele, pri lil minoj de Ia ursoj; S-lno Gr,zslet, pri la ciganta kverko de Lum n ren kaj. en

k 	 d d la 	de Juaio, S Vanla r u wi o e a Z^a 	,. •m 	Ir Voorde paro lis pri la clu b n ntrnudoj cri I,l Ark.

TRA LA GAZETERO
- l)s' Verkenner. jnnge•nsblrul van  bet Vlaams Verbond der katolieke scouts. eehavas naei-

Inrt;van kololon pri Esperunto, kun alvoko aliĝi al la skolta Esperanto movado. Se•kretariejo
I'Ililomenastraat. Ir. Antwerpen.

— Esperantisto Shiva/tu. — Ilustrita rnmutla Esperanto revuo. redaktata tute en Esperanta.
finit el la plej inreresaj naelaj revrinj rn Lsperanrllto. hacanla legantoj jans en  estai mnndparloj,

estas nun aboncbin ĉe 10 reprezentanto per Belt+njo, Camille 'l'ousseyn, 33, Stoliestraal..I;lbbeke
(\V.-V1.►, Belguju. l'oŝiĉekkonto .ioo ;.2 ; .

RECENZO
- Esperanto revivas en Oktide:11a (;enuanujo: lion  oni povas diversmaniere konstati.

Ekzemple per (Mono de lihro i. En Sèptentbro r9,17 aperis ('rerutana-Esperanta vnrtaro de
J. Kŭbnel el 1lnu1burg, kaj tiun ĉi. jaron venis dua eldono. Gi enhavas la Tradukojn de ĉirkaŭ
I;.txH) ge•nuaeaj vortoj, kiuj ebliutle:. per la esperantaj aliksoj. tari 100.000 vnrtesprimojn.

— l.a firnio RI.AVAItSKRIBO en Slikkerveer (Hollando) elrlonis des Ia monato ,lumu

grandan broŝuron kies formata estas 15 c. X 27 r.. pri nova metodo skribi muzikon. Tiu broâulro
enhavas diversajn uriuin eĉ de fornaj kompunist

r
oj. kaj ankaŭ 	 l ul Espero 'n (muziko de

De Menil). Ciuj esras presitoj c klavarskribc 	}'n tin I)ro.rirn ĉiuj lslnrigoj estus fornoj rn rr
per Esperanto.

— Okaze (le la ccntjara Iiherero de la Hungara Nacio, luksa dek-kvarp' a broâuro tiri
IBudapesth estas eldunita de la urba turisma oficejo. Gl enhavas ok fotografajojn arr c.. X I t

mallonga tekst0. nur en Esperantn klarigas la hilrinjn.

FAMILIA VIVO
— Kun plexttrn ni eksciis pri 11.lsklĝ . de filcto Etienne• ĉe (Gcs-oj St. Gorgemans- Derks.

Viajn korajn gratuloin al la feliĉaj gepatroj kaj al la ucavoj, niaj malnovaj kaj bonaj amlkoj

(+es-oj ies. l)crks. ĉiuj membroj de Brusela Grupo kaj de R. B. L. E.

NEKROLOGO
. 1ritiüuwinnge. la fienta Grupo de Reĝa Belga Ligo Esperantista perdis nu n el sia bortal

ln••rnbrnj, S-rn Grutlet. Okaze cle titi ftulebru. ili presentas al S•ino Gruslri, unkaü nrernbrinn
cle lit grupo, niai n plej sincerajn kotrdolelle'nju,.

MEMORAJO PRI F-ino JENNEN
Ni represigis sur aparta folieto la purtreton de F-ino JENNEN, kin aperis erf

numero 1 (Januaro) cie 19-19 de Belga Esperantisto.
Por grn ricevi per la poŝto pagu sumon de 5 fr. por ĉiu decirata ekiemplero

al poŝtĉekkonto n-ro 13.37.67 de Relo Belga Ligo Esperantista.
El eksterlando, sendu du reŝpondkuponojn al Reĝa Belga I.igo Esperantista,

19, avenue Montjoie, Uccle-Bruselo.

ANONCETOJ
— K<rrlo RYRA. I .crc llenleldcrnirasse t 58/11/0, \\'ien VIII, Auarujn, ►uuzikislo, deziro=

korespondi kun Bclgot.

— 35-jura japaua kuracisto. ginekologo kaj tokologo. deziras korespondi kun belga kuracisto
aû nterlicina studento pri benrnte•rapio, pri ginikologio kaj tokologin. D-ru NIOI-NIORIO. Kacllor
linspital°. Noda-mura 25, Nugooko-gun, Koĉi -kial, Japanujo.

— lrmiliu AOSTAKOVA l'URZOVKA. ĉ 5o4. ()kr. ĉadra. Cehoslov-akuju, t9 jara
fraülino. deziras korespondi kun belga sanlidcuno.

- •I'AKAJASU 1511. 203. Kamiogikulx)-l. Suginanriku• Tokio. Japanujo. 22 jara studento
de agrunontio, deziras korespondi kun belga sanrideano oŭ samicieanino.
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G. FAES
J6, Schoenmarkt, 16
ANTVERPENO

LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAĴOJ

-- - -- Por via MUZIKO,

RADIO kaj GRAMOFONO

Por viaj esperantajoj,
libroj, insignoj k. C. 	P A S T ELOJ

Esperaotista Librejo
- 24, Bodenbroekstrato, 24

Tel.: 11.71 03 	BRUSELO 	SV'! I NI N E
kiu ankaŭ havigos al vi nucilingvajn Iibrojn.

• revuojn kaj gazetojn. kaj ĉiuspecan= 	sl.iihmatcrialon.
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REdA BELGA LIGO ESPERANTISTA

ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezirlanto : D -ro P. KEMPFNEERS, 19, avenue Montjoie. Bn►selu.
Vic-prezidanioj : S-ro M. JAMOTTF:. 44, avenue De Bruyn, Wilrijck- Antwerpen

S-ro A. TASSiN, 1, rue Saint-Jnseph. La Louvière.
Cenerala Sckretario : S-ru CI. VANDEVEi.DE, 878.  Peter Benoirlnan, Merella , ke.

SeIretarto : S-ro .1. VERDIER. 78, avenue Marie-doré. \\'oluwe-Saint-Lambert.
Kasistinn : S-ino J. PLYSON. 18.5. rue Jourdan. Saint -Gilles-Brueelo.

- KOMBINATAĴ KOTIZOĴ

Rega Belga ligo Esperantista kaj Universala Esperanto Asocio
(iEL kaj UEA kunigitaj)

I. Simpla membreco (enhavas membrccon al la Loka Grupa — se ekzistas — al la
Ligo kaj al la internacra organizaĵo; rajtigas ricevi la Bulrenon de la Ligo.
kaj la internacian kuponaron por servoj) ... 	.. 	fr	80

Familia membro (saine, escepte la Bultenon) 	40
II. ,1lembreco ken► inrin idcra aligo al la Internacia organizaĵo :

e) Membro kun Jarlibro :
kiel Simpla membro; ricevas krome la Jarlibron kaj ĝian aldonon ...	 125

b) !Membro Abonanto :
kiel membro kun Jarlibro; ricevas krome la monatan inrernacian gazeton :

Esperanra...	 ... 	190
c) Membro Subtenanio :

kiel membro-abonanto pagas pli altan kotizon por helpi la movadon ...	 350
IlI. 13onfaranta Membro memvole aldonas 25 fr. a! sia kotizo, speciale por helpi al

R. B. L. E.
• Pagu al via loka grupo; se ne ekzisras. al po§rĉekkonro 1337.67 de Reĝa Belga Ligo

Esperantisra.
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