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35a Belga Kongreso de Esperanto
Bruselo, 12a gis 14a de Majo 1951.

• Unu Tiel pa nacio - unu noria Ligo - unu Bern Kongreso.

HONORA KOMITATO
Prezidanto : S-ro D-ro j. VAN DE MEULEBROECK, urbestro.
Membroj : S-ro R. CATTE AU, vic-prezidanto de la Senato, skabeno por

Publika Instruado;
S-ro F. BRUNFAUT, vic-prezidanto de la Deputitaru;
S-ro MERTFN, skabeno por Komerco;
S-ro D. TITS, >;enerala direktoro de la Publika Instruado de la

urbo Bruselo.

LOKA KONGRESA KOMITATO
Prezidanto : D-ro R. MAES.

Vic-Prezidanto : S-ro H. CASTEL.	 Help-Sekretariino : S-ino E. ERNST.
Sekretariino : F-ino S. OBOZINSKi.	 Kasistino : S-ino J. PLYSON.

Festkomitato : S-inoj LEFEBVRE-JANSSEN, E. STAES, kaj WEYN, S-roj
JIROUSEK, VAN DER STEMPEL kaj VERDIER.

PROGRAMO
Sabaton, ia 12an de Majo 1951.

En « Brasserie du I.ion d ' Or 	 ((:,ouden Leeuw). 2; place St G4.rypinais (5 minutaj de la
Borso): ti 1. 12.56.8r.

Je la 15a : Malfermo de la akceptejo.
Je la 16a : Fakaj kunsidoj : 	 Belga Esperanto-Instituto, Junularo, Instruistoj, P.T.T.,

eventuale nljaj, laŭdezire.
Je la 17a : I.ahor-kunsido : 	 Parolado de la Prezidanto de la L. K. K.

Esperanto kaj radio.
()raton* konkurso.
Propaganclo.

i')empndu f Ni respondos I
Je la 20 h. 30 : Kabareda vespero.

Dimanĉon, 13an de Marto 1951.
En la Pre$ejo Rieltes-Claires (Rijke Klurej, upud lu Iiorso :
Je Iaj 9a : par la Katolikoj, Diservo kun prediko en Esperanto de Pastro

Driessen.
En lu Urbdo►nu
Je la 10a : en la iMilicia Salonego, akcepto de la Urbestraro.
Parolado de la Urbestro kun traduko en Esperanto.

TARiFO DE I.IBRO.I ICAJ PRC )PAGA`Dii .OJ
Ir. 	i 3.--

La Moanda, parolndn de Prof. D -ro Hermann Nothniegei, tradukiiu B.  Seltzer ... ...	15.-

Bonluunoro, de Paul Nysscns, laá ha lranrlingva libro ... 	 35•--

Medicina Voriuro, de Briquet ...

Esperanto en un coup d 'aril. Ion ekz. ...

Esperanto in sen oogslag. too ekz. ...

Essor de l'Fsperonto (Irancllingva). ipnĝa grand-formata eazrto,' ju.s aperis n° t , po ekz. 	.—
Restas ankoraŭ kelkaj numeroi 1. 3.  4 kaj 3.

Abono al Franco Esperantisto, po lare ... ... ...

Feuillets encyclopédiques do documentation espérantiste :

Ni spira% la atentan de niaj Iegantoĵ pri tiu tre interesa publikuĵu. 	 aperas regule: ĉiu

kajero aldoniĝas al la antaŭaj pur Iormi dokumentaron nepre necesan al ĉiu kiu  interesiĝas

pri nia movado kaj volas ĝin propag ndi kun celtrafaj argumentoj.

La enciklopedio estas Inuu:lingra..lans aperis 11 kajeroj. La nuna prezo estas 350 b. fr.

Esperanto. langue auxiliaire internationale, lcrnolibru de Edmond Privai ...

100.--

2 5.--

a
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LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel.: 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAlOJ

Por viaj eeperantajoj,
Libroj, insignoj k. c.

lireEsperantista 	 o^
24, Bodenbroekstrato, 24
Tel.: 11.71 03 	 BRUSELO

kiu ankaŭ havi`os al vi nacilingvajn librojn.
revuojn liaj gazetojn. kaj ĉicispscan

sltribmaterialon.

BRUGGE 	 BRUGES

Hôtel du Cornet d'or
2, Simon Stevinplaats, 2
Centra situo - Moderaj prezoj

Moderna komforta

Slcieju de s Bruĝa Guipa E.sperun tista

	 Tel. 314.59 	

G. FAES
16, Schoenmarkt, 16

ANTVERPENO

Por via MUZIKO,

RADIO kaj GRAMOFONO

BELGA LIGO ESPERANTISTA
Poŝtĉelrkonto 13 57.67, Bruselo.
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Respondo de la Prezidanto.
Poste, vizito de la salonegoj de la Urhdomo.
En la Milicia Salonego, solena kunsido de la Kongreso :

a) Malfermo.
h) Raporto de la Estraro.
c) Parolado de la laŭreato de la Oratora Konkurso.
d) Transcfono de la premio « Fondajo Jennen ».

e) Fermo.
Je la 12 h. 30 : Fotografado antaŭ la Urhdomo.
En 1 Moulin d'Or 	 rue dis Pierres, 38. Stenenstrant :

Je la 13a : Festeno (prezo : 100 fr., trinkmono enkalkulata).

Urba Mts:en (Maison du Roi - ijroot.11tuis), Grundo Placo :

Je la 15 h. 30 : Vizito de la muzeo, gvidata de F-ino Brunard, konservatorino.

En c Brasserie Lion J'Or >. (Gouden Leeuw), 23, place St-Gérypluats.

Je la 20a : Dancvespero kun diversaj atrakcioj.

Lundon, la 14an de Majo 1951.
Tuttaga surpriz-ekskurso : Per tramo en la bela Brabanto.

je la 9 h. 30 : 'Placo Saint-Josse, kuniĝo de la partoprenontoj.
Trantoj. — De la Borso (apud Magazeno de lit liorso), 	 76. 77.

De la Norda stacidomo : linioj 13. 14. 15. *6. gis placo Marlou; de tie.. pieds

laŭ Luvenn ŝosco j'es  place St-Josse-St-iuostplartts (5 minutoj).

De la Soda stacidomo : finir) *5 ĝis plat o Marlou; de tie. pieds tra Lo.vcna ŝosco

ĝis place St-Josse-St-Joostplaats (5 minutuj).

Foriro je 9 h. 50 precize.
Reveno : place Rouppe, je 18 h. 45.
Prezo de la tuttaga veturado, 60 fr.
Ie tagmezo malvarma manĝu. Prezo (servo enkalkulita), -10 fr.

* * *

Nia Kongreso rapide alproksimiĝas...
Se vi ne ankoraŭ alois, plenigu tuj la Ci kunan aliĝilon kaj resendu tin al

Belga Ligo Esperantista, 19, avenue Montjoie, Bruselo, samtempe kun la mono.
Aliaj aliĝiloj, se necese, estas haveblaj Ce la sama adreso.

Fervoja rabato : 25 % sur la normala prezo' de simplaj Biletoj ir- kaj reven-
vojago. Specialaj rahatkartoj estos dissendataj al Ciu kongresano.

Pur certigi bonan disvolvigon de la diversaj aranĝoj, estas necese ke la
I.. K. K. kiel eble plej frue sciu pri la nombro de la partoprenantoj. Pur kelkaj
aranĝoj la nombro estas limigata al tiu de la antaitmendintoj, kaj lastminutaj

mendoj ne plu  povos esti konsiderataj.
Se vi bezonas klarigojn, sciigojn, kian ajn helpon, turnu vin al la samideanoj,

kiuj portas kongres-insignon kun verd-ruga rubando.
Dua listo de Kongresanoj.

i

67. S-ino M. WEYN (Bruselo). — 68. S-ro

J. SOYEUR (Seraing). — 6q. Pastro C.

DR1ESSFN (Flamant). — 70. S-ru J. KOU:-

NE (Verviers). — 7t. S-iou G. KOLiJNF.

(Verviers). 71. S-ro A. THUNUS (Robert-

illc). — 7). F-ino Ed. iA\VARD (Ver-
,iers). 	 74. S-tno G. PIERRE (Bruselo).
73. F -ino M. PIERRE (Rruselu). — 76. S-ro

- J. VFRMLT-.RSCI) (l;ntĝo). --- 77. S-ro R.
RRiHAY (lruselo). 78. F-itlo li . BRACK

(r■ntverpcno).

La plej grava okazintajo de post la
komenco de la mina jaro en Brusela
Esperantista Grupo estis la eksterordi-
nara kunveno de la 2a de Marto, kian
Profesoroj Ivo Lapenna kaj Laurat
parolis, franclingve, publiko, en la
granda aŭditoriu de la Ateneo Robert
Catteau, 49, rue Ernest Allard, en
Bruselo.

Ciuj esperantistoj konas la reputa-
cion de brila parolanto de D-ro La-
penna: ĉiuj kiuj aŭskultis lin Ce la
kongreso en Parizo nepre volis reafidi
lin, kaj por la aliaj estis mirinda okazo
vidi nian eminentan samideanon. Por
la neesperantistoj, franclingvanoj, estis
ebleco de serioza informado.

La titolo de la parolado estis: « Pro-
blemo de la internacia lingvo; gia
solvo per Esperanto ». La oratoro pre-
zentis la problemon sub speciale so-
ciologa vidpuukto. Unue, li parolis pri
la devenu kaj la evoluo de Ciu lingvo,
de la sociaj kaŭzoj kiuj disvolvas ĝin.
Malsimilecoj disigas la diversajn ling-
vojn; sitnilecoj ilin alproksimigas. Nun-
tempe, dank'al la granda nombro de
tutmondaj interrilatoj, la lingvoj inter-
naciigas. Tiu fakto (kun la egaleco de
kulturoj kaj civilizacioj) estas la bazo
nie nt de nia Esperanto.

Due, D-ro Lapenna klarigis la evo-
luon de Esperanto kaj la aspektojn de
gia rtzado praktika. Li rimarkigis ke
pli ol 14.000 verkoj estas eldonitaj en
Esperanto (tradukoj aŭ originalajoj),
ke jurnaloj kaj revuoj (ĉĉ fakaj) ape-
ras regule -en iri tuta mondo, ke radio-
stacioj dissendas esperantlingve. Espe-
rantv'estas uzata en turistaj organiz-
ajoj, en internaciaj rilatoj de intelekt-
uloj, en komerco, en kongresoj naciaj
kaj internaciaj.

Fine D-ro Lapenna gladas la idealan
flankon de nia lingvo : Esperanto es-
tas ligilo inter Ciuj homoj, naskas sen-

ton de solidareco Ce la Esperantistoj.
Kiel la naciaj lingvoj kreas aparten-
econ al iu lando, tiel la internacia
lingvo kreas Ce siaj parolantoj ali;on
al pli larga socio, tio estas al tuta
Humaneco.

La nombraj aitskultintoj vigle aplaŭ-
dis la altaniman prelegon de nia emi-
nenta samideano.

Car la lernejo devis fermi je la 21 a,
la gesamideanoj, respondante amase al
la invito de la Prezidanto, D-ro Kem-
peneers, daŭrigis la kunvenon en la
grupejo « Brasserie Saint -Martin », kie
uni nur parolis Esperanton, kaj sentis
vere la internan ideon, kaj moralan
komforton.

'l'in bela vespero restos longtempe
en la memoro de Ciuj partoprenintoj.

S. OBOZINSKI.
•

La ;ian de Marto, antati.tagmeze,
Prof. D-ro Lapenna alvenis en Ant-
verpeno kaj estis bonvenigata, nome
de la Grupo, de S-ro Gustave Ver-
mandere, delegito de U. E. A. kaj pro-
honora vicprezidanto de la Grupo.

Post montro de la plej gravaj vidin-
dajoj de la urho, S-ro Lapenna estis
akceptata Ce S-ru Advokato Roost,
kiu, Ce agrabla teo, invitis la advokat-
estron, la antaŭajn estrojn, la sekre-
tarion de la advokata societo kaj di-
versajn kolegojn, kiuj kun intereso
aŭskultis multajn klarigojn de la vizit-
anto.

Vespere, okazis en « Witte Leeuw p

bonega kunsido, organizata de E.K.I.
Tiu C•i kunsido estis ĉeet tata de D-ro
P. Kempeneers, vicprezidanto, de U.E.
A., kaj de S-ro Advokato Th. Van
Gindertaelen, komiratano de U.E.A., de
la estraroj kaj de multnomhra mem-
braro de la diversaj antverpenaj
Grupoj.

S-ro Jaumotte, prezidanto 'Je F.I.K.,
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LA VO.fflO DE PROF. D-RO IVO LAPENNA EN BELGUJO



ĜENERALA LAŬLEGA KUNSiDO
La anoj de R. B. L. E. estas petataj eeesti la jaran kunvenon, kiu okazos

sabaton la Han de Aprilo 1951, je 14 h. 15 en « Brasserie Saint-Martin », place
du Grand Sablon, 38, Grote Zavelplein, en Bruselo.

TAGORDO
1 . Raporto de la Adntinistrantaro; 	4. Budeto 1951;

2. Aprobo de l'hilanco de l'jaro 1950;	 5. Laüstatutaj elektoj;

3. Fiksado de la kotizo;	 6. 1)iversajoj.

Rimarko. — La grupoj estas petataj proponi •kandidatojn por la adminis-

trantaro. (àrupanoj kiuj ne povas Teesti la ŝ;eneralait kunsidon povas anstataŭigi
sin de alia membro, .donante al li skriban ateston.

I.a ucnerala Sekretario, 	La Prezidanto,

Cl. VANDEVELDE.	 D-ro P. KEMPENEERS.

BELGA KRONIKO
Demi, Ilalaers. F-finoj Henriette Hev-ens kaj

Martha Vrints. S-ino A. Van den Driessc}tc.

F -looi Maria DelaFnille kaj Monique De

Clercq: S-mj Aug. Toussaint kaj J. Verborgt.

l'-inuj Paula Van I lerendael kaj Berthe Van

denput. S -roi M. P. Torberis kaj Jozef Vinck.

F-inuj Maria Va n Rijn. Rosa Verhoeven,

Flisnhelh I luygens. Irma Declerrk, Dorothea

kaj Nlargarcta Van Rooy. S-ro A D'Ilaese

kaj Finoj Sintor►ne De Witte. Maria Hou-
latent kaj Valentine Van Spitsel.

^e saman lagon. la sauna profesoro

tennis novanrtovau kurson. pur kiu enskribigir pli

ol restlek gelcrnontoj.

La unun. okazis la diplonudisdono. Juin kiu

estis ankaŭ trausdonata „I dekkvar junaj ge-

lernintoj. h► « Esperanto harige s. kion akcep•

pis diversaj naciaj kaj internaciaj junular-

organizaĵoj, inter kiaj la Ruĝa Kruco, la

ANTVERI'ENO.

Esperanto-Grupo « La Verda Stelo ».

(Poŝtĉeluiurnero : 726.5.4)

I.a ian de Februait°. diversaj ge nemhroj

rakontis ĉiuspe•rajn detalojn pri la Karnaval-

lesto. antaü Ia du moncrnililoj en nia hndo.

kaj ankoraŭ nun en diversaj urboj.

Dimanĉon. In 5an. sekvis plej vigla kos-
lunrila halo. por kiu preskaŭ ĉiuj partopren-

inluj sin alvestigis. La konkurso havis gran-
degan sukceson kaj la aro de organizintoj

meritas gratulojn.

La sukcesu de S ro A. Faes. kiu h► uan

parolaclis pri « Nia historio inter i8ro Li

1830 >. estis tre granda.

Lundon. la tian okazis In ekzameno post

In vintra kurso. gvidita de S-ro .launrotte. kaj
jenaj gclernirutoj akiris sian clipluutun : S-ro

—17

prezentis la oratoron, kies landon li
diris kaj ankaŭ lin kortuŝe dankis post

la bela parolado kun lurnhildo, kiun
D-ro Lapenna faris pri sia lando, Jugo-
slavio.

La vizitinto estis tiel emociita pro
la finaj vortoj de la prezidanto, kin
afidigis amatan, konatan voeon el ju-
goslavio, ke li ne plu trovis vortojn
kaj ke ambaŭ enbrakigis...

16 —

Agrabla dancprogramo kompletigis

tiun sucesplenan vesperan, dum kiu
D-ro Kempeneers, kiel funkcianta pre-

zidanto de U.E.A., estis farinta varman
alvokon al Tiuj, al daŭra laborado en
la rangoj de U.E.A. kaj ankaü speciale,
ĉiu por si, en sia propra profesia
metia ro ndo.

M. JAUMOTTE.

akollnj, k.t.p. En tiu ĉi okazo, tern is pri ka-
delu j de lut R aĝa Kruro.

F-ino Monique De Clercq tre afable trans
(louis. kun varnna dankesprinio, memornĵon  t►I

lu pru[esero kaj dolĉnjon al S inn Jaumotte.
La 23an, dum anima vespero. F-ino Hélène

1lo[kens, kiu. kun sia [ratino. Ĉiarn helpan al
Ia agrahligo de la kunsidoj, distionis bel,•gan
kolekton de rnernpentritaj portretoj de preskaŭ
ĉiuj kostun,itoj de la balo.

S-ino Le•rat siaflanke legis humoraĵon.
l.a atrn J. Marto. S-ro Maur. ,laumolte,

anstataŭante S-ron Sielens, prelegis pri sia
vojaĝu al Danujo. S-ro De F:etclaere (Lrt,kis
vigle la pasoladinton.

La gan, okazis disk-utvespero pri longaj kai
inallong.uj jupoj. Tiu ĉi diskuto estis ta l;ou-
dukata de Fino Mathilde Holkens kaj multaj
gai n•nrhmj. kun konvinko, partoprenis en!

tt 16an. F-inu I lék ne Hoil:ens, unufoje
pli. paruladis. nun pri < Renrhrandt r kai
interesigis la mullnumbran ĉeestantaron dua n
luis haro. S-ro ,Jaumotte ŝin Ire kuro danki.,
pro ĉio farita kaj [arota.

La 13a it . okazis Sankta Vendreda-matiĝo.
post kiu Diversaj membroj kunhelpis krei Pas-
tran attnosferon. per In legado de lekstoj pri
diversaj pri-paskaj temoj.

Kaj la 3oa de Marto estis rezervata al la
eduko kaj fornaida de gvidontoj pur ekster-

Iandanoj. kiuj vizitos la cerbon: dum la lasla
tago. Ia sabato. 3uH. vidis la oficialan ectkon-
.lukon I'printernpo. per gaja, amuza halo.

l arol/rt,:na (le la t'enonluj la uresieloj.

Ciuvendrede. en s Witte Leeuw s. Frank-
rijklei. je r o h. 30 : perfektiga leciono: je la
20 h. 30: kunveno.

Aprilo. -- La (ian. parolata bu stalo. kun
difinitaj nubrikoj, dividitaj inter Ia membraro:
la r 3an. preparo de la naria kongreso, nia
purtopreno en la diskutu pri < Esperanto kaj
radio s. n1 la oratura konkurso kaj al la
sabata [esto: la ioda. parolado de S-ro ,Jules
Verstraeten pri < Kiel kaj kial mi esperan-
tistiĝis >: la 27an, dua parolado de S-ro
I jena Sielcns pri la literaturo esperanta (kun
cleklamaĵoj).

'fojo. — La qan. parolata jumela: la r :an.
kuugresatuuusfcro (lastaj aranĝoj por Ia vojaĝo):
la u2arr (sabaton), farina cl la Centra Staci-

d0010. je la t qa boru; la u San. raporto pri
la kongreso. parle• [sirota de la diversaj po rt o-
prenintoj: la 25an: < Ni ekkonu nian urbon >
(sekvu (lu la kunsido de la 3ua dc Marta):
prutiko : kelkaj tzemembroj priskribos prome-
naden Ira lu urba centro: la i0an (sabaton),
vizitu al la kernuesa foira.

junio. — La tan. parolata jurnafo: la San
amuza vespero.

(car verâajne., duo, tiuj monatoj• la ntein-
I,ruro de la grupo estos duobliĝinla komparo
al u030, unu Cl la supraj programoj estos
ĝustatempe anstataŭata per la Festeno de

Duohligo de la membraro s. Speciala cir-
kulero avertos pri tio.)

Ii4UCO.

Bruga Esperantista Grupo.
La dua vintra halo okazis tie ;iun de Fe-

bruaro en la danr,•jo < Tabarin >. Kiel kutime
ĝi iĝis grandit sukceso laŭ amuza kaj laŭ
propaganda vidpunktnj.

Aliparte multaj gemembroj sekvas regule la

ĉiuntardajn kurtvenojn. inter kiuj la sekvantaj
cutis plej nulindaj.

l.a brui de Marto, ĉiu ĉccstanlo prezentis
ĉu kanton. ĉu muriklrtdadon, ĉu eĉ mallongan
sc:eneton, lituuaniere ke la vespero pasigis plej
agrable. I..a 2oan okazis vigla debdto < Pri
aŭ kontraü ĝauutuziko s. En ĝi ankaŭ parto-
pcenis cksterlanda samidcanu, S-ro C. F.
Llhott el Croydon. S-ro A. Banquet, nov-
iernanto, tre bone pledis < kontraŭ s kaj
ilustris sian texan per kelkaj ekzemploj Forte-
pinne metalaj.

Propranto•de la uenontuj kunsicjoj.
Ordinara kunsido. ĉiwuarde je la 2oa en la

sidejo < Gondcn Hour is - Cornet d'Or a.
La i-pan de Aprilo. basta leciono de la

vintra kurso kaj poste elcztrrneno pri simpla
kapubleco.

La !sin de Majo k niiencip;os nova elernenla
izurso, kiu daŭros ĝis fino de Septembre. La
membroj estas do urĝe petataj fiai viglan
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propagandon apud amikoj kaj konstatoj, pur

alkonduki al ĝi plej multe da novaj gelern

nntoj. Ni pligrandigu nian rnernbronnml,ron,

nur tiel ni akiros pli gravan lnrtun pur ln

generala progresigo de. Ilin movado.

Tiu kurso estos donata clam la unua horo

de ĉiu marda kunveno, la duo horo citante

dr<liĉain al jena [encrante) :

!'lai°. -- tan, rapnrtndo pri lu foiro; aan.

knnts vespero; 1 Son. raportado pri la Belge

Kongreso: 22nn. I eurtretltt,Jctdo: 2r)an. para •

lad° de S-ro A. Bouquet. pri f Muzikarto e. t

San, triopa interparolado kun

posta roportatlo: suas,. kantu vespero; 19011.

debatn t iri `unbanado; 26an, nrtazikludadu,

kantado kaj dekiamsdu.

lRRUSl--O.

Brusela Esperantista Grupo.

1 at ĝenerala statut '. jorkunveno okazis lat

22an de Januaro; kiel kntimc, In Prezidanto.

la Kasistino kaj la Sekretariino legis siajn

raportojn. kitti estis armrit ure akceptataj. Sek-

vis lu elekto de la komitntanoj pur 1951. Estis

elektitaj : S-ro Keinpeneers. ki ts ! prezidantun;

S-ru Castel. vit•-prezidanton; S -finu Plysun,

kasistinon: S-ra Verdier. helpkasiston: F-ino

Ob0zinski, sekretariinon; S-ino Ernst. help-
sekretariinon: F-ino Kestens. hibliutckistinun.

La grupo ĝuis dunt Februaro kaj Marto

riutarkindajn prelegujn. inter aliaj liujn de

S-ino !_Prat, pri , .Sekreta Egiptuin kun

instrtigaj doktnnentol. kaj de S-ino Elly Skies

pri , Orbestro kaj ĝiaj instrumentoj s. lin

lasta estis Ilustrita (dank'al la helpo de D-ro

Kirnpeneers) de aliioj montrante ĉiujn menci-

itajn instrumentojn: diskoj nŭdigis aparte ĉiun

instrumenton ludantan elektitsn muzikaĵun.

Krom la tiam alloga parolata ĵurnalo, men -

ciindaj estas la unua parolaclo de S-ino Cas-

tel... kun mangehlaj ekzemplo! , laat lu pres-
kaŭ impruvizita (ankaŭ unua ĉe nia rumdo)

p.truladu de S-ino \Veyn. pri l0 f landra

knmponisto K. Van 1-hrlse. fama en USON().

S-inn \Veyn anstataŭis S -finon Sengel sen-

kulpigita.

{'rogrumoj file ln esloruloj Ir nneennj.

Ĉiulunde. je 20 h. ;o. Ejo : Brasserie

Saint-Martin, place du Grand Sablon. 58.

(=.rote /.nvelplein.
/!poila. -- La 2arr. parolanta ĵ annin; ln San.

S-ro Van der Stempel, , Artefaritaj have-

noj • : la 1 flan. S-inu Staes-Vnndcvnnrtle.

• Péter Hennit e; la 25 an. S-ru Genia.

Miaj tradukoj . la Ivan. S-inn Stem. teat-

traĵeto • La Salujo e kun F-ino Kestens kaj

S-ru Jiruusek.
Niai°. — Lat -an. parolata ĵurnalo; la tain,.

l'c•ntekusto, nia noria kongreso rit Brusselo: la

z 1 an. F-ino Obozinski, , Amo kaj kuirarto

In 28an, S-ru Verdier. , Submaraj esplor-

0doj ..
J an in — I..a .truc, parolata jurualo; la t tan.

S-ru Castel, • La bestoj kaj ni •: la 18nn.

S-ino Couvreur. , Korsiko la bila s ; la 25an,

S-ra L Fust. , Ôie•laj kuriozaĵuj (daŭrigo).

Jniiu. — 121 21511, parolata ĵurnalo.

CENTO.

Genta Esperantista Grupo.
Gent'a grupo daŭrigas: siajn ĉiuduonntona-

tain knnsidujn. dwit kiuj grupano paroladetas
pri tento iom faka. Tiuj parolndetoj e.stigas
interŝnnĝotr de lingvaj instrnigaj rimarkoj.
Dum la du lastpasintaj monatoj. parolis :

S-inn De Rijcke pri , la diversaj speroj dr

poitnrarkuj s : S - ino Van \Vanseelc pri , la

origino de In soldata saluto s•; S-ru Va1 de
Voorde pri , strata obstrukcio pro la kttnek

listo de tramvetnriloj kaj de aŭtomobiloj r:

S ino Gnrslet pri . milita servado de maljuna

k011,111b0 ,.

VERVIERS.

Verviersa Esperantista Grupo.
Kunvenos la merkredojn z. ie. kaj In de

Majo, 13 kaj 27 de Ji n in.

La programo estas : ĝenerala delmitu kaj

perfektigaj ekzercoj.

lia 19011 de Aŭgusto, internncia renkonti„,o
por gesatntideanoj el Limburga Nederiand° kaj
Lien provinco. Progrun ut : muziko. raportoj.

pruntenadu, diversaj ludoj.

`, 	 ^̂+ 	 ORGANO DE LA JUNULARA SF.KCIO DE
NIA V CO O REGA BELGA LIGO ESPERANTISTA —

la Jaro	 Aprilo 1951 N -ro 4a

NATIONAAL KONGRES
De datum van ons getuist h Esperanto-

Kongres nadert met rasse schreden.
Het programma. zoals het reeds bekend is,

helooft bijzonder helana,ekkend te zijn ont-

vangst ten stadhuize von Brussel door de heer
Burgemeester; redevueringeu longs de radio;
1lrout dansfeest, allerlei attracties: een goorhel-

stnnd: er s, poppenspel; klassieke dansen en

Telli... een verrassingsuitslap vols één dag.

Niets sti l er aan nnthreken-
Talrijke groepen jongeren hebben ons lint

inzic-h1 te kennen gegeven. ont eraan deel te
nemen : schoolafvaardigingen. scouts, Rode
Kruis-kadetien, J. H.-ers en za meer.

Ook hebben tee von nu al vour goedknop
logies gezorgd. voor lien die niet in dr hoofd-
stad .wonen en niet wensen in een botel te
overnachten. Slaapgelegenheid ss unit voorzien
of in lei I Iris der .longoren. Strnstrnat, of in
bet Tehuis der Jeugd. Louis Hapstra0t, te
f ..tterbcck.

Bovendien a Leden voor de jongeren van de
` sttionafe Mttatsebapt>ij der Belgische Spaar-
tc ogen verminderingen bikonten van 25 c%r. •

.longe vrienden al legnar -..

Schrijf in groten getale in voor ons Natio-
naal Kongres 143t. Ge zult er onvergetelijke
en onvergankelijke herinneringen van be-
houden.

Voor de bijzonderheden betreffende bat

Kongres. kijkt ge naar blz. i3 en i.l.
1-.A LOKA KONGRESA KOMITATO.

CONGRES NATIONAL
Voici que la date de notre Congrès Bekr

tir I'Espernnto approche tout doucement.
Le programme des activités s'avère. dès à

présent, des plus intéressant : réception à

1'1{60 de Ville de Bruxelles par M. k
Bourgmestre, grande soirée dansante, attrac-
tions diverses. dont une séance de prestidigi-
tation. de marionnettes. une exhibition de

dames classiques, et mème... un voyage sur-

prise d'un jour. -

Rien n'y manquera.
De nombreux groupes de jeunes non , ont

fait part de leur désir d'y assister, délégations

d'écoles, de scouts, de cadets Croix-Rouge,

d'A-.listes, rte.

Aussi avons-nous prévu du logement <i bon
marché pour rem' qui ne désirent pas loger
à l'hôtel, et qui n'habitent pas ln capitale.
Des dortoirs seront prévus, soit à la Maison

des Jeunes. me de la Paille, soit au Haine
de Jeunesse. rue Louis I lap, à Etterbeek.

De plus, d'intéressantes réductions ont été
obtenues pour les jeunes. par exemple 25 ĉ
de réduction sur les chemins de fer belges.

Jeunes... Jeunes..  , ,Jeunes...

inscrivez-vous en niasse au Congrès Natio-
nal toit. Vous en emporterez des souvenirs
inoubliables et inégalables.

Voir tous détails sur le Congrès en pages
13 et 14.

i.A I.OKA KONGRESA KOMITATO.

INFORMOJ PRI UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
internacia Konkurso.

Pur 11)50 cajous la konkursun Ilispanujo  al

kies Asocio U. F. A. jam sendis la premion.

Citi delegito en 1Iispanujo rirevos, laŭ listo

.•I kiu ili elektos, libro - premion. Grntnlos, al

la b0101 laboranto] en tiu lando !

Revuo « Esperanto ».

La oficiala organo de U. l:. A. jaro de la
Humer() de januaro 1951 aperas kun nova
forutinto 20 X 14 ent. Sperintena rtWnero estas
senpoge riresebla kontraŭ peto Ĉe Ltniversaln
Lsperanto•Asoe-io. Rickmanss+orilt (Hcrts.).
Anglujo.
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NOUVELLES DE BELGIQUE
Première liste provisoire

de délégués.
Anvers :

Délégué général : 'I. Roger ,IAIJMOTTE,

qq, nvenue De ttruvn. VVilrijl:.

Rtiiges :

Délégué général : \l. Knrlo POl. 1 PEYE,
32. FIE Julistraat.

Bruxelles :

Délégué général : M. Jacques VL'.RDIL J .

76, avenue Marie-José. \Volusae-St-L.

Délégué écoles : M. Raymond PETIT.

a0, avenue de la Poésie. Anderlecht.

Nous rappelons que lors du Congrès Na-

tionnl de Bruxelles aura lieu, i la Section des

bustes. l'élection ries membres du Comité

National des Jeunes: nos listes actuelles de

délégués ne sont que provisoires.

Ami lecteur. amie lectrice. quels que soient
la ville ou le e ilinge que tu habites. l'école,

atelier ou le bureau où tu travailles, le mou-

vement. le club ou la société dont tu t'occupes.
rappelle-toi que nous y cherchons un ou

one delgue(e).
L'ensemble de ces délégués et déléguées

formera nos cadres. et parmi eux seront élus.
pour remplacer les membres actuels du Co-

mité, un nouveau président national, un nou-
venu vice-président national. un nouveau se-
crétaire national, un nouveau trésorier natio-
nal• etc.. etc.

Nous devons avoir. par exemple. dams

C f LAQUE école, des délégué(e)s. ayant à leur
tour des délgué(e)s dans chaque classe, et

ainsi dans chaque groupement, chaque insti-

tution. etc.
Nous devons OBLIGER les anciens, les

vieux. les profs, les patrons, à s'INCLINER

DEVANT l .•FViDENCF., c'est à  dire d'abord

devant l'utilité de l•Esperanto, ensuite devant
notre VOLONTE sle le voir employé partout.

Amie lectrice. ami lecteur, écris-nous, don-
ne-nous ton avis. tes suggestions: fais nous

part de tes désirs, de tes voeux.

LE COMITF. DES JEUNES.

NIEUWS UIT BELGIE
Eerste voorlopige Iijsi van afgevaardigden.

Arena •, , ,een

Algesucen afgevaardigde : de heer Roger

JAI. MOTTI._, De Bruvnlaan, .tq. Vil rijk.

Brugge :
Algemeen afgevaardigde : de heer Karlo

l'OUPIYE. Elf Julistraat. ;2. Brugge.

Bru ssel :
Algemeen afgevaardigde : de beer Jacques

VERDIER. Marie-.losélaan, 76. St-Laua-

herts-\Voluu e.

School-afgevaardigde : de heer Raymond

PL"IIT. Dichtkrrnsl laan, sq, Anderlecht.
\\'ii herinneren eraan dat, tijdens het Na-

tiona,d Kongo•. le Brussel. in de Afdeling

.00r Jongeren de verkiezing zal plaats hebben

van de legben van lier Nntinnaal Comité der
°longeron en dat onze huidige' lijst van afae-
saardigden slechts een voorlopig karakter

heeft.
Beste vriend en vriendin. Welke ook de

sted of het dorp weze, waar ge w-oout : se elke

cie school, de werkplants of hei hureel. ssanr
ace wcr•kzaani zijl: welke de beweging. de club
of groepering. waarin ge ijvert... denk eraan
dat we er een afgevaardigde zoeken !

Het ensemble onzer afgevaardigden zal onze
kaders vonnen en onder hen zullen, ter ver-

vanging der huidige vomitéleden. een nieuwe
nationale voorzitter. een nieuwe ondervoorzitter,
een nieuwe algemene secretaris, een ni-trsse
sehatlewanrder, enz., worden gekozen.

Het ligt in onze bedoeling in ELKE school

een ,afgevaardigde te heblx•n, die op zijn

heurt een vertegenwoordiger moet hebben in

elke klas: hetzelfde geldt voor elke grocperine.

elke inrichting, enz.
meeben de ouderen en de ouden, de

leraars en de palmons. VERPi1CI ITT-.N zich
GEWONNEN TE GL'VI'.N. tLsv.z. het nut

van Esperanto te erkennen en ook onze \\'II ..

ont het overal gebruikt te zien.

Vriend en vriendin lezer(es), schrijf ons.

geef ons raad, maak ons uw— voorstellen, uw-

wensen en verlangens bekend.
HET COMIT'E DER JONGEREN.

NIEUWS UIT DE WERELD

Danemark.

S. E. K. (Student,, Esperanto-Kluio) srhrijfl

ons
Van =, tot 17 Irrli t q5r zal, op het eiland

Rernliel n a. — lust Deense paradijs nabij hei

dorp Ual:;hiij, -- een jamboree  plants hebben.

ingericht in sanu•nwerking met liet Inlenaatio-

naal Deens Studenten-Comité.

Gedurende deze hijeeukomst, die vijftien

Blagen duren zal en die voor de tweede maal

ssordt ingericht, zullen oudheidkundige opgra-
vingen en navorsingen worden gedaan in hel

oude versterkte dorp der Vikings, Aggershoru.

De Deense regering zal deze opzoekingen

geldelijk steunen. Zij tullen gedaan worden
nitsluilend door jongeren. onder de leiding van
oudkeidkundigen van het Nationaal Museum
van Kopenhagen.

Van tut tot 22 ,luli zullen  dezelfde jonge-
ren uitgenodigd wcirden voor een verblijf te
Koienhagen zelf.

Mogen or laan deelneuten : scholieren, stu
denten. hoogstudenten, :seminaristen, onder-
wijzers. leraars. enz.

Het verblijf van g tot t- kost 8 Deense
kronen en de reis, die per vliegtuig van de
S. A. S. zal doorgaan, zal evenveel kosten als
de gewone derde klas-spoorreis.

Voor alle inlichtingen wende men zich

Usina Internat-in Studcntkonaitatn, tJnivcrsitato,
Set. Ncderstruede rq. Knbenhava K (Dan -

mark).

Frankrijk.

De Parijse Esperaanto-groep viert haar vijf
tigjarig bestaan. Zij werd gesticht door de
heer Gaston Moch, vader van de huidige Mi-
nister van Landsverdediging.

Duitsland.

Het volgend Internationaal Esperanto-Kon-
gres zal te Munthen pinats lu-blx•n van .t Int

t t Augustus i 05 r . Herinneren we eraan dot
het Kongres in t95o te Parijs, in de Sor-

bonne. doorging, en dat er 2.50o afgevaar-
digden uit heel de wereld aan deelnamen.

z l —

NOUVELLES DU MONDE

Danemark,
S. E. K.. Eluclentn Espernnto-Klubo (Club

Esperanto estudiatin) nous écrit :

Du 5 au 17 juillet 1 051 aura lieu, dans

l'ílc dr Bornholm -- le paradis danois,  près
du village de Dalshiij. — un jamboree orga-

nisé en collaboration as-et: le Comité Inter-

national Danois des Etndiants.

Pendant cette réunion de quinze jours. deu-
xième activité internationale de re genre.
auront lieu des fouilles et des recherches

archéologiques dans l'antique village fortifié

des Vikings. Aggcrshorg.

Le gouvernement danois subventionnera ces

recherches, qui seront effectuées uniquement
par des jeunes. sous In direction d'archéolo-
gues du Musée National de Copenhague.

Du rR au 22 Juillet. res gênées . jeunes

seront invités à séjourner à Copenhague

ménae.

Peuvent participer : écoliers, étuclinnts.
universitaires. séminaristes, instituteurs, pro-
fesseurs. etc.

Le coût s'élèvera ia 8 couronnes danoises dut

au 17, et le voyage s'effectuera en avion

par la S. A. S. pour la somme équivalente au
prix d'un voyage en troisième classe par che-

min de Fer.

Adresser toutes demandes à Dana interna -
ria Sludentkonailato. i a Universitato. ct.
Pctlerslraede t y. Kopenhago K.

France.
.e Groupe de Paris k'te son go"' anni-

versaire.. Il fil fondé par M. Gaston Moili;
pisre ele l'actuel Ministre de la Défi-lise Na-
tionale.

Allemagne.
Le prochain Congrès International de l'Es-

peranto aura lieu á Munich du q nu i r août
1931.  Rappelons que le Congrès de 1050 etit

lieu à Paris, à la Sorbonne, et réunit deux

raille cinq cents délégués du monde entier,
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BIBLIO G RAFI O
RL TORIK(_) de P-ro (o Lapentia, 220

paĝoj. Havcbla ĉe Belga Esperanto Iostitutu,

p.ĉ•k• 1089.58. Prezo 75 Ir.

La libro estas originale verkita en Espe-

ranto: ĝi aparte konsideras la parolarton. La

no ti., parla pritraktns lingvajn problemojn .

ekesto, evoluo. funnij;o. rilatoj inter lingvo

kaj penso. La dua parla estas dediĉita al

elokventece. fizikaj. intelektoj. moralaj ecoj

de la oraloro. al Ia publiko. al In parolado

ruetn. En la eldonu troviĝaskelkaj paroladoj.

inter aliaj la parolado kiun la aŭtoro eldiris

dam la ntallernta kunsidu de, la 35a I'ni-

versala Kongreso en l'arizo.

ĉeestnntoj certe volos ĝin relegi: la

aliaj volus ĝin ekkuni.

LA NOVA ERAO. .— La Erao de L.

'I-utrnundeco kaj Esperanto parolado farita

en la aŭditorio de la Militista Kiubo, la trian

de .lulio 1V48. de 1)-ro M. A. 'l'cxeira de

l'reitas, prezidanto de la Brazila Societo de

Statistiko: Urbo Belo I lorizonte, destinita

signi la realigon. en la ĉef urba de Ŝtato

Minas Gerais, de Ia 210 ĝis Ia 28a de

Septemhro 1949 , de la Xlla Brazila Kon-

greso de Esperanto: kaj Per in pli l 
mondo. dediĉita de Brazila Instituto de Cîeo-

grafio kaj Statistiko al la XXlla Internacia

Kongreso de Katolikaj Esperantistoj, okazinta

en Rome donu la Sankta Jura 195u.

Tiujn t ri verkojn eldonis Brazila Inslituto

Nur Geoprafie kaj Statistiko. kiel konlribuon

de la Institut° al Ia pli granda disvastigo de

la Helpa I.ingvo.

Por .pli bela eslonto, n-ru la. t - Xll-5o estas

gazeto de Esperantista Kluho de Tokio-Uni-

versitato. Adreso. Tokio. Meguro-ku, Konuaks,

865. Japanujo.

— l.e mentier bouddhique. En nia n - ra 1

de 1051, ni crame anoncis ke S-ra Kiere. 64.

rue Branche. Ans. eldonnto de tiu revuo an-

kaŭ elcloncts esperautlingv -an bultenon s La

Dharmo Li petas ke ni sciigu al la ge-

saonideanoj kc li nur estas reprezentanto en

Belgujo. de Liu revuo.

ESPERANTISTA KRONIKO
NEDI:RLANDO. -- It>t.•rnac•iaj saunerai

kursoj okazos de la 270 de Julio ĝis la ia de

Aŭgusto '95t en Soesterherg. Informoj : C.

13. Sondervan. J. P. Sweelinekstraat. 2. De-

venter (Nederlando).

HISPANI:JO. — ('ro interna militu, tiu

lando restis longe ekster la Esperanta ^Jo

voulu. Nun la propagande pur Esperanto revi

vas. En Sabadell ekzistas. de unu jaro. Espe-

ranta Grupo. Al niai Hispanuj santideanoj

ni deziras plenan sukceson.

FAMILIA KRONIKO
BRl iSE1.O.

- Naskiĝis liletu Paul al Ges-roj Gorge-

ntans-Derks. membroj de Brusela Gnipo (17-

 ty'1). Simpatiajn gratulojn al gepatruj kaj

al bubeto.
--• ring) Ariane Lefebvre. filino de S-ino

Elsic iefebvre-Janssen, edziniĝis kun S-ru Li-

gues Cavennile.
Niajn korajn gratulojn al h1 gepatroj kaj

sincerajn hondezirojn al la juna paru.

NEKROLOGO
— Ano de Gent'a Grupo. S-rn M. Van

r{F Voorde, iufomiis pri la morto de bofratino.

Al gesinjoroj Van de Voorde, ni prezentas

nian samideanan kandolccon.

— Ln 28a11 de Februaro. mortis en Moer-

kerke s Altena s. S-ino Marie Boedt-Thooris.
eksmemhrino rte la Rruĝs Grupo. fratino de

F-ino Yvonne Timoris, honora prezidantino de

tiu grupa.

s Belga i?spe•rantistu • esprimas sincerajn

kondole ajn al la fŭnebrnuta familio.

— Ni sciiĝas pri la mortu .de S-tno Lucie

Janssens-Baugniet. patrino de S-ino Facs-

Janssens. Ni prezentas .d Gesinjoroj August

Fiscs. gen u•u>hroj rie s La Verda Stelo r, .nian

plej sinceran simputi-esprimon.

KORESPONDEJO
— 1 $jara knabino deziras korespondi kun

s,uuaĝaj gelernantoj. Elisabetlh Urba. Wicn

th. Nenlerc-henfclderstr. 51/19.

BELGA ESPERANTO iNSTITUTO
Koopera Societo.

26, Oostenstraat - Antwerpen.
Registro de Komerco : Antverpeno ,6.337. 	 Poŝléekkonto tb8q.58

•

1 komencas hodiaŭ la aperigon de nova librolisto. Tiu ĉi liste ne estus kompleta nek limiga,

prer•ipe montras la titolojn de la libroj troviĝantaj en nia magazeno..- el tiuj l roj estas

jam elĉerpitaj aliloke kaj ni pavas ilin liveri nur, ĝis, la fino de nia propra provizo. Librojn

ne menciitajn en nia listo uni pavas ankaŭ mendi. Por cnlandaj mendoj, ni ne kalkulas afrankon

al ordinaraj klientoj. Por sendaĵuj kontraŭ repago uŭ rekomenditaj, 1,i kalkulas po Fr. 	—.

Eksterlandanoj aldonu to % al Ia srlrna valoro de la atendo. Validajn respondkuponojn ni

akceptas je valoro de po Fr.

LERNOLIBRO.I
A B C Libro - pur infanoj ... 	 ... fr. 	 7.--
A.P.P.K.: Cursus van Esperanto per briefwisseling in 25 lessen ... 	... 	50.—

AYMONNIER : Cours méthodique d'L•'speranto; grammaire  ...

BAKKER. 1l. . Esperanto in een doosje ... 	 50.-

BARI3USSE : Cours rationnel et complet d'Esper.anto ... 	 30,--

BASTIEN : Vocabulaire de loche Esperanto-Français et Français -Esperanto	 ttt.-

BAYOL (Lieutenant) : Esperanto et Croix Rouge ••• .. 	8.-

B. E. 1. Esperanto cursus per briefwisseling in 5 lessen... 	20.

Cours d'Lsperanto par correspondance en 5 leçons ... 	 20.^

BENINiK. G. IL : Beknopt leerbock voor Esperanto ... ... 	 z3.--

Vertaalde oefeningen daarbij ... ... 	la.--

Espemanto leerboek 	 ... 	 32,—

Vertaalde oefeningen daarbij ... ... 	 23.—

B(7N\1L:11ON & ROSlrll IX : Petit cours primaire ri Esperanto ... ... 	 12.---

BUIS CT FAULHA BF..R : I lue kan ik het in Esperanto zeggen ?

BUTLER, M. C. : First steps in Esperanto ... ... 	3,--

Step hy step in Esperanto ... 	5 8,—

CARL & PAGNiER : L 'Espernnto en dix leçons ... 	 1O.—

CART & PROCtiREUR : Corrigé de l'Esperanto en dix leçons...

CART & ROBERT : Notions élémentaires d'F.speranto

CHAVL•.T & \VARNIi.R : Esperanto - Manuel... 	 40.•--

DEBROUWERE : Lakwoorcfenbuc•kje Nederlands Esperanto en Esperanto - Nederlands. 	g.--

DE BRUIN, G. P. : La komencanto ... 	 _ 1.-

DIRKSEN : Methodisch leerhoek van Fsperanto 	17.

Vertaalde oefeningen dnarhij 	.- .	... 	8.—

ESPERANTO : Cours pratique : Elémentairc ...	 3J,.

Supérieur ... 	•^.-

Complet 	••• 	 50.

ESPERANTO: Leerboekje...

Premier manuel 	 ...

GROSJEAN ?`EIPIN : Dictionnaire complet François-Esperanto 	 96,--

HEROI-DO : Tascben iirterbuch ... 	 15.—
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IUNG & \VINGEN : Das Telclip• Esperanto ... t3,—

Kontplelny Santouczek jczyke Esperanto 	 ... t o.—

l'RIVAT. E. : Kursa lernolihro .. to.—

RANDT. F. : Leerboek van Esperanto 	 ...
SC I-TIDI.OF's zak..00rdenboekjc Esperanto•Nederiands en 	 Nederlands-Esperanto 4.5._

SOLOMON. G. Gl.: F.speranto por infanoj ... 14.-

SZII.AGYl (1-) ru 1'.) : Leerbock van Esperanto 	 ... 20.

A practical course in Esperanto...
Curso printten de Esperanto

1`losiloj de Esperanto : I landra (nederinlala)
Albina. angla, araba, dana. firma. France. hispnna. hangara, itala. 'nakijkt. norvega.

roulanea, runnine'. sudalrika. sveda, po ...
\VITIERYCK : leitcrparolarloj Necterlandaj Esperantaj ... ...

lnterparoladoi Frnncaj-Lsperantaj ... 10.—

ZAMENHOF. I.. L. : Fundamento de Esperanto (nedcrlanda) 10,- -

Fundanleito de Esperanto (hanta) 	 •.• .•• 10,-

ZONT)ERVAN. C. B. 	Vortoj kaj esprimoj por komcncantoj ...

KFIK.\J FACII_A.I LF.G,OLIRROJ POR KOMENCANTO)

RAGI IV, Julio : L 1 verda koro ... 21.-

BARTO_MES, N. : Pctro ... 2n.-

8.-

4.—

'6.—

12.—

7

00 .•

I 00, -

21.—

85,_

6,--

BE I'S. F. F. . Johann kaj Silvio ...
BORU.. Legolitlrcto ...
KE\NGO`IT : Inlcrnacia dtalogaro ...
KONVERSACIA I.ITER.ATI'RO (8 broiuretoj po Ir. 2.-1 kune ...

REI F..RS. A. : La unuaj puŝoj en nova mondo (5 broŝuretoj) kune ...
SCHNEIDER-CARI.SSON : Barhm kai Erik)
TOSCANI : Rakontoj hor geknaboj ... ... 	 •••

PERI:EKTIGAJ LLRNOLII1RO.1
BASTIEN : Naŭlineva e•timologia Iclsikono •••
BR IQ' (✓'h : `Tedicina vorta,ro
I-)REHER : Supera kurso de Esperanto ...
DEGENKAMP. G..1.: Leidraad bij de studie van de Esperanto•literatuur ...

De vourretzels in het Nederlands en in i-:rpe•ranto...

FACLHABER, F.  Tra la labirinto de la gramatiko (por nedcrkincllingvanoj)
Gebonden stijl; over poëzie in Esperanto ... .. ...

FRUICTIER. P. : Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto : Lroŝ. ...
bind....

IA1..,IMOTIT. M.: Kompleta Esperanta rinlvortnro ...

I.APENNA. 1. : Retoriko (kun aparta konsidero al Esperanta parolarto) ...
\IODRIJAN. Fr.: Elen,entoi Latinaj en Esperanto...
PLENA VORTARO DE ESPERANTO ...
TERMINAROJ de diversaj aŭtoroj :

BUTLER & MERRICIĈ : Muzika terminaro
CLISSOI.D : Marista tennivaro... ... ...
MILI)WURI' (D• ro A.) : Lein terminnm

VERDA. M. F. V.  Kudra kaj trika terulinaro...
WUEShER. E. : Maŝinfaka Esperanto-vortnro...

12.•-

(Se•k t, en la venonta kajero.)

NIA VOO ililllllllillllllllllllIlIiIIIIIIIIIII
la Jaro - N-ro 4a
-- Aprilo 1951 —
Illliillllllllllllllllllllllllllllltll

1)UMONATA GAZETO    

ORGANO DE LA JUNULARA SEKCIO
DE

REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
A.S.P.C.

ADRESO : 19, av. Montjoie, BRUSELO
	  Respondeca redaktoro : J. Verdier. — 	

Adhérez á notre « Section des Jeunes » Treed toe tot onze « Jeugdafdeling »
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ASOCIO SEN PROFITA CL.L.O

Prezi(lont.: 	 r)-rn I'. KI 'ii'1:.:Nl.Ll S. u;. rrvem,a Mantjuir•. 13rusclo.
Vie-Pre:irlunto; : S -m 'l. lAt MOTTE. 44, a%•cnuo iDc Brugn, \\'ilrijk-Antwerpen.

Stro A. TASSIN. t. rte Saint-Joseph, La' Louvière.
Cenerala Sekretorin : S.ro CI. VANDEVELDE, 178. Peter Bennitlaxn, Merelbckc.
Sekretario : S-ro I- VFRDIPR. 78, avenue Marie-José. Woluwc-Saint-Lainbrri-Rrusclo.
Kusistino : S-ino J. PLYSOJN, t85, nie Jourdan, Saint Gilles-Brusclo.

KOMB NAti AJ KOT!ZOJ

w Reja Belga Ligo Esj eraotista kaj Universala Esperanto Asocio
 I . irnpin membre«, (rnl(.t. tts memhrrran al la loka tti•rupn —

se ekzistas 	 al la I.igo kaj al ht inlernacia ora anizaju;	_ 1
	rajtigas riuovi la ma jan gazeton < Belga Lsperantirto > 	— '

kaj la iut(•rnaeian kuponaron par servoj) ... ... ... 	 20,— 	40,— 	80,—

	Familia membro (same. escepte la gazeton) ... 	40,—

	Il. Membreco kun individu° aliĝo al la interrrn<:ia organizaĵo : 	_
n) Menihro kun Jarlíhra : (tiel simpla membro; rir•eve,s kraal(' .'-

la Ja r li i'rnn liaj ĝian aldunou ... ... 	 ...	... ... ... 	55,—	75,— 	115, 	-_
	li) Membro Ahortanio : hiel  membro km Jarlihro; rieevtts 	_—

krome la manman internat ian gazeton < Esperanta I. ... 110,— 130,— 170,-
l'lemhro Snht(rnant° : kid tnotabro abonanto: pneus pli

_= 	altan kntizon per helpi la nrovndon .. 	 ... ... ... ... 	240,--- 260,— 300,—
= Ill. I3onjfarnnta Membro memvole aldonas almenaŭ 25 fr. al sia kotizo, speciale por helpi al

R.B.L.E.
Pagu al via loka grupo: se ne ekzistas, al poŝtĉekknnto l557.67 de Reĝa Belga Lipa

Esperantista.
— 	A. Kacletoj (ĝis 18 j.): li. ,ianu l ,i (ĝi s 21 i

- BELGA ESPERANTO INSTITUTO 
Originala Verkaro de f)-ro ZAMENHOF, lukse bindita 	fr. 152,—
Fundamenta Krestomatio...	 80,-
ISBRUECKER : Historio kaj Organizo de  la Esperanto-movado ... ... 	17,
PRIVAT : Historio de Esperanto, du volumoj, kartonitaj, kune ... ... 	54,—

Ankaŭ uzojn aliajn Esperanto-eldonajojn oni povas mendi ĉe Belga Esperanto-
Instituto, 26, Oostenstraat, Antverpeno.

Pagu la sumon al potĉekkonto 1689.58 kaj indiku la objekton de la mendo
sur la dorsflanko de via pagilo.

Belga Esperanto- Instituto akceptas abonojn al eksterlandaj Esperanto-gazetoj.
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Imp.. LIELENS. s.p.r.l., 18, rue de la Princesse, Brux. — Tél. 21.10.98
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