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DE MALNOVA AL NOVA JARO 	 ,Cy7; te.
Jaro finigas. Nova baldaŭ kome.ncigos. Rapida trarigardo malanta ^ 41:die nt r 	,

ke nia•Belga nrovado daŭre revekigas post la dummilita stagnado. 	 ec-

tiántoj venas al ni, kiuj baldaïc siavice farigos viglaj batalantoj.
Nia nacia Kongreso okazinta en Brugo, certe estis la plej hel s e icj

postmilitaj. Tion ni 5uldas al la sindonemo de niaj 13rugaj samideanuj. ° Sen e
la 'venonta kŭngreso, kiu okazos en Spa, en regiono speciale alloga laù n ^a
vidpunkto, estos inda je sia antaŭulo. s•s 

Sur la internacia kampo, ni memorn pri la Internaeia Kongreso en	 lrne-
mouth. Ciuj kiuj gin travivis aligos al la sekvonta, kiu okazos en Pa > i . Multaj
aliaj Belgaj esperantistaj sendube deziros profiti la proksimecon de internacia
kongreso okazanta en la ĉiam alloga Lum-urbo.

Sed la preparo de tiuj kongresoj kaj ilia ĉeesto ne estas nia  mira tasko
por la venonta. jaro.

r Ni intencas pliintensigi nian propagandon, disvolvigi la gazetaran  servon,
klun ni revekigis durn la nuna jaro. Ni ankaŭ uzos aliajn propagandajn metodojn,

'sed hi ne forgesu ke la persona propaganda estas la plej efika.
Por efektivigi ĉion tion, ni bezonas la helpon de ĉiu Esperantisto. Ciu farti

propagandon inter siaj amikoj kaj konatuloj. 	`tt.

Ciu kiu estas preta preni sur sin parton, ei malgrandan de niaj taSkadj; sin
konigu al ni. Kaj precipe, ĉiu bonvolu akurate repagi sian kotizon, laït,.ntaniero
indikata sur la lasta pago de tiu-ĉi gazeto.

AI ĉiuj antaïcan dankon !

ESPERANTO KAJ RADIO

Ne forgesu ke la radio-dissendoj en Esperanto estas potenca helpilo par la
propagando• de la lingvo. Tiuj dissendoj estos dairrigataj mlr se sufiĉa nombro
da aitskultantoj sin konigas, skrihante al la dissendstacioj. Farti vian devon !

r....N..atentigas vin .ke la Esperanto dissendoj de la franca radio estas nun
aitdeblaj' Sur ondlongeeu 48 in. ĉiutage de 18.15 sais 18.30 h. La nova ondlongeco
estas pli oportuna, .almenaŭ laïc nia propra sperta.

_Pela .Radie informls ciin ke Ela Esperanto- dissendoj okazas iiumerkrede de
20.15 lis r 20.30 h. sur ondlongeco 48 M.
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Kompletan programon de la radio-dissendoj en Esperanto regule aperas en
.; Le Moustique » kaj en « Hurnoradio ».

Aŭskultu la esperanto-dissendojn kaj skribu al la radio-stacioj !

INTERNACIA KRONIKO
Admlrinde la lingvo Esperanto konservif;is sendifekta malgraŭ iuj provoj

de teoriistoj, kiuj ŝatis sian teorion pli ol la antaireniron de internacia helpa
lingvo. Esperanto. tiel hune konservi jis ke eia unuatempa literaturo estas
ankorair aktuala. c'ti restis tute Zamenhofa, dank' al la sagaceco kaj al la
energio de sia Akademio, en kiu la naciaj lingvoj havas delegitojn.

La membroj de Belga Ligo Esperantista, kies nomo estas en jarlibroj ricevrs
el Usono cirkulerojn per kiuj ilia aütoro, S-ro Kubacki, rekomendegas gravajn
ŝanĝojn en la alfabeto de Esperanto. Tiaj ŝanĝoj nullgus la antaŭan litera-
turon de Esperanto. La Norvega Esperantista Ligo, kies prezidanto estos
S-ru Stap-Bowitz, akademiano, rekomendas fidelecon al la Fundamento  de
Esperanto, ái konstatas ke la klopodoj de S-ro Kubacki povas nur disigi la
fartojn de la Esperanto-Movado; ĝi rekomendas al la Esperantistaro tutmonda
malaprohi liajn proponojn; kaj admonas lin, pur la utilo de la internacilingva
movado, ke li tuj iesigu sian suhfosan agadon.

Estas necesege ke la esperantistoj montru al la skeptika publlko. per sia
kumpetenteco en la uzo de Esperantŭ pur coloj fakaj (profesiaj, artaj, instru-
adaj, sciencaj...) ke la helpa lingvo tute taügas por eiuj servoj.

Je tiu vidpunkto ŝajnas al ni utile atentigi niajn samideanojn pri novaperintaj
gravaj libroj :

a Somera Universitato, Malmu 1949 » : tiu cent-okpaĝa llbro enhavas paru-
ladojn de dek eminentaj profesoroj .kaj akademiano, pri :. La laponoj kiu
kultura popolo; la Kimraj artofestoj; el la mirinda naturo; astronomiaj sensa-
cioj; ĉefprincipoj de la nuna internacia juro; el la fronto kontraŭ la malamikoj
de• la kultitrplantoj; pri la Sveda koopera movado; du svedaj humoristoj kaj
►Inu tlungara.

Maŝinoj, Mono, kaj Mondpaco eldonata de The Social Credit C°
Ordlnating Centre, Nottingham, England.

La . Internacia Scienca Asocio Esperantista, kin ekzistis antaŭ la milito, estas
restarigita. (sia oficiala organo,  « Scienca Revuo », okdekpaĝa jam aperis trifoje
dum tiu ĉi jaro. Ni s' arme konsilas al ĉiuj esperantistoj scienculoj fariĝi anoj
de I.S.A.E., kies efiko al la klera publiko povas esti grava por la antafieniro de
la esperanta movado, kiun ĉiu el ni devas helpi laŭ sia kompetentecu.

En Germanujo la Esperanta Movado vigle restariĝas; Esperanto- Institut en
Miinchen eldonis novan 	Esperanto Schnell-Kars 	 C. V.

NOV -ZELANDO
La 29an de Oktohro 1949, antaŭ 10 membroj de la Karoloreĝa Esperantista

Grupo, oni prezentis la filmstriun pri Nov-Zelando kiun pruntedonis al Belga
Ligo la Nov-Zelanda Fako por turisma kaj saniga vizitadejoj.

S-ro Pierre Paulus klarigis la lumhildojn legante la longan kaj tre interesan
tekston kiu akompanis la filmstrion.

La ĉeestantoj multe ĝuis tiun distraĵon kiu daŭris 1  rjz horon. Ili opiniis
ke la prezentado de tempo al tempo de tiaspecaj filmstrioj multe helpus al
varbado de novaj membrŭj.

La filmstrio estos disponigata al ĉiu membro de  B. L. E. kiu deziras in
uzi por paroladoj.	 P. -P.
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34a BELGA NACIA KONGRESO
Pentekosto 1950.

Ni multe esperas ke ni povos presigi la grandajn liniojn de la programo en nrn
estonta nuniero. Jam 54 personoj enskrihiĝis. Estas konsilinde ke la parto-
prenontoj aligru kiel eble plej rapide, ĝirante sian kotizon (50 frankojn) sur rla
poŝtiekkonton de Belga Ligo 1337.67.

35a UNIVERSALA ESPERANTO KONGRESO
Parizo. 5-I2 de Aŭgusto 1950.

La provizora prograrno de la Kongreso estas tre alloga :
La kongresejo estos la granda amfiteatro de « Sorbonne », fauna centro

klereca; dum la kongreso estos tie poŝtoficejo. La tradicia halo . okazos en la
admirinclaj salonoj de a Hotel Continental

La somera Universitato okazos en « Sorbonne ». Dum kongresaj kaj post-
kongresaj ekskursoj estos organizataj al diversaj partoj de Francujo.

r La francaj fervojoj donos al .la kongresanoj irdividuan rabaton de 20 %,
aŭ kolektivan rabaton de 30 '%.

Estos zorgate, pere de agentejo Cook, pri Tamhroj en bonaj hoteloj, laŭ
la' ĝusta prezo aprobita de la Pariza Prefektejo, pri kolektiva loĝado en liceoj,
ail ei pri loĝado sub tendo, por kongresanoj, kiuj tion preferus.

Niaj legantoj trovos aligilon kun tiu Ti numero. Ni tre konsilas al ili ke ili
tuj atigu por ĝui la favorajn kondiĉojn rilate al kotizoj, valorantaj gis 31.12.1949.

IIi do plenigu la ali filon kaj sendu ĝin al Belga Ligo Esperantista, 19,
avenue Montjoie, Bruxelles, kiu kolektos ilin. La monon ili pagu sur la poŝt-
cekkonto de Belga Ligo Fsperantista' '1337.67 Itiŭ Ia sekvanta tarifo valora
`is 31.1'2.1949 : •

Kongresano 200 belgaj frankoj.

Edzino de kongresano ... 100 belgaj frankoj.
Oejunuloj, ne pli ol dudekjaraj ... 	 40 belgaj frankoj.

De la la de Januaro 1950, ĝis la 3la de Marto, la tarifa estus :

Kongresano • ...

Edzino de kongresano ...
Gejunuloj... 	... 	...

NACIA UNUIcO DE PLENÆRAJ KLUBOJ
Ciujare, la internacia Federacio de la kampad-amatoroj organizas kongreson.

En 1949, ĝi okazis en Fontainebleau (Francujo) kaj en 1950 ĝi estos organizata
en nia lando, apud la loko kie okazos nia nacia kongreso de Esperanto. (Lago
de Warfaaz, ie Spa.) Estas doma;,1rc ke la du rnanifestadoj ne okazos samtempe.

Tamen, tre interesa iniciato estas notinda : dank' al la klopodoj de S-ro Joly
por Francujo. de S-ro Ducommun por Svisujo kaj de S-ro Henrion (sekretario
de la nacia ununig*o de la kluhoj de amatoroj de distrajoj en plena aero), la
« Royal Camping Club de Belgique » kiu devas organizi la kongreson en 1950
decidis aranĝi Esperanto-kurson por siaj membroj.

S-ro Henrion klopodos por ke Tiuj alvokoj kiuj koncernas dlversajn grupojn
eksterlandajn estu farataj esperante per radio.

Ni gratulas la « Royal Camping Club de Belgique » por ĝia iniciato  kaj
S-ron Henrion por lia agado rilate al enkonduko de Esperanto en tiu medio.

240 helgaj frankoj.

120 belgaj frankoj.

48 belgaj frankoj.
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constituer cet étalon, cas aderroe langue vivante bu morte ne rempllt les condi-
tions nécessaires.

(Résumé dun amide (Ie M. Enfile François. (I( uis l'Essor de I . F.$1,49,0110 On France.

quatrième Irimcslrc de 1949.)

35-a Universala Kongreso de Esperanto

Pariz.o — 5-12 Aŭgusto 1950

Kongresoficejo : 62, Avenue de Clichy, Paris 18, France

A LIĜILO

Mi alias al la 35-a Universala Kongreso de Esperanto kaj

kunsendas 	  francajn frankojn laŭ detaloj dorsflanke.

Familia nomo (1) S-ro, S-ino, F-ino

Antaünomo (1)

Profesio (precize difinita) (2)

Nacieco (2)

Strato kaj .numero

Urbo (kaj provinco) (I)

Lando (2)

Dato 	 Subskribo

(1) En nacia lrngvo. — (2) En Esperanto.

FEGA. F' LG•A LIGO S
ïr r._E. Ar r tS" A

Avei.ito ::`o tt,oie, 1 8,9

F3 r: U s L 0

	 ííaU DORSFLANKE
RIBU KLARE

bie per skribmaŝino

LA LANGUE AUXILIAIRE
AU SERVICE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

Le développement des relations intellectuelles internationales,. qui .a pris
tant d'importance ces dernières années, fait de plus en plus sentir le besoin
d'une _langue auxilialre internationale. La documentation technique est un des.
problèmes les plus urgents, mais c'est, en même temps, un problème très
complexe, car le développement qu'ont pris la science et la technique con-
temporaines a obligé les chercheurs à se spécialiser et, pour acquérir la- con-
naissance complète de leur spécialité,. ils doivent se tenir au courant des travaux
de tous ceux qui y travaillent dans tous les pays du monde.

Des efforts considérables ont été faits dans ce sens. Les travaux les plus
importants sont, en général, traduits dans les langues les plus répandues,
mais cela fait encore trois ou quatre langues à connaître au moins .pour la
lecture. II. existe dans de nombreux pays des revues spéciales qui contiennent
des résumés des prlncipaux articles parus dans la presse technique mondiale
et des bibliographies, mais la diversité des langues rend très difficile l'établis-
sement. de ces revues, et les erreurs possibles sont nombreuses, car les tra-
ducteurs ne peuvent pas être d'une technicité universelle. Il serait bien préfé-
rable que les résumés SOIENT FAITS PAR LES AUTEURS EUX-MEMES
dans une langue auxiliaire internationale, les bibliographies paraissant égale-
ment dans cette langue.

Au moyen âge, le latin était la langue internatlonale des savants. A l'heure
actuelle, il n'y a plus aucun savant qui écrive en latin, ni aucun jeune homme
qui rugisse aller suivre à l'étranger des cours professés en latin. Si dans les
universités de tous les pays des cours pour étrangers étaient faits en langue
auxiliaire internationale, l'énorme travail préliminaire d'étude des langues étran-
gères ,n'existerait plus et rien n'arrêterait plus la jeunesse pour aller suivre
les leçons des grands maîtres. Ces maitres eux-mêmes pourraient aller faire
connaître leurs travaux à l'étranger.

Que dire des congrès lnternationaux qui cherchent á mettre de temps à
autre en contact des spécialistes de tous les pays, pour étudier et résoudre
dans le cadre international les problèmes qui font l'objet de leurs travaux ?
l.es communications peuvent, en général, être faites en trois ou quatre langues
officielles, ce qui rend les discussions pratiquement impossibles, car un petit
nombre seulement des assistants peuvent y prendre part, qui ne sont pas
forcément les plus qualifiés. Les traductions nécessaires rendent ces discussions
fastidieuses et' interminables.

Il faut avolr assisté à l'un des trente-quatre CONGRES UNIVERSELS
D'ESPERANTO,. qui ont eu lieu depuis 1905 et oit, en général, une trentaine
de nations sont représentées. pour comprendre tout l'avantage que peut pré-
senter l'adoption de la langue universelle eomme langue officielle, dans. un
congrès.

'En ce qui concerne la - documentation scientiflque dont il est question' plus
hau 'il est encore à remarquer que les termes scientifiques utilisés dans les
différentes langues ne correspondent pas toujours. Deux mots qui, dans leurs
langues, semblent être la traduction l'un de l'autre, ne désignent pas toujours
le' même phénomène. Ces différences sont une grave cause dmerreurs et de -

malentendus. Pour donner une définition rigoureuse, ll faut d'abord une entente
sur la signification des mots courants à employer.

Il est donc nécessaire, connue dans les mesures scientifiques, de posséder
un véritable « étalon » linguistique aussi parfait que possible. Seule la langue
auxiliaire internationale, PARFAITEMENT LOGIQUE comme l'Esperanto, peut



(ekz. serĉadoj en sciencaj, ,Mi interesiĝas pri 	

KONGRES-KOTIZOJ

kis 31 Dee.

1949
eis 31 Marto

I950
Post31Marto

1950

	Kongresano   Fr. fr.

Edzino de Kongresano 	

Gejunuloj ne pli ol dudekjaraj 	  .

Subtenantoj 	

2.000

1.000

500

minimume : 1 .0 00 fr.

1.500

750

300

i
i

1 .800

900

400

PAGOJ SENDATAJ
Por kongresa karto     Fr. fr.

Por edzino 	

Por junuloj 	

Donaco al la kongresa kaso 	

Donaco al la blindula kaso

Sumo

Estas akceptataj ĉiuj pagiloj ŝanĝeblaj en banko, poŝtmandatoj, k.t.p.
Francoj prefere uzu la konton de poŝtĉekoj : 35e Congrès Universel d'Espé-
ranto, Paris N' 3208-57.

SPECIALA INTERESO

beletraj, artaj fakoj, ŝakludo, sporto — precizigi la sporton, k.t.p.).

Vegetarano (jes aû ne) 	

Antaünorno de edzino aû edzo 	

Antaŭnomoj de gejunuloj    

i
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LA LANGUE AUXILIAIRE
AU SERVICE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

I.e. développement des relations intellectuelles internationales, qui .a .pris

constituer cet étalon, car . aürune langue vi vante nu morte ne remplit les condi-
tions nécessaires.

(Résumé d'un ,rrlir:le de M. Émile François. dcuis l'Essor de hraperanto en Fronce.

qualrieme trimestre de 1010.)Iq.)

EXCELSIOR
H et Esperanto, dat uit een gedachte van vrede en verbroedering is geboren,

moest natuurlijk tut dit zelfde gevoel terug keren zo er een innig iets, een
hart, een ziel, in die taal zat. En wezenlijk is het zo gebeurd.

Esperanto werd uitgevonden, niet  door een droog geleerde, die oude teksten
had gelezen ; paradigmen van dode talen had leren vervoegen en met vergroot-
glas. en.snijmes de talen had ontleed. Neen, Zamenhof was een soort overmens,
met eÉnr h.epaald doel, met een ideaal, waarvan hij van in zijn prilste jeugd ,

gedroomd had. Hij won de volkeren bijeen brengen: tussen lieden verschillend
van .taal, ras en godsdienst een .broederbond  van gedachten en gevoelens doen
ontstaan,- dien . hij mogelijk en wenselijk achtte. Hij heeft de macht van .de
taal op de gevoelens ener menigte begrepen. En daarom heeft hij dien broeder-
band, die hlj tussen de volkeren  stichten wilde, als grondsteen een onzijdige
taal gegeven : het Esperanto. Op de onzijdige basis van het Esperantisme zijn
duizenden en nog duizenden. mensen van alle rang, stand, nationaliteit, gods-
dienst, enz., die voorheen vreemd van elkander bleven en  totaal buiten het
internationaal leven stonden, niet elkaar in betrekking gesteld. Zij hebben elkaar
leren kennen, schatten, en genegenheid toegedragen: zij hebben hun gezicht-
einder zien verbreden en de kring hunner belangen en hunner kennissen zien
groter worden, zonder in de verste verte iets te moeten prijs geven van hun
moedertaal, hun godsdienst, hun vaderlandsliefde.

ja, hij die 't Esperanto uitvond en de wereld inzond, liet als gemeenschap-
pelijk goed aan iedereen afstond die liet maar gebruiken wilde, en al zijn
rechten vals ultvinder prijs gaf. was een ideale mens, een mens met een hart.
een mens met een geest, een man met een ziel. De driedubbele kroon van
geleerde, van dichter en van philanthroop kon geen waardiger hoofd tooien

dan dit van tevens zo nederige Dokter Zamenhof.

Op - het eerste Esperanto-Congres, te Boulogne- aan-Zee (1905), bij het slot
zijner openingsrede, uitte Zamenhof zijn gevoelens door het diehtstuk « Preeo
sub la verda standardo — Gebed onder de groene standaard , waarvan men
hierna enige verzen zal vinden :

Al vi, kiun éiuj malsame prezentas,
Tot U, welke alle mensen zich verschillend  voorstellen,

Sed ĉiuj egale en koro vin sentas,
Maar welke allen op gelijke wijze in hun harte voelen,

AI vi, kiu kreas, al vi, kiu regas,
Tot U die sehept, tot U die heerst,

Hodiaü ni pregas.
Sturen wij thans onze bede.

Homaron vi kreis pe rfekte kaj hele,
Volmaakt en schoon hebt Gij het mensdom geschapen,

Sed gi sin dividis batale;
Maar het verdeelde zich al strljdende:

Popolo popolon atakas kruele,
Een volk valt wreedaardig een volk aan,

Frat' fraton atakas gakale.
De broeder als een tijger valt zijn broeder aan.
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Ho, kiu ajn estas vi. forto mistera,
Ho. wie Gij ook zijn moogt, heimvolle mach t ,

Aŭskultu la voĉon de l' preĝo sincera.
Verhoor toch de stemme van ons innige bidden,

Redonu la pacon al la infanaro
Hergeef de vrede aan cie kinderen

De l'granda homaro.
Van de grote mensherd.

(t. ittreksel r uit Rroldzen un de Geschiedenis der rvei.eldkial, von O. Van Schoor.)

BELGA KRONIKO
BRl;SELA GRUPO. — La tian de Oktobro okazis la jara Festeno rie Esperano=t,,

13nr cla (;rttp). Cin ĉecstia 5h personoj, plejparte cl Bruss•lo. El Anlverpeno veni,; ro samirl-

cttnot, inter ili S-ino St hoofs, S•ro .launtotte kun tin familio. kaj S-ino Chomettr, Io*ant•^

nuntempe en tos Angeles,

:\snik., ,ttntusfcro regls duin la l'esterao, kiu estu orct.tnizila honore nl S-ino .I. Plyson. de

longaj jaroj kasistino de Brusela Grupo. kiu nun ankaŭ prizorgas la finnnrnjn de Belga I.igo.

'Je ' ln deserto, parolacloj estis eldirarai de S -ro Casrel. vic- prezidanto cie Brusela Grupe.

D- ru -Kenspencers, prezidanto de Reĝa Belga Ligo Esperantisto kaj de Brusela Grupo, kaj de

S-eo `Inttmorle, tir-prezidanro de Reĝa Belge Ligo 1..sperantista. Ciuj esprimis sian simpation

al lu sindonu espernntistinn, kiu renlat e laboras pur la prospero de niaj organizajoj kaj dankis

ŝin pro la faritaj klopocloj.
Bela metuorajo estis Irausdunata al Sinn Pl yson. kiu siavice dankis per kelkaj trafaj kaj

e►itciciplenaj vorroj.
Fine disiĝis la kunFestintoj prontesante sin retrovi en Antverpt-no, je la testcao kiun preprura•

Verda Stelo s.

Programs de h1 renontuj l unsicloj. — Ejo : Brasserie Seint' lntiin. p lace da Grand Sablon.'

Grote Zavelplein, ĉiulunde ĉe In -ena.

Derrtahro 	 San. parolata ĵurnalo: la Itan, je IQ.30 h., S-ro Van der Stempel

gvidos perlektit,an kurson; je 20.15, Zamcnhofa vespero. cnkonduko de D -ro Kempeneers,

legsado tl. tearrajn • George Dandin >, kun S-iroj Elly Srores. Songel kaj Stern, S-roj tinstel.

Sengel. Verdier kaj Hart: la ,aart. S-rn L'I fust, s Prontenado tro la prthistorio e; la 26an.

Nov-lelando. filmprezentado de •ro Verdier.
lanuaro 1930. La aan. novjara Iilwrtentpo. ne okazos kunveno: la San, je 19.30 1,..

Sro Vtin der Stempel gvidos perfektigan kurson: je 20.15. parolata ĵurnalo: In t6rtn. S-to

Castel. . Flinajoj v: la 25tut. ĝenerala knnsido. parolado de la Prezidanto. raportoj de la

Sekretoriino kaj de la Kasistinn, elektoj: la 3oan. S-ro Van der Stempel. : Asoma energia -ti

I ehntnm, — La (ton, parolata ĵumela: h1 raan, je la 19.30 h.. S-ro Van der Stempel

gvidos per{ektigan kurson; je 20,15. S-ino Songel, s Ni werkos romanren s; la 3oan, S-ino Elly

Stars. + Dumvintraj artaj okazintajnj >,; la 27an. S-inn Levas, s Baha'ismn s,

Marta. -- La han. parolata ĵnrnaln: la taan, je 19.30 h., S-ro Van der Stempel gvidos

perfektigan kurson: j.' to.r5. S - ino Ernsr gajigos la ĉeestantaron.

ESPERANTiSTA KRONIKO
NOVEGUJO. — En lernejo por hlinduloj en Trondheim, Esperanto estas devisa fekct.

Gin instruas tic S-ro Karkerud, blinda instruisto.

La norvega lieu por hlinduloj komencis donc tiu ĉi somero korespnnrian kurson en F.speranta.

(Augot Helrer4sd. Oslo. 24 -9- 1949.)

ANGLUJO. — I)wu inlernacia konlerenco de hlinduloj okazinta en Oxford la u 3an cle•

Aŭgusto 1049, la sekvanta tento estls pritrmkrara : s La loko de hlindulo en la moderna vlvo.

Estls legataj gratulleteroj de S-ro Truman kaj Attlee, de reprezentantoj de U.N.O. kaj de

blindaj esperantistoj kunijjintaj ankaŭ en kongreso en Bournemouth.
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L.a konferenco akceptis la sekvantan decidon : « Konsiderinde ke, en mulrnoiuhraj '•tnthtj  "•'s-

Esperanto ligilo estas alriatata Fonto de dokumentado kaj insrruo por hlinduloj, ln konferen:o
rekomendas tiun revuon kaj esperas ke la amikoj rle Ia hlinduloj donos al ĝi slan rnaterion
kaj ruoralan subtenon. 	 (El f-a ('aorte Rlanclte, okiohro r1949-)

r\ŬSTRIJJO. — •l•ntlnondo Adresarn de la Fsperantistni (T.A.E.) 1950. anonens sian
aperon por la 17a dr Aprilo solo. Linularo pur t•rtyendoj Iia de Manu 1930.

Kotizoj : enpreso de la adreso kttn t•ventuala 3vorta anu►n•eto: 3 internaclttj resiwndkupunul.
l'or pli longaj anoncoj po t plia resp ondkupono por ĉiuj :diaj' 3 vortoj. Mendu de la adresiro :
lu respondkuponoj.

Sendu tuj viajn mendojn kaj respontlkuponojn al Interntttla Esperanro Mnzt•u, t. Iloti,urt!.
Barthyanystiege. \Vien. Aŭstrujo, 	 •

internaciu Esperanto Mureo. 1. 1 .lofburg,'

▪ 

Barthyanystiege. \Vien, Aüstrnjo, kolektas librojn.
broŝurojn. gazetojn, flugloliuju, gvidilojn. insignojn. kongresajojn. cirkulerojn pri F..speronro, kaj
krome ĉiun materialon pri kiu ajn mondhelplingva slstemo. Posedos nenion post 1938.

Hel pu pliriĉigi la Esperanto-Muzeou sendate ĉiun materialon kiun vi • ne` tezonas kaj kiu
pav'as esti :stilo rtl ĝi.

BIBLIOGRAFIO
— 1,•l:ssor c!, I Lsperanlo tro fronce et dans le Monde, apaĝo prundforniata prnpaganda

gazeto, en Franea lingvo. La notai numero (i940) enhavas artikolojn de Jules Julien. (jenrrtdo
Bastien, Camille Aynumnier. Pierre Petit. Georges Avril. R. \Vaber kaj Ensile François...

Pro sia tre diverstenus enhavo. Iq gazero estas tre taŭga propagandilo par Irtua-lingvanuj.
Ci .. estas havebla per pago de po 1 Fr. per ĉio ekzensplera a) po'stĉekkonto r537.67 de Reĝ.t
Belges Ligo Esperantista, Bruselo.

-- Ps'ederlwtdu Katolilto, t s. Viortastraut. Eindhoven (Nederinncln) presigls teleton-nontliston

kim, propagando por Esperanto rlt nacia lingvo. sur mezrlika blanka knrtonaí kun -verdit "itapiëitso
kaj verchi stelo. ,Preto t 3 -ekz. pur t reapctndkuponn.

ANONCETOJ
— S-ro M. OTCENASEK, .lnsefnv 178. Cchoslovakujo, -deziras interŝanĝi poŝrkartoju,

lilatele afrankitajn leterojn; poŝtusarkojn. gazetojn. k.t.p,
- S-m VI, KUSNIRENKO, ,lotsefos I ;o, Jaromer 11. Cehoslovakuju,  deziras interŝanĝi

twŝtkartojn. lererojn. poŝtmarkojn, gazetojn. k.t.p. 	r	 -• -

-- S-ro l'. AMYE, Esperanto Grupo sla Toering ('lub de Franre. 65. avenue tle la
Grande Armee. Paris (F'rancujo). petas gekorespondantnjn pur siaj geleruantoj.

- S-ro II, ASANUí"IA. i5. Mot: anloto. Mizudo, Amagasaki, Ilyoga, Japanujo, d earlts
korespondi pri diversaj temoj.
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REPAGU VIAĴN ABONOJN AL EKSTERLANDAJ REVUOJ
pere de

BELGA ESPERANTOr-rTNSTITUTO
26, Oostenstraat — ANTWERPEN — Poŝtĉekkonto 1689.58

Heroldo de Esperanto

Literatura Mondo ...

La Praktiko ..

Sveda Esperanto Gazeto « La' Espero »

La Instituto havigas ĉiujn Esperanto-eldonajojn kaj abonojn je egalvaloro
de la originala kosto. Anstataŭ uzi la multekostajn respondkuponojn, profitu
nian peradon.
11111111111111111111111111119111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIII11111111111111111111I 	 1I11I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

bfr, 165,—

Mt. 150,-
bf r. 84,-
bfr. 60,—
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LES ENTREPRISES

DERKS G. FAES
= 	 16, Schoenmarkt, 16

226, Rogierstrato, BRUSELO 	 ANTVERPENOTel. : 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAĴO)

	 Por via MUZIKO,

RADIO kaj GRAMOFONO

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

LibreEsperaotista
-

ja
PASTELOJ     

PASTILLE PECTORALE 

	24, Bodenbroekstrato, 24	
SVV  I NJ NI ETel.:11.71 03 	 BRUSELO_ kiu ankaŭ havigua al vi nacilingvajn librojn. 	 EN CIUJ APOTEKOJrei'nojn kaj gazetojn, kaj ĉix:,pecan

skribmalcrialon.
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REĜA• BELGA LIGO ESPERANTISTA :§-_
ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezidanto : D-ro P. KLMPE.NEERS. 19. a venue Montjoie, Bruselo.
Vic-presidantuj : S-ro M. JAUMOTÏE. 44. avenue De Bruyn. Wilrijck-Ant verpen

S-ru A. TASSIN. 1. rue Saint-Joseph. La Louvière. 	 _=

Ceneralu Sekretario : S-ro Cl. VANDEVELDE. 1.78. Peter Benuitiaau,. Merel,eke.
Seltreturio : S-ru J. VERDIER. 78. avenue Murie•José. Woluw•e-Saint-Lambert. 	 -

Kusistinu : S-ino J. 1'LYSON. 185. rue Jourdan. Saint-Gilles-Bruselo..

KOMBINATAJ KOTIZOĴ

Rega Bela ligo Esperantista kaj Uniyersala Esperanto Asociog 	 g
E 	 1. Simpla membreco (enhavas membrecon al la Loka Grupo — se ekzistas -- al la
E E

Ligo kaj al la internacia organizajo; rajtigas ricevi la Bultenon de •la.ligo,
k aj la inrcrnacian kuponaron por servoj) ... 	 ... 	 ... 	.., 	fr 	80

	Familia membro (same, escepte la Bultenon) 	•• 	
•••
	40	 = 	1

II. Mernbreeo kmar individua aligu al la lnternacia organizajo :
e) Membro kun Jarlibro :

E	 kiel Simpla membro; ricevas krome la Jarlibron kaj tian aldonon ... ... 	 115
b) Membro Abonanto :

kiel membro kun Jarlibro; ricevas krome la monaran internacian gazeton :
a Esperanto :... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 	... 	...	 ... 	 ... 	 ... " ... 	170

E	c) Membre Subtcnanto

	kiel membro-abonanto pagas pli alran kotizon por helpi la movadon ..... .. 	300	 =_

= 	 III. 13onfarantu Membru memvole aldonas 25 fr. al sia korizo. speciale par helpi al 	 E
R. B. L. E.

Pagu al via loka grupo; se ne ekzistas, al poŝrĉekkonto 1337.67 de Reĝa .Belga Ligo
Esperanrisra.

-1IIIIIW l111111111111 1lI11111111111 11 11111111111 111 11111111111 11 11111111111 111 11111111111 111 11111111111 11 11111111111 111 11111111111 11 111111111111 11 1 11111 11 111 111 11111111111 11 1i

Unp. LIELENS, S. P. R. L., 18. rue de la Princesse. Bruxelles. — TĈléphune 21.10.98
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