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HONORA KOMITATO
S-ro D-ro D. BARZIN, urbestro de Spa.
S-ro E. COLLIN, skabeno de Spa.
S-ro Kavaliro Ch. de Tl -IIER, administranto de e Spa-Monopole »,
S-ro P. DOMMARTIN, prezidanto de « Syndieat d'initiative ».
S-ro M. de BOURNONVILLE, kasisto de e Syndicat d'Initiative ».
S-ro O. BORCKMANS, valona verkisto, prezidanto de Esperanto Grupo.
S-ro Deputito P. SERVAIS, Verviers.

LOKA KONGRESA KOMITATO
S-ro J. DESONAY, 19, rue Sylvela, Spa. Tel. 729. 	

o

F-inoj j. kaj A. 1 IOOFMANN.
Ges-roj DIDELOT-BORCKMANS.

I BELGA DUMONATA TA REVUO

42a JARO — APRILO 1950

i

ESPERANTISTO
OFICIALA ORGANO DE RECQA BELGA LIGO ESPERANTISTA

Asocio srn profita celo, tute sendepcnda de partiaj agadoj.

SOCIA SIDEJO : l9. avenuo Montjoie, Bruselo.

SPA ATENDAS VIN!
Mi jus estis en Spa. La urbeto vekiĝas post la vintra ripozo kaj vigle pre-

pariĝas por ricevi la multajn gastojn, kiuj ĝin vizitos dum la somero.
Cio estos en ordo, je Pentekosto, kiam ni, Esperantistoj, multnombre invados

ĝin por nia ĉiujara kongreso.
La programo kiun la Loka Komitato starigis kun la helpo de la lokaj instancoj

estas tute alloga.
La êarmo de la urbo kaj de ĝia êirkaüajo estas nekomparebla.
Ciuj Esperantistoj uzos tiun okazon pasigi agrablan semajnfinon en amika

kunestado, kaj alten levi nian standardon en tiu regiono.
Ili bonvolu helpi la organizan komitaton, sendante senprokraste sian aligon

kaj mendon por sia logejo. Car oni atendas multajn gastojn dum tiu periodo,
estas necese frue rezervigi la ĉambrojn. Aligiloj estas haveblaj de Belga Ligo
Esperantista.

(,is la revido, en Spa, dum Pentekosto !	 P. K.
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Articles en français et en flamand, pp. 12 et 11.
Artikels in 't Vlaams en in 't Frans, blz. 11 en 12.

nnlnlnnnin111 mulinlln11111nn11lu u llimmu lnlnlnlulnnlnnuln11 mi nn n1111u11n1111 n n1n11 n u11wwwilu iiiii ll



- 10

PROGRAMO
Sabaton, la 27an de Majo :

15a : Malfermu de la Akceptejo en « Syndicat d'initiative >, place Royale, Spa.
17a : Laborkunsidoj en Kazino.
201 1/4 en Teatro de Kazino : Vesperfesto kie estas invitataj Tiuj gekongresanoj.

Poste halo en la dancsalonoj de la Kazino.

Dimanĉon, la 28an de Majo :
8 	: Por la katolikoj, en la Pregejo Sta Remaklo, diservo kun prediko

en Esperanto.
10a : Uemeto de floroj r"e la monumento al la militmortintoj de la du militoj

1914-1918 kaj 1940-1945.
10.30a : Oficiala akcepto fare de la Urbestraro ĉc la urbdomo.
11 a : Fotografado.
11.15a : Solena kongresa kunsldo en Kazino.
13a : Festeno en Hôtel Britannique (prezo : 110 fr., servado enkalkulita).
16a : Vizito de la banejo.
17a : Koncerto en « Parc de Sept Heures ».

20 4a : Koncerto kun la granda orkestro de la Kazino, kun la kunlaborado
de nia samideanino S-ino Elsie LEFEBVRE-JANSSEN, pianoartistino.
Poste halo.

Lundon, la 29an de Majo :
Je la 9a, airtomobila ekskurso ĉe la kvar lagoj : Warfaaz, Gileppe, Baraque

Michel, Robertville (prezo : 110 fr., trinkmono enkalkulita).
AD pieda promenado en la ĉirkaŭaĵo de Spa.
Je la 13a : Komuna tagmanLo (prezo : 65 fr., servado enkalkulita).

(Ejo konigota pli poste.)
Por la gekongresanoj kiuj restos tm Spa Lis mardo :

Mardon, la 30an de ,Majo :
Materie de la 9a gris la 11 !/,a : Vizito de la uzinoj de « Spa-Monopole »•

Ferr'oja rabat°. - La Nacia Societo de Belgaj Fervojoj donas 25  (7r. rahaton
sur la plena prezo de la fervojo por la personoj kiuj ĉeestos la Nacian Belgan
Kongreson. Ciu ali> intu ricevos rajtigilon kiu validas por la ir-vojago jam de
vendredo la 26a de Majo, kaj por la reven-vojago Lis mardo la 30a de Majo.

UNUA LISTO DE LA KONGRESANOJ
u. S-ro M. Iton-lotte, \Vilrijk. - 2. Sil) (I. Poupeye. Bruĝo. - 3. D-ro P. Kempeneers,

Broccio. - 4. S-ru CI. Vandeveldc, vlerelbeke. - 5. S-ro H. Sielens, Antverpeno, - 6.•S-ro

A. Tassin, La Louvière. -- 7. F-iuo Nachtertzaele, Gento. - 8. S-ino A. Gruslet. Gento. -

o. S ro G. Van den Bossche, Antverpeno. - In. F-issu S. Obazinski. Bruselo. - 11. S-int,

II. Schuufs, Antverpeno. - si. S-lnn l). Kenlpeneers, Bruselo. - 13. S-ro G. Groothaert,

Bruita. - 1 t. S-ino J. I),r I battir, Anrverpeno. - 13. S-ino M. Jaunmolte. \Vilrijk. - 1i1. S-I00

J. (;rootliac•rt• Bruto. - #7. S-ro F. Verplant-ke, Bru o. -- t 8. F-inn M. Kesten;. Bruselo. -

1 q. S ro C. Tnurseyn..lahbeke. - in. S-inn F. Stars-Vandevuorde, Bruselo. -- 28.  S-ro De

Martel.sercr, Gento. - i-?. S-r, H. Castel, Ganshoren-Bruselo. 	 23. S-ro Cuntelle. Marcq-

en-Barerul. Francujo. 	21. S-ino M. Curnellc-De C0ck, Mnre•q-en Barceul, Francujo. -

25. S-ra Sentie!. (;anshoren-Br selo. 	 ii . S-inn M. Vandevelde, Merelbeke. - 27. S ro R.

Paulus. Charleroi, - 28. S-ino G. Poupeye, 	 26. Pasrro De Corte, ikuseln.

3u. S-ino F. Stcoes. Bruselo. - 51. S-inn J. Plyson, Saint-Gllles - Bruselo. - 32. S-ino L.

Verplancke. Bruĝo. - 33. l'-ion M. Jacobs, Borgerhout. 	 34. S-ro l.. Everaerts, (éroetx-

Mousty. •-• 35. S-ino L Castel. Ganshoren - Bruselo. -- 36. S -ro G. Vernlandere. Antverpeno.

- 57. Fino I. Loquet. \Vilrijk. - 314. S ro L. Van Wassenhove, Bruis). - 39. S-issu M. Van
\Vassenhove, Bruĝo. -- 40. F-ino Yv. Poupeye, Bruĝn. - .jr. F-ino M. -l. De Carte. Bruit).
- 42. F -inu G. De Corte, Bruto. -p5. S-ru Biao, Nierrwpoort. - 44. Sinn Braet, Nicum-

rxlnrr. - 45. S-ra H. Van Rovr. Hetlle. - 46. S-issu M. Van Raye. Ileule. - 47. S-issu E.

Lrlebvre-Jansse•ns. Bruselo. - .18. S ino R. Leeat, ArltNerpeno. - 49. F-issu I-:vernert. Bruĝo.

- ;u. S-ro D. De Mle•ulemicre. Br-u o. - 51. S - r0 ,l. Verdier, t\'nln.vr Saint-Lambert. --

52. S-ino M. Tassili; l.n i.nuviè•re. - 53. S-ino S. Sengel, Ganal,oren- Rruscln. - 54. S-ro G.

Petirjean. Ciney. -- 55. S-ino Petitjean, Ciney. - 56. S-ro Petitjean (f3lo), Ciney. - 37. S-ru

^l. Guyot. Cher,-,ttr. - S-ino Lveraerts, Cérmrx Mnusly. - 59. S-ino F. Ernsr, 1Ŝnrseln.

REVA BELGA LIGO ESPERANTISTA
Asocio sen profita celo.

GENERALA LAÜLEGA KUNSIDO
La anoj de R. B. l_. E. estas petataj ĉeesti la jaran kunvenon, kiu okazos

dimanion la 23an de Aprilo 1950. je 16a horo, en Brasserie Saint-Martin, place
du Grand Sablon, 38, Grote Zavelplein, en Bruselo.

TA(iORDO
1. Raporto de la Administrantaro; 	4. Budgeto 1950;
2. Aprobo de la bilanco de l'jaro 1949;	 5. Lailstatutaj elektoj;
3. Fiksado de la kotizo;	 6. Diversajoj.

Rimarko. - La grupoj estas petataj proponi kandidatojn por la adrninistran-
taro. Grupanuj kiuj ne povas ĉeesti la generalan kunsidon, povas anstataŭigi sin
de alia membro, clonante al li skrihan ateston.

La (enerala Sekretario,	 La Prezidanto,
Cl. VANDEVELDE.	 P. KEMPENEERS.

EEN « LIEFHEBBERIJ »
« Tot wat zou Esperanto mij kunnen van nut zijn ? lk heb het inzicht niet

aan internationale eongressen deel  te nemen; ik heb niet nodig werken van
vreemde schrijvers te lezen. » Dit is de taal der onverschilligen. Sommige
onder hen voegen hieraan een of andere tegenwerping toe, die zij gehoord
hebben, maar niet gecontroleerd. Tertijds hebben wij een voortreffelijk taal-
kundige horen bevestigen dat Esperanto niet zou kunnen blijven bestaan  omdat
de volkeren, onfeilbaar en volgens een historisch proces, er menigvuldige  dia-
lecten zouden van maken.

Naderhand was die taalkundige zeer verwonderd te vernemen dat, sedert
1905 (uitgenomen gedurende de twee wereldoorlogen), elk jaar congressen
plaats grijpen, waar duizenden esperantisten bijeen komen, afkomstig van lan-
den (en werelddelen) zeer verwijderd het ene van het andere, en dat al  die
mensen Esperanto spreken op dezelfde  wijze, en elkander zeer goed verstaan.
jlij had uit het oog verloren dat het de literatuur is die de bestendigheid van
een taal verzekert, en dat de hulptaal bestemd is, niet alleen om gesproken te
worden, maar vooral geschreven en gedrukt. Hij wist met dat liet Algemeen
Secretariaat van de Volkenbond, zich  op een streng objectief standpunt plaat-
send, eertijds een onderzoek aangaande dat onderwerp had gedaan, en dat
wat wij komen te zeggen verklaard is in zijn rapport A 5(1) 1922, en goed-
gekeurd door de Algemene Vergadering van 21 September 1922.

Dit zelfde verslag stelde het bestaan vast van een belangrijke literatuur,
zowel werken geschreven in Esperanto  en handelend over de meest verschil-
lende onderwerpen, als vertalingen. Die oorspronkelijke werken en die verta-
lingen zrjn gedaan door esperantisten uit zeer verschillende landen van Europa
en Amerika, en zelfs van China  en Japan.

Thans hebben de onlangs verschenen uitgaven en de cŭngressen van Bern
(1947), Malniii (1948) en Bournemouth (1949) nog steeds de volmaakte één -
heid en bestendigheid der taal  bewezen. (Het volgende internationaal congres
van Esperanto zal plaats grijpen te Parijs, in Augustus 1950.)
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De a historische processen » zijn tegenwoordig oneindig verschillend van
die van honderden en duizenden jaren geleden; de verbindingen en het inter-
nationaal verkeer zijn uitgebreider dan ooit tevoren.

De bezwaren tegen Esperanto zijn van verschillenden aard,  en soms zeer

eigenaardig; wij hebben er één van onderzocht om aan te tonen slat het nuttig
zou zijn enkel kritiek uit te oefenen met kennis van zaken.

Aan de onverschilligen stippen wij aan dat vele verstandige mensen  een
« liefhebberij » hebben die hen afleidt van hun beroepsbezorgdheden, en andere
een kunst, de letterkunde... de hulptaal.

-- Oh, neen, Mijnheer cie Esperantist, dank U voor de afleiding; ik ben niet
aangelegd voor talen; ik heb geen aangename herinnering behouden aan de
taallessen die ik vroeger heb moeten volgen, zonder veel resultaat overigens.

— 'Mijn beste gesprekvoerder, ik zie dat gij onvolledig ingelicht zijt.
— Maar men kan nochtans niet ontkennen dat de studie ener taal Teer

inspannend is.
— Esperanto maakt uitzondering. Het is het resultaat van wat men zou

kunnen noemen een « bestudeerde evolutie » der Europese talen te zamen
genomen; sommige van hen zijn vrij van de spraakkundige moeilijkheden aan-
wezig in andere talen, en omgekeerd. Door ze te vergelijken ziet men dat
meest al die taalkundige verwikkelingen onnodig zijn om de gedachten  juist
uit te drukken.

De uitvinder van Esperanto heeft de moeilijkheden uitgeschakeld. Ten
tweede, als basis van de woordenschat heeft hij die « grondwoorden » genomen,
die het veelvuldigst voorkomen in de Romaanse en Germaanse talen. Hij heeft
de spelling zodanig gekozen dat de uitspraak in volledige overeenstemming
is met de schrijfwijze, doch op zulke wijze dat het stamwoord steeds te
herkennen is. Eindelijk, door een reeks vóór- en achtervoegsels met bepaalde
betekenis, en zich logiseh met de grondwoorden verbindend, heeft aan  de
esperantist een groot aantal woorden ter beschikking gesteld door middel van
een betrekkelijk klein aantal  stamwoorden. .Aldus heeft hij liet werk van het
geheugen aanzienlijk verg_ emakkelijkt, de uitdrukking der kleinste schakelingen
nochtans toelatend.

Esperanto kan dns wel een « liefhebberij » zijn voor dezen, die, het hart
op de rechte plaats hebbend, niet alleen belang tonen voor hun eigen voordeel,
maar ook voor dat der nieuwe generaties; het lijdt inderdaad geen twijfel dat
het gemak van wederzijds begrijpen veel kan bijdragen tot liet behoud van de
vrede in cie wereld. (Vertaald door M. DE RUCKF..)

PREJUGES
D'après une légende des temps antiques, hien longtemps avant Homère, un

jeune pâtre qui faisait paître ses moutons sur les pentes herbeuses du Parnasse
coupa un roseau, y fora de petits trous et, de cette flûte primitive, tira des
sons d'une douceur ravissante. Tout joyeux, il fit part de sa découverte  à ses
compagnons, les pâtres du Parnasse, et les engagea  à faire comme lui. Mais
ils se moquèrent : « Pourquoi aurions-nous besoin d'une nouvelle musique ?
Le chant des oiseaux et la voix harmonieuse des jeunes filles ne suffisent-ils
pas ? » Le jeune pâtre n'en continua pas moins i jouer de son instrument.
Finalement, les autres pâtres allèrent trouver les Sages de la Grèce : <: 0h,
Sages, dirent-ils, est-ce que la musique tirée d'un roseau est acceptable ? »
Après avoir médité, les Sages répondirent en earessant leur longue barbe
blanche : « Non, pâtres du Parnasse, une telle musique n'est pas possible, parce
qu'elle n'a jamais existé; et même si elle pouvait exister, elle ne serait qu'un
affreux mélange de bruits, comme le jargon des barbares. »

* * *

La langue la plus elaire, la mieux apte à exprimer toutes les idées est, pour
chacun, sa langue maternelle. Après une étude sérieuse et longue d'une autre

Aldono al Belga Espercottisto, Aprilo 1950.

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

Unu Belga nacio - un ,' noria Ligu - ral Belga Kongreso. •

AL IĜ ILO
RESENDOTA AL BELGA LlG0 ESPERANTISTA, 19, avenue Montjoie, Bruse:u.

N. B. — Unu ali>ilo povas utili pur unu, du air tri personoj.

Nomo : 1. S-ro

2. S-itlo

3. F-ino

Adreso :

Kongreskotizo : 50 fr. (ek de 1/5 : 60 fr.) (aŭ
eventuale mencio : « jam pagita ») ... 	 ...

Dimanêa festeno (servado enkalkttlita, 110 fr.).

	Lunda aŭtomobila ekskurso (110 fr.)  ... 	.	.. .

Loĝado : ĉambro por 1 pers., 60 fr. ponokte ...
ĉambro kun 1 lito dupersona, 75 fr. ...

ĉanthro kun 2 litoj unupersonaj, 100 fr.

Nepre indiku, per forstreko de t:o kio ne kon-
venas

Mi (ni) deziras loĝi de sabato al dimanĉo,
kaj/aŭ de dimanĉo al iundo.
Mi (ni) partoprenos en la lunda protnenado.

Donaco al la Kongresa kaso

Sumoj

	

Entute fr. ... 	.

sumon kiun mi pagas sur la poŝtĉekkonton 1337.67 de Belga Ligo
Esperantista, 19, avenue Montjoie, Bruselo.

Mi (ni) alvenos   	 Mi (n.) foriros

Dato, suhskribo kaj rimarkoj

SKRIBU PLEJ KLARE, l<AJ SE EBLE PER SKRlB(11,a51ïJO                    

1 2 3                            
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langue vivante, on parvient à comprendre celle-ci convenablement; mais il
est beaucoup plus difficile de s'en servir pour exprimer correctement, par écrit
ou verbalement, des idées complexes et délicates. En Belgique, nous sommes
bien placés pour constater cette difficulté; dans des assemblées nationales, il
faut des traducteurs, ou bien ces assemblées fonctionnent en deux sections
séparées. On ne doit donc pas s'étonner du peu de résultats des congrès inter-
nationaux réunissant des hommes de quatre ou cinq pays. l-:t  que dire de
l'O. N. U., nie plus de crnquante nations sont représentées ?

* * *
Une langue « auxiliaire » internationale est-elle nécessaire ? Cette question

est du même genre que celle que l'on posait jadis; la poste, le télégraphe, le télé-
phone... sont-ils nécessaires ? l.a réponse ne peut être qu'affirmative, pour
quiconque a réfléchi aux difficultés énormes des discussions relatives à l'avenir
de l'humanité, et pour quiconque voit l'avantage qu'il y aurait à ce que tout
homme de quelque instruction pût se renseigner  « directement » sur ce qui est
publié à l'étranger, intéressant sa profession ou son désir de eonnaissances géné-
rales. Mais quelle sera cette langue ? Peut-on penser qu'un jour les nations
seront d'accord pour donner à l'une d'elles, ou a un groupe de nations. la
supériorité linguistique sur toutes les autres, ayant pour conséquence une supé-
riorité d'influence à cause du monopole de facilité pour faire pénétrer leurs
idées dans le monde entier ? Certainement non; la langue auxiliaire doit être
neutre par rapport aux nationalités.

* * *
Par langue neutre il ne faut pas entendre un système n'ayant rien de

commun avee le vocabulaire des langues vivantes. Des systèmes artificiels ont
été imaginés dans les siècles passés; ils n'ont pu produire aucune littérature.
Mais une « vraie langue neutre » existe depuis 63 ans; elle fonctionne et possède
une abondante littérature, ce qui était déjà constaté en 1922 dans un rapport
circonstancié du Secrétariat Général de la S. U. N.

* * *
Mais il existe encore des « Sages de la Grèce » qui, sans examen attentif,

déclarent sentencieusement « qu'une langue ne peut naitre dans un cabinet de
travail, pas plus qu'un être vivant dans une cornue de chimiste ». Cette phrase
sonne bien, mais elle est vide de sens, puisque la langue existe et fonctionne;
elle attend, pour être d'un emploi général, que les Sages de la Grèce deviennent
vraiment sages, et cessent de provoquer l'indifférence des gouvernements par
des objections injustifiées.

A leur intention, rappelons, d'une part, que peu de temps après la première
guerre mondiale, la langue des Turcs a été modifiée de fond en comble par
des érudits, sous la forte impulsion dlAtaturk, et d'autre part que la langue
« Esperanto », que L. Zamenhof a publiée il y a .63 ans, après l'avoir, durant
huit années, éprouvée et perfeetionnée par des traductions diverses et même
par des poésies originales, est un  modèle de logique.

Zamenhof a rassemblé des racines de mots, communes à diverses langues
européennes, pour former une langue dont l'orthographe est entièrement, d'ac-
cord avec la prononciation. En combrnant ces éléments, Zamenhof a éliminé
les déclinaisons, la diversité des conjugaisons et leurs irrégularités, ainsi que
les inutiles changements de désinence dans un même temps du verbe;  il a
supprimé les absurdes genres grammaticaux; il a régularisé la formation du
pluriel et la numération; précisé le sens des préfixes et des suffixes.  pour
pouvoir généraliser leur emploi et former ainsi des familles de m'>ts autour
d'une racine. Il a fait, au moyen d'éléments puisés dans les langues euro-
péennes, une langue « complète », parfaitement logique et, conséquemment,
facile à apprendre, surtout pour des gens cultlvés.  Elle est, relativement aux
langues historiques, aussi peu artificielle que les pommes de nos vergers par
rapport aux fruits du « malus eommunis  » des botanistes.

C. VANDEVELDF..

M^l
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35a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO EN PARIZO
5a ĝis I2a de Aŭgusto I950.

ĜENERALAJ INFORMOJ
Kotizoj. — Kongresano 	 300 helgaj frankoj.

Edzo aŭ edzino de kongresano ... 	 15() belgaj frankoj.
Junrrlo, ne pli ol 20jara... 	...	 ... 	...	 ... 	 75 belgaj frankoj.

Aligiloj estas haveblaj de Belga Ligo Esperantista. Kotizon oni pagu al î;i
antaü la lan de Julio 1950 (poŝtĉekkonto 1337.67).

Logado kaj ekskursoj. — La aligintoj ricevis mendilojn. Ili povas sendi ilin
al Belga Ligo Esperantista, kaj pagi la necesajn sumojn al gia poŝtiekkonto
1337.67, laŭ la ŝan ;kurso de 100 francaj frankoj = 15 helgaj frankoj. Belga
Ligo Esperantista transsendos la dokumentojn kaj 1 monon al L. K. K.

Fevojaj rabatoj. — La rahathiletoj por la eksterlandanoj, kiuj vizitos la kon-
greson estos valoraj dom 20 tagoj (ne 40 tagoj kiel eresite en la Oficiala
Bulteno n-ro 1 de la Kongreso).

Naciaj kostumoj. — Dum la paŭzo de la falo, oni intencas organizi revuon
de la naciaj kostumoj se sufiĉe multe da  kongresanoj kunportas aütentikajn
naciajn vestaĵojn,

Laborkunsidoj. — Dum la laborkunsidoj, la kongresanoj apartigos en kvar
sckeioj kiuj speciale pritraktos la sekvantajn temojn  : 1° Esperanto en la ler--
nejoj; 2" Internacia trafiko; 3° Scieneoj puraj kaj aplikataj; 4" Intelektaj inter-
ŝanĝoj.

ESPERANTO KAJ RADIO
De Radiodiffusion Françoise ,'i ĵus ricevis sciigon ke pro diversaj kaŭzoj oni lorinis cl la

prograrnaj la disaŭdigujn en Esperanto. Ĝi tamen esperas ke tin decido estas nur pror.izora kaj
ke oni baldaŭ povos remeli la esperantijn disscudujn sur la prngramoj.

Ni lnsiste petas triajn Iegantvjn, L ili skribu nI Radiodiffusion el Télévision Fronçais'.:.
tn , rue de: Grenelle. Paris, Pur peti la restarigon rte la esptrrantaj dissencloj.

BELGA KRONIKO
\N  P.'ERPCI\'O. — ..sperunia Grupa s La Verdet Sielu s..- Post la festeno je lia honora.

kiu okazis dom Januaru. la Prezidanto kunvukis dimanĉon, la 5an de Februaro, eksterordinaran
ĝeneralan kunsidan. dan kiu estis cleciclala revigligi la grupa ,' vivon, organizante denove
ree*tilain kunsidojn kaj nnoncanle eleutentoin kurson.

Tin ĉi kurso komenciĝis la 20an de Februaro, en la Lernejo de Bclgiëlci, kaj S-ra lnunu , tL,
mem gvidas. 5S gelernanluj sin enskribinis kaj multaj jam ĉceslis kunvenojn,

Intertempe, la kunvenuj denove okazis kun antnŭefiksila prottramn :
La r; an cle februaro. S-ra Munis De Ketelacre paroladis pri sia vojaĝo al t.'sance kaj

vere interesigis la Ceestantaron. kiu pafis ke li, doni dua vespero, ankoraŭ kinrien diversajn
aliajn aspektojn de tiu vujaĝo.

La i400, F-ena Mathilde Hnfkcns Ire sprite klarigis teoriojn dlversajn p ri e La Sonĝo s
kal multe amrrris la ĉeestantnron.

La ian de Marto. S-rn Van Eynde montris, antaŭ n n ilrnombra publiko inter kiu Beko da
novaj gclernuntoj. Ia bclepan Esperanto- filrnun pri s Dnnrijo • kaj samtempe flandren trndukis
la tckstujn por la ne-Esperantistoj,

La man. oknris bone siikresinta Parolata Jurnalu, al k0 partoprenis multaj gemetabroj kaj
eĉ novaj lernantoj.

Lr' 5 7-an. .S -ino Mereka enkundukis, tre lerte kaj viglç. diskutvesperon pri e La Rnlo de
Virino. . s i tiel devigis la sinjorojn same vigle respondi.

I.a 24an, Antrt-a Vespero kun diversaj ludoj kai clistraĵnj kunigis la kunsidantaran.
La 31an. la progranro lnenciis paroladon cle la sekretario, S-ro Catloir. pri la ĝiuĝicti a metodo

pur sin defendl Lurte.
Propramo de la Penaniaj kurtsidoj. — Kunvennj ĉitnendrede. je la 20.300 en la salan t,

(sa etaĝo) de « \Vitte Leeuvt• s. 4, Frankrijklei, Anrverpenn :
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_ae' de Aprilo (Sankta Ve,'dredol  : « N'Iitui-vespermanĝa r en la restoracio de « I)e Ton o,

kontraŭ la Centra Stacidomo; r tan de Aprilo : Dua parro de la parolado de S-ru M orris De

Ketelacre, pri e ''lia tujaĝo al Lsono s : 2loin de Aprilo : Parulado pri s Novzelandu - (kun

iuunhildoj): 28an de Aprilo : Vizito al moderna presejo de tagjurnalo en Somerstraat (klarigoj

de S-ro Sielens); 5051 de 'clajo : Parolado de S-ru Roger laumotte. « Pri kaj por elikuloj kaj

n'aldikuluj - i2rm de i'"tajo : Parolata Jurtialo (kun citis krtnhelpa): 59an de 1\iajn : Parolado

de Fina Hélène Hofkens. pri tento kurnunikota:  alian de lM'ti'jn :Viaj antaŭaj Belgaj Kongresoj

(kun montra de bikini): 27an dc Majo : losttagri'eze. f'oriro al Spa: 2E10 de .)onin : I..a Knngres-

intoj rakontas...; Oan de Junia : Parolado de s-ro Ilector Vernnryten,  « i.e l'i,ticno en

f+rauida urbo s.

RRt'CA GRt 1k). La Ian de Februaro, la grupo kunvenis ĉe F-inoj Van Parys  en

Sint - Andries. kaj ĝuis tie bonegan sespermanĝon. Je la rnenuo : kunikluj kaj aliaj clelikatajnj,

l'este ĉiu Ĉeeslanto povis clckti nekonatan preu'iun. kaj multaj el  tiuj esrigis grandegan ĝojo,'.

La vespero finiĝis je la unuaj matenaj kuroj per agrabla clancado kaj ankaŭ per inicada de

kelkaj novuloj pri la misteroj cle la rclikvo de Sankra Jnlrano kaj de aliaj ĉielaj amuzaĵoj.

l.,a perfektiga kurso. laŭ la 7.amenhofa Fundamenro estis claŭrigata en la Limera -a dc Ĉiuj

urdinarnj kunvenuj. regule ĉecstataj de ara de fidelaj  menrbroj.

La s San de Marto okazis en la di'nrejo « Tobarin s prand :, halu organizita de la grupo kaj

c il kiu partoprents prokslmume sou personoj. C0i estis lamorigaia per la Ĉeesto de la I .ign

Prezidanto kaj de S-ino Kempeneers kaj ankaŭ dc S -ro Ci. Vermandere, komitatano de Verda

Stelo. Aniverpeno.L,̀i daŭris en plej gaja atmosfero ĝis la 3a niaient.. kiam la orkestro,  lutlanre

la Esperon, finis — tro frue laŭ mulraj dancemuloj — tiun brilo strkcesintin feston. Sperinln

((moko estas ŝttldata al la juna hclpsekretario. S-ra P. Jaclem. kiu plenumis perfekte la plej

Cranclaa parton de la organiss laboro.
I'rograrnu de la nenorituj iaunsiduj. — Ordinara kunvenu : Ĉitm'arde je ln 2oa. en la sidejn

(?ouden 1Joont - Col-net ,l'Or s. Komitata kunvenu l a unuan mardon de Ĉiu monato. de In

Iijit ĝis la 20a. en sama ejo. D'un la unua ,luonliora de Ĉiu ordinara kunvenu : l'erfektigtt

kurso. posre :
Aprilo : 4an. Diskuto « Esperanto kaj Junulara s ; I la lt . I.eg,tdn de Belga Eslier.ttetlsln:

rsan, Redaktaj ekzercon: 25an, Daŭrigo s Esperanto kaj .lunularo s;

Majo : zan, Duopa aŭ Irinpa inlerpamlado kun posta ri'pnrtado: gan. Raportado pri lia

Bruĝa Foiro: rlian. Daürigo s Esperanto kaj Junidaro 23055,  LitStaj aranĝoj por Ia nacia

kongreso; 30055, Raprrtadu pri  la outils kongreso.

BRUSEI.A GRUPO. — Li' grupo kiinvcnas refule Ĉiulun le kun nombra da parto -

prenantoj ĉiam pli granda.
lnter la paroladoj kiujn faris la menibroi. speciale tnenciindaj estis tiu rre brila de S-inu Elly

Su ies, Ia 20an de Februaro pri (lopin. ilustrita per Ire boncicktitaj granrofondiskoj, k,11 liti de

S-inu L.eeat, unu semajnon poste. pri « I3ahaismn s. dokrrino, kiu prezentas rilatajn kun

I Esperanto.
f'ro,grarnui de ho estonta] iaineenoj. Fjo : Brasserie Saint-Martin. place du Grand Sablon,

Grote Zavelplein. Ĉiulunde je la 20a.
Aprilo : la 3;n 1. parolata ĵurnalo; la man. Naskaj Festoj. ne okazos kunveno; la s7an,

S-ra Serigel. Anui a vesepra kaj tonmbolo: la 24an, S-ro Everaets. e Ludunantoj kaj Iuprcn-

antoj s.
Main : la run , parolata jurnala; la 8an. je r9.30 b., S -ra Van der Stempel gviulus perfcktigc'n

• kurson: je la 20.55 h., F-inu Obozinski, e Henri Dunant s: la r 5au i. S-ino Sengel. « Ni verkos

ron'anon s; la 22an. S -ra Harr. s I Iumoraĵoj ..; la 20an, lenrekosro. Ĉiuj al Spa  1

Junia : la 5at'. parolata jurnalo: la tian. je 19.30 Ii.. S - ro Van der Steu'pel gvidus perfek-

ligan kurson: je 2u.17 h., S- ino Stern, e Origino de la puna juro s; la sgan, S-inu F. tiarees.

« Ioetino Virginie Loveling s ; la 26mn. S-ro Swinne parolos par la neĈeestanroj.

GENTA GRUPO. — Dum la vi n tro sezono la grupanoj aŭdis paroladoin de : S -ino Gruslet

pri e Sociero por protekro de bestoj F - ina Pk-qué pri liberternpa kolumo e La Gentil

u,igrantaj birdoj s; de S - ro •l'inunerman pri Gentaj moniunentoj: de S -ro Vandevelde pri

s Historio de hundo >'. kaj pri e Hisrorio de la plumo s: de S-ino Van \Vanscele pri « Ursoj s.

VERVIERS. 	 Sub la gvidadc cle nia malnova salnideano Joseph Henrimi, funkcias tri

kursoj kun 12 lernantuj.
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ESPERANTISTA KRONIKO
r\Ŭ.TE:I - 10. — l7e .0a ĝis 3ua (.1r Julio 1050. okazos en Kufstcin Internaciuj levi-:encajnuj

kmn somera inivcr-rilatu.

Informojn donas I Lus Steiner. 1=inanzkusse. Kufsreiu.

FRANCLJO. — Ni anoncis paĝo 3 de Ia n -ro I de Belga Lsperantislo • Postkunl;res:an
semajnon en Angers >. Niaj Inkoj arnikoj sciigas'ni ts ke iii estas deviaataj ŝnt. i In perioclon de
la « internoria renkonto . kiun ili aranĝos. Gi tiamauirre fariĝos « antaŭkongresa semajno •
kaj okazos-cle In '28n de ,.luiia ĝis iri .ja de Aŭgusro, ĵus antaŭ la Inrernaciu Kongrrso en

l'arizo. Onl petas pliajn informojn sin turnante .I l'-ino Nouais. 18, boulevard i)erazeaux.

-\ngers,

I'Iie niaj Aniter•uj samicleanuj aranĝus esperanlistan elmiontraĵon dir►n la Foiro rn Arr%ers,
fnter la Sa kaj la 1Sn de Junio kaj petas la esperantistojn skribi nutll,onthre• por ar sidi la

organizantojn de la Foira por la aranĝo de esperanta :ekcia,

GREK( .10. — La ministro de kulial kaj paria klcrigado per eirkulero  r► -ri, 49a, de la

90 de Aŭgusto 1040. rekoinentlis al I., F..stroj de Superaj kaj \leigradnj le rnejoj faciligi FIa-

n►aniere la inalruadon de Esperanro.

BIBLIOGRAFIO
Imito ul ĉielo, de lats u's D. Sayers. Originala routanu, 2n3paĝsl, dunntnlr himliln. I'l I„nej

S. Ziegler. '1ünchc•n ((ierrnnnujn).

L. aŭtoro estas kune konata kiel lr►aln°va pioniro de nia movadu. Titr ĉi verko estas inc,
esti metala ttpuci la plej hrilnj antaürakonlnj de \\'ells aŭ de Jules Verríe.

Vojaĝo al planedn tMars cslis je an rakontita. Tiu uuva interplanecla aventuro okazas helpo

la plej laste eitrositaj leknikaj hclpiluj,

Al ĝi estas alelolritaj Innrnlaj kaj iilozofaj konsideroj, kiaj ,•.slas plia lIllogn eletnento. Se lui
n'enrios ke la stil° estas glata. ke la vorttrezoro uzita estas lute klasika, ke In libro estas larile
Iet±ebla, eĉ de ne tre klera Esperantisro. tre certe multaj deziros posedi tiun libron.

I .,r prezentesdo esras preskaŭ perfekta: Format° agrabla. papero hlnnka kaj J oi .kvalit,►. prosr

literoj ions malgrandaj sed tre klaraj. 'l're wallnultaj estas la preserarui. Bedaŭrinde, kelkfoje

litero ne estus presnta, Kun iom da atendo oni tamen povas Ineile Iegt la takstop.
c i estas tutu el la plej bonaj Iihroj lostten.pe eldonitaj. Havehlaj de Reĝa Belga Liga

isperunlisla. Ia,ŝtéekkonto t557.h-. Prezo, t in fr.

InterlinftnisliJo kaj Esperantnlosjio,  de \\'. \linders. — I rt lihrejo '1. Nluassses. Pttrn n •rel,,l
Nederlamdo, annnrns la aperon de nova libro de L aŭtora de « Vijf Kunstlalen ». Titi ĉi
7ee3paĝa libro enhavas la jenajn ĉnpitrnjm : Inrerlingvistiko kaj Esperanto: la naruralis.nu de

de \Vnhl kaj Jespersen: tiu de 1. A. I.  A.: taskoj de la espernntologio;. r'volun de Esperanto:

llngva korekteco: kompara esperantolojfio. La ll bro estas havebla pere de R. B. L. E. Prezo,
1) franknj (pns"tĉekkonto 1337.67 )-

'lel" Ia Perche stnndrrdn. de P. hune. Jerne je•st ro en Vecndam (Nederlatsdo): eldnnilr. de
^II,IUy4ei. Purmerend (Nedcdando). Prezo. a.3o guldenuj.

Bonega metoclu por instruado de Esperanto al infanoj. Ci uzas la sistemon de iu.n oj priskri-
Isiaj, kio molle iuspresas I luemnron de la infanoj. Tin ladligas la komprenon 11e la lernanto
kian,: la prolesoro klarigas la desegnajojn. Ci estas unu cl la plej honnj metodoj, \i povas ĝin
L ssai al ĉiuj personoj kiuj instruas Esperanton. {,i povas esli utila ankaŭ por plenkreskuloj.

Tirojn. ilustrita Ialclprospe'kto, Tyrol iygo kaj ferioj r►1 Tirolo. ilustritaj prosekproj. Tiuj tri
tsresnĵoj estas eldonitaj de Esperanto Landesleilung. Kufstein, liral°. Aŭslrujo.

Ŝ talo Rio Grande do tiu!, lirazilo. — Okaze de In r _a Rrnzila Kongreso. okazinra dulo
Septembro i949, la Ŝtata Statistika Departamento cldonis presajon usontrienlan lanclkarrin  de
Ia lando kaj statistikan restnue'Ion pri la Sratu Rio Granda do Sol kaj ĝia ĉefurho Porto Alegre.

I. rugge. Io ■rljnr'elu de Ilelqujo. — Bele presita kaj - ilustrita laldprosjx'ktu. Postulu ĉia de
rba servo por rurismn, t(1 , Dijver, Brugge..

' 'tnp konsiu,,ie, — Organo de « Suda Kou o s, Einrlhovern. Nederlando.

Btsdltisrno. — Ni ricevis du gazetojn pri tia interesa filozoiio. Nia malnova santideal.n
M. Kiere. eldonas franrlingvan revuon : « I.e sentier boudhielue a. La numero cle Januaro
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195o estas rapaĝa. Ci e.nhavas pluraj° inleresajn artikolojn. 'l•iuj. kiwi interesiĝas pri budhi'n►o

sin anneau al S -ris Kiere, (81. rue Branche, en Ans (Lic•ĝn).

Esj►erantlisegva gazeta pri Retdhis .o estas eldonita de S-ro Anagarika Anuruddha, Box 1407,

Gudsmedshyttan. Svedujo. sul, la tirolo « i.a Dharma •. Prozo, unu reslwmlkupono.

FAMILIAJ NOVAĵOJ
EDZIG(

I a Novjorki . l 'sana. lu toan de Marta t.j o. S-ro Ruilait C. COUPPI , n►enthro .h..

Rrusela Grupo, e,lziĝiĉ knn F -ino Vivi L. JARh1O. el IlüI,:inghorg. SVerlajo. Al1111,1ŭ c•stas

malnovaj fervoregaj e:+perantistoj kaj Esperanto esisis tute oficiale ili hc•jn►iingso.

NASKICO3I

Ges -roi (.OETi[ -IALSS-FAES havas la l sleinron :utone-i la naskiĝon de ffliueto Rita. Al la

feliĉaj gepatroj kaj al la ge avoj. niaj ntaluov-aj Anrverpenaj iseamikoj Cees roj Aug. 1-AES.

IANS ENS, niajn plej kurain gratulojn kaj hondeairojn.

S ino Il . SCHOOFS kaj ĝiaj gr.Filoj Ges-roj L.éon SC'I - IOOFS anoncas kun plezuro l.e

naskiĝon de ncpeto kaj filet° Guy.

.\I nia pionirino kaj .81 la Feliĉaj geparroj niajn plej korajn gralminjn.

NEKROLOGO

Mortis en Bruselo, It► lian dr februaro, S-ro Ernt•sl PIERRE. on sia 61a jaro, membre de

Brusc{n Grupo. 1.i esris tre malnova esperantisto: li regule ĉeestis ĉiujn esperantajn nlanifes-

lariojn ĝis kinrn maisono ions post iom malhelpis lin eliri. Je lin enterigo, D -ro Kempeneers.

en ĉeesto de pluraj membroj de la grupo alpnrris al li lastan saluton. Ni prezentas al lin

li.ino al lia lilinu ankaŭ lielelaj mcmbrinuj cle nia legu niajn plej sincerajn kondolerojn.

S-ro Gaston PETIT.JEAN. el Ciney, perdis sinn kopatrinon. Belga I.^go kaj Belett Espe-

rantisto turkore partoprenas lia ĉagrenon de lia malnova pioniro de Esperanto-movado eti

Belgujn.

ANONCOJ
— « I.n Ponti  ». oFirrlala u►onaln gazeto de Ĉ;ermana I:.speranto- Asocio, puhlikigos en speciala

numero dota somero 105o korespondannnrujH etc ekstergcrmnnaj samideanoj. Alskrihoj al

Esperanto-Centro, (13h), Miinchen-Paving, Englebertstmasse, 7.

- t IRBANOVA, 15. Na hrrl.u. Pralin lX, c:c•hhoilnvaknjo, 28jara muxikprojesorinn,

deziras interŝanĝi opiniojn pri muziko, arto. literatura, esperanto ruovado.

— J. BlLEK. Vojice 29. Piverd Podhorni. Cehoslnvakujo. dezrrus inrcrŝanĝi poŝtmarkojn.

- lissé SLINO, r/Stu► Bartnlou.e n" .jn 50. hlanresa (Barcelona). Hispanujo, deziras Lires-

I,ondi per ilustritaj poŝtkartoj,

BELGA LIGO ESPERANTISTA
10 . i ekkarrtu 1317.()-. Bruelo.

TARlFC) DE LlBROJ KM PROPAGANDlLC).I .

l.0 Moanda, parolado de Prof. D ro Hermann Nothnaegcl. tradukita de Bernhard

tirage) 	 Ir.

.Komercaj leteroj. de. C. A. Prt.ilssen

Fsperonto appris sans ',mitre en quinze leçons. de Henri De Coppet

$ .1.—

I 3 • ---

Imerlingmisiikv kaj Y:spenimu1uçün1 de W. h'landers ... 35).—

Invita al ĉielo. de ,lames Sayers ... 1 11,,-

"9edicirtu 	 Vortarn, 	 de 	 Briquet 	... 1 I0.-

Esperanto longue, des Nagions [lnieee. 	t on rkz. 	.. • • 	 .. 1 u,—

r o 	ckz. 	... 1.50

Esperanto en un coup d'œil. 	 toi) e•ki, ...	 ,.. 25.

Esperanto 	in 	-eo	 uugslig, 	I no ekz. 	...	 ... 25,—

Propagand-ilu.siritaj poŝtkartnj, pa peco

Fssnr de l Lsperanto (iranrlir►gva). 4paĝa grancl-fonnnta gazeto. n-ra 3. .pa '41' ... ..,

Restas ankoraŭ kelkaj numeroj t kaj 2.

Abona nI Frotta I:sp rnniisiu, pu lare ...

t i•-
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Rega Belga Ligo Esperantista kaj U niversala Esperanto Asocio I
1. "unplu ntentbreco (enllavas metnhr,-ton al la loka Grupo — ;e ekzistas —. al In

Ligo kaj al h internacia organizaĵo; rajligas ricevi la nacian gazeton . Belga

Il. Membreco kun iltdividua nlilso al la internncia nrginizsiĵo :
a) ,Membro kun Jarlibro :

kiel simpla membro; ricevos krome la Jarlibron kai eut alclm,on ... ... ... 	115
h) Membro Abonanto :

ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezidanto : D-ro P. KEMPENEERS, 19, avenue Montjoie, Bruselo.
Vie prezidontol : S-ro M. JAUMOTTE. 49, avenue De Bruyn, Wilrljck- Antwerpen

S-ro A. 'I'ASSIN. 1. rue Saint-Joseph. La Louvière.
eeneralu Sekretario : S-ro CI. VANDEVELDE, 178, Peter Benoitlaan, Merelbeke.
Sekretario : S-ro J. VERDIER. 78, avenue Marie-José. Woluwe-Saint-Lambert.
Kasistino : S-ino J. PLYSON. 185. rue Jourdan, Saint-Gilles-Bruselo.

KOMBINATAĴ KOTIZOĴ

24, Bodenbroekstrato, 24
Tel.: 11.71 03 	 BRUSELO

kiu ankaŭ havigos al vi nacilingvajn librojn,
revuojn kaj gazetojn, kaj tiuspecan

skribnraterialon.

REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA

Por viaj esperantajoj,
libroj, insignoj k. e.

Esperaotista Libre  ja

226, Rogierstrato, BRUSELO
Tel.: 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAĴO)

LES ENTREPRISES

Esperantisto > kaj la internacian kuponaron pur serval)  ... 	Ir. 	80
t'ornai(' membru (sanie, escepte la gazeton) ...

DERKS

PASTILLE PECTORALE

PASTELOJ 	

G. FAES

EN CIUJ APOTEKOJ

16, Schoenmarkt, 16

ANTVERPENO

SWINNE

	 Por via MUZIKO,

RADIO kaj GRAA1OFONO

40

E.

kiel membro kun .JHrlihro; ricevas krome la monatan internaci,in ganton 	—
Esperanto >... 	 170 	-

c) Mernhro Sublenonto :

kiel membro-abonanto ; pagas pli altan kakzon pur htIpi la mown(lufI ... 	3(X)
III. Bor, f uruntn Mrn,hro memvole ahlnnas nlrnennŭ 25 ir. al via kotizo, speciale poi helpi r,l

R. B.I..E.
	Pagu al via loka grupo: se ne ekzistas, al t,uiitĉekkonto t g ,7.67 cie Rej a Belga Ligo 	=7.

ILsperantistít.
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