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35a internacia Kongreso de Esperanto
Parizo, 5-12 Aŭgusto 1950.

El 35 landoj veturis al . la e lumurbo » pli ol 2.300 esperantistoj por soleni

sian 35an kongreson.
De vendrede vespere, multaj jam estis surloke, svarmante brue kaj goje en

la granda halo de Sorbonne, rapidantaj por liberigi sin de la kutimaj alvenaj
formalaĵoj : stampado de la kongreskartoj, ordigo de la monaj demandoj,
disdonado de la dokumentoj, k. a.

Sabate la tuta kongresanaro videble okupas la akceptejon. Amikoj kaj
korespondantoj vagadas serĉante unu la alian. La nesukcesintoj uzas la ren-
devutabulon, organizitan laŭ. la modela inaügurita pasintan jaron en Bourne-
mouth. Kaj kiam venas la haro de la interkonati};a vespero, tiu ĉi preskaŭ ne
plus estas necesa sed tamen okazos, pro tradicio, je la 20.30 h. en kvar rezervitaj

salonoj, kiujn la kongresanoj povos esplori tute laüplaĉe.
La sorbonajn pordojn slositajn, la interkonatigo estas pliprofundigata, antaŭ

glaso de korvarmiga vino aŭ de 5aŭmanta biero, en la kafejoj de la ĉirkaüaĵo,
meze de tiu atmosfero unika de pariza bulvardo dum somervespero, en kiu
braksego sur teraso ŝajnas nekompareble pli alloga al lito.

Dimanĉe matene. Solena malfermo de la kongreso. La granda amfiteatro
de la Sorbonne, unu el la plej vastaj kaj imponaj de Parizo, estas plenplena
kiam, je 9.30 h., eksonas la « Marseillaise », la franca nacia himno. Ôeneralaj.,
ekstaro kaj silento.

... Kaj jen la oficialuloj sur la podia, proksimume 50, sidantaj ĉe longa
tabla sur malantaŭaj segoj.

S-ra G. Warnier, prezidanto de la L. K. 4K., salutas kaj dankas la parto-
prenantojn kaj ankaŭ tiujn kiuj kontraŭvole ne povas ĉeesti la kongreson.

Sekvas lin, ĉe la mikrofonu, S-ro Malmgren, prezidanto de U. E. A.
Li Bojas pri la nombro de la kongresanoj, la plej alta en la lastaj 25 jaroj.

Li hedaüras la foreston de S-ino Wanda Zamenhof kaj de S-ro Ludoviko
Zamenhof, hofiline kaj nepo de la aü.toro de Esperanto, kaj proponas, sub
aprobaj a-plaŭdoj de la ĉeestantaro, ke la kongreso sendu al ili saluttelegramon.

Li rapide nombran kelkajn rezultojn akiritajn dum la pasinta jaro en diversaj
landoj, ĉefe pri oficiala rekono de esperantaj kursoj subvenciitaj. Sed, li diras,

HET PROBLEEM DER TALEN... EN CHAUVINISME, blz. 42.
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ni ne devas atendi ke Esperanto estu tuj oficiale rekonata ĉie : tio estus salto
de la terctago gis la tegmento; ni devas nur supreniri supon post ŝtupo; kaj
li oficiale malfermas la kunsidon.

Salutas mrn la kongreson, en Esperanto, tri oficialaj reprezentantoj de la
franca registaro : ti-ru Fréchet, honora profesoro de la Scienca Fakultato, repre-
zentanto de la transa Ministro por Edukado, S-ro Dusausoy,. • membro de la
festkomitatu de Parizo, reprezentanto de la Ministro por Komerco, kaj S-rc
P. Saint-Cyr, reprezentanto de la Ministro por Poŝto, Telegrafo kaj Telefono.

P-ro Jean Thomas, reprezentanto de Unesco, estas la unna kiu ne salutas
rekte en Esperanto sed devas uzi la francan lingvon. Li deklaras, i. a. :

« Estas tre multaj punktoj komunaj al Esperanto kaj Unesco. Estas nelton-
testeble ke la aŭtoro de Esperanto ne volis fari nuran lingvan laboron, sed
lingvon kiu jam multe helpis al proksimigo de homoj el ĉiuj landoj. Esperanto
ebligis. tradukon de ĉefverkoj el la universala literaturo kaj disvolvigon de la
homara idealo. La moralaj fortoj pur paco kaj interkompreno ne estas  tiel
nombraj ke ili povas ignori unu la alian. Jen kial Unesco esprimas sian admiron
por viaj ideoj kaj idealo de paco. »

F-ino Huguette Royer tradukas esperanten la francllngvan paroladon de
P-ro Jean Thomas.

Je la nomo de siaj respektivaj registaroj, salutas poste la kongreson repre-
zentantoj de la sekvantaj landoj : Aŭstrujo (D-ro Hugo Sirk), Belgujo (D - ro
P. Kempeneers), Brazilo (S-ro Guimareas Rosa), Nederlando (S -ro Isbrucker),
Norvegujo (Kapitano Bugge-Paulsen), Svedlando (S-ro Halmer Almen). Urug-
vajo (S-ro Franco Rossi) ali;os poste al tiu salutesprimo.

Kaj jen ekstaras Profesoro Ivo Lapenna pur prononci la festparoladon.
Alta, bela, elokventa, tiu favorato de la Dioj forpu ŝas la mikrofonon. Lia

natura volo sufkos. Racio kaj poezio fluadas akorde el liaj lipoj, por teksadi
fraie juvelan oratorajon, artan kaj humanan. Vi kiuj ne aŭdis, legu tin kaj ne
ktilpigu la recenziston pri preterlaso. En tia okazo, resumo estus perfidu.

Siavice salutas min la kongreson reprezentantoj de la jenaj landaj asocioj :
Aitstralio, Aŭstrujo, Belgujo (S-ino Ply-son), Brazilo, Britujo, Danujo, Egiptujo,
Finlando, Francujo, Germanujo, Iiispanujo, Irlando, Israelo, ltalujo, Jugoslavujo,
Maroko, Nederlando, Norvegujo, Novzelando, Svedlando, Svislando, Usonu.

Ciuj ekstaras kaj kantas plenvoĉe nian himnon.
La solena unua kunsido de la kongreso estas fermita:
Pro ilia ahundeco, ne estas chle priskrihi tietale i•iujn arangojn de la kun -

greso. Sekvas nur generala rskizo pri la okazintajoj.
Koncerne la laborkunsidojn, por la unua fojo en kongreso kaj laït plano

adoptita en Bournemouth, la laboro estis dividita en kvar sekcioj : Esperanto
en Lernejoj (prezidanto S-ro Kennedy, lernejestro), Sciencoj kaj Teknikoj (pre-
zidanto D-ro Lapenna), Internaciaj Intelektaj interŝangoj (prezidanto (je tr eralo
Bastien), Internacia Trafiko kaj Komerco (prezidanto S-ro Petit, asekura
inspektoro).

Citr sekcio prezentis siajn konkludojn dum la jafrda generala kunveno.
• La membroj de la 4a sekcio (Internacia trafiko) vizitis la ejon de la Asekur-

kompanio « La Franee kaj la kelojn de la e Banque de France ».
Inter la rfakaj kunsidoj, ni noto; laŭ. apero sur la programo : Sportuloj,

Sakludistoj, Universala Ligo, Internacia Ligo de Esperantistaj Instrmistoj, Kris-
tana Esperantista ligo Internacia, Tutmonda Esperantista jurnalista Asocio,
Internacia Scienca Asocio Esperantista, Internacia Katolika Unuigo Esperantista,
Framasonoj, Esperantista Komerca Ĉambro, Pacifistoj, Bahaa Mondreligio,
Rotarianoj, l. 1.. E. P. T. -l'., Policistoj, Esperanta Spiritista Societo, kaj Vege-
taranoj.

La blindutoj festis aparte sian 20an Kcingreson, kun partopreno de l(X) ali-
gintoj,. el 14 nacioj. Lunde ili vizitis Coupvray, la naski vilagon de Louis
Braille. Vespere okazis koncerto, kies programo konsistis nur el verkoj de
blindaj komponiŝtoj.
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Lunde vespere, antan proksimume 600 kongresanoj, estis inaŭgurata la tria

lahorperiodo des Internacia Somera Universitato.
En sia rnalferma parolado, P-ro \Varinghien suhstrekis la internaciecon de

I. S. U. ne nur cl ia vidptinkto de la konsisto de la profesoraro kaj publiko, sed

ankaŭ pro la fakta -ke la sola lingvo uzata estas Esperanto.

Dum la diversaj-kunsidoj prelegis  :
D-ro Giorgit) :C.anut°, dekano de la ! 1edicina Fakultato de la Universitato

de Parma (Italujo), rpri la e Serumo pri vereco r;

D-ro Ivo Lapenna, profesoro pri Internacia Publika Juro ĉe la Jura Fakul-

tato de la Universitato de Zagreb (jugoslavio), pri la «. Jura signifo de la

Universala Deklaracio de lá homaj Rajtoj »;

D-ro Ilugo : :Sirk,,••profesoro pri Fiziko en la Scienca Fakultato  de la Univer-

sitato de Vieno - •(A istrujo), pri <, Cu oni povas vidi atomojn »

P-ro Gaston -
Waringhien, agregaciulo pri Lingvistiko ĉe la Liceo Lakanal,

de Sceaux-Parizo. (Tranctrjo), pri la .. Internaciaj Poeziaj formoj z ;

S-ro Lucien' •Lantat, eksprofesoro pri Politika Ekonomio ĉe la Universitato

de la Orientaj Popoloj de Moskvo (Sovieto), pri e Strukturangoj de la mond-

ekonontio »; . car
D-ro Olav Relerstil, profesoro prl matematiko  ĉe la Universitato de Oslo

(Norvegujo), pri (a Statistikaj miskomprenoj »;

D-ro \V. J. `Nijvetd, ingeniero pri Elemio, pri e Aspektoj de la demando pri

prefero kaj aplikado de koloroj >s 1

Mag. Reto Rossetti, instruisto pri arto m e la Mark College de Troon (Skot-

lando), pri « le prorblemo de Hamleto £.

La 1 lan oka'iis literatura kaj oratora konkursoj.
I.a filan de Aŭgusto, la tuta kongresanaro estis akceptata en  la Urbdomo de

Parizo; delegaeiilj •estis akceptataj, la Ran, ĉe Unesco; la l0an, ĉe la Urbdomo
de Versailles; la I lrtn , ĉe la Komerca Pariza Camhro.

Kion diri pri la distraxoj ? La programo estis tiom abunda ke la kongresanoj
ofte ne sciis kion elekti : akvoludoj en Versailles, la 6an vespere; kongresa
balo, la Ran; .2eq :. n Galeries Lafayette, la 9an, posttagmeze; vespero en

Palaco-Muzen ' f óre, la 9an; ekskurso al Versailles, la 10an posttagmeze.
varieta vespero, la IOan vespere; ŝipekskursoj sur la rivero Seine, la 6an kaj

la I lan; ekskurso .tra la urbo, la 7an, la 8an, la Oan kaj la I lan; vizitoj al

Tour Eiffel, Muze() Le Louvre (dunttage), Panthéon, Moskeo, Katedralo Notre-

Dame, k.t.p. ĉi(itage; prezentado de -a Nokto de la viroj » teatrajo de J. B.
Luc, traduku du, Marc Darnault, ĉiutage; verda kaharedo, prezentado de Ray-
mond Schwartz la 6an, la 7an kaj la 1 lan.

El ĉiuj tiuj festajoj, kiujn figurojn, kiajn scenojn elvoki ?

Cu la svedajn pppoldancistojn ? Cu iliajn samlandanojn ludintajn la •mildajn

« sonorilojn de Paço » ? ĉu :vin, la Tri Graciojn, de la kabaredaj kaj varietea

vesperoj, ĉarmajn kcrlombinojn, kiuj kantis en Esperanto kaj « ludis » laŭ tiom

rava maniero, malnovajn francajn kantojn ?...
Kaj jen venas la ferma kunsido.
Pli melankóliaj sonas la paroloj sur la  po.dio. Ill jam havas antairguston de

adiaiio. 	-
Lastan rapt^rtóíi m taras 1) -ro Kempeneers, vic-prezidanto de U. E. A., pri la

laboro de la U. E.,.4eKomitato dum la semajno. Sed ankair ion plian faros poste
la parolinto. Perk de rti i)ranta knabineto, li prezentas rozbukedon al S-ino
Malmgren, slmboe esprirnanta per tiu  gesto, la dankon de la tuta kongresanaro
al la « Kongresaj vidvinoj »; al ĉiuj edzinoj de la U. E. A.-Komitatanoj, nehelp-
chie disigitaj de siaj edzoj, pro ties dejoro en la altaj instancoj de la' movado.

Nun simpatia voĉo de virino atidigas; >;i invitas la samideanaron al la
estonta kongreso, en Miinchen.

... Kaj la granda verdstela flago, kiu gis nun pendis super la podio, falas
kiel kurteno sur la seenejon de la 35a Internacia Kongreso de Esperanto.

H. CASTEL.
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LA GUERRE DES LANGUES A L'O. N. U.
La Charte fondamentale de I'O. N. U a prévu cinq langues officielles : l'an-

glais, le français, l'espagnol, le russe et le chinois. Cela signifie qu'on peut
prononcer des discours ou présenter des documents en l'une ou l'autre de ces
cinq langues. ,Mais la traduction des discours et des documents, ainsi que les
publications émanant de l'O. N. U., sont faites en « langues de travail » qui,
jusqu'en 1949, étaient deux : l'anglais et le français.

L'espagnol, langue officielle, ne tarda pas à réclamer aussi le privilège d'être
« langue de travail ». En 1947, la question fut ajournée pour examen. Un an
plus tard, le Comité du Budget proposa le rejet, vu que l'emploi d'une troi-
sième langue de travail devait entraîner rrae augmentation des dépenses dmau
moins deux millions de dollars.

Mais les vingt pays de l'Amérique latine avaient pris la précaution de faire
accord avec les six Etats arabes et avec les lles Philippines, l'Éthiopie, le
Liberia, la Birmanie, l'Iran et la Grèce; cmest ainsi que l'assemblée générale du
7 décembre 1948 donna, par 32 voix contre 20 et 5 abstentions, gain de cause
aux pays de l'Amérique latine.

Naturellement, le russe et le chinois, langues officielles, firent aussi valoir
leur droit au privilège d'être langue de travail. De l'avis dés Comités d'Admi-
nistration et du Budget, cinq langues de travail enraieraient complètement le
mécanisme de l'O. N. U. Les demandes de la Russie et de  la Chine furent reje-
tées, en mai 1949, par l'assemblée générale. l..es choses n'en resteront proba-
blement pas là.

Non seulement les cinq langues officielles veulent être, toutes, langues de
travail, mais un Ministre des Affaires Etrangères  a mis en évidence l'importance
de la langue arabe, en l'employant à la tribune en place d'une langue officielle.
L'accord fait avec les vingt pays de l'Amérique latine produit déjà ses fruits ?

(Résumé d'une étude publiée en langue anglaise par M. William Solzbaeher,
membre du Comité de Recrutement des « speakers » pour l'O. N. U. Il conclut
en marquant la nécessité d'une langue neutre internationale.)

La rivalité des langues nmest pas moindre dans d'autres institutions offi-
cielles internationales, l'Union Postale Universelle, par exemple.

L'Esperanto est la langue qui convient pour faire disparaître cette rivalité
et simplifier sérieusement le fonctionnement des organisations internationales,
qui ont grand besoin de « rationalisation ». L'Esperanto  est une langue « com-
plète », qui dérive « naturellement » et logiquement des langues européennes.
Cette dérivation s'est faite simplement, par abandon des complications e inu-
tiles » d'orthographe, de prononciation et de grammaire; pas « d'absurdes »
genres grammaticaux, une seule façon de marquer le pluriel des noms et des
adjectifs, pas de déclinaisons, une seule forme de conjugaison des verbes, plus
régulière qu'aucune conjugaison dans les langues Ordinaires, etc.

L'Esperanto a fait ses preuves durant deux tiers de siècle dans tous les
domaines de la pensée, par son importante littérature, et par .trente-cinq congrès
internationaux, oit il a été la seule langue utilisée.

HET PROBLEEM DER TALEN... EN CHAUVINISME
De Universele Post-Unie (U. P. U.), in 't jaar 1874 gesticht, heeft lang

zonder moeilijkheden gewerkt. Tot in 1947 was het Frans haar enige debatten-
taal. De verslagen van U. P. U. waren in de Duitse, Engelse, Franse en Spaanse
talen gedrukt op vier parallelle kolommen. Het Congres, te Parijs gehouden in
het jaar 1947, heeft het Duits verbannen, alhoewel deze taal gesproken wordt
in Bern, zetel van het secretariaat van U. P . U. Het Duits werd vervangen door
de Arabische, Chinese en Russische talen (zes talen in stede  van vier). De
Zwitserse drukkerijen waren niet toegerust om Russisch en  Chinees te drukken.
De Chinese en de Egyptische regeringen stelden voor zich met het drukwerk
te belasten.
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Het uitvoer-Comité besloot dus -viertalige verslagen uit te geven, en de

Arabische en Chinese uitgaven te zenden aan de Postbeheren die ze zouden
verlangen. Maar het principe van gelijkheid der talen was zo geschonden; de

Chinezen en de Egyptenaren protesteerden.

Eindelijk werd beslist, in 't jaar 1950, de zes delen afzonderlijk te drukken,

en ze daarna in één boekdeel te binden; het Franse in...de eerste plaats, de
andere in alphabetische orde. Het gevolg is tijd-, geld- en werkverlies.

In de internationale vergaderingen kan het probleem der ,talen niet opgelost

worden met het aannemen van zes talen of meer; de onderhorigen van andere
talen zouden toch nog in minder voordelige stand blijven; bij voorbeeld,  een

Italiaan zou nog in Franse vertolking moeten horen wat een -Fin zou « trachten

te zeggen in 't Engels.

Voor wie is Esperanto gunstig ? llet is een dwaling te geloven dat de grote
ultvindingen slechts diegenen aanbelangen, die er rechtstreeks voordeel uit

trekken; ieder voelt er de gelukkige gevolgen van, tot in de meest gewone

omstandigheden van het dagelijks leven. Bij voorbeeld, iedereen heeft belang

in de navorsingen op gebied van geneeskunde, van scheikunde, enz. Nochtans

verliezen de zoekers een kostbare tijd indien zij .zich niet op de hoogte houden

van wat reeds in den vreemde gevonden werd. Deze inlichtingen zijn verspreid
in tljdschriften uit verschillende landen; de vertalingen in verscheidene talen
zijn zeldzaam, laattijdig en kostelijk; de vertaling in. de « hulptaal a alleen

kan het bezwaar wegruimen ten voordele van iedereen.

De radiofonische golven, welke zich door gans de wereld verspreiden,
worden gehinderd door de verscheidenheid der talen.

In de zittingen waar over het lot der volken wordt beslist, kan het verkeerd

gebruik van een woord, of een verschil van uitdrukking, zorgvuldige pógingen
tot overtuiging terstond vernielen. Men is dus afhankelijk van tolken die,  hoe
bevoegd en gewetensvol zij ook mogen zijn, de gedachten, door missing of

weglating, verkeerd kunnen uitdrukken buiten vete van de redenaar.

indien de volken wederzijds hun geestesgesteldheid konden kennen, wat
zelden het geval is, dan zouden vele vooroordelen en oorzaken van twisten
verdwijnen, en tevens hun vreselijke  gevolgen, waaraan men bijna niet den-
ken durft.

TRANSDONO AL O. N. U.
DE LA PORESPERANTA PETSKRIBO DE U. E. A.

Gi okazis la 2an de Aŭgusto en Lake Success. Kvar albumojn enhavantajn
rriujn kolektivajn suhskrihójn, kaj la plej gravajn individuajn, akceptis nome
de O. N. U. S-ro Benjamin Cohen, de Cilio, helpa genera1a sekretario de O. N. U.,
kaj estro de e►ia l)epartemento por Publika Informado. Entute la petskriho estas
farita je la nomo de pli ol 16 milionoj da homoj. Ses membroj de la Esperanto-
Delegitaro faris paroladojn en Esperanto kaj en angla, franca, hispana, kaj rusa
lingvoj. S-ro B. Cohen diris ke li estas forte impresita pri la fltteco kun kiu ses
personoj, naskitaj en ses diversaj landoj, parolis Esperanton; li oficiale informos
pri la petskriho S-on Torres-Bodet, feneralan direktoron de U. N. E. S. C. O.

S-ro William Solzbacher, prezidanto de la Esperanto-Asocio de  Nord-Arne-
riko, faris kompletan pledadon por ke O. N. U., reprenante la antaŭajn konkludojn
de la Societo de Nacioj, interesi tt pri la praktika uzado de Esperanto.

FRANCA RADIO KAJ ESPERANTO-KONGRESO

La 2an de Septembro 195(1, je 18.15 h., la franca radio dissendis intervjuojn
registritajn dum la kongreso. Sinsekve parolis D-ro Kempeneers, P-ro Lapenna,
S-ro Jakob kaj P-ro Fréchet. La dissendo finigis per disaicdigo de ario de la
tri Larmaj « Kolombinoj »›.
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BELGA KRONIKO
BRUĜA GRUPO. - . La ĉiusemojnaj kunvcnoj estis hone ĉeestat ii. I.a ena ,It• Aŭgusto,

F-ian Y. Van Parijs intert•sr raportis pri sia vojaĝu al honto kaj montris neullajir hildojit.

I.n han, In genuemhroj ol>e orone rnis ĝis • Minnewntc•r 	 kaj poste Faris hoalekskurseton

sur la belege lunrigataj kanaletoj.

Dimanĉon 13an. la grupo ekskursis al la arbaro de %evrnkerke•... sed mallonega verer.e

kaj Ixdaŭrinda akcidento. kiu feliĉe ne havis gravajn sekvojn. Fidis la rota s, lagon.

Alia ekskursu. Dineturĉon 27an. al Blankenberge. fon•ies tiun nrtlhonan impresan. l.:1

partoprenant rj. post admiro de la Flora sc•kvantnro, gaje knnlnkris en la konletibalalu sur Iu

marcligo.

1 <t 5an de	leu,lsro, `-rui I'aul Jndrm kaj Karto Poupcye intereso rakuuris pri sia biciklo

v ujaĝo al Nor►u►urdi,.

Progrmnn de ln.',monta( inmelicloj. - ()nli n ira kunveno : ĉiwnarde je la 20a. en la sidi ju

• (;oaden Hoont - Cornet d'Or

Oktobro : da. h-ino Is. Van Parijs parolos pri : Fahrikuclo de sukero -: eua, Lastaj  aranĝoj

pur la halo: r,ta (Sabaton), je Ies 21 n. granda, halo en la •ftlunegn . Tnhitrin > : 17a. Raportaiio

pri h bulo; 24a. Nova rlcntenta kurso, ta leciono (la ferml tuj  estas petaraj lin  viglan propa - .

gardon par alkonduki al la kurso nrultrtin gennvulojn). Post la leciono. irtlerkonatiĝn: Srn.

2a leciono kaj n nvika vespero.

Novembro : 7a. 3a leciono, poste prezenretdo t le la • Ora Libro • : 14a, 4n leciono. poste

Immorajoj; 21a, 5a leciono. poste portrrtIudt►dn: stia. 6a leciono. poste F-ian P. De \lilde

parolos pri • La Ardenoj

Deeemhro : 5a. 7a leeinno. poste S-ta Nikolao-vespero: 12a. 80 leciono. 'poste kauta vespero:

19a. oa leciono, poste interparolndn: 26a, Finjara vesperntanĝo.

RRUSEI.A GRIii'O. - Krutvenas regule, Ĉiu lunde. je 20.30 b. Ejo Brasserie S inl

M,trtin. place du C rand•Seblun, 38, Grote luvel.

Prugrumo de lu estontaj kunvenoj. 	 Oktobro : la 2an. je I0.50 lt.. rnallern ln tie eirlurnla

kurso, stui) gvidado de S - iro Ernst; je 20.30, parolara jurnalo, disdono de prc•nsioj al Ia laŭ.

restoj: Ia Uan. F•inn Ohozinski. t Bretona hirdo * ; Ia I nun. S-itui Ernsr. 4 Juvelo el !a

Esperanto lireratura. Sabaton. la 21an cIr Okrnlro, je la u». en • 'Restauranr dn Moulin

d'Or b. 38. rue ries Pierres (apud la Rorsu). jara Festeno, je Itnnnrn dr nia Prezidanro D-ro

)\empenecrs (prezo. 100  fr., pagota] al P. C. K. 2368.01 de S-ino J. PIyson. r81. rue .lourdan);

la s;an. S-ro I. Ilost. • Cielaj kuriozajn] (sekvu); la 5oan. S•ino Stern, • llia opinio pri ... >.

Novembro : la tian, parnlatn jurnalo: Ia 13an. nurulvespern,  fartnprrno 21 fr.: la 20an.

S-ru Alois, . Aeronaŭtlkaj elementaj konoj •: la 27an. S-ro Swirtne. kanton korektado de

kelkaj paĝoj rI • Natura Ekonomia ordo ».

Decentbru : la .ian, parolata' jurnalu; la 11<ur, S-ru Castel. e Rubistaj rakontoj >; la ivan.

Zumenhoia vespero: la 25an, Kri.tnaska Festeno. ne okazus kunveno.

.Januaro 1g5I : la Ian. Novjarn. ne okazos kunveno: la 81111, parolata jurnalu: la r yan.

S -ino Lecat. 	 Sekreta Lgiprujo 	 la 22an, ĝenerala k unveno. raportoj., elekto tlr la nova

komitato: la 2çan. S-ru Van de•r Slrnepc-I, • Artefariraj havenoj

F el.ira:tro : la 5an. parolata jurnalo. 	-

CIIARLF::RUI. - Post kelkaj monatoj de malampleksa agado la grupo  kunigis siajn

mettjbrujn la IOsa elt• Septembro por diskuti la projektojn de Ia sezono I950 - 1051. Uni pri -

pou lis la lastan kongreson kaj decidis kunveni regule ĉian monaton. J.n proksima kunveno

okazos jnŭdon la 5an de Oktobro 1950. je 19.30 h.

C'►F.NT•A GRUPO knnternas Sian pas!liberle,rrpars agadu►I  ie lu t a <ie Septemblo. î)ufuje

en Ĉiu t►onalo la grupanoj ricevas kunvokon por venontaj kunsidoj. Al Ĉiu kunvoko  estas

.eldonala propagandilo; la grupanoj estas petataj legigi ilin de konutuloj: ĉiu propa-

gandilo estas tlilerenca je la antaŭa. Estas: me mornte ke la , lihrokulektajo de la Grupo esras je

la. dispono de Ĉiuj gnspanni. kaj kr, liaj Ĉi povas poli korektadon de la Esperanlui verkoj aŭ

tradukoj Earilai rle si.

VERVIi:RS. 	 I:1r r Le Jour 	 de 19-2u tle. Aŭgusto, aperis dank'al niaj Fervoraj amikoj

Ges-roj Ileriun. pri la 35a en I'arisa dukalona ilusrrita intervjuo subskribtla de redaktoro
I leagy. La sama gazeto atendis, la 22on de Aŭgusto, someran kunsidon de la Esperantistoj
tie la provincoj Lieĝo kaj nederlands Limburgo. Gratulojn !
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KOT1ZO J 1951.
Kiom tiu kajero elfros el lu presejo lu laboro en In (Trapai plene

parto de tin laboro estas lu enknsigo. de ut leotixuj, necesaj pur certigi

l.0 kasistinu de R. 13. L. F:. [irus alrokun ol lu ijlopa] kusistUj per

ti nre lobure►n. Lu knti_oj restis se•n3ankuj (rùlu lu tabulau sier la Fusieti .

1'ur pragresigi nian inlernctc•ian morsdon. ni petus /nain n►ernbrujrt

slapon. tilislanle. su chic• , kiel membru de la kutegorio supera al tics

mlnil

 trbunroilt sin tarai al lu kusiau de Siu gr►tp0; lu i_oluluj pastu rekte ai R. B. L. E.,

13r1rselo (P. C. K. 1337.67).

Oni (Manu sur lee poŝtĉekpagilu la NOMON, lu Atti l'AÜNOMON. la PROFESION

kaj la KOMPLEI AN ADRESON.

.36a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO •

okazos en Munkeno (Germanujo) de la 4a ĝis la i la de Aŭgusto 1951.
oficiale invitis la E3avara Registaro kaj la Cefurbestro de Munkeno.

N-ro 1 de la Oficiala Bulteno jus aperis kaj donas interesajn informojn pri

la programo, la ekskursoj, la Ioejoj, k. c. iFrua aligo estas konsilinda. La

kotizoj estas :

Kongresano  	 210 belg. fr. 	 245 belg. fr.
Edzlno ait edzino de kongresano  	 105 	 125 	b
Junuloj ne pli ol 20jaraj . . .  	 70 	 » 	 80

Bonvolu resendi la i i kunan aligilon al Bclga Ligo Esperantista, 19, avenue
Montjoie, kaj pagi la konccrnan sumon al gia po:+ttrekkonto 13.37.67.

ANONCETO
5-ro KAICHIRO- FUJIHARA. Ilnchihaeo.t. Okayama-Ken. Japunujo, tlek-okjara lapant'

,amitleann iutns korespondi pri eiui remol kun helgaj sumitleanoj.

BELGA LIGO ESPERANTISTA
Poŝtĉekkunto IT37.67, Bruselo.

TARIFC)_ DE LIBROJ KAJ PROf'AGANDILO.i

Esperanto, langue uuxiliaire intern<.tiynale. Iernolihn> d.• Edmond Privai ... ... fr.

La Manado. paroladu de Prof. D ro Hermann Nothnaegel. tradukita de Bernhard

Seltzer

Boralu nnoro, de Paul Nysens, laŭ lla Franclingva lil,rn ..

Konurcaj leteroj, dé C. A. Pruissen ...

lnterlinge>istiko kaj Esperantulogio. de W. Munders ...

invita nl ĉielo, (le dames Sayers ... 	 :

›ledicina V orturu, de Briquet ...

Esperanto langue des Nouons Unies, I ou ekz. .. .

I o ekz. .. .

Esperanto en un coup d'eeail. 100 ekz. ...

Esperanto iet een oogslag. 100 elcz. ...

Essor de l'Esperanto (franclingva), 4Paĝa grand-formata gazeto. n-ra 4. po eiti.

Restets ankoraŭ kelkaj numeroj i kaj 3.

Abono al Franco Esperantista. po . larc

Feuillets encyclopédiques de documentation espérantiste :

Nir 	 aperas la Menron de niaj legantoj pri tiu tre Interesa■ puhlikajo. Gi aperas regule: Ĉiu

kajero aldnniĝas al Iu antaŭnj par Fourni dokumenlnron nepre ncersan al Ĉiu kiu interesiĝas

pri nin luovado kei volas ĝin propngancli kits eeltralaj argumentai.

i.a enciklopedio estas iranclingva. Jans Aperis e e kajeroj. La nuna prezo estas 350 h. Fr.

Oni pavas tiendi la enriklopediou Ĉe Bc•Iga LIR6 Esperantista. pnŝtĉekknnto 1337.67.

releomenccigos. Tre grana

Iu •rrh'on de la E.igol

ken ili . jam niert ku►nencee

pagu).
ke ili klopodu paŝi pliure

rit krei ib uligil dieu. hi

Gis 31-X11-1950. De la 1-1 ĝis 3I-Il1-I951.
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LES ENTREPRISES 	 LINGVOAMATOROJ

DERI(5 	 Jen 20 temoj en lingvoj esperanta,
flancha, germana, angla, itala, km--
gara, eeha, japana kaj hispana; kun-

= 	226, Rogierstrato, BRUSELO ligrtaj por 135 hlg. fr. Kun francs
téksto : 150 fr.

Tel.: 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAĴO)

Restas nur kelkaj ekzempleroj.
Skribtr al
S-ro M. RONSMANS,
25, rte Paul Wemaere - Bruselo.

C.C.P. 7619.69

Por viaj esperantajoj,
libroj, insignoj k. c.

Esperantista Librejo
24, Bodenbroekstrato, 24
Tel.: 11.71 03 	 BRUSELO

f^iu ambaŭ havigos al vi nacilingvajn litrojn,
revuojn kaj gazetojn, kaj ĉie+specan

sI ribmaterialon.

PASTELOJ 	

PASTILLE PECTORALE

SWINNE
EN (IUJ APOTEKOJ
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REĜA BELLA LIGO ESPERANTISTA
ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezidanto : D -ro P. KEMPENEERS. ty, avenuo Montjoie. Bruselo.
Vic-Preziduntol : S-ro M. JAUMOThE, 44. avenuo De Bravi', Wilrijck-Antwerp :n.

S-ro A. TASSIN, t, nie Saint -Joseph. La Louvière.
Cenerala Sekretario : S-ro Cl. VANDEVELDE, 178. Peter Benoitlaan, Merelbeke.
Sekreturio : S-ro J. VERDIER. 78. avenue Marie- losé. Woluwe -Saint Lambert-Bruselo.
Kasictirto : S-ina J. PLYSON, 189. rue Jourdan. Saint --Gilles-Bruselo.

KOMBINATAĴ KOTIZOĴ

Rega Belga Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto Asocio
I. 'icccpla ntembreco (enhavas membrecon al  la loka Grupo 	 se ekzistas -- al la

Llgo liaj al la inrernacia organizaĵo; rajligas ricevl la nacian gazeton
F.speraatisto > kaj la internacian kuponaron por sievoj)

Familia membro (same, escepte la gazeton) ... ...
II. ,‘le►nbrecu kun individu° oligo al la internacia organizaĵo :

a) .Membru kuro Jarlibru
kiel simpla membro; rireco* krome

b) Membro Abonanto :

kiel membru kun Jarlibro; ricevus krome la
Esperanto }... 	...	 ...

c) Membro Subtenunto :

kiel membro-abonanto; pagas pli altan kotizon por lielpi la niovadon ... 	300
III. Boulucuntu Membro n u rrnvule aldonas almenaŭ 25  fr. al sia kotizu, speclale por helpi al

R.B. I.. E.
Pagu al via loka grupo; se ne  ekzistas, al poŝrĉekkonto 13;7.67 de Rega Belga l.iiu

Esperantista.

Belga
Ir. 80
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