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Voor 	alle 	inlichtingen 	Pour tous renseignements

over Esperanto : 	 au sujet de l'Esperanto :

	 178, Peter Benoitlaan, Merelbeke (Gento)  

34a Belga Kongreso de Esperanto
Spa, 27a gis 29a de Majo 1950.

■ t'nrr 13rlgu !Mu ir , 	nnn 11111 a L.igo 	 'mn 	K„Ngresa.

HONORA KOMITATO
S-ro D-ro D. BARZIN, urbestro de Spa.
S-ru E. COLLIN, skabeno de Spa.
S-ro Kava1iro Ch. de THIER, administranto de « Spa-Monopole ».•

S-ro P. DOMMMARTIN; prezidanto di « Syndicat d'initiative  -».
S-ro M. de BOURNONVILLE, kasisto, de « Syndicat d'Initiative ».

S-ro G. BORCKMANS, vaIona verkisto, prezidanto de Esperanto Grupo.

S-ru Deputito P. SERVAIS, Verviers.

LOKA KONGRESA KOMITATO
S-ro J. DESONAIY, 1 ÿ, rue Sylvela, Spa. Tel. 729.
I:-finoj j, kaj A. 1100F1iANN.
Ges-roj DIDELOT -BORCKMANS.

AL SPA !
iom pli frue ni eldon'is'tiun kajeron de Belga Esperantisto por memorigi vin

pri nia jara kongreso, kiu komencigos post kelkaj tagoj. Ciuj sciigoj ricevitaj
konfirmas la ideon ke ni estos kore akceptataj kaj ke la diversaj aranoj  ricevis
la .zorgojn necesajn, por ke ili estu perfektaj.

- Vi do certe. deziros .profiti hmr okazon, pasigi agrablan semajnfinon en niaj

belaj -Arclenoj, en nia samiduana atmusfero, renkonti malnovajn amikojn kaj
interkonatiei kunrla junuloj, espero de la estonto.

La urbo Spa atendas vin; la oficialaj instancoj ĉiarnanierc montris sian deziron

pliagrabligi vian. restadon.
•Restas al precize sufiL•e da tempo por sendi vian aliis,ilon kaj rezervigi la

r"embron. -.Sendu du hrj la necesajn dokumentojn al Belga Ligo Esperantista,

19, avenuo Montjoie, Rruselo, kaj samtempe la necesan monon al poAteeek-

konto 1337.67 de Belga Ligo Esperantista. De la 25a de Majo, èiuj konlunikajoj

pri la k ongreso estu sdndataj al S-ro I. M: P. l)eso'nayr 19, rue Sylvela, en Spa.

•
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• - Articles. en français et en flamand, p. 22.
Artikels in 't Vlaams en in 't Frans, blz. 22.
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PROGRAMO
Sabaton, la 27an de Majo :

15a : Malfermo de la Akceptejo en  « Syndicat d'lnitiative », place Royale, Spa.
17a : I.aborkunsido en Kazino.

20 %Z en Teatro de Kazino : Vesperfesto kie estas invitataj ĉiuj gekongresanuj.
Poste halo en la dancsalonoj de la Kazino.

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

en Esperanto.
l0a ; Denteto de floroj ĉe la monumento al la militmortintoj de la du militoj

1914-1918 kaj 1940-1945.
10.30a : Oficiala akcepto fare de la Urbestraro i•e la urbdomu.
I 1 a : Fotografado.
11.15a : Solena kongresa kunsido en Kazino.
13a : Festeno en Hótel Britannique (prezo : 110 fr., servado enkalkulita).
16a : Vizito de la hanejo.
17a : Koncerto ena Parc de Sept Heures ».
20 1/2a : Koncerto kun la granda orkestro de la Kazino, kun la kunlaborado

de nia samideanino S -ino Elsie LEFEBVRE-JANSSEN, pianoartistino.
Poste halo.

Landon, la 29an de Majo :
Aŭtomobila ekskurso al la 4 lagoj,

Je la 9a kunieo place Royale.
Vojiro : tago de Warfaaz, Tiege, lago de la (iileppe, Eupen, lago-barajo de

Eupen, Baraque Michel, signilo de Botrange, la plej alta punkto de Belgujo,
lago de Rohertville, Malmédy, ntotorvetkurejo de Fr;tncorchamps  kaj Spa.

Proksima horo de alveno : 13a horo.
Prezo : 110 fr. trinkmono enkalkulita.
La promenade okazos per aŭtomobiloj 5personaj.
Je la 13a : Komuna tagrnango (prezo : 65 fr., servado enkaIkuliüt).

(Ejo konigota pli poste.)
Por la gekongresanoj kiuj restos en Spa gris mardo :

Mardon, la 30an de Majo :
Matene de la 9a gis la 11 !/2a : Vizito de la uzinoj de o: Spa -Monopole ».

DUA LISTO DE KONGRESANOJ
t►o. S-ro L. Ritsririe. Kapellen. — hr. '-ro G. Far.. Antwerpen. -- 62. S-ino L. Fies.

.Antwerpen. — o'. S ro I) . Van der Stempel, 13fus•Io. — toq. S-iuo R. Valu de, Stempel.
Rru.elo. — 05. S rr.► R. .laumottc. Witrijk. — 60. F-ieu, ''l . IlolL•ns. Anrmerpen. — tr,.1 t. I Iofkens. Antwerpen. — 68. S- iuo i.. Merckx•Herinrkz. Antwerpen. — txt. F-ino 	 Nlen
lemans. Antwerpen. — 7o. F-ino 1" i. De ,Ns uyer, Antrpen . 	7s. F-ino Il. Tous,Lainl.
Antwerpen. -- 71. F ino l':  f)i• \\'inter, Antwerpen. — 7S. S-ru 11.  l)e lima. .k,itwcrpen.
— 74. S-ru L. l.►nc:ens. Antwerpen. — - ;. l' -ir,u G. Toussaint, Deurne. — -o. t -ino M.
\\'illerns. Brugge. — 77  Seo R. De Kegel, Charleroi — 8.k	r ^ 	 Fino E. Vacl,tevgalr•. ( ; .•nt. -
-r). S-ro J. Vcrstraeten, I tobuken. — 80. F - irw E. Par%on. Bristol (Anglujo) . —

1
 $,r l' - ino

I. Van Parijs. Sint Andries. — 82. S-ro h. Punpeye (fila). — 81. S - ino M. LlaorrhyPoseuaer.
Sint Mariuburu.

KONGRESANOJ, ATENTU
I. Ciuj araneoj komencigos kiel ehle plej akurate, je la montrita horo.
2. La Kongreskarto devos esti ntontrata je la enirejo de ĉiu kongressalono.

Vi jam ricevis sin antaŭ kelka tempo. Vi ne forgesu kunpreni rin. Metu ;
-iujam hodiaŭ en vian paperujon, Sinjoro, kaj vi, 'Fraŭlino au Sinjorino, eu vian

uransakon !
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REĜA BELGA 1160 ESPERANT1STA
Asocio sen profita celo.

GENERALA LAÜLEGA KUNSiLO
Gi okazis la Zaan de Aprilo 1950, en Bruselo.

Prezidis D-ro Kempeneers, prezidanto; 35 memhroj ĉeestis aü estis repre-

zentataj.
1. La kunsidantaro aŭskultis kai aprohis la  raporton de la administrantaro.

2. (:,i aprohis la kalkulojn kaj la hilancon de la jaro 1949.

3. La kotizo por 1950 restas sen ., anga. (Vidu p. 26.)

4. Budgeto por 1950 estas aprohata.

5. Laŭstatutaj elektoj. -- La kunsidant'aru unuanime elektis administrantojn :

S-finon J. Plyson; S-rojn (1. Faes, G. Groothacrt, M. Jaumotte, P. Kempeneers,

R. Paulus, G. Poupeye, A. Tassin, G. Van den Bossche, Cl. Vandevelde kaj

J. Verdier. Vi elektis komisarojn S-rojn J. Ali►fc, L. Everaerts  kaj F. Mathieux.

La nenerala Sekretario, 	La Prezidanto,

Cl. VANDEVELDE. 	 P. KEMPFNEERS.
r

FOR LA TIMEMON
Cu vere estas esperantistoj, kiuj timas montri al konatuloj (ait nekonatuloj)

sian esperantemon ? La respondo Sajnas esti jesa, ĉar en la revuo « Esperanto »

(de U. E. A.) aperis alvoko de S-ro Tihor Sckelj, el kiu ni  ĉerpas tion ĉi :

• Por lerni la internacian lingvon uni hezunas uzi gin en iiuspecaj homaj rilatoj

» p rofitante ĉiun okazon por gia praktika aplikado. Se ni limigas rrian Esperanton

» al la kluhaj kunvenoj kaj al la ilustritaj po5tkartoj, gi i iam sonos en niaj oreloj

r kiel fremdajo. Kun bedaŭro sed kun sincero necesa ni konfesu ke tio  %% de nia

» santideanaro ankoraŭ baraktas kun la gramatiko kaj la elparolo, ee dum la pll

» simpla konversacio, elmontrante praktiko la konsekvencojn  de tia « dimania

» esperantisteco », laŭ kiu por paroli nian lingvon oni bezonas specialajn tagon

» kaj horon kaj konvenan kluhan ejon.
Ni forigu la timemon, kaj ni faru Esperanton nia vera, natura lingvo. Kiam

» ni renkontigas kun alia esperantano ni ekparolu en la internacia lingvo kvazaŭ

» en ia natura lingvo de ambaŭ. !Multaj okazoj pruvis al mi ke afiskultantoj

x (neesperantanoj) en tiaj cirkonstancoj konvinkigas pri gia praktika uzehlo,  »

Al tiuj bonaj konsiloj de S-ro Sckelj miaj helpaj samideanoj permesu ke

mi aldone ion : Nia « Belga Esperantisto » enhavas nacilingvajn tekstojn: se

eiu ligano honvolu ĉiufoje legigi ilin de « kelkaj » konatuloj, nia propagando

pliefikigus. La persona propagando estas la plej efika. Esperantisto ne povas

esti timemnlo. Propaganda Sekretario.

ESPERANTO APLIKATA
En sia kajero de Februaro 1950, « Scienca Revuo organo de I. S. A. E.,

resumis raporton de D-ro J. E. Holhstrom ce U.N.E.S.C.O. pri la sciencaj kaj
teknikaj vortaroj. D-ro Holmstrom proponas ke por tiuj vortaroj oni uzu, kiel
perantojn inter la diversaj lingvoj. la esperantajn terminojn anstataŭ indeks-
nombrojn. Jen unua paso de Esperanto ie O.N.U. Seriozaj interesigantoj pri

tin temo povas ricevi ekzempleron  de la raporto de S-ro Holmstront, skriblnte

al U.N.E.S.C.O., avenue Kleher, Paris XVI.
a Tâhtitaivas », organo de Astrunomia Ubservatario  de Turku (Finlando),

presigis en sia deka kajero (1949) esperantan resumon de siaj diversaj Finllngvaj

redaktajoj.
« Volo de Islando » havas en sia Decembra kajero (1949) interesan priskribon

de la hejtadosistemo de la urho Rejkjavik per varma akvo el varmaj fontoj.

« La Rondo », organo de Airstralia Esperanto-Asocio (Januaro - Februaro 1950),

enhavas anglan tradukon de redaktajo aperinta en a Belga Esperantisto »

(Oktobro 1949) pri la grava malutilo nomi eraro Esperanton artefarita lingvo.
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ESPERANTO IS EEN VOLLEDIGE TAAL r
Het Esperanto heeft tegenwoordig 4.300 stamwoorden die aanvaard zijn door

zljn academie. Zij zijn van Romaanse, Germaanse en Slavische herkomst. Espe-
ranto is dis nc:ltraal onder oogpunt der.nationaliteiten. Door eenvoudige bijvoe-
ging der ;.eindletters i, o, a, e, verschaft een stam van twee tot vier woorden :
werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord. f let aan-
tal woorden klimt aldus minstens tot 8.600. Mits deze te verbinden met 30 voor -

en achtervoegsels (die een standvastige betekenis hebben), kan men alle
Vlaamse of Franse woorden vertalen, en zelfs bekomt men er andere die in
deze talen ontbreken.

ESPERANTO IS EEN GEMAKKELIJKE TAAL OMDAT ZE STRIKT
REGELMATIG IS

Het alfabet van Esperanto is gevormd door Latijnse lettertekens die nooit
van waarde veranderen; zes onder .hen hebben een waarde die verschilt bij
deze in lret Vlaams of in het Frans; op deze manier is de sehrijfwijze gans
phonetisch. De spraakleer, zeer volledig, is volkomen regelmatig: zij heeft niet
de ongerijmde spraakkundige geslachten, noch de overtollige verbuigingen; zij
heeft geen enkele vervoeging der werkwoorden, zonder één uitzondering,  zonder
nutteloze verandering van uitgangen volgens de spraakkundige personen; een
enkele manier om lret meervoud der naamwoorden en hoedanigheidswoorden
te vormen. Deze eenvoudigheid schaadt volstrekt  niet aan de juiste en volledige
uitdrukking van alle schakeringen van de gedaehte: noch is zij oorzaak van
eentonigheid,

LANGUES ARTIFICIELLES ET LANGUE AUXILIAIRE
NATU RELLE

Domisol, solmido, farédo, silasol, sollasi, ... sont des mots 	 artificier •.«

d'une soi-disant langue internationale (le  • solrèsol), dont tons les mots se
composent exclusivement de quelques-unes des sept syllabes do, ré, nu, fa,
sol, la, si, et que François Sudre proposa dans la première moitié du
XIXrne siècle. Un tel système n'a aucun rapport avec les langues historiques;
son vocabulaire monotone est très difficile à retenir. Il n'en est plns question.

Schleyer, l'auteur du Volapük, quoiqu'ayant, pour former Son vocabulaire,
puisé surtout dans l'anglais, a déformé les mots au point de les rendre mécon-
naissables; ainsi, a Volapük x est formé des • mots anglais a world et
ft speak ». Les mots anglais papilio, pope, father, pepper, paper, pulse, people,
poppet, sont devenus respectivement pab, pap, pap, pep, pop, pcb;— pop,
pub, ii peine drstrncts l'un de l'autre. C'est tout aussi artificiel  • que le
solrésnl, plus difficile à retenir et plus difficile à parler; on n'y est pas parvenu.

Zamenhof, l'auteur de l'sr Esperanto 	 a pris les raeines de ses mots dans
Ies diverses langues européennes, en les déformant le moins possible, et seule-
ment pour rendre l'orthographe complètement phonétrque, comme ceer :.
abeille, chien, écrire, hôte, labourer, mou, oiseau, quai, saint, vaincre;
abelo, hundo, skribi, gasto, plugi, mola, birdo, kajo, sankta, venki;
(u se prononce comme en allemand). c langue - mondiale » se traduit par
e lingvo monda R. Tous les mots d'Esperanto ont une désinence sonore :
o pour les substantifs, a pour les qualificatifs (oj et aj au pluriel; j se prononce
comme en flamand); i est la désinence de l'infinitif de tous les verbes, e celle
des adverbes dérivés. La lingvo Esperanto estas origina NATURE de la lingvoj
Eŭropaj, danke al la genia laboro de L. L. Zamenhof. Esperar2;o estas sen la
komplikoj de la lingvoj ordinaraj.

L'Esperanto seul est sanctionné par une importante littérature; en prose et
en vers, formée, en soixante-cinq ans,• d'c uvres originales ret de traductions
d'ouvrages célèbres.
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35ar UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
Parizo, 5.12 cie Aŭgusto I950.

Adreso : (i2, avenue de. Clichy. Paris \V I I I.

I ),tCNldeonto 5208-37 Paris. 35a llniver,sala Kongreso de F.spereutto.

:1vie+qDVzo : 2.000 ir. fr.; edzino. ,.000 fr. Ir.; grm,tihi l m .jlpli al lu-jori. 500 Fr. Ir.

S(• vi pagas pere. de 13clga Liga Esperantisto. pDijtéckkDnlo  15i 57•67. la kotizoj estas. en

helmi frenkoj : 'ioo lux la kongresano. ,5n pur la edzino. 75 por ucjunuloj ne pli ol 2o- jaraj.

•a^on►bro de lu Kongreso n,j. — .1.7;'o. el 34 lundoj. la ran rlr Majo.

BELGA KRONIKO
A\ iVI i. I'l•,NO. -- Espc'rnrrlo-(:rttp') « 1.8 V'erdu Stelo r. — l.0 revivifio de la grupo.

klsi komenciĝis antaŭ rrelunge, ankoraŭ ampleksiĝis truo, la monatoj de Marta kaj Aprilo. Ciui

la nranpoj estis écesratal de 23 ĝis 	 gemen,hroj. inrer kiuj diversaj gclernantoj.

f'ust Ia ĝntĝic:u- vespero de S-ro Catroir. kiu estis vere allogcr kaj al kia en ne-onlinara

l,lej acnuta maniero partoprenis kelkaj el la gtidontoj de la llrupo, la mirul- vespero de la Sankra

Vendreda iĝis angil-vespero, kiu eslis sanie Bone ĉec•stara kaj dum kiu regis plej agrabla

almoslero. S-ino Kempeneers ltunorigis ĝin per sia ĉcesto.

I.a ,4an de Apriln, S-ru Morris De Kelelaere prezenris la duan parron de sia parolado

pri USON(•) kuj ĝuis refoje saman sukceson.

r.•. -La 2 I an, la prezcntado de la fllmstrio pro >t Nov- Zelandu • okazis kun la helpo de S-ro Von

Eyntle. por la bildprezentado, kat de la prezidanto, por ln Icgado de in klariga teksto.

Mupa ĉeestanlnro . sekvis. la 28a11. la tre interesajn koankam tehnikajn klarigojn de S-ro

Sielens, kiu poste vizitigis delale In insralaĵoin de la granda tagĵurnalo 	Volksguzet r.

Intertempe, S-ro i aes  nralfennis, en sia magazeno, novan clementan kurson. pur kin

emkril,iĝis rlekdtro da junaj kiri viglaj elemenroj.

Konstaln ni. ke pur L, Kongreso en Spa, ne knikulante diversajn enskril,irojn kiuj ĝis nun

ne. estas *.ortaj pri ktunir-ebleco, jaro dudek Verclstelannj vis,•ncfis sian rdis;ilon kaj menclilon. Inlrr

ill plturai noyai Iernar►loj, ,

l'rocrrurou de lu oen<►trluj gnnsiclnj. — Kurwenoj éitrvenclrcde je la 20,30a en la salono (la

.i•t,aĝu) de c W itte l.,eeim •..i. l'rnnkrijklci, Antverpe•mo :

ian le Majo : parolado de S.ro Roger ,laumorte. • l'ri kaj por dikulc,j kaj maldikulnj ..

r 2an de )Viajn :parolara ĵurnalo, plej grandparte dcdiĉntr, al parolado de• S-ro Maurice rIaunirart•

pri . Parizo, urbo de la l-'niverenl:a Kongreso .; ,qan rte Majo : parolado de F-inu Ili kne

l.Iofkens, pri « Kelkaj pcntraj artaĵoj >; 26an de Majo : niaj antaŭaj h elgaj kc,pgresoj (kun

monrra de bildoj, olportotuj de lur rnrti:,oruloj);  Sabaton. la 27an dr `1ajo, pnsttagnaezc : foriro

al. Spa: 2nn I. lumo : la, K(a^*re•srotoj rakontas...; e)an de Junio : parolado de S-ro Her-tor

Vern►uytcn, « I.a hit icno en il.u,da url,u s; ,fíall de Jt,nio : parolado de S-ru Auguste Focs.

«. 1m'lia vizito al J,ondon(' r; 23015 de Junio : parolata jurnnlo: 3oan de Junio : etn►uza kaj ludo

I;I:I rSI J.A Ĉ R1'I'O. -- i,a grupo karnvcnas recule ĉiulinitle kun nonrl,r.r rle partoprenannj

ĉian, pli gronda

Pruyrurnoj de In esluntr,j kunrennj. — Ejo : Brasserie Saint- i'lartin, place du C; 111d Sablon.

18, ("rote 7.:avelr,lr•in. ĉiulunele jer Ia ion.

.1  • . la sa li , ratxorto pre la natin kongreso, parolata ĵurnalo: la r 2,an, ir la ,q,5o. S-ru

• , Vise der Stempel gvldos ,perfektivan kurson: je 20, t 1. Srino Stern, « Origino de. In Puna

- ĵuro >: la roan, S-ino Stncs•Vauadr.00rde, c Partino Virginie I...cweling *: la 1han, S-rn

Sevinr►r•, Esperanta tra,lnku de la « Natura ekonun►ia ordo 	lcy,+odo kaj kuna nna korektado dc

,lo minaj paĝoj. 	,

. 	Itrlio: la 5a11, parolata ĵ 	 .du: la tono. S-ro Von der 	uempcl, c i_n kisntatai turoj •:

I:a 17an, S ro Evrratts, « l Ionitut:oi kaj laaprenimloj » la 2.4an. S-ino L,lly Stata, « Amuza

vespero > : Ia 11 an. F-iuo Kestens, 	Bibliografio ale Esperanto

Aŭgusto : l,, Ian. speciala rrIrlono de nia jurnalo: la rgan, Cieliro: ne okazos kunveno:

la iras. S ino Ili, bard; lit 2&iii, raporto pri In . Internaeia Kongreso.

IMt.1GA 	La hibfi0teko estis reordig*ata kaj entenas plej interesajn librojn.

S-ru Jadem prenis sur sin Ia taskon de beihlintekistn. La membroj povas sin direkti al li dum

ĉiu kunveno por pruulcpreni librojn. lli mentona ke Icgado estas plej praktika metodo por rapida

perfektigo de la lingvo. Muzika vespero okazis la aan de aprilo. S-ru Groothaert ko►uentariis
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kaj disaŭdigis kelkajn artajn diskojn antaŭ plej atentema aŭskultantaro. Altaj vesperoj esti s

matai por preparo al la Belga Kongreso : likvidn de 1a kongresa ŝpnrkaso kaj pristudo rle la

lento : s Esperanto kaj .lunularo •.
Programau de In nenontaj irnnsieloj. 	 Ordinara ktmsiclo : ĉitnt,arde jc la 20a, rn la :irlein

•. Goudrn Hrxlrn - Cornet d'Or ». Komitato kunveno la nnttan dr mardon dr ĉin monato. rie

la tua jais la boan. en sama ejo. Dont la unua duonhoro de ĉiu ordinara kemveno : Perfekriatt

kurso. poste :

tonio : ban, F - innj Yolande Van Pa ri js kaj Yvonne Poupeye raportos pri sin vojago al Rnmo;

r San, pnr kaj konrraŭ vizaĝpentrarlo: man, rlrktttn pri ekskursoj; ) an. porolado po trlevixio,

de S- ro Korlo Poupeye.

latin : tale. parniado pri l►. E. A. de S-ro Poupeye, del.; t tan. redakta vespero , prez.

ro G. Groothaert: t8nn, paroladu pri nrajarto, rte S-rn P. ,lariem: 21sui. lanntarnjnj, lirez.

-ro F. Verplancke. En okozo rle hela vetern. in aŭ alia el tinj progrnmrruj pavas esti aasta-

tnŭata rie vespera prOlIiraatto.

7 almond0 junuluVn fi)r qum_o, i %elga sekcio. Cefileranra : Cullus. 56. rite du Radom, Beaune-

Ir- ('kiAteau.

NEKROLOGO
NIeze de Aprilo nrnrtis la patm  de nia sindontt kaj malnova samidrano Louis E'rra.ts.

mrnahm de l3rusela Grupa de langaj jaroj kaj ankaŭ krnnisttro de Beltta Lipo Esperanriata.

Ni ' , sprintas al li mem kaj al lia ruta innlilio niajn plej sincerajn kondaIenrojn.

BELGA LIGO ESPERANTISTA
Poittrlrbonto t ;j-.67, Brnselo.

TARiF) DE 1.IBRO.I KM1 PR(1)I'A(,AND11 O:1

La T'lariaeio, parolndo de Prof. D-ro Hermann Nothnaefiel, iraetukita

Sellier

I\ 	»rcaj trierai. de C. A. l'ruisscn ... 	... 	...	 . . 	...	 ..• 	 ...

rsperranlo appris sans maire en quinze levons, de i lenri De Coppet

Interlingrislilto l aj Esperantologio, de W. Mandera 	. .

invito al ĉielo. tir .cames Sayerr ...

tMedirina \Tortn rn. de Briquet 	...

Esperanto langue des Nol ' 	 Unies, rno rkz. ... 	 ..

	ID  rkz . ... 	...	 ... 	 ...

Esperanto en un coup (Vieil. t ou ekz. ... 	 . .

Esperanta in t'en ',mildaj, tao ekz. ...

Propuganrl ilnslri(uj poŝlltarloj, pu pern

Essor de l Fspernnto (franclingva). . pnj;a grand-fonnato gazeto. n - ro 5, po ekz. ... 	2.-

Resras ankoraŭ kelkaj numeroj t.

Abono al Franco Fsperarttiato, po jare 	••• 	50.-

Tl.1NONDA Ai)RESARO sin°

La Internacia Esperanto 	rn \Vlen preparas novan ridonon dr la Tutmnncla Ariresam.

Bele! Lige Esperantista estas penanto pur nia landn. Bonvoln do sendi al ĝi vina plendon

laü sekvantnj kondiĉoj.

n) Simpla enpreso rle la ,dreen kun eventuale 5vorra anoncrto kiel : 5 :ojarn irnŭtino deziro'

edzinij;i 	aŭ e Del. de l_'. E. A., S. A. T.. 1. K. 1-?. E. •, aŭ s Nr korespondas ..

:aŭ 	kolektas pnîtruarkojn kaj ilnstritnjn poitkarMjn s. t2 helgai frtrnkej.

I'amiliano kun sama adreso, sen anone°. tt helgnj Irankoj.

Por pliaj 5 vortot en In annnen. h helgaj frankoj.

h) Mendo de la adresaro. 60 belgnt frankoj.

Ni speciale inviras la Grupoin presigi sian adreson kun ind ien de la ktm'enejn kaj tago

kaj horo de la kunsidoj.

Skribu klare. se chie per skrihmaŝino. La monon pagu samtempe al la puitĉrkkonto 5737.67

de Belga Ligo Esperantista, ro. avenue Montjoie. l3rur.t4o.

- -25-

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO K. S.
26, Oostenstraat, ANTWERPEN

f'oŝrĉeko n -ro 1689.58.

BAEKELMANS : Eieletitaj Noveloj ... 	fr. 12,-
BAKKER, Hans : Hei F_spera►rto in ren doosje  (spraakleer, sleurel en doosje met

kaartensrelsel)... 	... 50,-
JAUMOTTE, M., kaj VERMUYTEN, H. : Belga Antologio (Flandra Parto)... 50,-

CART et PAGNIER : 1.'esperanlo en dix leçons... 	...	 ... I0,-
COGLN, L. : La demando pri lu plibonigo de la niuzikskribo 1,-

DEBROUWERE : Zakmoordcnbocl'je Esp-o-Nederlands en Nederlands-Esp -o 5,-

DE TIERE, N. : Devo de R eĝo (Van der Biest) 	...	 ... 5;

DEVOS, J. : La Sipelo (Vandevelde, A.)... 	 ... 	... 5;
Esperanto Leerboekje (spraakleer, oefeningen, woordenlijsr) ... I,-

Esperanto, premier manuel 	 (grammaire, exercices, vocabulaire) 	... I,-

Esperanto Sleutel (beknopte spraakkunst en woordenlijst) 1,-
FRUICTIER, P. : Kompleta Gramatiko kaj Vortfarado de Esp-o 40,-
GROSJEAN-MAUPIN : Dictionnaire complet Esp-o- h'rançais 37,50

- 	 Dictionaire compld Français-lap-o ... 75,-

Plena 	 Vortaro 	 de 	 Esperanto 	 ... 177,-

GUIDO GEZELLE : Se acisIt ullas la animo 	 ... 	 ... 	 ... 	broî. 20,-; bind. 30;
JAUMOTTE, Maur. : Historio de la E. C. 	 La Verda Stelo »...

- 	 Kompleta Esperanta Rimvortaro...
5,-

10,-

KENNGOTT : Internacia Dialogaro ...
- 	 Internacia 	 Teatrajetaro

7,-

7,-

	Koresponda Kurso : Kursus van Esperanro per briefwisseling in vijf lessen ... 	...

- 	 Cours d'Esperanro par correspondance en cinq leçons... 	 ...

20,-
20,-

NYSSENS : 	 Bonittrntoro 	... 	... 	...

i
30,-

F. IZA .NI )l : Esperanto i.Perhavir 30,-
RELGIS, E: : La humaafitarfi.caj principoj. La inlernacio de la intelekluloj ..,
ROLLET DE L'ISLE : L'Initiation ù l'Lsperanlo 	 ...

5,-
7,50

Inleiding tot Esperanto (Jaumotte, M.) 	... 7,50
SABBE : Bietje (Van der Biesr, W.)... 	 ... 5,-
SC1 11Dl.OF's zaketloordenlweteie Esperw►lo-Nederlruuls ere  \'eclerlands.Esprronto 37,50
SCH WARTZ : Koro estas eia instrument' .'sekreta. Kanro kun muzika akompano

(Melodio de Kalmanowicz) 	. . . 	... 15,-
UNUEL : De Internationale Taal, het vraagstuk,.en zijn oplossing (Esperanto-rekst

mer verraling van W. De Schutrer)... 	 5,-

- La Langue Internationale, le problème et sa solu tion (rexte en Esperanto

avec rraducrion par M. Jaumotte) 	...	 ... 	 ...

VAN SCHOOR, O. 	Judas() (monologo por Sinjoro)...
--- 	La Sen'isiinoj (monologo por Sinjorino) 	...
-	I,a Teler orto (monologo por Sinjoro)...

ZAMENHOFF, L. L. 	Fundamento de Esperanto (francs)
- 	 Fundamento de Esperanto (nederlands)
- 	Fundamenta Krestomatio

Legosignoj el silko kun bildo de Zamenhof 	 ...

...

•••

...

...

5,-
1,-
1,-
1,-

10,-
10,-
50,-
I0;

Blankaj poitkarroj por korespondado, kun Esperanta stek kaj teksro e Esperanto

Lingvo Inrernacia b 	 '% 17,50; ûo 150,-

Verdaj poŝtkartoj kun reksro kaj muziko de a La Espero » loko por adreso kaj

korespondaĵŭ sur la dorsa flanko ... 	...  0,25; °l0 	 20,-

Ilusrriraj poitkartoj kun Esperanro-reksto :

Antverpeno (30), 10,-; Bruselo (30) 10,-; Kortrijk (10), 3,-.

Pri la Sepa Universala Kongreso de Esperanto Antverpeno 1911 ... ... 25 ekz. 	 10,-

Sigriutarkoj kun verda stelo kaj reksro 	 Esperanro Lingvo Inrernacia >  :

Poitmarkforrnataj : fr. 3,- %; fr. 20,- %.
Rondaj : fr. 5,- %; fr. 35,- %,,•

de Bernhard

Ir .

'1 .

u t),-

'no.-

t o.-

23,-

25.-

1,23
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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 GRAMOFONO

E.

Por viaj esperantajoj,
libroj, insignoj k. c.

[sporantista Librejo
24, Bodenbroekstrato, 24

• Tel.: 11.71 03	 BRUSELO
• kiu ankaŭ havigos al vi nacilingvajn librajn,
• revuojn kaj gazetojn, kaj ĉiuspecetn

skribmatrrialon.

PAS T E L O J

PASTILLE PECTORALE

SWINNE
EN ĈIUJ APOTEKOJ

=
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REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezidanto : D-ru P. KE\'IPENEERS. 19, Fc.enuo Montjoie. Brusélo:
Vic Pre'ziduntoj : S-ro \'1. JAL.TMIOTTE. 1 l. avenuo D,• Rnryn, \Vilriick- Anl.verpen.

S-ro A. TASSIN. 1. rue Saint-Joseph, La Louvière.
Ĉenerula Sekretario : S-ro Cl. VANDEVELDE, 178. Peter Benoitlaan, Merelbeke.
14rrturio : S-ru I. VERDIER. ?8 . avenue Marie José. \Wolu.ve.-Saint I.nmlx.rt-I3ruselo.

Kasistinu : S-inn J. PL.YSON, 185. rue Jourdan. Saint-Gilles-Bruselo.

KOMBINATAĴ KOTIZOĴ
Rega Belge Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto Asocio

Espernntisto a kaj la internacinn kuponaron por servoj) ... ... ..

Fumilia membro (lame. escepte Iu gazeton) ... ... ...

I I. ' Jernlirecu king irulinidna nligo nl la internacia organizaĵo :

a) Mernbro hun larlibro :

kiel simple membro; ricevos krome la Jnrlibron 	 uldonon ..

b) rj"lernbro Abonanto :

kid membro ,kun .larlikro; ricevas krome In menuma interlm, ian ^azelou

Esperanto a...
r ) Menebro Sulitenanto ;

kie) rnenibro-cihonanto; pagas pli altan kotizon par helpi lu movndon 	... 	300

III. Bonfuranta Mernûro memvole uldonas almenaŭ 15 Ir. al sia kotizo. speciale por helm ul

R. B. L. E.
Pagu al via loko grupo: se ne ekzisras. nl t ,oŝteekkontn 1117.67  (le Reĝa Belga Ligo

Espc rantista. 	 _
ill111UIIIIIIIIIIIIIIIIl11111111111lI1111111111111111111111IIIIIIIII1111111111111111111111111111111Illllllllllllli11111111111111111111111111111111111 11111111111l n 1111111111 h <

imp. LIELENS, S. P. R. L., 18. rue de la Princesse, Bruxelles. - Téléphone 21.10 98

I. Simpla mer/lb/Iwo (enhavas memhrecon al la loka Grupo 	 se ekzistas 	 al Ia
I.igo kaj al la internacia organizaĵo;  rajtigas ricevi In nacinn gazeton ( Belg„

	Fr. 	130
40
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