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SPA KAJ LA ALTAJ FANJOJ
Ce la sojlo de la Ardenoj, Spa, la urbo de la junecfontoj, kun siaj ardezbluaj

tegmentoj kaj sia romana pregejo lokita sur monteto, havas ĉarnion tute
propran, kiun jam prikantis Ronsard :

On dit. anry, qu'en Ia Forêt d'Ardenne
Dessous un rheesne ondove une fontaine...

(Oni diras, amiko, ke en la Ardena arbarego, sub kverko ondigas fonto...)
La lando de la puhonoj (fontoj) konservis la saman aspekton, la saman

animon kid en la tempoj de la Renesanco. De supre de elektita vidpunkto oni

ViiInĵa de Spa : Latin°, karma()  kaj baneju.

povas admirl la felibn valon. La jarcentoj nenion 	 Same ridetas, same
allogas la naturo kiel en la malnovaj pentraĵoj kaj akvafortoj. Vojetoj surgrimpas
la sudan deklivon tiis la altaĵoj de Berinzenne kaj Prorrime, tra rava arbarego
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el kiu ŝprucas malsupren klaraj kaskadetoj, kies voĉo similas la sonojn harmo-
niajn de harpo. Tien venas la artistoj kaj la agemuloj, scri•ante la absolutecon

de siaj revoj.
Tlu nekomparebla tutajo de arharoj, de altajoj, de valoj kaj de vidpunktoj

unikaj, la sanigaj ecoj de la a puhonoj » kiuj fluas Citdoke, ĉiuj tiuj elgmentoj

faras el Spa nacian riĉaĵon ne plu ignorindan.
La Spa'a kamparo estas la haltejo kie la grandurhano, lacigrta de tirana

civilizacio, retrovas sian ekvilibron, meze de paciga paradiza pramondo. Ci
perfekte tairgas Por la moderna turismo, en kin la sporto ludas iefan rolon kaj
kvazaŭ penetrikas de natura harmonio.

La kialoj de tiu antairdestino kiel sportlando kutias antaŭ ĉio en la sanigeco

de gia klimato; en la gusto de triaj akvoj kaj en tiu gamo de altecoj kies
amplekso rimarkigas precipe, sur la suda parto de la valo, kie la dekliveco
pasas grade de 225 gis 575 m.: en gia situacio en plena naturo, iamaniere aparte
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lignolahoristaro de pentristoj kaj lakistoj naskiginta el la tuta poezio lcviganta
el kiaj ravaj pejzagoj.

Nuntage oni noma's Spa e La Perlo de la Ardenoj >- pro la formo de la
miriadoj da karhogasaj veziketoj de triaj 5atimarrtaj akvoj, kaj eble ankau pro
la delikata nuanco de tria aŭtuna ĉielo.

Kaj la blua ĉielo, elokventa kaj plena de animo, kovras tutan landon el
valoj, el suproj, el montetoj kaj el spronoj, de nesupozebla diverseco, riĉan de
ĉiuj imagehlaj turlsmaj rimedoj; tiun landon el arharegoj kaj ardezoj, meze  de
kiu rapidas malsupren la torentoj naskitaj de la fanjaj e gothas » en kiuj la
ĉiela akvo ripozas kaj poste mairapide penetras la deklivojn de la ebenikantaj
montoj.

Hoëgne kaj Wayai, Statte kaj Sawe, Ru de Dison kaj Roannay, kiom dolfaj
estas sur niaj lipoj tiuj nomoj kiuj elvokas la argentan juvelaron de nia kara
lando !

Renkonte al la Wayai kaj al la Hoëgne impetega, venas Juslenville la romana,
kies esplorfosajoj ne ĉesis nin mirigi, kaj Theux la mezepoka, kun siaj mozaj
konstruajoj altsojlaj, kun malakutaj tegmentoj kaj duopaj fenestroj, kun siaj
stratoj pavimitaj per la dikaj sablotonoj, naskigejo de Ileroeco kaj gloro kantita
de Walter Scott, priskribante la epizodon de la 600 hravuloj venintaj el la
kvin distriktoj de la rnarkizlando; Theux, princlanda bastiono kurr sia malnova
vendejo, sia kapeleto meze de la placo, la domo de la prefekto sub la monteto
de la malnova kastelo de Franchimont, kies ruinojn skuas la vento.

Sekvante la Hoëgne kontraiifluen, laülonge de la arharego de Staneux kun
kiaj ne sufire konataj suproj de Plalnfays, nomoj de vilagetoj tintas ĉe niaj
oreloj kvazaŭ sonorlloj : Sassort, Sasserotte kun sia Malnova farmo-kastelo,
Polleur, fama pro sia kongreso de patriotoj dum agoniis la franca regeco kaj
Sart la fanja vilagego konservinta ĉirkaŭ sia granda placo tiom da memorajoj
tie la estintecm. En la centro, tupobenkoj kaj la kolono de la Perono de la
XVa jarcento, emblemo de la prapatraj liherecoj de la bona lando de Liego.
Sur la fundo de la iom deklivanta teraso, la dlktura pregejo, kapvestita tle vikun-
ĉapelo, gardadas la animojn de la rnortintaj parohanoj kies tombtonoj estas
masonltaj en la fortikaj muroj. Apude staras 'la kverko antikva kin konis
Karlomagnon : la koro malplenig►as, la trunko estas kava, sed radikegoj fiksas
la arbegon en la ardezo de la altaj suproj.

Sub la ombro de tiu giganto, dometaĉo kie regido vivis feliĉa, ĉar libera,
la lastan monaton de la okupado. Sart posedas ja tiom da memorajoj kaj hum
da allogo ke estas necese restadi tie por malkovri ,ian tutan larmon.

Sur la alia deklivo de la supro de la Spa'aj Fanjoj, ku ŝas Francorchamps
kun sia valeto de la Roannay, unu el la plej belaj kaj malpli konataj kun
siaj vilagetoj t e flanko de montetoj, kies nomoj ankoraŭ tiom da poezio aldonas
al la rivero naskitrinta el la Malchamps : Roumez, Neuville, Ruy, Moulin du
Ruy, Andrimont, Exbomont, Chevroulteid, tiom da haltejoj dum sennombraj
kaj ĉarmoplenaj prornenadoj.

Francorchamps, fama hodiait pro sia aütomobila ĉirkairveturado, antikva
limo sur la Ruga Akvo, dependajo de la abata princlando de Stavelot, kies
u Cinze l-larzé » gastigis siatempe severmoraj monahoj, ankorail kolorigita
dumprintempe de la oro de la narcisoj; Francorchamps, kun iaj vilagetoj de
Ster kaj Hockay, kun la farmobienoj de Charmilles, finpunkto de la plej impresiga
el la valoj fositaj tie niaj torentoj. Pli malproksime, laŭlonge de la \Warche,
ni atingas Malmédy.

Malmédy kun giaj tri gojaj silaboj de karnavalo kaj entuziasmo, Malmédy,
malgajige fama dum tiu i i milito, viktimo de nura taktikeraro, suferinta pro la
krimoj de popolo kiu teruradis gin; Malmédy, la ĉiam valona, kun la gojigaj
sonorilaroj de iaj du turoj, kun triaj malnovaj rnuzik- kaj kantsocietoj, niaj
antikvaj kutimoj, pri kiu gi tiom fieras kaj gia plaĉeco kiu eliras tute el la
malnova horo e Del nuta di Maye »; Malmédy, nia fratino, ĉe la front°  de nia

1.0 lago (I(' Wurfaaz apud timu.

de la trenliga vivo de la XXa jarcento, kaj ankaŭ en la ekstrema ŝangigemo
de kiaj pejzajoj. kiuj prezentas, laù la ritmo de la sezonoj, impresojn ĉiam
novajn, en kadroj ĉram allogaj, kie la samaj gastoj konas la favoran renovitri
ne pezikinte de la plej eta ombro de lncigo. Tiel klarigas la entuziasmo de la
junttlaro por tiu regiono privilegiita, kie la naturaj belajoj florigas la plej
sekretajn aspirojn de nia generacio : la vivo, la poezio kiun ĉiu portas en si
kaj klopodas traduki kiel li povas.

Rimarkinda estas la urheto, enprofundigita en la valo de la Wayai.

Krom grandaj avenuoj modernaj, ekzistas, en la kvartaloj de la alta urbo,
malnovaj loketoj, forgesitaj stratoj kun siaj rondaj pavimoj kaj la ombroj de
siaj malakutaj tegmentoj.

Jam en la XVllla jarcento, Spa konis la unuajn radiojn de la famo. Malnovaj
hoteloj rememorigas al la vizitantoj la nomojn de la eminentuloj kaj kronuloj
kiuj iam restadis tie. Kaj tiam, en la ĉeesto de tiuj atestantoj de forpasintaj
tempoj, ni pli bone komprenas kial Spa, penetrita ankorail de la franca ĉarma
de antair 89, estis nomata la .< Trinkejo de Efiropo » , lait esprimo kiun ni tamen

opinias iom tro proza.

Ci restis la granda turisma centro de la Ardenoj kun ĉiuj karakterizajoj de
la akvourbo : siaj alte taksataj Banoj karhogasaj kaj torfaj; naturo en kiu la
hiologiaj ekvilibroj estas garditaj savaj, naturo emociiga, kun kiu perfekte har-
monigis ĉiuj sportoj; la paciga kvieteco de siaj altaj Fanjaj suproj, kaj fine sia  
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bela parko de latineco kaj finfine, super ĉiuj tiuj valoj de lando kun reliefo tiom
diversa, sur la vasta ebenejo kie postrestas ankoraŭ kelkaj kverkoj oferitaj al
la malamo de la vento, maljunaj luktistoj multbranĉaj, kies turmentitaj korpoj
gajnas ckkapti la kurhaĵojn de la ĉielo, la Fanjo mistera kaj sovaga kun iaj
specialaj hestaro kaj vegetajaro, siaj legendoj, la Fanjo de Jean d'Ardenne,
de Albert Bonjean, de Appolinaire, de Lebrun kaj de Richard Heintz, kiun la
versoj de Elysée l -larroy tiel delikate kaj simple difinis laŭ la eterna ritmo
de la sezonoj.

Spa estas la centro de tin belega regiono ankoraŭ ignorata de tiom da belgoj
sed kiu vekis ĉc eminenta eksterlandano, admiranta Lin de supre de la
turo de Botrange, tiajn vortojn : « Kiel estas chie ke en tiel malgranda lando
trovigas, en tiom malmulte da spaco, tiom multe de mirindajoj, meze (le kiuj
la homo povas ankoraŭ resti fidela al la naturo ? x

Cu tie ne krt as unlt el la plej helaj pecoj de nia Valonujo, tiu milda lando
kian impresas ĉitr vekiĝo, kie la kantoj ekflugas el la sunfontoj por resti en
niaj kuroj tiel longe gis kiam tiuj blondaj vojoj portos la ĝojon de la simplaj
homoj en tiu ĉj mondo ?

Olt ! Valunujo. Ol1 ! nt,tlnuv;t Luido  de Licĝu,
Kara Ardcno 1

(;. BARZIN.
(Espertntigis l-l. CAS'l'EL.)

34a BELGA KONGRESO DE ESPERANTO
Spa, de la 27a gis la 29a de Majo 1950.

PROVIZORA PRO(iRAMO
'Sabaton 27an de Majo.

I Sa h. : Malfermu de la akceptejo.
I 7a h.: Labork unsido.

20.30 h. : Interkonatiga vespero.

Dimanĉon 28an de Majo.
8.30 h. : Sankta meso en la Sto Remakla Pregejo kun esperanta prediko.
10a h.: f '1ordemeto al la monument° al militmortintoj de la du mrlrtoj.

10.30 h. : En la Urbdomo, la Urbestro kaj la konsilantaro akceptos la gekon-
gresanojn.
Je la eliro de la Urbdomo, fotografado.

l la h.: Ôenerala kongresa kunveno.
13a h. : Festeno.
16a h. : Vizito de la banejo « Etablissement Thermal de Spa  ».

17a h.: Koncerto t e la « Parc de Sept Heures » je la honoro de la
gekongresanoj.

20.30 h. : Koncerto aŭ teatrajo ĉe la Kazino de Spa; eventuale balo.
Lundon 29an de 'Majo.

9a h. : Vizito de la modernaj uzinoj por la enboteligo de la Spa akvoj
en Spa Monopole.

Diversaj ekskursoj piede, veturilo, vizito de la urbo kaj ĉirkaŭajoj. Poste
komuna tagman o ĉu en la urbo, ĉu en la ĉirkatrajo de Spa.

POST LA iNTERNACiA KONGRESO EN BOURNEMOUTH
Nia Prezidanto estis komisiita reprezenti la helgan registaron dum la 34a Kon-

greso de Esperanto en Bournemouth.
Li verkis detalan raporton, kiun li persone transsendis al la Ministro por

Publika lnstruado, S-ro Léo Mundeleer, dum oficiala akcepto, kiu okazis
la 9an de Decembro 1949.
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Kelkajn tagojn poste li ricevis oficialan leteron kies tradukon ni publikigas
sube :

\llNl' I hl:10 POR PUBLIKA 1NSTRUADO
Kabineto de la 'linistro.

Sin joro Prezidanto.

borie riceois vian leteron, kun ĝiaj celdunoj rilutautuj cd lu 3 tu Internuclu Kungrecu

de Esperanto.

Mi dankus vin pro lin ko►nurtikuĵu kuj grutnlus vin pro ln !Ingrld,' °tenrec° montrant de

Iiolgu Lutra Esperantisto.

Boneolcl akcepti, Sinjoro P,ezicicmto, la esprimus' de 'niaj plej bunuj sentoj.

I.0 Ministro.

(s.) Leu r 1L'NDF.1_EER.
Al D n, P. Kempencer,. Prezidanto tie Itcĝa Belga IJ'o F:speranlistn.

ESPERANTISTA KRONiKO
:\Ŭs I'Itt.'.IL). — La landa Fcderacio rememoripas pri kelkaj sukcesaj akirilaI clam  la

jaro I1)(0. Lui fcclcracin kanceliro D ro Figl kaj Ia instruministro D-ro i Iurdes snbskril.,is la

pctskribon al O. N. U. permute kaj en In nomo de la 630.000 membroj  de sia polirika partio.

1.a re{lislaro subvenci:ts  Ia landan esperantistan federacion:  ĝi eldorris Esperanto- puâln rctrkon: ĝi

iIINjuis la Esperantislojn okazigi la 36an L-'nivcrsalnn Esperanto - Kongreson en Graz dum 1951.

En .luliu 1049, okazis en Graz la nacia kongreso, kiun ĉeeslis 450 personaj: inter ili estis

In ĝeneralpoîtdirekloro, D-ro Ds+'orsclink, kaj S-ro ;%linistro D-ro Frenzel. Esperanto placo

estls nomata.

En In Universit.tlo de Vicno estis uranĝitaj  diskutoj pri motalliagtvaj I,rublentoj. kiuj donis

elllecon fervore pledi por Esperanto.

Radio-clissendnj okazis el t ri scndstacioj (\Vien i, W'icn II kaj Graz).
— l.tt nacia kongreso okazos en Vicno de la 27a ĝis Ia 300 de >lnjo 1930. Stmidennoj

el eitij landoj esras koro invitntaj. Adreso  : \Vien I. Neutorgnsse. 9. Aŭslrujo.
- Kongreso de fen'ojisloj en 1950. — lnlcrnacia Fervojista Esperanto Asocio organizos sian

duan internacian kongreson de la t7n ĝis Ia 2in de Majo 1930. en SalrJturt,► (Aŭstrujo).  Prra

informojn ĉe I'ostfaclt 65. Salzburt; I.

NFDFRI NDO. — La \lin Kongreso de la Nederlcu lcla Esperanto t inuiĝo « La Estuutu

estos nia », okazos en (*roningen la 8nn, la 9an kaj Ia t out de Aprilo t 950. La Icongreskotizo
estos antaŭ la ra de Marta, 2.75 Guldenoj: tie la la de Marte ĝis la fino de (Marto, 3 Guldenoj:

post Ici ta de Aprilu..5.23 (- uIclem)). La prezoj pur la komuna lunĉo kaj fesrumanĝo, Ia 9an de
.\rilpo. estas 1.75 kaj 2.2' Guldenoj (inkluzive trinkonmltn). La prezo pur la ekskurso tri

C:ronineen ĉiknŭajoj Ia toan, estas 2.25 Guldenoj; la varma lunĉo kostas 1.73 Gulclen°.

Anoncu vin plej baldaŭ kaj mendu hotelĉembron aŭ  gnstloĝadon ĉc privnttiloj ĉc :

Sinn L. de Vries-Knnning. sekretariino, \Vitte (Ic \Vitkrstraat, 25. Groningen:

S-ro N. Alhors, kasisto, Ernst Casimirlaan. ta, tel. 206.0.1, ĝim 536.ct1 I. (Groningten.

GERMANUJO. 	 Laŭ artikolo aperinta en Svenska  Esperanto Tidningen 11- 12, • 194v.
ni rksrias ke nun Esperanto estas instruata en popnllernejoj  en Berlin.

— Frtkonduko de Esperanto en lenejoi. — La registraro de Unterfrankcn (Reinlando) decidis
enkonciuki ia instruaclon de Esperanto en ĉiuj Ierncjoj sur lihervola bazo. Depost Pentekosto

okazas kursoj, kun pli al 200 partoprenatoj. 	 (Laŭ Sois(' Espero.)

FRANCUJO. — Postkongresa semajno en Angers. — L.rt Esperanro Grupo en Angers

decidis organlzi inter-nacian semajnon en sin urbo ;IOSI In Universaln Kongreso en Pariso
(5 - 12 Aŭgusto r95o) por permesi al alilanduloj plilongigi sian restadon en Francujo. Oni zorgos

pri restacio laŭ Ia plej agrablaj kaj rnaLuulrekostaj kondiĉoj. Pur pliaj sciigoj, sin turni al
Esperantista Grupo. 28. boulevard DescazeauLx. Angers (Francujo).

,t TS NO. — Asocio de instruisloj de Usono propugetndas Esperanton. — National Educa-
lion Association of llse Unitecd States. la plej gronda asocio de instruistoj de Usono publikigis
varbohroiureron 16pagan pri Esperanto. Cü aperis en famkonala serio « liuglolioj por ment-
klcrigo s, Gl citls verkita de la Centra Oficejo de la Esperanto-Asocio de Norda Ameriko.
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BELGA KRONIKO
ANTVERPENO. 	iom, Verda Stelo. — Sabaton, la dian de .Januaro. In e Verda Stelo ta

aranĝis sian jaran lestenun, honore al sia prezidanto S-ro Jawnuttc, kaj al lia ĉarma kaj sindona

edzino. CJi okazis en la restoraciejo • De *hun ., PeIik;u►nstraal.

^ 1111ri►j maillavai kaj novaj membroj de ht c riq ü ĉc(cstis; tuta karavano venis aŭtobuso.  cl

Je la deserto, toastuj estis el<lirataj de S-inn Srltuoîs, vidvimu de la ĉiam bedaŭrala hrana

Schmits. fundint() de la • Verda Stelo •: ŝi mrmorittis pri ĉio kiun Faris Srto  .latlnlntre kaj lia

edzino. dum ht daŭro de 33 jaroj. por la internarin lingvo, por la ttulverprna loka t-fntpn kaj

pur Belga l_igo. Belaj floroj estis dunocittrtj al  S-ino Jawnutte•, kal daŭra memoraĵo lrausdonita

al la icstata sntni leono.

S-ru Vern►andere legis plorojn Irlcrujn  kaj Telegramojn, kiun alportis, rl diversaj balgctj

urboj kaj lokoj, lu korajn gratulojn de samideanoj mallie•lpdtnj ĉeesli persane la lesteion.

S -rn ('asiel parolis nome de I,1 bruse.laj esperantistnj. L)-ro Kr,iipeneers gratulis la sinclo

m•tnalt Vic Prrziduntun de Belga Ligo, i.i remenlorig►is I;1 inultnomhrain rsperantistijn lcatojn

kaj rrrcntoniojn kiujn li jam partoprcnis en Antvrtlocno kaj elvokis ntel nurue) dc kelkaj

nmlaperintnj nntverprnuj Eervoruloj. Tiu brila pasintec:u tertigas ke en 1.1 estontu ankaŭ lu

4 Verda titolo s. CIH (lre hri j uà en la Esperanta stelarn.

S-ro Jauawltc koro dankis• je sia nenlo kaj nome de sia edzino. pro la nlultnunlbra ĉeestu;

li spet. iale dankis la brusclajn gr)nnikojn, kluj tie! II dtrann re. kaj la aliajn itreeestunluin

pro la diversaj montroj da !amnistia. Li ntemorigle La glorajn jarojn dunt kiuj prezidis S-ro

Schools. Li npinŭdigis la H ontojn de S-inuj St-hnols kaj I.ucette Faes-.Iansscns. kaj de S-ru

l`'lorris 1)r Krk-l itere. kiuj, kun li. helpis S-ron Schools je la unua restarigu de la Grupo post

la unun mcndolilit() dam la jaroj rc r9-1920. Li uLis la okazon por rtIriIit:i tre serioze In

ĉreslanrujn membruin pri la nepra neccseco kune n:prenl la ili.r:•ktadon da in grupo por cerligi

ĝian daŭran vivadon.

Posr kelkaj emociplemaj vortoj  de S-ro Faes, kint promesis siin tutan helpon al la Prezidanto

en lin venonta tasko, ĉini disiĝis, konservant<• hrnu 1 nten►oron  pri riu agrabla kaj amiko vespero.

RR(.CA GRLIP(_). — I_a 2aan dc derrutbru okazis la lasta leclono <le Ia vintra kurso.

La 27an. estis prezentata In libnstriu pri Nov-Zelando. l.a ĝenerala jarkunvrnu okazis la

raan dc januaro. Ll la prezentitaj raportoj rezultos grava progresado de la grupo dura In

pasinta jaro. Estis ununnin( elckratnj kiel konnitalnnoj : prezidanto. S -ro Poupeye: via-pre-

zidnntoj. S-roj G. Groolbaerl kaj FI. VerplaWrk,•; sekrerario. S-ra Demeulenacre: kasistino,

F-tua l:s. Van Parijs: li,rIpn sekretario. S ro )ndem: konsilontino, F-Ino Roerchcmut.

— Praliron t) da lu rmallluj kunsidoj, — Ordinara kunveno : ĉiunldrdc je la dois en la

sid(jo e Gaude ') I - loorn- Cornet d'Or •; komitato kwtveuu la unuan mardon de ĉiu monato

en sat ait e•ju. de In rera ĝis In 20a.

Perlrkliga kurso estus dunata dum la ti ma duonhoro de ĉiu tadinarn kunveno. La restanr',

tempo estus dediĈato laŭ sekvanta protiramo :

Januaro : 24au. debato < Par kaj kontraŭ daia ado: g tan. kartludado.

l'rbruttro : ^t►n, rttkontado: t.jan. ienaado de poeziojo: 2 tien. ntalFio:ilaj vurluj; 280n.

legado de interesa artikolo.

N'lartu : 'an. trnzfarado: t jan , societaj ludoj: 2rart. Irrnado de poeziajo: d.mtn ►. duupn

kunvcrsae io kun posta raporru.

Plie ekzistas plano pri partoprc:nu en halo, organizu de ntirttivespero kaj prezentado de
turislno filmo pri Da u lando.

Ill t 1SEL \. GRUPO. — Speciale ntenciinda estas la e Zamenhojn a ve•ape•ru okazinte la

1.200 de Decembro r 949.  'intnhroj de la grupo. nome S-finoj E. Stace, Sengel kaj Srern,

S-rnj Castel, Sengel. Verdier kaj  •lirousek• legis e Georgi Dandln •, kon i-dia de Moli're,

tradukita de la Majsiro. La weaktoroj legis sian rulon kun vera arto. kaj ĝojigis la multnnmbrajn

aŭdanlujn.

l.a agan de L)ecemhro. S-ra L'1lost taris inreresan paroladon  pri praltistorio: li ilustris ĝin

per belegnj grandaj bildoj kiujn h meto desegnis.

La 215an de Decembro estis prezentata la fllm-strio pri Nov-7.cland0 dank'al dokunl e nloj

disscndituj de la Novzelanda Registuro. S-ro Verdier legis la lnteresan klarigan Iekston.
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Ici Kontiralo sendis sumeton al- la jurnalo e Le Soir s par la Sankta Nikolan Fli' la

.ualfeliĉulrtoj; j3i estis ricevareslita kun la mi ncio e Esperanto s.

-- I.a Brusela grtrpo havis sian ĝeneralan jaran knnsidon la 2 ron eic. Januaro. Ci aŭdis

la raportojn de la prczitlanto, de la sekretariirto kaj de la kasistino. I.n kotnituto par ttt50

konsistos el L) -ro Kruipencers. prezidanto, S-ro Castel. vic-prezidanto, F-ino Ohozinski. sekrt'

I -triino, S-inn Plyson, kasistino, S -ino Ernsr. laerIp-sekretariinn. S-ra Jlrousek. help-kasisro. kaj

F-ino Kestens, hihli0ieki>;tino. .

-- Progrurrtnj ,Ii lu estonlaj Izurtvenoj. -- Ejo : Brasserie Somt- Marl rn. place du Gran :1
Sablon, 38. Grote %avelplein, ĉiulmnde,  je la sua.

Februnro : la Uan. parolata jurncdo; In vlan. je 19.30 Ii.. '-ro Vnn der Stempel gvidos

perfekligan kurson: je 10.15 le., S-ino Sengel. 	 Ni verkos ronlnnon s: Ia r2nen. S-ino P.Ily

Suies. e Duntvintraj artaj ukazintaĵoj 	 la d, an. S inn Leeat. e Bnha'isnto s.

Mario : la ion. parolata jurnalo: la tian. je 19.3n h.. S-ro Van der Stempel gvidus

pe'rfrktigan kurson: je 20.15. S-ino Ernst gajiaos In ceesranlarun; la 20an, S-ro JirouseL.

• Praprahisturio. prahistorio. hisroria, alia opinio .: la 27 an. S -roj Verdier kaj Jirousek,

e Marion<•loj a.

Aprilo : la 3an, parolata ĵurnalo: I;t 1<)F111, I )asknj lestai. ne obtins krtu5rno; la 1 ^ iu1,

ti.r t S•ngel. e Amui. vespero kaj rnnibulo lu 2.Irtn. S ra l vertrts. e L.tulortarttnj laj

luj►renantoj s.

Mail) : la tan. parolata joual,: In s.tn. jr rolu, S-ru Van der Stempel os aloi perlektigarr

kurson: je 20.15 lt.. F-ino Obozinski, e I boni Dunant •.

GCNTA GRUPO. — Ksdrntlaro de la salsilaj kunvenoj  : Feltntaro, .j kal *8: Marta,

! kaj 18; Apriln, r kaj 11. Maja. ft kaj do: Janin. in kaj 21.

ANONCOJ
•--• laraslatr PETIZACLK. L)ee-insko 4A1 /6. t s!F n /L.ab.. Strc•kuv (C_choslcvilktijn). deziras

interŝanĝi puŝtntnrkojn.

-- Edo,11.I Kl ∎ I?TS1-E'1ER. insrruisis'. Sl ballants. 13ic•ltrude (Br il lais, 	 Uermnnnjo.

pelas korespondunrujn por dudcku de popollernejaj knaboj. I-espundo garantiara. •

NEKROLOGO
- Mortis la edzino de S-ro F. MATI'IIEUX, malnova samideano, dato longaj jaroj kasisto

• de Belga Ligo Esprrantiata. fidela nlenthro de Brusela Gnupo. Regna Belga I.igo Esperonrissra

sendis kondolrncojn: ni prezentas aj S-ru !t, l.tthieux la .esprimon de nia simpario kaj knnsrnto.

— Perr• de la brusrla jurnnlo e La Lanterne s ni ekscüs pri In morto. en Versailles, de

S-ru ttnest ARCHDEAC'C)N. 8; -jnrn. nuclnova sindc►nrnta kaj malnvara pioniro de Esperanto.

La jurnalo dediĉis longaii nrlikolon al la nlnrtinto; ĝi tuent-iie kiel ll interesiĝis pri aŭto -

nu,biloj kaj aviado: j i Itnis la artikolon pev tiu Ira e) : e li dedlĉis siajn lastajn jarojn al Ia
disvastigo de Esperanto. chlrtt li lnbis sur la e Seine s, npuel Pnrizo. MI grands ŝipo nouuai(

e Esperanro 	kaj lnunlranta verdan aelc.n r.
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BELGA LIGO ESPERANTISTA
Poŝtĉekkonto 1337.67 Bruselo,

havigos al vi tuj post ricevo de la pago, sekvantajn prupagandilojn :
Esperanto en un coup d'oeil ..	 ... po IO ekz. 	2,50
Esperanto in een ougsla ; ...	 po 10 ekz. 	2,50
L'Essor de l'Esperanto (franclingva), n-ro  2a, ,Ipara grand-formata

gazeto 	...  po ekz. 	2,—
Kelkaj ekzempleroj de la unua numero estas ankaŭ havehlaj.

BONVOLU TUĴ REPAGI VIAN KOTIZON. DANKON !
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LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAJOJ

G. FAES -

16, Schoenmarkt, 16

ANTVERPENO

	  Por via MUZIKO,

RADIO kaj ORAMOFONO

Por viaj esperantajoj,
libroj, insignoj k. c.

= LîbrejoEsperautista
24, Bodenbroekstrato, 24
Tel.: 11.71 03 	 BRUSELO

PASTELOJ 	

PASTILLE PECTORALE

SWINNE
kiu ankaŭ havigos al vi nacilingvajn librojn. 	 EN ĈIUJ APOTEKOJ =revuojn kaj gazclujrr, kaj ĉiusp ccan 	 -

= 	 s 4ribnrnferiulon.
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= REGA BELGA LIGO ESPERANTISTA =7 -_
ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezidanto : D-ro P. KFMPENEERS. 19. avenue Montjoie. Bruselo.

Vie-prezidantoj : S-ro M. JAUMOTTE. 44, avenue De Bruyn, Wilrijck-Antwerpen =
g.

S-ro A. TASSIN, 1, rue Saint -Joseph, La Louvière.
E 	Ceneralu Seirreiario : S-ro Cl. VANDEVIJ.DE. r78, Peter Benoitlaan, Merelbeke. 	 E
E 	 Sekretario : S-ro .1. VERDIER, 78. avenue Marie José, Wolrrwe Saint L.an,bert.

Kasistino : S-ino J. PLYSON. 185, rue Jourdan, Saint - Gilles -Bruselo.

E.

KOMBINATAJ KOTIZOJ

Reĝa Belga ligo Esperantista kaj Universala Esperanto asocio
E 	 L Simpla membreco (enhavas membrecon al la loka Grupo — se ekzistas — al la
E 	 Ligo kaj al la internacia organizajo: rajtigns ricevi la Bultenon de la Ligo,
E 	 E—

kaj la internacian kuponaron por servoj) ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 	 ... 	 fr 	 80
Familia membro (same, escepte la Bultenon) 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 40

=II. Membreco Iun individua aligu al la Internacia organizajo :
a) Membro kun Jarlibro :

kiel Simpla membro; ricevas krome la Jarlibron kaj ĝian aldonon ... 	 115

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

	 EE 	 e Esperanto 2.... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 	 ... 	 170
c) Membro Sublenanta :

kiel membro-abonanto pagas pli altan kotizon por helpi la movadon ... 	 300

III. Bonfaranta Membro memvole aldonas 25 f r. al sia kotizo, speciale por helpi al
R. B. L. E.

	

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

E 	 Esperantista.
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in-,p. LIELhNS, S. P. R. L., 18. rue de la Perncease, Bruxelles. -- Téléphone 21.10.98


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

