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c Unu Belitu nacio - unit noria f,ign 	unl. Bode,.. Kongreso.

KONGRESO « DE LA JUNULARO » eE LA « FONTOJ L E JUNECO »
r On dii, untr, gu'en la foré' d'Ardenne

nfssous „n chesne andaye une fontaine. >

Estas en Spa a Ce la sojlo de la Ardcnoj, en la urbo de la junecfontoj, kun
siaj ardezhluaj tegmentoj kaj sia romana pregejo », — kiel diras la hela pros-
pekto, kiun oni disdonis al la gekongresanoj dum la Pentekostaj tagoj, — ke
okazis nia 3 la Belga Nacia Kongreso.

La Kungresanoj aniaŭ la Urbrlomn.

La 34a... Kiom da jaroj florflugis de la antaŭa Kongreso en la sama urbo !...
Kiom da jaroj, de tin bela 1913 ! Kiom da okazintajoj ankaŭ en tiu longa
periodo ! Du militoj, kiuj kaŭzis multajn mortojn. Same kiel la Tempo sen -

kompata, kiu falĉis el niaj rangoj preskaŭ ĉiujn, kiuj en la tiama tempo gvidis
nian movadon.
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Kaj kiu, per sia falĉilo, ankaŭ malhelpis, en 1934, la efektivigon de la
Kongreso antaŭvidata en Spa pur tllr jaro,

Car, kelkajn semajnojn antaŭ la malfermdato de tiu Kongreso, subite kaj
kruele, gi forrahis de ni la Prezidanton de Belga Ligo -Frans Schoofs; kaj la
Ligc;traro decidis anstataïri la kongreson per memoriga tago en Antverpeno
mem.

Sed r,e In mortu falèis kaj falèadis dum tiuj multaj jaroj... gi tamen lasis,
— eterne junan Ce la jurtecfontoj, — la prczidanton de la L. K. K., la simpatian
S-ron Desonay, kiu , antait unu jaro, per simpla sel promesplena letero, akceptis
organizi nian jarfeston dum 1950.

Kaj kiam unuj post aliaj, ni alvenis en Spa kaj en la Turisma Oficejo, kie
estis la akceptajn, estis la gaja rido de nia sinduna samicleano, kiu bonvenigis
nin: nin kiuj venis el la plej rnalproksimaj urboj kaj vilagoj de la Belga Lando,
sanie el la valonaj kiel el la flandraj provirtcoj.

Kelkaj kongresanoj alvenis jam, Tu de la antaïta tago, Cu de !'mateno, sed
la plimulto alveturis per vagonaro el Bru';clcc, en kiu la estra ro de Belga Ligo
rezervigis al ili serion da kupeoj. en kiuj Ciuj trovis tre oportunan lokon, sub la
patra okulo cle la starirt komisaro, kiu malpermesis al aliaj eniri la vagonon
kaj eĉ ties halkonojn. kiam la Kongresancij mem invitis ln lastalvenintajn
vojagantojn disponl pri la ankoraŭ liberaj lokoj.

En la akceptejo ĉiuj, en minimum° da tempo, ricevis koverton en kiu lli
la necesajn informojn pri Ioĝado kaj la kuponojn por la diversaj araneoj.

Rapide okazis la demeto de la valizŭj en la cetere tute proksimaj hoteloj kaj,
en bona ordo, disvolvi ;is, de la 5a posttagmeze, la programo, pri kiu ni tamen,
pro ĝia amplekso, nur tre resume povos raporti.

La malferma kunsido.
D-ro Kempeneers tuj transdonis la parolvicon al S-ro Desonay, kiu tute

afable kaj plenkore bonvenigis ĉiujn kaj deziris al ili belan  sumo], nepre necesan
en Spa, bonan restadon kaj sukcesplcnan kongreson.

La Prezidanto de Belga Ligo tiam oficiale malfermis la kongreson, bonvenigis
siavice Ciujn, la belgojn kaj la frentdlandanojn, kaj faris plurajtl komunikojn pri
ia programo.

121 ankaŭ speciale atentigis pri ampleksa ekspozicio de Esperantaioj, orga-
nizata en la funda de la salono kaj kitt restos alirehla al Tiuj interesitoj dum
la Konresaj tagoj.

• Poste la prezidanto memorigis- ke, clum la pasinta Kongres.o, ni decidis meti
sur la tagordon de la nuna, la temon : Esperanto kaj la Junularo.  » Kaj ll
estis felièa, ĉar li povis anonci ne, el tri gravaj urboj, junuloj elsendis aŭ
alportis raportojn pri tiu temo., nome el Bruselo, S-ru jirousek: el Antverpeno,
S-ro Roger Jaumotte kaj el Bruĝo, S-ro Carlu Poupeye.

Car S-ru jirousek, pro sia soldatiĝo, ne povis èeesti, S-ro Castel legis lian
rajorton, kiu detale parolis pri ampleksigo de gazetara servo, kiu ankait klopodus
atingi la organojn de la junularaj rnovadoj kaj studentaj gazetoj.

S-ro Carln Poupeye tiam, en tre korekta lingvo , parolis pri la propagando,
kiun povas fari la junuloj mem Ce siaj kamaradoj, Cu en junularaj movadoj Cu
eC en lerneja klaso, ekzemple okaze de paroladetoj pri lauelektaj temoj. Li
instigis ankait al propagando per afii nj kaj propagandiloj en la ejoj de jun-
ularmovadoj kaj speciale en la junulargastejoj.

Fine S-ro Roger Jaumotte, same entuziasme, prltrakis la temon, speciale
su -bstrekante la propagandon kiun ni povas fari  Ce la skoltoj kaj Ciuspecaj
dti°nsimilaj organizajoj. Li alportis kelkajn konkretajn rimedojn por ekkomenci
tiun propagandon. La fincelo estu ke, en Belga Ligo, ni havu jrrnttlaron,  r kin
;;uas ĉiujn rajtojn kaj facilajojn, kiajn ĝuas la plenkresknioj.

La Prezidanto dankante la raportintojn enkondukis la priparoladon kaj, tiu-
okaze, nia vicprezidanto Maurice Jaumotte, kio estas nacia komisaro de  la
jnnularmovado de la Ruĝa Kruc-kadetoj parolis iom detale pri Cio, kio,  laŭ li,
estas elĉerpebla el la tri raportoj kaj konkludis per akcentigo de la nepra nece-
seco fari, kiel eble blej baldaŭ, firman pagon en tiun direkton.
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La Prezidanto fine komisiis S-run Roger jatmiotte alporti, dom la solena

kunsido de dimanĉo, la finajn konkludojn cle tiu tre interesa priparolado... kaj
petis ke, por la morgaita tago, la kongresanoj jam pripensu, kiun temon ni

povas elekti por la venonta jaro.
Simfonia koncerto.

Post la kunsido, Ciuj havis okazon por, en iu restoracio, rekapti novajn
fortojn kaj, je la 20a 30, ili retroviĝis en la koncerta salono de la a Parc de

Sept Heures », tutapuda al la r Syndicat d'Initiative ».
Estis la Urba Simfonio, direktata plej lerte de S-ro L. Barzin, kiu alportis

al la kongresanoj tutan bonelektitan programon, meze de kiu estis antaitvidata

lrt K 5a Koncert-komponajo » de Beethoven, ludota de nia bona samideanino
S-ino Elsie Lefebvre-Janssen akompanata de la Simfonio,

i in programo konsistis el la « Uverturo Roy Blas » de Mendelssohn, la

« rFantazio de Lohengrin » de Wagner, la « Vila ;aj Dancoj » de Grétry kaj

« Coppelia » de Leo Delibes.
Iĝis vere trafa artmanifestacio, kiun Tiuj plene guis; kaj la longa aplaŭdo

post ĉiu numero montris la ĝeneralan kontenteeon.
Post la,simfonia koncerto, Tiuj kune iris al intima dancsalono, kie, dancante

kaj kantante, la kongresanoj kune restigis ĝis la  unua matene, en plena

arnuzadu.
La Dimanéa Pago.

Tre frue jam la katolikaj partoprenantoj al la Kongreso, kaj ankai multaj

aliaj, ellitiĝis por esti akurate en la Cefpregejo de Sta. Remaklo, kie okazos,
je la 8a 15, la kutima Di-servo kon esperanta prediko.

Tiu prediko estis elparolata de Lia Ahata Moto Canisius Driessen, kiu ĝin
taris de sur la predikejo dom la ordinara Meso, ĉecstata de multaj Spa-anoj.

Zorge eldirata kaj per entuziasma voCo, tiu parolado impresis ne nur la
esperantistojn, sed ankaŭ la aliajn atiskultantojn, kiuj klopodis  -kompreni kaj,

ĉiuokazc, povis sperti ke Esperanto estas lingvo, parolata kiel alia.
Post la Meso, ĉiuj kongresanoj kunvenis antaŭ la pregejo kaj sekvantare,

kun la flagoj antaŭe, ili iris al la monunmento honore de la Militmortintoj, kie
S-roj lçempencers kaj Desonay dcmetis f' •ojn kaj dom minuto da silento
rnemorigis la karajn murtintujn.

En la urbdonro.
La kutima akcepto en la urbdomo estis antaitvidata jam antaŭ la oficiala

solena kunsido kaj, je la 10a 30, Ciuj kune eniris la unuaetaĝajn salonojn, kie
atendis ilin membroj de la urbestraro.

Pro la foresto de la urbestro D-ru Barzin, estis la unua skaheno de la urbo
S-ro Collin, kiu plenumis lian taskon.

S-ro Desonay, kiel Prezidanto de la L. K. K. prezentis la kongresanaron kaj
rnemorigis la skahenon pri la fakto ke, kvankam li ne en la vera senco de la
vorto estas Esperantisto, li tamen, iam kaj antaïr multegaj jaroj, kune kun li,
eklernis Esperanton. Li dankis la urbestraron, san ie kiel li ankaŭ dankis la
grandajn organizajojn de Spa, pro ĉio kion ili jam faris kaj ankoraŭ faros por
la Esperanto-movado. Li kaptis la okazon por peti en la urbestraro la disponon
pri salono pur kurso, kiu certe komenciĝos en Spa en baldaŭa estonto,

"kiam estis la vico de D-ru Kempencers, kiu elparolis jenan paroladun :

Munsieur l'Eelaevin,

Les participants au X\XIV"" ('ongrlès Belge Je l'Esperuretu  vous remercient de l'honnenm

que vous leur f aites en les arcueillun! ,i l'Hôtel de Ville.

Ce ne f urent pas seulement les autorités conmmunales. mais aussi le Syndicat d'lnitiative

et lu Cwnpagnie des Eaux qui mirent tout en ccuvre pour rendre le séjour ù Spa «gréable

aux congressistes, qui vous en . Nun! reconnaissants.

La 191 ï déjd. votre prédécesseur, le Buron de Crawliez. avait tenu qu'il fut fait accueil

au V'' C.'ungri's Belge ilr l'Esperanto, et. en son absence. M. Maes. échevin de l'Instruction
l'ublique, avait préside li lu réception. r r •

Le grand organisateur du Congrès de •913, comme de celui -cl, esi nuire ancien et dévoué
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membre. M. Jean Desonay, qui fut. arec M. Borckmans. un des pionniers fie notre mouve-
ment dans lu région, et ii qui nous exprimons toute norre reconnaissance.

Comme ke disait M. Mues en 1013. c'est dons une ville à clientèle cosmopolite  comme
Spa qu'on peul le mieux apprécier l'utilité dune langue internationale.

Un tableau remarquable de Fontaine. qui décore le Pouhan Pierre le Grand, représente
une centaine de personnalités venues retrouver la santé clins votre ville. Ils sont d'époques
différentes et viennent des quatre c oins de l'Europe.

Cette fédération de l'Europe, elle tord de bons esprits s'efforcent de créer, hien que pur
des voies différentes. a existé au moins dans le domaine iniellectuel,  dès l'époque de la
Renaissance. En remettant en faveur l'étude de l'antiquité, les humanistes out rénové l'outil
(lui. perdant des siècles. n servi d'instrument commun fia bics  los intellectuels. à savoir le latin.

La langue lectine était devenue une véritable longue internationale. langue seconde que
tuai homme cultivai se devait de cortnaitre et de pratiquer. Et beaucoup (IP ceux qui figurent
uu ■ Livre d'Ors correspondaient entre Pax. cl(' pays ri pays, grcirc:e au latin,

I.a généralisation de l'enseignement. le développement de nationalismes de plus en plus
agressifs. oyat favorisé la renaissance, l'étude et l'utilisation de langues nationales tombées jus-
qu'alors au rang de dialectes d'intéri't local.

Lu création. pur les traités de 1919.1920. d ame série d'l:lots indépendants. sur la base
de communautés linguistiques. u Tété le couronnement (le cette période.

i.e latin a cesse d'étre une langue véhiculaire; chacun parle SA langue.
Le fonctionnement des organismes internationaux, tels que l'O. N. U., est devenu Je plus

en plus compliqua. Un certain nonibre de langues nationales sont en usage; l'importance du
personnel et des installations techniques indispensables ont maintes fois été décrites. Leur
prix de revient est exlrvmement élevé, et chacun de nous en paie, hélas. sa part.

Cheque peuple désire vair sa propre langue figurer parmi les élues. (I ne s'agit plus seu-
lement der français ou de l'anglais. voire de l'espagnol ou de l'italien. mais encore  du russe.
du chinois ou de l'arabe.

L'Union Postule Universelle. cet urgenlante fidèle et pratique grâce  auquel sont Crans
portées de pays ii puys les correspondances de taules sortes. s ' est trouvée devant des difficultés
quasi inextricables, du fait de la décision d'ajouter ces trois dernières langues  — russe, chinai?
et arabe — aux langues utilisées jusqu'alors. anglais, français et espagnol.

Après de longues discussions. art finit pur décider que le journal serait publié en six parties,
eue pour chaque langue, et que les six parties seraient reliées ensemble pour former un cahier.
Les figures seraient insérées clans lu partie française. qui se trouve en lita. suivie des outres
textes selon l'ordre alphabétique français.

l' u - t - il une autre solution ? Ou r'errons-nous chaque année Cl(' nouvelles langues s'ajouter
à celles qui sont déjà of f icielles, s'augmenter le nombre de traductions, et de traducteurs,
,— et se multiplier le nombre de tannes de documents imprimes qui sortent chaque année de
l'O. N. V. et de 11.1. N. E. S. C. O., pour ne citer que ces deux là. Le Moloch dlu prestige
linguistique exige chaque jour de nouveaux sacrifices, Nous -en savons quelque chose en
Belgique l

Nous, Espérantistes. avons résolu le problème depuis longtemps.
Laissons chacun utiliser la langue qu'il désire, dans ses relations avec ses compatriotes.

mais dans les ululions entre individus de langues différentes, utilisons une banque neutre,
internationale, la seconde pour tous,

Puisque le lutin a cessé de remplir ce rôle, et puisqu'il n'est plus adapté aux concepts de
la rie moderne. utilisons l'Esperuuto qui, depuis soi tante - trois ans qu'il existe, a prouvé suffi-
samment	

i-
saaaneent son aptitude à servir d'intermédiaire dans tous les domaines, qu'il s'agisse de science,
de luclitigue ou de philosophie; que ce soit pur l'écrit nu par la parole.

Les Espérantistes savent que leur langue n'est plus un projet, ruais une réalité vivante.
Et ils s'irritent quelquefois de l'incompréhension à laquelle ils  se hearteni.

Dans un article remarquable, qu'il a publié dans l'Année politique, économique et coopé-
rarive (23, tq-. tgag), sons le titre e L'Espernnto, langue vivante s, Lucien Lotirai décrit le
miracle, du 1" Congrès Espérantiste Universel de Boulogne-sur-Mer, en 1905, et ajoute :

L'étape d'aujourd'hui est peul être lu plus dure, car il s'agit due lutter contre l'ignorance
volontalre. On cnnnait les arguments avancés  jadis pur ceux qui affirmaient.ir►naient. au nom de lu
science, que jamais lu Tapeur ne pourrait reneplucer lu traction animale, que jamais les boumes
ne parviendraient à s'élever dans les airs, que les sous-marins étaient impossibles... Il faut leur
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rendre cette justice qu'ils n'ont pas persisté clans l'erreur  opri's avoir constate les faits. Par

contre, il se trouve encore aujourd'hui des linguistes dém.orttrcuct par ries arguments c .scien-

tifiques s qu'une langue internationale ne saurait fonctionner. Pour rester sûrs de leurs démon-

strations. ils s'abstiennent d'assister. rte serait-ce (lu'un quart d'heure. à n'importe quel congrès

espérantiste international, nit lu pratique de lu langue dite artificielle triomphe brillamment

de leurs ahstractiuns authentiquement artificreuses. Seuls des aveugles volontaires  peuvent pré

senteu)enl nier qu'une langue internationale existe, fonctionne et est manipulée par des dizaines

de milliers de personnes aussi aisément qeu' n'importe quelle autre langue.

Monsieur l'Eclhetrin, vous n'étes pas de ceux lia; voire présence parmi nous en est le

témoignage. Volts avez. tenu it donner ri notre Congrès Belge l'appui de votre présence et de

votre autorité.
Sa situation, ses beautés naturelles, ses eaux de réputation mondiale font de tipa un lieu

prédestine pour des réunions de ce genre.

Nous ne douions l'as. Monsieur 1l:cher/in. que VOUS aiderez cie toutes manières le

groupe espérantiste local et  sort animateur, M. Desonay, a attirer l'attention du public espé-

rantiste sur votre belle ville.
Et je caresse l'espoir de voir, dores les lieux nomes oit se réunissaient vos hôtes illustres

de jadis, se grouper chaque année une cohorte toujours plus nombreuse d'adeptes venus de

divers pays, devisant des sujets les plus divers dans une seule et mérite langue, donnant

ainsi l'exemple de l'intcsrcornpréherrsion internationale.

S-m Jaumotte, kiel kutime kaj por aŭdigi nian lingvon al la reprezentantoj

ale la urbestaro res.unie tradukis rapide tiun paroladon, same kiel li tion ankaü

faros post la parolado de la skabeno.
S-ru Collin tre spirite respondis al la du paroladoj. Li senkulpigis sin pro

la fakto, ke li ne daŭrigis la studadon kaj la uzadon de Esperanto, sed li tamen
ne tute forgesis ;;in kaj tre bone povis sekvi la tradukojn faritajn antan li.

Li substrekis la grandan intereson, kiun la internaciaj organizajoj oficialaj

kaj ne-oficialaj havus uzi la belegan instrumenton, kiu nomi>;as Esperanto kaj

li volonte promesis al S-ro Desonay la dahran apogon de la urbestraro, ankait

por la organizo de kursoj.
Li tiam invitis, — kaj tuj poste reinvitis, — la kongresanojn trinki glason

da vino, je la bonfarto de la urbo Spa, kiwr li reprezentas, kaj de la Esperánta

niovado, kier nin ĉiajn ligas.
Ke la membroj de la urbestraro efektive interesi �is pri nia afero, montras

la fakto ke, post la trinkado de kelkaj glasoj da vino, ni ankoraŭ. log ;tempe

restis kune en la salonoj, gaje babilante, sed ankaŭ farante bonan propagandon.

Solena kunsido.

Post la fotografado, kiu okazis sur la stuparo de la urhdomo, ni denove
sekvantare iris al la Urba Teatro, kie estis okazonta la solena kunsido de la
.Kongreso.

Tie sidis sur la podiumo D-ro Kempeneers,, ĉirkaŭata de la vic-prezidantoj
S-roj Jaumotte kaj Tassin, de la generala sekretario S-ro Cl.1. Van de Velde, de
la kasistino S-ino Plyson kaj de S-ro Poupeye, kiu akceptis legi gravan rapo rton

de la renerala sekretario, kaj, kompreneble ankaŭ, la Prezidanto de la L. K. K.,
nia amiko Desonay.

Malfermante tiun oficialan kaj solenan kunsidon, la Prezidanto Imnorigis la
nrortintojn de la jaro per minuto da silento; legis poste multajn salutleterojn
de internaciaj kaj eksterlandaj instancoj kaj multajn individuajn telegramojn
kaj bondezirojn.

Poste, estis la vico de F-ino Parson, angla samideanino, de S-ro  Curnelle,
franca amiko kiu regule ĉeestas niajn kongresojn, kaj de S-ino Lecat, kiu
alportis la saluton de la polaj samideanoj, por diri kelkajn agrablajn kaj
knragigajn vortojn al la 'Belga kongresanaro.

La konkludo de la debato pri la Junularo.
S-ro Roger Jaumotte fiant legis la konkludan raporton, kiun li verkis pri

la diversaj individuaj raportoj kaj la priparolado de la antaŭa tago, kaj kiu
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respegulis la ideojn antai metitajn de S-ro Carlo Poupeye, S-ro jlrousek kaj
li nteni.

Atentantc la fakton ke multaj junuloj de diversaj junular-movadoj, skoltoj,
Rutia Kruc-kacietoj k. s, povas akiri badge'on aŭ insignon pri interpretista kono
de Esperanto, la raporto konkludas ke ni intense devas plifaciligi al tiuj junuloj
la akiron de titi atesto per la organizu de specialaj kursoj por ili kaj, pur ilin
altiri, antaŭvidi specialan porjunulan kotizon, kiu enhavos kiel eble plej mtrlte
da avantaf oj; ni ankair devas, en baldaia estonta, antarívidi la kreon de speciala
literaturo por la membroj de junular-movadoj kaj la starigon de sckcio de
kadetoj de Belga Ligo, kiu specialigos en la propagando tiucele kaj en la kunigo
de ĉiuj junularaj fortoj.

La Prezidanto, post la legader de titl raporto, kiu estis favore kaj aplaŭde
akceptata, petis ke S-roj Maurice kaj Roger Jaumotte inciatu ĉiujn pagojn, kiuj
ebligos la efektivigon de la proponoj resumitaj ĉi supre.

Li dankis tre kore la junulojn, kiuj prezentis raportojn kaj diris sian fidon
en la junularo, pur kiuj Belga Ligo estas preta fari ĉion ehlan.

Pro la fakto ke la sekretario de la Ligo, S-ree Verdier, estas en la eksterlando,
S-ro Tassin legis la raporton de la Esperantista Komerca Cambro, el kiu evi-
denti jas ke tiu ĉi faris efektivajn servojn al diversaj komercistoj dum la
pasinta jaro.

S-ro Jaumotte petis ke la membroj de tiu Esperantista Komerca Cambro
ricevu en la dairro de la jaroj kelkajn novajojn pri i , por ke tiuj, kiuj membrigis
komercajn firntojn, povu montri al siaj kunlahorantoj ait eventuale estroj la
utilon de tiu membreco.

F-ion Obozinski tiam raportis pri la Instruista I,igo Internacia kaj faris
var m ait alvokon por ke ĉiuj gemembroj de la instruistara fako aligu al la Belga
Sekcio de tiu Ligo, S-ro Curnelle poste parolis pri la Blinduloj.

Post klariga vorto de S-ro Vandevelde, S-ro Poupeye legis ties raporton,
kiu aperos resurne en sekvonta numero de nia organo.

La kunsidantaro elektis inter diversaj temoj prezentitaj por la venonta
kongreso. Post vera haloto, estis akceptata « Esperanto kaj Radio ».

S-ro Jaumotte faris ankoraü du elokventajn alvokojn por Panjo la Kaso kaj
por la Honora Kolono de la 35a Belga Kongreso, kiu okazos en Bruselo. La
rezultatoj estis respektive Fr. 1.235 kaj 63 enskribitoj por 1951.

Fine, la Prezidanto proponis forsendon de tdegrarno al la Statestro. Lia
Refa Moŝto Princo Karto (r ), kaj al la jenaj gemembroj de nia I.igo kiuj, pro
malsano, - ne i°eestas la kongreson : al S-ro  G. Vanden Bossche, ĉefdelegito de
U. E.A., kaj al S-ino Elworthy-Posenaer, pionirino de Esperanto kaj honora
administrantino de la Ligo.

( 1 ) T1'eksro ie la sencf(ta telti anno :

Les Espérantistes belges. participant ou XXXIV''' Congrès National organisé pur la Ligue
Royale Espérantiste Belge ir Spa, prient Son Altesse Royale d'accepter l'expression de leurs
sentiments rcle loyauté et de fidélité.

Tukst„ cie la ricevita respoudo :

Palais de Bruxelles.
luisou du Prince Régent.

Monsieur le Président.

Le Prince Re ge►ll n reçu le télégramme que vous Lui avez 	 â l'occasion dn
hXXIV'"'' Congrès National de lu Ligne Royale Espérantiste linge,

Son Altesse Royale. tris sensible  aux sentiments d'attachement que vous Lui avez exprimés,
m'a chargé de vous transmettre, ainsi qu'a tous ceux dont vous vous êtes fuit l'interprète,
Ses sincères remerciements.

Veuillez agréer, Monsieur le Président. les assurances de rnn considération  distinguée.

Le Chef de Cabinet.
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La festeno.
Survoje al la festena salono, kiu estas la granda historia salono de  la  Hôtel

Britannique » en kiu, post la unua mondmilito, kunvenis la Arntistica Komisiono,
la kongresanoj ankorait rapide vizitis la Puhonon air Fonton Pierre le Grand
kaj admiris tie la Oran Libron de tiu Institucio.

Tiu Ora Libro fakte estas granda kontraŭmura pentrajo, sur kilt oni retrovas
la vizagojn de ĉiuj geeminentuloj, — re toj kaj princoj, scienculoj, beletrikistoj
kaj artistoj, grandaj ĉarmulinoj k. c., kiuj, en la daŭro de jarcentoj, estis la
gastoj de Spa kaj serĉis tie, ĉu sian amuzon aŭ ripozon, ĉu sian resanijon.

Ce la honora tablo, la Prezidanto estas ĉirkairata, dekstre, de la Skaheno
S-ro Collin, de la Vic-prezidanto S-ro Jaumotte kaj de la Tiam tiel vigla
plejagulino S-ino F. Staes; maldckstre, de S-ro Bastin, reprezentanto de la
« Syndicat dlInitiative », la Kasistino S-ino Plyson kaj S-ro Desonay.

La menuo estis jene redaktita :
Verda Sapa

Suleccju Iuü bu►tulina maniero

Boc'irlalo kun elirve'rse►j Iegorov%
naciaĵo Nelreska

Bislcvitoi.

Post kiam, en la plej agrabla atmosfero, tiuj diversaj pladoj estis prezentataj
al la atento kaj al la bona gustumado de la man;;emuloj, sonis la horo de la
toastoj.

La Prezidanto prezentis tiun al la Belga nacio kaj al gia  noua reprezentanto
Lia Ref;a 14io5to Princo Karlo, vicrego de Belgujo.

Tiam sekvis : S-ro Tassin al la eksterlandaj kongresanoj kun respondo de
F-ino Parson; S-ro Jaumotte al la sinjorinoj en  la persono de sia tabla najharino,
kun respondo de S-ino Elly Sta.es; S-ro De Kcgcl al la gazetaro; S-ro Castel
al la oficialaj instancoj de Spa; kun respondo de S-ro Bastin; S-ro Poupeye al
la L. K. K., kun respondo de S-ru Desonay, kiu estis varmc aplaitdata por 1m
bona kaj bela laboro, kiun li efektivigis en Spa, okaze de la organizo de la
Kongreso; laboro en kiu, dum la lastaj tagoj, tutkore helpis aro da Bruselaj
samideanoj.

Al tiuj oficialaj toastoj aldonieis plia de S-ino F. Staes je la honoro de la
junularo; 'kaj Ai donacis kun kiso, sumon de cent frankoj al amhaïr ĉeestantoj
raportintoj por ckkomenci sian propagandon.

Vizito, koncerto kaj halo.
Kiam lastfoje ĉiuj estis levintaj siajn glasojn je l'honoro de tiuj, al kies

lano tiuj diversaj eminentuloj proponis trinkadon, estis tempo por iri al la
Banejo aü « Etablissement Thermal », kie ĉiuj klarigoj pri la banoj, pri la
diversaj akvoj kaj la kotinfluo estis abunde donataj de S-ro Desonay.

vizrto tamen estis iom rapida, ĉar ni devis urai al la « Parc de Sept
Heures », kie la muzikistaro de la P. T. T. el Verviers donis, je nia honoro,
specialan harmonian koncerton, kiun ĉiuj multe luis.

Poste sekvis ankoraŭ, kiel konkludo de tiu bela tago, dua dancado en la
sama salono, kie multaj, la antairan tagon, jam trovis plezuron.

La lunda tago.
Kaj. dank'al la suno, la lundo igis vere apoteoza tago de tiu iri Kongreso.
S-ro Desonay estis antanvidinta por titi lasta kunesto, grandan ekskurson

per privataj luksaj airtomohiloj al la kvar lagoj; al la grandiozaj akvorezervujoj
de Gileppe kaj de Eupen, kiu lasta estas apenaŭ finefektivigata; al la Baraque
Michel kaj al la nuna plej alta punkto en Belgujo, la turo de Botrange, tra la
helaj kaj sovaf_;aj fanjoj, por reveni al Spa, lait Francorchamps kaj Malmédy,
parte detruita pro nura taktikeraro.

Ni ne volas klopodi priskrihi la helecon de ĉio kion ni vidis. Ni devis resumi
eĉ la plej interesajn paroladojn kaj raportojn en tiu Kongreso. Ne clecas do,
ke ni foruzu ampleksan lokon al priskribo de naturhelaĵoj.

(Seke. p. 34, malsupre.)
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MENINGEN UIT AMERIKA EN ELDERS
Voor de internationale vriendschap en samenwerking is het nodig  dat wij

de andere naties kennen, en dat zij ons kennen. Een der voornaamste hinder-
nissen die de haan dwarsbomen is de verscheidenheid der talen. (President
Truman.)

In het verleden grepen de internationale betrekkingen plaats door tussen -
koenst van personen die, gedurende jaren, talen bestudeerd hadden: in onze
democratische tijd worden de wereldse zaken onderhandeld door afgevaar-
dlgden die geen veeltalenkenners zijn. Geen een der nationale talen kan de rol
van internationale taal vervullen, omdat ze moeilijk te leren zijn, en ter oorzake
van de naijver tassen de Mogendheden over de taal die zou moeten gekozen
worden. De beschuldiging van  taalimperialisme is ook toepasselijk aan beknopte
systemen, zoals « Basic-Eng_ lish », « Basic Russlan », Universal German
enz. (W. Solzbacher, lid der Commissie voor Aanwerving van Vertolkers
bij O. N. U.)

Het latijn heeft gednrende enige eeuwen de rol vervuld van hulptaal, doch
llet heeft het contact verloren met het moderne leven. De eminente Zweedse
taalkundige, Professor Bjiirn Collinder (Universiteit Upsala) legt het grond-
prohleem van een hulptaal uit als volgt :

e Wat wij thans nodig hebben is een vereenvoudigd latijn. een ordelijke
en rationele taal. die bewaart wat uit het latijnse-griekse vocabulaire reeds
internationaal is, een eenvoudige en ordelijke taal, zodat eenieder ze leren
kan in de lagere school. (ielukkiglijk hebben wij zo een taal : het Esperanto.

Esperanto is op natuurlijke » en logische wijze uit de Europese talerr
gesproten, door weglating der <r nutteloze verwikkelingen van spelling, uit-
spraak en grammatica. Zo wordt het aanleren vergemakkelijkt.

De stamwoorden zijn romaans, germaans, en, ln geringe mate, slavisall.
Vele stamwoorden zijn gemeen  aan enige dezer talen. Ze worden, metodisch
en zonder uitzonderingen, gecombineerd  eiset dertig voor- en achtervoegsels,
welke, tegenstrijdig met wat in de historische talen gebeurt, een wel bepaalde
betekenis hebben.

Deze combinaties laten toe zonder een grote geheugeninspanning een aantal
woorden te bekomen, dat groter is dan dit om 't even welke Europese taal.
Esperanto estas lingvo internacia facila por rilatoj sciencaj, literatura j, komercaj,
politikaj, privataj.

Al sic pct verbeteren der internationale betrekkingen wenst. lere Esperanto
om daaraan te helpen.
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Kaj post komuna manCado je ta j ntezo, restis ankoraŭ iom da tempo por

agrabla promenado en tin ne gran it a, sed tamen eiam alloga urbo de Spa, kiun
ni la antailaj tagoj vidis en peza malhelgriza plenombro, kaj kiun ni non povis
admiri en plena sono... tiu sono, kiun Spa, kiel diris S-ro Desonay, vore bezonas.

Ekde la kvina tamen jam multaj devis foriri por rehejmij i al lokoj ja tre
malproksimaj de la kongresurbo.

Sed ĉiuj volis, lastfoje, gratuli la prezidanton de la L. K. K. kaj estis meze
de l'entuziasmo, ke eitrj diris unu al la alia : « gis revido, proksiman jaron,
en Bruselo h.

La 34a ntortis vere belan morton ! Ekigu ai viviganta vivo la 35a en nia
i efurhu !

Mardon matene,
Mardon Matene, kelkaj kongresanoj vizitis la instalajojn de Spa-Monopole,

kie ili estis akceptataj de S-ro Kavaliro de Thier. ili estis gvidataj tra la
laborejoj kie estas enboteligataj la diversaj akvoj fame konataj. Ili admiris la
nove instalitajn mainojn kiuj purigas, plenigas, ŝtopas, etiketas po 12.000 ho-
telojn en tiu horo. lli gustumis diversajn specimenojn kaj forportis memorajojn
de tiu interesa vizito, kiu estis tre interesa fino por nia Kongreso.

Maur. JAUMOTTE.
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BELGA LIGO 45 JARA.
Ni remorigas al niaj membroj, ke Belga Ligo estis starigata la 30an de Julio

1E)05. Okaze de tiu jubile°, ni ricevis afablan gratulleteron de Norvega Ligo
Esperantista. Ni kure dankas nian fratan asocion, kaj ankaû t' iujn, kiuj pripensis
tiun datrevenon.

BELGA KRONIKO
ANlVERPI NO. Esperanto-(;rapu « La Verda Stela >. — La .26an de Majo. tagon

antaŭ la Kongreso en Spa. la malnovuloj alporlis ĉ'tuspccajn menlorajoin pri antaŭaj kongresoj

kaj speciale ° °altajn lotuliral r ajain, kieej inleresegis ne nur la novulnjn. sed ankaŭ la mal-

nuvulojn mem.
SaLarun. la 27an de Main, dutleko da Antverpenunoj ekkomencis agrablan vojaĝo„ ,al  Spa.

kie ili parlaprenis la 2pan varian Kongreson.

La vespero de la 2a de Julio iĝis granrlct sukceso. 1.ia prezidanto estis ilividinta la taskon

raporti pri la Kongreso inter deko da novuluj kaj kelkaj rnalnovuhij. eiiii pritraktis gaje. sprite•

kuj lerte unu parton de 1:1 Kongreso. Kai F -1110 I1rlt'ne Holken'. kiel konkludo, legis poc7iaĵolt,

iri ĝi, kiun ĉiu partopre pinto al la Kongreso mcmorige ricevi,, ornasit:an per ĉies suhsklih".

1.11 oan de Junin. S -m Hertor Vermuyten Faris tre interesan paroladon, historian honhunwr u s

k.1 1, tausen ire kompleran pri la evoluo des la ad.1 purigada servu de Anlverpeno. Li ĝuis

grandan sukceson.

l ,a dian, la patolacln tie S-ru Facs estis anstalaŭ.ita per la ĉiujari vizito de la Crupanoj

al la Pcntrkosra KPrmeso. Dudekkvin geparloprenanloj amuziĝis dum tuta vespero.

llonoriga vespero. -- 1 a 25an de Junio iĝis granda tag° por « La Verda Stelo :.. Por la

unua Fojo ixlsr la militu, estis honorigralaj la jubileintoj. Pli ol dudekkvin estas ilia nuntliro.

Al ĉiuj estis Lranal°nataa la arĝenta aŭ bronza medalo de la Grapo, kun kvlnjnrnjsleletoj por

la plej Fidelaj.

La Prezidanto substrekts. unu post ;ilia p," simpla sed amika vorto. la meritojn de éiai
jetl,ileanluj, kies palruareso estas jena

Arĝenta medalo (minimume 25 jaroj da membreco) al S•ine. H. Schoots. M. Jaumotte kaj

>'1. Dc Ketelacre (ĉiuj 5 jaroj). S- ino •iargueriLe Jaumotte -I.oquet. S -roj Aug. Fars kaj
Gustavc Vermandcrc (ĉluj ' o jaroj), F-ino Jeanne- Morreus kaj Léon SrbooFs (ĉiuj 2g jaroj),
! •roj Hector Vermuytcn kaj Mauric, Boeren (ĉiaj _g jaroj). S-inu Luccttc Faes-Janssens

(ĉiuj 25 jaroj)•
Bronza mcch lo (minimtmlc so jaroj. kun plia ateleto por ĉiuj 5 pliaj jaroj) al F-ino Marta

larohq, S-ino Blanche Vcrmuytc•n-Lacroix kaj F-ino Yvonne Vandcrvcken (s.t jaroj). S-ino
I,•,,noe i)e Ilondl-Habens kaj S-ru Louis Ritchie (23 jaroj), S-ino Li'ine Merckx-Herickx
kal D -ra All°r1s Christiacns (22 jaroj). S-roj Hector Bolîejon. Georg*es Van den Bossela. kaj
Rager laumolte (21 jaroj). ĉiuj  kun du srelrtoj: F-ino Jeann e. 1..oquel ka' S-ro Henri Sielens
('o jaroj), 1' niaj Mathilde kaj Hélène Hnfkens kaj S -ro \\'illy Bilfeion (18 jar )j), S.ru (icnri
De Ilondt (r7 ja roj). ĉiuj kun unu steleto. Pro la nni(ito, ne estis tojaraj jubileantoj.

Kroine, la estraro decidis havigi al S-ino Maria Elworthy- Posynacr lia arĝentan mecfalon
< pru merito ». kiun speciala delegacio portos al ŝi hejmen.

Post li, gratuloj de la Prezidanto al ĉiuj, S-ro Sielens, kasisto, petis la paruivicron kaj Legis
decidon de la Adminicrrantaro, kia deziris < esprimi sian dankon  kaj sian estimon kaj achniron
por la por-esperanta laboro. kiun S- ru Maurice Jawnotte ankaŭ plentunas en aliaj mezoj
kisi r decidis honorigi lin pur ĉiuj liaj specialaj postulilitaj meritoj per aldono  de ara palnau
al Le rubando de la medalo I'ru Mlcrda, kiun li jans posedas cle antaŭ pluraj jaroj  ».

Kaj meze de la aplaŭduj, li pinglis belegan oran pulmon sur lia verda - blankan ruhandon
de lia onuaklasa distingo de < La Verda Stelo  >.

I ,o Prezidanto dankls kortuŝite kaj nlvokanre ĉiujn al nova laboru. sed precipe al naja.
frateca kwavivado en la grupo. kiu  punas vivi. kreski kaj honfarti ne nur pro la ardaj ra>r-
esperantaj sentoj tle :iiij, sed precipe per la amikaj sentoj. kiuj unulgas ĉlujn membrojn regulajn
kaj Fidelajn.

Kaj tian( sekvis la disdono de la diplonmai al la. lcrrlinloj de la kurso, gvidata de S - ru
.lawnone, nome al F-ino Ilenriette Toussaint kaj S-ru Jules Verstr•aeten, F'-ino Elisabeth De
\Vinter, S-roj Adh. Verhueaen, Alois Van Huyweghen, Richard. Berri:, Karel Van der \Vee,
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Alfons Vcrcruyssen. S-ino Martlre De Nneyer. S-roj René R Ilet«. Karel Aalders, Raym.

Rubcyas, Ilenri De Mondt, Leo Emmttern,nn, .Ian De Bru n. IBr•r r, . Dmste. Leo Jnnsscns. Frans

Sl he•llekens. Fr. Huyanerts. F innj Rina Pauwels, :Nelly Van I leel. I.utgarfle (Knonckel. Monique

('alusvggerts, S-rn Patroons kaj S-ino Juvé Van der Keinen.

Post klam S-ru Ver s-traders estis dankinta, nome de la acicrnintoj, la profesoron kaj la

juĝnntnrnn. 1,1 prezidanto legis uralueileteron de D-ro Kcmpenecrs, kiu estis malheIputa ĉcesti

tiun feston: kaj ankoraŭ, kaj por la un ua Fojo, clisdonis esperanto-insignon, rezcrvalan al par

juonlaj niovacluj, al tri mend>roj de lo Kadetaro de Ia Ruĝa Kruco, naine F-iun Nletele•nrans

kaj S-roj Roger Jnuinotte kiuj 1 lenri De 1londr.

Vendredon. la 5oan de Junio, S-ro Faes rakontis Iule i.►crsau.ejn seel tre interesajn detalojn
pri dunivintrn vojaĝo, Idun li faris al l.ondono. Per longaj aplaüdoj la ĉc•estarrlaro dankis.

I'rogrcuno de la renonluj kunsidoj. — Kunvenoj ĉinvendrede. je la 20.2na en la salono
(la elaĝn) de • \Vitte Leeuw s, -t. Frunkrljklei, Antverpeno : 7an de .linio, nnnita kaj lud-
vespero; I 4an de Julio. pamlado de S-ru Faes, < De Lana- Nieuwstrant >.: 2,an de linlo.

ekskurso al Nederlando (detaloj en speciala eirkulero); 2Run de .Julio, parolata ĵurnalo (kun
ĉies kunlielpo): 4nn de Aŭgusto, diskutvespero, enkundukora de F-inu Elisaheth De Winter,
prl lenu> elektnta de Iri aenovuloj: tran de Aŭgusto. amuza kaj Irtdvespero: mian de Aŭgusto.

irrlinia kunsidn senproararna: 25an dr Aŭgusto, parolata ĵurnalo; tan de Septembro• elekto
cle nova direktanrir komirato. konsistanta. dunne. el malnovaj  kaj. dunne, el novaj salnicleanoj;
San de Septembre. unua vespero Bru is kiu kvar aŭ kvin rlovulaj parolados pri si:u iiherlernpo:
150n de Scptenebro. amuza kaj Iudvespara:  22an de Septembro. dua kunvenn. tiam kiu kvar
iai kvin novulnj parnl:ados pri sia lir,ertempo; 29un de Septembro, purolado de la Prezidanto
kaj oficiala rekomenciĝu de la nova vinrra lahorsc•zonn.

13lU SELO. — La grupo kunve•nas ree ule: la nombro de partoprenantoj ĉiam restas grandŭ.
Progroenoj de la ettunluj kunveno]. — Ejo : Brrsserie Sainr-Martin, place du  Graoel- Sahlon,
(rrnte Zavc . ĉiulunde je la 20a.

Julio : la 3nn. Parolata ĵurnalo: la toner. S-ru Van der Stempel. L.a Kantantaj Kuroj: la
i 7an. S-ro Everaets, Ludononloj kaj Lupren,entoj: la  24an. S-ro Ledel;anck, 'l'ravojaĝante
Riinanujon: la Sian. F-ino Kestens. Rihlioarafiu de Esperanto.

Aügusro : la Ian. Speclala eldono de nia ĵurnalo: la t.1 an. Festotago, ne okazos kunve•uo;
a 2Iun, Sin  IZirhard , I.a Bon:. Recepai: la 28nn, Raporru pri In internacin Kongreso.

Septcnibro : la 'ian. Parolara ĵurnalo; la 1 Inn,  S-ru Verdier, L.a Okulrtvidmartĝegulo; la
:Sate. S-ro lirousek. L,, Televidado; la 25an. S-inu Elly Staes. Dekjara d,trre veno de la
grttpiĝo de junaj nurzikemiatoroj.

Oktobro : la 2an. Parolata jurtialo. disdono de diplomoj al la laŭrealuj.

BR1-'C. GRIIPC). — Dek unu rnenrl>roj de la  grupo eeestis la nacian kongreson en Spa.
pri kiu eylls detnle rapurtata dum la sekvanlaj kune noj. Estis denove  deeidata organizi ŝpar-
;acon pur la venonljara kongreso. I.a ban de lumio F-inu Yvonne Puupeyc intcrese raportis pri
ia vojaĝo al R0100. Aci IInt debnto : < Por aŭ kuurraŭ vizaĝpentrado okazis la 13an de
linio. L.-u sekvanta kunveno estis dediĉnta al perfe•kiiaa ternado laŭ • Fuud:>niento
2; an de Junio S-ro Karlo j'oul>ey-e (filo) inicis la ĉecstanlujn en la misteroj de la televido kaj
Iravigis al ili elmontradon de la elscndo Tele Lille. F-inoj Toussaint kaj S-inu Beernaerts.
Toussalnt el Antverpeno agrable surprizis la grupanojn per sia viziro dum la kunveno de h
.la de Julio. duan klu S-ro Ch. ['oupaye, vicdelegito de LI. E. A.. datait. parolis pri tiu
internrwiet organizaĵo.

Prugramo de la aenonlaj kunsidoj. Ordinant kuiiver►o : ĉiumarde je la  20a. en la
sidejo • ('made r, 1-h►orn - Cornet d'Or a. Komttala kunveno la unuan ntnrchai de ĉiu munut°.
de la 11)0 ĝis la 200 en la sama ejo. Dum la unua dnonhnro de ĉiu ordinara kunveno :
Perfektiaa kurso, poste diversaj progra>ueroj. En okazo de bela velcro, iu aŭ alia el tiuj
programcroj povos esti anstataŭala per vespera prornenado.

Aügusto : la tan, F-ina Y. Van Pa rys pri Vojaĝo al Rorno; la San. Vizito de interesaj
parlai de la urbo; la 15nn. Festotago, ne  akazns kunveno: la 230n. Novaĵuj pri la Universala
Kongreso: la 29an. Debato pri Sporloj.

Septerlehro : la 5run, S-ro ladctn pri Vojaĝo u1 Normarulio: Ia i 2an. S-ro Vcrpl. utcke pri
Fahrikado de alkoholo kaj preparado de nikoholaĵoj: la 19,tn. F-it►o De Milde pri La Ardenuj;
la 269n, S-ru De Vrienth pri Filn,arto.

Oktobro r I.r ian. l'-ino Is. Van Parys pri Fabrikado de Sukero.

—

NOVAJETOJ
-- ien ARNHE 1 (\ederlando) oni povos, d oni la baldaŭa somero. viziti sperialan eksl>u-

•it:ion • Tejioŝtnno 1930 Ci montros la malEcliêaĵajn, kiuj tie okazis je la 3a de Main 1945.

kaj la laboron fontan ĝis nun por nalapengi la rezultatojn de tiuj nralfeliĉaĵoj. La ekspoziria

esrran, uzas Esperanton par rlisknnigi eksterlr uulan sian inviton al vizito. (Adreso : Janshinne•n-

sing*el, 20, Arnhem. Nederindu).

— CEAOSLoVAKI;JO. — La rarl^Odiasr•nclnj 1L.11.1- ĉiutnge de ,5.00 ĝis I5.15, onclr

lingecO' 3t.41 knj 25.', l: ankaŭ de 22.00 ĝis 22.30. oudlongeco 25.54. 1.a n,czondaj prograrnnj

restas neŝnnĝiraj.

BIBLIOGRAFIO
-- Jurti1>ru de iu internaciaj organizajuj. — La eldono cie x950 estes bandaŭ aperonta.

Hatehla ĉe < Union des Associations lnternatior>ales. Palais (l'Egmont. Bruxelles  s.

Eldomata en franco kaj angla lingvoj. tin jarlibro «thuyas la sekvanrajn priskribojn  :

Strukruro rte la eŭropa orgnnizadu tiri e•kunnniia kooperndo; 2) Eŭropa konsilantaro: ;) Org(I-

nizaclo de la Kontrakto de Brnselo pri .• Okcidenra uu io >•: ,1) Organizndn de la uznnaj ŝratoj:

5) Organizado (le ln l'nuiĝintnj nacioj; 6) Specialigitaj insriruciaj: 7) tiuj orgrtnizaĵoj ĉri ŝtataj.

ĉu ne ŝraraj.

Ci ankaŭ enhavos liston de la diplomatikaj otisioj, de  Iri Komercaj ĉambroj kaj kalendaro

de la ĉefaj komercaj okazontaĵoj de la jaro.

— El Popola Cinio. monata informa Indiens, nkpaĝa gazeto; senkosta specirueno rites ebla

de Fremcllingvn eldonejn. 26. Kuro Hui ('hic I,. Peking.

NEKROLOGO
---• La l uan de Julia 1050, nantis ti ro G. KESTF.NS, frato de F-inu M. Kestcns, nierubriio

de Brusela Grupo kaj de 13. L. L Nriojn kurt+jn kondolec:ujn !

ANONCO J
- J ANCIE. Danllo. 5 \\-'olfover. Ljubliana. Juaoslavujo• deziras korespondi.

— LIBERTE IPO EN I -IISPANU.10. — Du personoj s unic•mpe povus esli ra  evalaj

kiel gastoj -- 2 ĝis q semajnojn — ĉe Espernntista lamilio en plej hela ktartalo de Madrido.

lant inter Oktobro kaj Julio. inreriîanĝe post simila gastiando cksterlande inter .Julio ro kaj

Septembre 25. l'referinde somera urbetu apud maro kaj montoj. Bunvulu skribi kunfidencc

detalajn pr rponojn Gmj. Alvarez, Apartado 1257. Maelrid.

BELGA LIGO ESPERANTISTA
Pnŝtĉekkonto 2337.07, Brusclo. a

TARiFO DE I.IRPOl KAJ PROPAGANDlL0J

La Moriu,h '. parulado de Prof. D-ro Hermann Nothn.cegel, rradukita de Bernhard

Konserraj lefernj, de C. A. Pruissen 	...	 ...

Er. 	1 i.
'4.

Esperanto appris sarrs maitre en quinze leçons. (Ie tiron De Coppet ... 1 5.-

inlerlingcistiku kaj Esj>erurllulogiu. ele W. Manders ... 0.—

Inr'it0 al ciels►, de .larmes Sayers 	...	 ... •
110,-

Medicine Vortara. de Briquet 100.--

Esperanto larmoie des Nations Unies, 	 z oo ale,. 	... 1 0,-

in 	ekz. 	.. . 1.50

Esperanto en 1411 coup d'œil. ion ekz. ... 2 j.

Esperanto	 in 	 t'en 	 oogslag, 	 Zoo	 ekz. 	...	 ... 23.-

Propugand-ilustriiaj 	 poŝlkortoj, 	 po 	 peco	 ..• 	•.• 	•r• 	r•• •r. 1,23

Essor de l•Esperanto (franclingva), 4paĝa grand-formata gazeto, n-rn 4, po ek-r.. ... 2. •-+

Restas ankoraŭ kelkaj numeroj 1 kaj 3.

Abono	 al 	 Franco 	 Esperantisro,	 tio	jare	... 50,—



G. FAES
J6, Schoenmarkt, 16

ANTVERPENO

RADIO kaj GRAMOFONO 	I—

Por via MUZIKO, 	•
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LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO= 	Tel.: 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAJOJ

via esperantajoj,
libroj, insignoj k. c.

Esperantista Libre  ja
PASTELOJ 	

PASTILLE PECTORALE

24, Bodenbroekstrato, 24 	_=Tel.: 11.71 03 BRUSEI.O 	 S\/VI  N N E
kiu an4aŭ hauigo, ni ri nacilingrajn librnjn, 	n

shrihmaterialnn.= 11111111111 11 11 1111 1 111111111111111111111111111111111111111111J1111111l11!l1 1111111U111110IH111111111111111111!111111111111111l11111111111IIIII1111111111JIIN1111111111r=

REGA BELGA LIGO ESPERANTISTA
\SOCIO SEN PROFITA CELO

Vie-Preztdontnj : S.ro 	I. 1.•1t N'10 . 1 - 1 . 1::. II. in nllo Du liruvn. \\'ilrijek-Aniwrrren.
S - ro A. TASSIN. I. rue Saint-Joseph. La Lumière.

	Cenernla Sekretario : S-ro Cl. VANDF_VEi.DE. 178.  Prier . ienoitlaan. 1\lc reibekc. 	—
E. `r•1•letorio : S•ro 1. VERDII1 . 78, ltvrmre ^lnnri1r-I,,M. \\'crIn -.^i' `,iint-LJnllt'rt lirtatelo . E.

%n8iytinn : Sinn J. PI..YSO'1 . 185. rue Jourdan, Saint- Gilles-Bruselo.

KOMBINATAJ KOTIZOJ

a. Reĝa Belge Ligo Esperaotista kaj U;iversala Esperanto Asocio =
1. timeplu mcmbmco (enliavas meteilnecan nl la Iokn Grupo — 	 k

	

ceistcis --- al ln 	—
Ligo Lai .al la inlernacia organza 	 rajtigne rie. i la uncian gazelon a Rei a	__
I ':speraidisl. 	 kaj In internacian kuponarurr par rrvej) ... 	... 	ir.	 8(1 E

1'amilin 'meln hrv (sanle. escer,rr la geexirteini) . 	40
II. Membre«, L'un indit.ifitta alita al L. interua..ia organizajet : 	_

rrrlrojn kaj gazetojn, {iaj ifiuspccan 	EN CIUJ APOTEKOJ

l'rezirlontn : D-ru P. KI .\11'ENEERS, i ,. avenn„ h9unrj rir , liru -..'la.

a) ?r7ernbro heur larlibrn :

E kirl simpla /Demie(); rit e•vns krome ln lnrlil'ron kaj ĝian aldnnrrn ... 	.. ,	 .. , 	115
)E,) Mem bru Alumanlo : 	_

	zr. kiel uteuthro kun Jarlil,ro; ricevas kroon' la monatan intcrntu ian gazeton 	=
< Esperanto :.... 	... 	... 	170

r) Membro tiubtenelnto : 

E kiel membru -allouante: pnga• pli altan kolizon por Helpi Ia mnvarlon ... 	300
III. Î3onfarur,io ?11e►nbro inenivolc alrlonn• almenaŭ 25 Ir. al sia kotizo, speciale pur Itelpi ni

i2. B. l.. F:.

Pagu al via loka grupo; se ne ekzistas. al ixoiiĉekkontn 1537.67 cle Reĝa Belga Ligo
Esperunlista.
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