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Granda Festo de Frateco en la ĉefurbo.

LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAĴO J

Por viaj esperantaĵoj,
bbroj, insignoj k. c.

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

kiu ankaŭ havigos al vi nacilingvajn librojn,
revuojn kaj gazeiojn, haj ĉiuspecan

slrribmalerialon,

BRUGGE 	 BRUGES

Hôtel du Cornet d'Or
2, Simon Stevinplaats, 2
Centra situo - Moderaj prezoj
	  Moderna komforto

Sidejo de c Bruĝa Grupo Esperantietu

	 Tel. 314.59 	

G. FAES
16, Schoenmarkt, 16

ANTVERPENO

Por via MUZIKO,

RADIO kaj GRAMOFONO

ESPERANTO-1NST1TUTO, koopera societo.
26. Oostcnstrant, Antverpeno.

BLANCO JE LA ie DE MARTO or,

Mag, 7eno 	 fr 60.773.10 Soria Kapitalo 	 Fr 83. àoo.cx ,

Kalo, 	 pnótĈeko 	 19 1 21 .46 LaitIeĝa Rezeno 	 i.o00,04
Kooperantoj - Akciuloj . . 26.181.92 Eksh•rordinarn hc / (•no 23.000,00

KlienIoj 	- 	tuldantoj	 . 12.905.80 Proponita amortizo 1oo,0o
Stntntaj deponoj . 	 . 3.700.0o Kreditoroj 	 14.881.3 t

Dividendoj ptgotaj 	 84.00
`tatutaj 	 cletponitoj -.700,00
Profita Saldo :

Antaŭa 	 jaro 	 . 	 . ir. 1.331,0)
Nunjara 	 . 	 . 	. 784.26

2.3 13.26

Fr. 131.680.37 Fr. '31.680.57

KALKULO DE PROFITO KA.I PERDO
C,eneralaj 	 elspezoj
Laŭlcĝa Rezervo 	

fr 1.588,20

200.00 **
Saldo de antaŭaj jaroj
r■Iagazerlo 	

Amortizn 500,00

Profito 	 2 315,2()

Fr. 4.603.46

Se iuj timis, ke la elekto de Bruselo
kiel Kongresurbo, eble ne estus taŭga,
èar multaj 'Belgoj, pro siaj okupoj ait
pro ĉiuspecaj kunvenoj, tro ofte jam
devas veturi ĉefurben kaj do ne multe
rlatas tien ankoraŭ reiri por kongresi,
la Faktoj, — kiel ofte okazas, •- -
pruvis ke Antaŭvidoj ne êiam estas
pravaj.

Neniam la nombro de la aligintoj,
post la Milito, estis tiel alta; kaj ni
do povas esperi ke, — jam proksiman
jaron kiam temos pri la solena festado
de la Brti a Grupo Esperantista, kiu
memoros la 50an datrevenon de sia
fondigo, --- la nombro de la kongres-
anoj denove atingos kaj eble superos
tiun de niaj tiel brilaj antaŭntilitaj
kongresoj, pri kiuj multaj ankoraŭ
memoras.

Post la bela sukceso de niaj jus
kune pasigitaj tagoj... kaj post la
promeso de S-m Poupeye, la simpatia
prezidanto de Brugo, fari miraklojn,
êiuj almenaŭ promesis al si mcnt kaj
al siaj amikoj, ĉion fari por atingi tiun
celon.

Sed raportu ni, kiel eble plej mal-
longe kvankam iomete komplete, pri
la okazintajoj. kiuj ĉiam estas kaj
restas la plej bona garantio de la
estonto :

En la Akceptejo.
Sabaton posttagmeze, ekde la 3a h.,

alvenis ĉiuj unu post la alia, en la
salonoj de la « Ora Leono », malnova
kafejo kiu starigis antaii longa tempo

en tin kvartalo de la urbo, kiu estas
la de la ĉefnrbo, sur la Placo
St-Géry, kie konstruigis, duin la niez-
epoko, la unua katedralo St-Géry, je
l'honoro de la unua episkopo kaj
fondinto de Bruselo.

Tiuj, al kiuj ne jam estis senditaj
la paperoj, ilin tie ĉi ricevis el la
manaj de diversaj membroj de la L.
K. K., kiu, — ni diru tuj, — konsistis
el : D-ro R. Maes, prezidanto; S-ro
Castel, vieprezidanto; F-ino Obozins-
ki, sekretariino; S-ino Ernst, helpse-
kretariino; S-ino Plyson, kasistino, kaj
S-inoj Lefebvre-Janssen, Elly Staes
kaj Weyn, kaj S-roj jirousek, Van der
Stempel kaj Verdier, gemembroj.

En la halo ankaŭ estis antairvidita
librovendejo, kie oni povis akiri di-
versajit esperantajojn.

Jarkunsido
de « Belga Esperanto-Instituto ».
:Akurate je la -la, S-ro Maur. Jau-

motte, administranto-prezidanto de nia
nacia eldonejo kaj koopera societo,
malfermis la kunsidon antaŭ jam tre
multnomhra ĉeestantaro.

Post konstato, ke tiu ĉi kunveno ne
havos laulegan povon, c:ar la duono
de la kapital-subskribintoj, kiuj logas
dise en kaj ekster nia land trnen
neniam povos ieesti, li p apro-
bigis la diversajn punktojn de la tag-
ordo (,), inter kiuj la plej grava estas
sango en la statuto, laŭ kiu, estonte,
la akcioj havos nominalan valoron de
fr. 250,-- anstataŭ fr. 100,— kaj ĉiu

BELG A 

.	 .	 . fr.    I . 3 3 1 .00

3.072.46                        

Fr.     4.603.46     (I) Tiuj punktoj estis Inŭl,•ĝe .Iprol)ataj clam  In kunsido do la 190 en .\ntverpeno.
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akciulo estos devigata interŝanĝi sian
malnovan akcion kontraŭ novan.

Aliflanke, la akciuloj kun plezuro
eksciis, ke la Bilanco ekvilibriĝis favore
kaj ke, sumigante la rezervojn laŭ-
leĝan kaj eksterordinaran al la libro-
stoko kaj la monhavo, oni konstatas
ke, fakte, la valoro de la pagita kapi-
talo estas kompencata per duobla
honhava valoro kaj ke do, principe
air « horse », akcio de fr. 100,— va-
lotus ankaü la duoblon

La Administranto-Prezidanto faris
alvokon al subteno kaj helpo, ankaŭ
per subskribo, — flanke de tiuj kiuj
ne estas akciuloj, — de unu aŭ pluraj
akcioj.

Li ankaü aplaŭdigis la nomojn de
siaj ĉefaj kunlaborantoj, inter kiuj li
speciale citis S-ron G. Van den Bos-
sche.

La administrantaro cetere konsistas
el S-roj H. Sielens (51), Edg. De Cos-
ter (52), 'Morris De Ketelaere (53),
H. Vermuyten (54), Cr. Van den Bos-
sche (55) kaj Matir. Jaumotte (56),
kaj la komisararo el F-ino Yv. Thoo-
ris (52), F-ino J. Morrens (53), S-ino
Fél. Staes (54) kaj S-ino H. Schoofs
(55).

Kunsido de geinstruistoj.
F-ino Obozinski tiam prezidis kun-

venon de la geinstruistoj-esperantistoj,
kiuj aûskultis raporton pri la laboro
de la internacia organizajci, rilate al
la problemo de la enkonduko de Es-
peranto en la lernejojn.

Laborkunsido
de Reĝa Belga Ligo Esperantista.
Kaj, denove akurate je la 5a, D-ro

Kempeneers anoncis la malfermon de
la unua laborkunsido de la Ligo.

D-ro R. Maes, prezidanto de la L.
K. K., bonvenigis ĉiujn kaj deziris al
ĉiuj ĉion agrablan dum tiu ĉi 35a kon-
greso, kiu anstataüas tiun, kiu devis
okazi en Bruselo en la jaro 1940.

La ĝenerala sekretario, S-ro Cl. Van

develde, legis tiam raporton pri la
plej bona propagandmaniero kaj faris
alvokon al la kunhelpo de ĉiuj.

Post tio, la Prezidanto priparoligis
la temon, elektitan pasintan jaron por
tiu Ci kongreso, nome :

« Esperanto kaj Radio »
pri kiu temo oni aŭdis tre interesajn
kaj tre variajn prelegetojn de S-ro
Carlo Poupeye (Brugo), S-ro Pilloy
(Ottignies), S-ino Ernst (Bruselo) kaj
S-ro J. Verstraeten (Antverpeno)  , al
kiuj prelegoj aldonis ankaŭ kelkajn
konsilojn S-ro L itez, el la franca urbo
Laon.

Estis decidite, ke la paroladintoj,
dum vespera aparta kunveno, prila-
boros rezolucion, kiun iu inter ili an-
taŭrnetos al la kongreso dum la di-
manĉa solena kunstdo.

Kaj tiam sekvis la
Oratora konkurso,

tre grava okazajo en la kongresa
programo, tiu unua konkurado por
gejunuloj, por kiu sin enskribigis F-ino
Henny De Ketelaere (Antverpeno),
S-ro Roger Jaumotte (Antverpeno),
S-ro Jirousek (Bruselo) kaj S-ro Ver-
meersch (Bruĝo).

Ne nur interesa sed emociiga estis
por ĉiuj la fakto ke tiuj junuloj, tut-
novuloj en nia movado, pritraktis tiel
diversmaniere lah enhavo kaj pre-
zento, sed tamen ĉiuj tiel altnivele,
temon, en kiu estis prikantata la « in-
terna ideo » sub iu aŭ alia formo.

La nuancitaj aplaŭtloj donis certe al
la juĝantaro, prezidata de S-ro Cas-
tel, kun F-ino M. Jacobs kaj S-ro
Paulus, kiel kunlaborantoj, jam ideon
pri la opinio de la aŭdantaro. Sed tre
malofte la « vox populi » tiel funde
akordigis kun la decido de la juĝan -
taro, kiu aljugis la unuan lokon al
F-ino Henny De Ketelaere kaj la aliajn
rangojn, laŭvice, al S-roj Roger Jau-
motte, Jirousek kaj Vermeersch.

vera ovacio, kiam vespere dum

la festo, S-ro Castel anoncis tiun be-
legan rezulton.

Nur manko de loko kontraŭstaras
la presigon de tiuj belaj paroladetoj.

Je la 7a horo, finigis ionr abrupte
tiu laborkunsido, pri kies pli.ampleks-

dum estontaj kongresoj devos
rte okazi serioza pripensado.
Memorigu ni, ke, lair peto de S-ro

Poupeye, la temo por proksima jam
en Bruĝo estas « Esperanto kaj Tu-
rismo ».

La vespera festo.
En la bele, abunde kaj verde orna-

mita unuaetara salonego de la « Ora
Leono » okazis vespere granda arta
Festo, kun la kunlaboro de multaj
samideanoj kaj bonegaj artistoj.

Inter tiuj, kiuj aparte prezentis nu-
merojn, estis la juna S-ru J. Cl. Van-
dervoorde, kiu deklamis fabelon de La
Fontaine; F-ino Henriette Heyens, el
Antverpeno, kiu vigle kantis ariojn de
Cardillo, Grieg kaj Marchetti, akom-
panati ĉe la pianoforto de F-inu Fél.
Me,cle;aans; F-ino Ltit. Pierre, kiu air-
digis helajn pagojn de l.iszt kaj Beet-
hoven, kaj kiu ankaŭ akompanis la
filinon de nia L. K. K.-prezidanto,
F-finon Nicole Maes, kiu, kiel lasta
individua kunlaborantino, akiris belan
sukceson, kun verkoj de Reynaldo
Hahn, Gounod kaj Herman Liihr.

Krome, ambaŭ partoj de la pro-
gramo finigis per grupa laboro : grava
antverpena delegacio ludis « senpret-
endan realvokon el la jaroj 1950-51 »,
kompilitan de F-inoj H. kaj M. l - fof-
kens, sub la titolo « En la jaro 2OO ».

S-ino Léa Bernaerts, en la imitaĵa
rolo de Prof. Jomotidido gvidis tutan
klason de habilemaj sed tre amuzaj
gelernantoj. Ce la ►Luna flanko : Jeanne
De Hondt, Henny De Ketelaere, Lis.
De Winter, Henr. Heyens, Hél. kaj
Math. Hofkens, Liv. Merckx, Félicie
Meulernans kaj Henr. Toussaint, kaj
ĉe la sinjoroj : I lenri De Hondt, Roger

Jauynutte, Franç. Schellekens kaj Jules
Verstraeten; dum, por fini la vesperon,
kelkaj bruselanoj, nome S -inoj Ernst
kaj Weyn kaj S-roj Jirousek kaj Ver-
dier prezentis dramon en multaj aktoj,
tradukitan de S-ro Jirousek : « Joĉjo
sen Timo ».

Tiucele ili konstruis belegan tea-
treton kaj tre zorgplene kunmetis man-
pupojn, kiuj plej lerte ludis kaj babilis.

Senescepte, ĉiuj numeroj kaj ĉiuj
kunlahorintoj estis varme aplaŭdataj,
sanie kiel la « speaker » de la ves-
pero, S-ro Sengel.

La dimanĉa tago.
Por komenci la dimanĉan tagon kaj

por la katolikaj kongresanoj, okazis
je la 9a matene, en la malnova kaj
vere riĉa preĝejo de la « Riĉaj Kler-
uloj » belega Di-servo; kantita Meso
kun bonegaj solistoj; prediko  entuz-
iasma de Pastro Driessen kaj ne nur
orgcna ludado de « La Espero » sed
ĝenerala kunkantado, demandata de la
parohestro, de la tri strofoj de nia
1- irnno, meze de la atentaj ĉeestintoj.

Solena kunsido en la Urbdomo.
Kaj ĉiam akurate je la 10a, mal-

ferrniĝis en la Milica Salono de la
Urbdomo, la solena kunsido de la
kon greso.

D-ro Kempeneers salutis la ĉeestant-
ojn, legis gratulleterojn kaj telegram-
ojn el en- kaj eksterlando kaj ankaŭ
senkulpigajn leterojn. Li aparte salutis
nome de Ù.E.A.

Poste li transdonis la parolvicon al
la vicprezidanto S--ru Jaumotte, kiu
detale kaj kuragige raportis pri la
laboro de la Ligo dum la jam 1950a.

La sana oratoro, prezidanto de la
Fondaĵo Antoinette Jennen » , anon-

cis la decidon de ties administrantaro,
elekti, por la jaro 1950a, kiel plej me-
ritplenan esperantistinon, nian mal-
novan amikinon Maria Elworthy-Po-
senaer, kies saluta letero ĵus estis
legita.
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Li emocie priklarigis tiun elekton
kaj tondra aplaŭdo substrekis la ple-
nan akorditon de ĉiuj kun tiu decido.

Delegacio portos la premion al S-ino
Elworthy.

S-ro Carlo Poupeye, kiu estas vera
kompetentulo pri radiai aferoj tiam
alportis la konkludojn pri la Radio-
temo kaj antaŭmetis rezolucion, kiu
estis aprobata ( 1 ).

S-ro Ch. Poupeye faris, kiel prezid-
anto de la Brura Grupo, la alvokon
por la XXXVIa Kongreso, en 1952a,
por festi la unuan grupan oran juhi-
leon en nia lando.

Post alvoko de S-ro Jaumotte por
Panjo la Kaso, alvoko al kiu la ĉeest-
antoj respondis per donaco de pli ol
1.500 frankoj, D-ro Kempeneers anon-
cis la alvenon de la reprezentanto de
la Urba Administracio.

La oficiala akcepto.
S-ro Duhappart, sekretariejestro Ze

la urba administracio, reprezentanto
de la urbestro kaj de la skahenaro,
honvenigis tiam la esperantistojn en
la malnova Urbdomo  li deziris al ili
bonan sukceson en la kongresaj la-
boroj kaj ankaŭ en ilia generala pro-
pagando. Li esprimis la esperon, ke
Esperanto baldaŭ povos repreni tiun
rulon, kiun la latina lingvo, sendiskute
plenumis en la mezepoko kaj kiun ne-
niu alia moderna nacia lingvo kapa-
blas atingi riunmomente.

D-ro Kempeneers respondis, dank-
ante la urbestraron pro la akcepto kaj
pro la generala subteno kiun gi donas
al nia movado, ekz. permesante la or-
ganizon de Esperanto -kurso en la
Ateneo Robert Catteau.

Aludante la dulingvecon de Bruselo,
li substrekis ke tamen eĉ tia duling-
veco en la nuna epoko ne plu sufiĉas
por internaciaj kunvenoj, kie oni kun-
vivas la plej strangajn aferojn laŭ
lingva vidpunkto.

Memorigante pri kelkaj faktoj tiu -
rilate, li klare montras ke Esperanto
ne nur alportos, sed jam alportis la
solvon al tiu problemo.

S-ro Jaumotte tuj tradukis la du na-
cilingvajn paroladojn kaj ankaŭ tion
faris dum la bela kaj interesa rondi-
rado en la Urbdomo, dum kiu F-ino
Brunard, konservatorino de la Urba
Muzeo, donis afable kaj lerte ĉiujn
eblajn klarigojn.

La festeno.

Post tiu vizito, la kongresanoj iris
al la statuo de « Manneken Pis »,
kies vestajejon ili povos admiri post-
tagmeze, kaj daŭrigis ĝis la « Ora
Muelilo », kie estis okazonta la
festeno.

Ce la honora tablo, la Prezidanto
estis ĉirkaŭata de la Prezidanto de la
L. K. K. kaj de la estraranoj de la
Ligo, kun iliaj edzinoj.

Duni kaj post kiam ĉiuj estis guintaj
la bonajn manĝojn :

Diversaj antuŭmungajoj.
Bovvosta supo.

Soleajo « Moulin d'Or y.

Turnrusiitu boulumbujo Renesanco.
l'ralina glaciulo.

okazis la mallongaj, sed ĝenerale tre
spritaj kaj riĉenliavaj toastoj.

D-ro Kempeneers trinkis je la sana

ua juna Reĝa Princo, al kiu la
I.indo konfidis malfacilan taskon,
zorgi ke ĉiuj belgoj forgesu tion, kio
ilin dividas kaj pensu nur pri tio, kio
ilin kunigas; je la sano de la Princo
Haŭdueno, kiu portas niajn esperojn.

S-ro De Ketelaere toastis je l'ho-
noro de niaj fremdlandaj gastoj kaj
estis F-ino Vermaas, el Nederlando,
kiu respondis, dankis kaj pritraktis
kelkajn aktualajn esperantajn problem-
ojn.

Tio donis okazon al S-ro Jaumotte
por ankaŭ esprimi pri ili sian vid-
punkton kaj, samtempe, plej afable
levi sian glason je la sano de la multaj
ulinoj, kiuj ĉirkairis la tablojn.

S-ino Elly Staes tre vigle reprenis
la ganton; post kio S-ro Poupeye
promesis por proksima jaro, miraklon
al tiuj, kiuj multnombre venos al
Brugo por nia 36a. Li vanne kaj
individue dankis la i.. K. K.-anojn pro
la farita laboro. Kaj estis D-ro Maes,
kiu al tiu toasto respondis, dankante
kaj alvokante ĉiujn iri al Brugo prok-
siman jaron.

Vizito al la Urba Muzeo.
Kaj estis jam tempo por iri al la

Urba Muzeo « La Domo de la Pano »
aŭ « La Domo de la Duko aŭ de la
Reĝo».

F-ino Brunard denove atendis riin
kaj rondirigis la kongresanaron tra la
salonoj de la tri etaĝoj, interesa vizito,
dum kiu S-ro Jaumotte denove tra-
dukis esperantlingven... Kaj tie ĉi tio
vokis la atenton de la multnomhraj
vizitantoj, kiuj aniase grupigis en la
vestajejo de Manneken Pis, kie, en
tiu preciza momento, delegacio el Lille
alportis unu plian kostumon, modestan
« slip »-vestajon.

La halo.

Post lihera duon-posttagmezo, oka-
zis vespere, ankair en la r uivaetaga
salono de la « Ora Leono », granda
dancfesto, kun la kunlaboro de la

gazorhestro « Boogie Band », kiu
dancigis ĉiujn ĝis noktomezo.

Dum la paŭzo, F-ino Helmi Veld-
hnyzen (Delft) salutis la ĉeestantojn
nome de T. J.O.

F-ino Nicole Oleffe agrahligis tiun
balon per helaj fantaziaj dancoj kaj
ŝiaj « step »-evoluoj akiris al ŝi gran-
dan sukceson.

La lunda ekskurso.
Tre certe, estis novaĵo inviti la kon-

gresanojn al surpriz-ekskurso tra la
bela Brabanto, per speciala tramva-
gonaro, kiu kondukis ĉiujn al Thie-
rien (Tirlemont), kie okazis cetere
bonega tagmango, kaj kie ni estis
akceptataj de S-ro Truyens, malnova
sarnideano, kiu , dum plena horo, mon-
tris al ni la interesajojn de tiri mal-
nova urbo kaj donis al ni la klarigojn
esperantlingve.

Esperu ni, ke baldaŭ restariĝos tie
la Grupo, kiu iam tiel bone funkciis.

De Thienen, ni veturis al Wavre,
kie ni riiangis frornaĝajn tortojn. Kaj
finfine, iom antaït la oka, ni re-alvenis
en 'Bruselo, kie, por la adiaŭa mo-
mento, pluvis.

La kune pasigitaj tagoj estis tamen
tro helaj, se ne helaj, por ke, eĉ tiu
ĉi malbona vetero, kapabla nuhigi
tiun disiron, kiu estis okazo por gene-
rala «ĝis revida adiaŭo »...

Hotelo, valizoj, vagonaro, tramo,
rehejmigo, jen la enhavo de la 'tuj
sekvintaj horoj, sed pri kiuj ni ne
devas raporti, ĉar kvankam, laŭ la
direkcio, la detaloj estis ma•isimilaj, la
impresoj fakte restis la samaj; nome
ke ĉio tro rapide forkuras duni niaj
naciaj jarfestoj.

Sed ni, durit tiu pripensado, tamen
ne forgesu kaj ankaŭ ne forgesis la
lahorintojn, kiuj zorgis por ke ĉio estu
en ordo kaj kiuj, poste ankoraŭ kiel
antaŭe, havos laboron por ĉion re-
guligi.

Dankon al ili.
Ma ti r. JAUMOTTE.

( 1 ) Jen la tekstu de tiu ĉi rezolucio :

g . Alproksirnigi uf lal raciininstilutoj franco kaj flandralingvaj kaj al la internuciu stacio de

Léopoldville por ke iii elsendu en ai/ pri Esperunro.
s. liribi multnombre al lu sendstacioj kuj esprimi la de:iron enŝovigi en la programojn unka t/

kelkajn minutojn por Esperuntu.
Sturigi en la grupoj, sekcion kéu devas okupi sln ekskluzive pri la progrurrtoi
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La 25an, okazis la ĉiujara vizito a1 la

Kermesa Foiro kaj la multaj partoprenintoj
pruvis, ke ili ne nur ŝatas esperantajn labor-
ojn, sed ankaŭ aniuziĝi en vere amika rondo.

Programo de lu venontaj {:unsirloj.

Cisrvendrecle, en 	 Witte Leeuw s, Frank-
rijklci, je la 20 h. 59

lumo. --- La jan, filatclia ves t ,ero, kun

ekspnzicio kaj flandralingvo parolado de S-ro
Vos. pri diversaj aspektoj de tiu kolektado.
Antaŭe. parolata ĵurnalo: la San. s Ni
ekka n u... Lai ekkonigu nian Urhnn s (sekva

de antaŭaj kunsidoj pri la sama temo): la

i 3an, amuza vespero; la 2200. parolado de
S-ro Ad. Verhoeven (detaloj en la tagĵurnalo):

la 29an, DII'LOMDISDONO, kun film-
prezentado.

Julia. - 1.a tian, parolata ĵarnalo: la tian.
diskutverspcm, s La Atnnlbnniio s (kuri
antaŭaj klarigoj pri efika kaj danĝero de ti ti
armilo kaj antaŭzorgoj kaj protekto kontraŭ
ĝi), de S-r,, h'1aur. lauuallte, pruvinca mobi-
lizadestro de Ia Ruĝa Kruco: lu 2oon, intima
kunsido: la 27 an. c Ni ekkunu nian urbon s
(klarigoj. Juin surstrata promenado en mal-
grandaj grupetoj).

Aŭgusto. - La gan, parolata  ĵurnalo.

79. Sie WEYN (Bruselo) - 8a. F-inu
H. HEYENS (Antvcrpcno). -- 81. S-ro L.
GENIN (Bruselo). - 82. S-ro G. PETIT-
JEAN (Ciney). - 85. S-ro F. PEYLS (Bru-
selo). - 84. F-ino J. SCHF.ERLINCK (Meer-
ix-ke). - 85. S-ro M. DAEMS (Bruselo). -
86. S-ino M. DAF.MS (Bniselo). - 87. S-ro
R. PAULUS (Charleroi). - 8g. S-ro F.
SCIlEI.i.F.KENS (Antverpeno). - 89. S-ro
G. VERMANDERE (Antverpeno). 9n. S-ru
D. SENGEL (Bruselo). -- 9s. S-ino R. SEN-
GEL. (Bruselo). - 92. S-ino G. PAULUS
(Charleroi). - 93. S-ru P. PAULUS (Char-
leroi). - U4. F-Ine C. DUBOIS (Bruselu).
- 93. S-ro Ch. AALDERS (Grobbendonck).
- 96. S-inu M. STERN (Bruselo). --- 97.
S-ino L. BERNAFRTS (Antverpeno). - 08.
S-ino JANSSENS (Antverpeno). -- 99. S-ru
M. DE KFTELAF.RE (Antverpcno). - i oo.
Finm H. DE KETELAERF. (Antvcrpcno). -
lot. Fino H. DECROLY (Bnsselo). - 1o2.
S-ino OLEFFE (Bruselo). - 103. Fino G.
OLEFFE (Bruselo). -- 104. F-ino N. O1FF.
FE (Brusclo). - '05. S-ro M. JiROUSEK
(Bruselo). - toG. S-ro J. C. VANDER-

La nombro de la partoprenontaj laŭ
nia scio estas tre grava, kaj multaj
landoj estos reprezentataj. Ce la fino
de Majo, oni jam notis 1.463 aligintojn.

Estas preskaŭ certe ke D-ro Privat
faros la festparoladon; la geesperant-
istoj havos la plezuron revidi lin post
longa foresto.

Kiel pasintan jaron la Kongreso di-
vidi os en kvar sekciojn. Denove oka-
zos la Internacia Somera Universitato
kaj Oratora Konkurso inter gejunuloj
diverslandaj.

Nia 1.igo bezonas oficialajn reprez-
entantojn en diversaj komisionoj; in-
teresataj bonvolu anonci sin.

Belga Ligo Esperantista intencas or-

VOORDE (Bruselo). - *07. I'-ino M. VER-
MAAS (Roltcrdarü). - ,o8. F-ino Th. MIS- .
SIAEN (Bru o). - Lou. L)-ro R. N1AES
(Bossela). 	 tto. Sint, G. MAES (isruselo).
- iii . F ino N. MAES (Bruselo). -- t t 2.

S.rn BRl1YNOGIIE (Bruselo). - 113. S-ro
M. I'ILLOY (Otlignics). -- i i. Sine Ch.
FRANSEN (Valkcnwaard). - t 1 g. S-ru L.
EVERAETS (Céroux-Muu. t y ). - 116. S-ro
J. TIMMERMAN (Gents)). - i17. S-ro D.
LUEZ (Laon). - 118. F-ino I. VAN PARYS
(St-Andries). -- t tq. S-ino M. COUVREUR
(Brusedu). -- 120. S-ro R. JACOBS (Bru-
sels)). - 111. S-m G. RECI IT (Bniselu). -
t 22. 'S-ro L. l'ATLNY (Bruselu). - t23.
Fins) H. VELDI -IUYZEN (Delft). - 124.
S-ru Cl. VANDEVELDE (Merclbekc).
s25. S-ino M. VANDEVELDE (Merelbeke).
- 126. S-ro P. VANDLVELDE (Mercl-
hckc), - 127. S-ru L. L'l1OST (Bruselo). -
t 28. S-ru I.. BAS (Bruselu). -- 129. Fins) I..
FRFFL'I.INCK (Bruselo). - 139. Fins) M.-
R, TMPANIS (Brusclo). - ris. S-ino DE
TRA7EGNiES (Bruselo). - t32. S-ino L
I.'HOSi' (Bruselo).

ganizi komunan vojaĝon de la belgaj
samideanoj kiuj vizitos München. Tiuj,
kiuj intencas partopreni al la kon-
greso bonvolu skribi al Reĝa Belga
Ligo Esperantista, 19, avenuo Mont-
joie, Bruselo, kaj diri siajn preferojn.
Aviadilo estas la plej agrabla veturilo,
sed oni ankaŭ povas vojaĝi vagonare.
Laŭ la plimulto de la deziroj espri-
mitaj, ni faros nian eblon organizi
komunan veturadon.

Tiuj, kiuj ne ankorail sendis sian
aliĝilon bonvolu tion tuj fari. Ni de-
ziras ke la helga partopreno estu grava
por montri la viglecon de la movado
en nia lando. Alie►ilujn oni povas ri-
cevi de Belga I.igo Esperantista.

.A1N1VERPENO

Lxperanto-Grupo « La Veda Stelo ».
(l'uilĉeIrnumern : 726.54)

(.n 6nn de Aprilo. la unua Parolata ĵur-
nnlo. laŭ la nova fomiula. iĝis granda sukceso

liaj la tian, ĉe la prepara de la Kongreso.

In membroj aŭdis S-ron J. Vcrstraeten, kiu
prelegis pri « Esperanto kaj Radio s, la temo
de la Belga Kongresa.

La 2onn. la senlaca sekretario denove
parolis pri c Kiel kaj kial mi esperant-

iĝis s. Li akiris tre varman sukceson. kiun

ia prezidanto ankoraŭ subsirekis.

La 27an. S-ro FI. Vcrnntyten, anstataŭis
S-ron Sielens. malhelpatan, kai ankaŭ pri-
traktis la Esperantan literaturon, kiun li. per

belaj deklamoj kaj logadoj. pli Im ite konigis.

S-ro De Ketelacre, kiu prezidis, varme dankis.
Sabaton. la 28an, okazis komuna parolado

kaj danefesto. organizata kune kun la Fila-
tclia Societo s Miaj Pnŝtntarkoj s.

S-ro Jaumotte bonvenigis ĉiujn kaj faris,
par la invititoj, kvaronhuran paroladeton pri
c Esperanto s kaj poste petis S-ron Vos,
paroladi same pri s Filatelio s.

S-ra Vus transdunis, nrentoraje, malnovan
poŝtkarton kun esperanto-teksto, dum S-ro
Jaumotte havigis koverton kun malnovaj poŝt

markoj, ensenditnn de S-ino EIworthy-.Pose-

n ner.
Kaj la ĉefplado de la vespero tiam sekvis :

prezento de Ix-legaj. artaj kaj pentrindaj lum-
hildnj, laŭ fotografajoj prenitaj en diversaj
regionoj de Franrujo de S-ra Soebert. kiun la
prezidanto tutkore dankis.

Por fini, gaja clanc-ado, dam kiu la gensem-
hroj de ambaŭ grupoj interfratiĝis.

La 4an de Majo. la Parolata Jurnalo dc
nove ĝuis ĝeneralan partoprenon kaj la t tan,
la kongresonloi pritraklis dwersnjn arunĝnjn
kaj aŭdis lastan ripetadon de la tcatrajcto de
F-finoj Ilofkens.

La t 8an, partoprenis en la raporto pri In
35a Belga Kongreso. fakte ĉiuj kiuj kiiniris.
precipe la novuloj, kiuj ĉiuj, senescepte kaj
tre vigle, raportis ĉiu pri unu ero de la pro

-gramo.

BRt'GC)

Brua Grupo Esperantista.
Doni la kunvenoj de la 27a de Marto kaj

ankaŭ de la t 7a de Aprilo, la multnombraj
ĉcstantoj ckzcrcadis en la kantado de Espe-
ranto- kantoj. Libera kantado aŭ deklamadn
okazis la ',jan de Aprilo kaj humoraĵoj agra-

bligis la kunvetion de la toa de Aprilo. La
2lan de Aprilo, okazis ekzameno pri simpla
kapableco. Io partoprenintoj : S-ro Bouquet,
S-ro Andre Ja ctent, S-ro J. Vcrmeersch, F-ino
De Smidt kaj F-ino M. Keukeleire, ĉiuj
hrile sukcesis. Nova elementa kurso kmme•n-

e-iĝis la tan de Majo. kun kontentiga ĉcrsto.
malgraŭ ln iom malopartuns) dato. Duni la
kunveno de la 3a de Main S-ro K,crlo Pou-
peye antaŭlegis sian interesan raporton pri

Esperanto kaj Radio 	 preparita ', par la
nacio kongreso. 	 ruportado tiri tiu
kongreso okazis dum la kuro enoi de Ia t ga

XXXVIa INTERNACIA KONGRESO DE ESPERANTO
München, 4-11 de Aŭgusto 1951.

3D -

Tria listo de Kongresanoj.
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kaj 2za de Majo. kaj dum la unun S ro J.
Vernteers h rediris la oratorajon c La baza

idea (le Esperanto kiun li sukceso prezentis
en la oratora kouk-tirs° cle la kongreso. La

kunveno de la 29a de Majo estis dediĉata

al gaja kaj lerniga portretludado.
Progrumo de la r'enortttrj kunsidoj.

Ordinara kunveno, ĉitmnnrcle je la unie. en
la sidejo < Gouden Iloorn • Cornet d'Or a.

Duni la unua horo rie ĉiu kunveno : leciono

de la clementa kurso: dum la dua haro :

ĵnlio : 3an, impresoj pri la lumigado de
la Bruaj kanaletoj; loan, kantn vespero:
I7an, parolata gazeto: 2.1an, muzikludado.
kantado kaj dcklamado: ^ I are, triopa inter -

parolado kun posta raporto.

Aŭgusto : 7an. surprizparolado cle F-ion M.
Keukelcire: i.lan. < La bestoj kaj ni 	 2 r an,

kantu vespero; 28an, parolado de F-ino De
Milde pri < l,n Ardenoj ..

BRUSL•:I .o

Brusela Esperantista Grupo.
La grupo regule kaj nombre kunvenas, ple-

numanle siajn prograurojn. preskaŭ Ĉiam tre
interesaj. Fine de Aprilo. kaj komence de
Majo. la preparado de la Kongreso okupis
stultajn membrojn dura kaj ekster la lundaj
vesperoj.

La 21 an de Majo, S-ino Ernst finis sian
elementaran kurson. La pelernantoj dankis
ŝin pere de S-ino Couvreur kiu diris perfekte
ĝentilegajn parolojn al la sinclonema kaj klera
profesorino. Tiu lasta ricevis belepan vazon.
Si uuen, adresis karajn vortojn al la novaj
esperantistoj, invitante ilin daŭrigi la sludadun
Je la lingvo kaj la regulan ĉeestadon de la
kutivenoj.

D-ro Kempeneers dankis ka,j gratulis S-finon
Ernst. je la nomo de Bnrscla Grupo.

La ekzamenoj okazis la 28an de Majo.

4 lernantoj sin prezentis. kaj ĉiuj sukcesis;
ili estas S-ino Couvreur. F ino Dubois, S-roj
J. C. Vandervoorde kaj Schoddtry-n.

La disclono de la diplomnj estas antaii-

vidata je la 18a de Junio kun intima fesie'i
en nia cin < Saint-Martin P.

Nova kurso, laŭ rekta metodo, gvidata de

S-ino M. Weyn, kontenciĝas lundon la I tan

de Junio, je 19.30 h., en la grupa kunvenejo.
Prof/rainai de la estontaj kunvenoj.

Ciulunde je 20 h. 30. F.jo : Brasserie Saint
:\lartin. place du Grand Snhlon.  38, Grote

Zavelplein.
I remi). 	4an. parolata jurnalo; la

t I an, S-ro Castel e La }restoj kaj ni 	 la

t8an, firikursa festo. disdutto de dipluuroj; la
25an, S-ro L'}Iu:et, t Cielaj kurinzaĵuj ^.

falio. - • La 'Ion, parolata ĵurnalo; la San,

S-ino Couvreui. • Bela Korsiko s; la 'ban,
S-ro Jirousek. « Provo de nova manpupa
teatraĵo s, ktm S-ino Weyn kaj S-ro Ver-
dier: la 23an. S-ro J. C. Vander Voordé.
• 1_a abeloj »: la 3onn. S-ro Verdier, < La
kalkulreglo n.

Aŭgusto. r. La han, parolata jurnalo; la
13an, amuza vespero. gvidata de S-ro Genk);
la 2oari. F-ion Kestens, < Bibligrafio de Es-
peranto ►; la 27an, S•ino Stern. c Juraj
demandoj s.

Septembro. 	La ian. parolata jurnalo.

ANONCETOJ
- S-ru Manuel VIVES. San José 44.

Moya (Barna), Hispanujn, deziras interŝanĝi
bilrlpoŝtkartojn kun belgaj gesarnideanoj.

S-ro C. 'l'OLSSEYN, el Jabltele. petas
nin sciigi L. li ne akceptis esti peranto por
la gazeto « El popola Cinio I. kaj ke lia nomo
aperis sur tiu gazeto sen lia konsento.

Oni da rte rilatu kim li pri tiu eldonaĵo.

TURISMAJ ELDONAJOJ
Munkeno •ldonas specialan esperant-

iingvan prospekton pri Munkeno. Postulu jam
nun tiun esperantlingvan prospckton senpagan
ĉ.e Stâdt. Verkchrsamt, Miinchen, Sonnen-
strasse, 24. Gerritanujo.

-- Nürnberg faldfolio kun plano de la urbo
kaj mallonga priskriho. kun invito al la Post-
kongresot; 	 (1 I a- t;a Jr Aŭgusto 195 r ).

- Lago de Como (Italujo). faldfolio koloro
presita kun landkarto de la regiono, gvid-
lihreto eldonita tie Ente Provinciale per il
Turisitio. C omo, cle kin ĝi estas ricevebla
senpage.

CONGRES NATIONAL
Il nous est impossible de raconter ici, en

détail. ce que fut le Congrès de Bruxelles. qui
donna fikt tous l'occasion d'entrer en contact
direct avec des espérantistes, venus des dif-
'erents pays limitrophes.

Ce qui est certain, c'est  que tous les par-
ticipants en auront emporté le meilleur sou-
venir. et que, dans ce souvenir, restera spé-
cialement vivace la part prépondérante que
les jeunes ont prise dans l'exér•trtion des
différentes parties du progranirne; qu'il s'agisse

de la soirée de cabaret artistique du samedi
OU du hal du dimanche, des discussions sé-
rieures et animées sur le thème < L'Esperanto
et la Radio >, ou du tournoi oratoire, nu
sujet duquel nous croyons devoir dire un mot
de plus.

Pour la première fois fut organisé. au

Congrès, un < Tournoi Oratoire s pour
jeunes.

Et il est certain que les prévisions les
plus optimistes au sujet de sa réussite furent
de loin dépassées.

Anvers. Bruges et Bruxelles avaient délé-

gué leurs meilleurs éléments, et entre M'''
Henry De Ketelacre et MM. Roger Jau-
motte. Marcel .Jirousek et Vermccrsch, ce fut
a qui donnerait la plus Pelle envolée ir la
célébration de i'•interna kien de l'F -

peranto.

Et si ce fut la participante féminine qui
emporta les suprêmes lauriers. c'est que vrai-
ment — et plus encore que tes autres -- elle
avait réussi è remuer son auditoire. par son
accent profond et par les belles idées vrai-
ment neuves qu'elle avait eléveloppées.

De cordiales félicitations é tous.

NATIONAAL CONGRES
Het zou onbegonnen zijn, hier te willen

vertellen wat bet Congres van Brussel i.
geweest. waar allen cie gelegenheid kregen in
rechtstreeks contact te traden neet esperantisten

uit de nahurige landen.
\Vat we neet zekerheid kunnen zeggen, is

dat elkeen er de beste herinnering heeft van
meegedragen en dat. in deze herinnering.
zeer in 't bizonder zal bijblijven. het aandeel
ingenomen door de jongeren hij de uitvoe-

ring van de verschillende delen van het pro-
gramma: zowel in liet artistiek cabaret van
Zaterdag als in het bal van Zondag. zowel
bij de ernstige en geanimeerde bespreking
van het thema Esperanto en Radio s als
hij het Tornooi voor Welsprekendheid, waar-
over we toch een woordje méér moeten
zeggen.

Voor de eerste maal tijdens liet Congres
werd ren < Welsprekcndhcidstornooi . voor
jongeren ingericht.

En het is zeker. dat de meest optimistische
vooruitzichten over het welgelukken ervan nog
werden beschaamd.

Antwerpen. Brugge en Brussel hadden hun
beste afgevaardigden gezonden en het ging

er. tussen Mej. Henny De Ketelaerc en. de
heren Rager Jaumotte. Marcel Jirousek en
Vermeersch, om. wie de hoogste vinclit zon

geven aan liet verheerlijken van het • interna

ide° s van L• speranlo.

En indien het de vrouwelijke deelneemster
is. die de pal ot , behaalde, dan was het omdat
zij — nog meer dan de anderen — er in
gelukte baar auditoriwn te ontroeren, door
haar diep accent e ut door de manie en wer-
kelijk nieuwe ideeën, clie zij in loet midden

bracht.
Hartelijke gelukwensen aan allen.



— 34 — — 35 —

UNE SEMAINE ESPERANTISTE
POUR LES JEUNES

Nous apprenons que M. Maur. Jaumotte,

commissaire national adjoint des Cadets de la

Croix-Rouge, pense organiser. du 4 au 11 août

prochain, au Domaine de la Croix-Rouge.

Le Moulin de Chevlipont contigu à

l'Abbaye de Villers-la-Ville, une Semaine

Espérantiste pour les Jeunes, à laquelle pour-

raient participer tous ceux qui ont acquis le

badge de l'Esperanto, ainsi que ceux qui, sans

l'avoir encore obtenu, s'inscriraient trois se-

rnaines auparavant à un cours par correspon-

dance, qui leur permettrait d'avoir déjà des

notions suffisantes pour que les leçons don-

nées pendant In dite Semaine les mettent ii

même de prendre part è la vie en commrm

de ce jeune aronde espérantiste.

l.a langue véhiculaire y serait l'Espernntn,

de sorte que tous les participants pourraient

être certains d'y acquérir, en très peu de

temps, une connaissance réelle  de la langue.

Cette semaine serait accessible aux jeunes

gens et jeunes filles, de seize ans au moins.

appartenant aux divers mouvements de jeu-

nesse de Belgique et de l'étranger.

Dans le Domaine, il y a possibilité de loger

sous la tente et è l'intérieur.

La Semaine ne serait évidemment organisée

que pour autant que se manifeste un intérêt

suffisant de la part des jeunes.

Elle Serait dirigée personnellement par le

Commissaire Jaumotte, à qui l'on peut dès è

présent s'adresser pour tous renseignements

complémentaires, 44. avenue De Bruyn, à

Wilrijk (Anvers).

M. Charles Poupeyc, père de notre délégué

n Bruges. vient d'ètre nommé Officier de

l'Ordre de la Couronne. l'otites nos félici-

tations.

EEN ESPERANTO-WEEK
VOOR DE JONGEREN

Wij vernemen dat de heer Maur. Jaumotte.

adjunkt- nationaal commissaris der Rode Kruis-

Kadctten, eraan denkt am. van 4 tot 11 Au-

gustus a.s.. in het Domein vs-irr het Rode Kruis

De Molen van Chevlipont •. tegen de
Abdij van Villcrs-ln-Ville, een Esperanto-
Week Hoor Jongeren in te richten, waaraan

zouden mogen deelnemen allen die de Espe-
ranto -badge hebben hehanld en ank alle jon-

geren, rlie zich, een drietal weken op voor-

hand, zouden laten inschrijven voor een
leergang per briefwisseling, zodat ze, op voor-
hand reeds, voldoende begrippen zouden lteb-
hen van de taal, opdat de lessen, die gedu-
rende deze week gegeven zouden worden, hun

zouden toelaten deel te nemen aan het ge-
meenschappelijk leven van deze jonge Espe-
rantistenwereld.

De voertaal zou er het Esperanto zijn. zodat
alle deelnemers verzekerd mogen zijn er. op

zeer korte tijd, een werkelijke kennis van de
taal op te doen.

Deze week zou toegankelijk zijn voor jon-
gens en Meisjes, tuinstens zestien jaar oud.
en behorend tot dr verschillende jeugdhew'e
gingen van België en van het buitenland.

In liet domein is er gelegenheid om. in
afzonderlijke kampen. onder de tent en  ook
binnen huis te slapen.

De Week in kwestie zou natuurlijk slechts
dan ingericht worden, indien er. vanwege de

jongeren. voldoende belangstelling zou be-
staan.

De Week zou onder de persoonlijke leidini7
staan van Commissaris Jaumotte, tot wie men
zich van nu af mag wenden voor bijkomende
inlichtingen. De Bnuynlaan, 44, te Wilrijk
(Antwerpen).

T

De heer Charles Poupeye, vader van onze

afgevaorslit'cle voor Brugge, werd zo pas be-

vorderd tot Officier in de Kroonorde. Onze

beste gelukwensen.

NOUVELLES DE BELGIQUE
Nous apprenons que Le brons he • Exten-

de la Fédération des Scouts F. S. C..
e.ethle aux jeunes garçons qui. cour des

rasions de santé, ne peuvent participer aux
menses us tivités que letrrs compagnons. et qui
groupe des aveugles, des sourds-muets, des
estropiés. des paralytiques. des tuberculeux.

ris .• a décidé de faire paraitre un article sur

l'f'sprranto dans sa revue s Scoutisme-Exten-

1 ,r Commissaire National de cette brnnrhe
est le père de notre s samidean's I y. h.
Verdier, ce qui nous fait espérer que, petit•
eire, d'autres articles pourront suivre et même
un cours pur correspondance

l In grond merci d'avance au Commissaire

,tional. M. Paul F. Verdier.

NOUVELLES DU MONDE

Don de 15.000 dollars
à une université américaine.

Le Collège d'Elisahethtown, université de
l'Etat de Pennsylvanie. a reçu par testament
de M"" Enuna C. Landes, décédée récem-
ment, un don de 13.000 dollars, à condition
que les intérêts. ou les intérêts et le capital.
soient utilisés pour l'enseignement de l'Espe-
r: e nto.

L'université commencera à enseigner l'Es-
peranto en indemneemne 1051.

La Convention Populaire Mondiale
a tenu son congrès à Genève.

La Convention Populaire Mondiale. qui a
des filiales dans quarante-trois pays, a tenu
un congrès du 5o décembre i qlo nu 4 jan

vier 1931. 1.c Comité Préparatoire u déridé
d'utiliser l'Espernnto enfume langue ,auxiliaire
pendant In session.

Pour prouver la valeur de cette langue, on
a organisé, pendant le congrès, nu cours
succinct d'Fsperanto, qui n été donné pat
l'instituteur néerlandais André Cseh.

NIEUWS UIT BELGIE
Wij vernemen dal (le tak - Fztensinn •

van liet Verbond der c F. S. C. ••scouts,

welke toegankelijk is voor jongens, die tse-

gens gezondheidsredenen niet aan dezelf de
werkzaamheden kunnen deelnemen als hun

makkers. en welke blinder, doofstommen. ge-
brekkigen, lammen. teringlijders, s-rtz.. groc-

peere besloten heeft een  artikel aan Esperanto
te e ijlen in zijn revue « Scoutisme-Exten-

Mort •.

De Nationale Commissaris van deze tak
i s de vader van onze • samideann s J. y.

Ir. Verdier, stat ons toelaar te hopen dat
misschien nog tuccrdere artikels en zelfs een
leergang door briefwisseling zullen volgen.

Een hartelijk dankwoord hij voorbaat neen

de Nationale Commissaris, heer Paul 1'.

Verdier.

NIEUWS UIT DE WERELD
Een geschenk van 15.000 dollar

aan een Amerikaanse universiteit.

Elisabethtos%n. een umiversitett in de Anue-

rikaanse staat Pennsylvanie. ontving als ge-

schenk, volgens testament, van de onlangs

overleden Mej. Emma C. ]_.ander, 15.000 dol -

Sar. onder dc voorwaarde dat de rente, of
rente plus kapitaal. zouden aangewend wor-

den voor het onderwijs van cle internationale

taal Esperanto.

Zie Universiteit zal Esperanto beginnen .te

onderwijzen in de Herfst van 1931.

s World People's Convention
heeft te Genève vergaderd.

World People's Convention (vereniging van
wereldburgers), die filialen heeft in drie en

veertig landen, heeft te Genève vergaderd
van ;0 December 1930 lot 4 Januari 1051.

Het Voorbereidend Comité heeft gedurende
deze periode het Esperanto als Itulptaal ge-
bezigd.

Oui de waarde van die taal ie bewijzen.
heeft men gedurende het congres een be-
knopte Esperanto-cursus gegeven. geleid door
de Nederlandse onderwijzer Andreo Cseh.
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De dienst voor inwijkelingen
van Australië gebruikt Esperanto.
Ten gevolge van een stroom van brieven

uit verschillende landen. na Australische ra-

dio-uitzendingen in Esperanto. besloot de

dienst voor in..ijkelingen, te zamen met de

leiders der esperantobeweging, een comité op

te richten voor innijking van Esperantisten in

Australië.

Een merkwaardige beurs
van een belangrijke Zweedse industrie.

De directie der Yxhults Stenituggeri A. B.,

—• een belangrijke steenindustrie,  — bezitter

van vijl grote tabrieken, herloot ieder jaar

aan één bediende in elk harer ondernemingen

500 Zweedse kronen (ongeveer 4.825 Belgi-

sche Frank) te geven, op voorwaarde dat men

liet geld gehniikt om een congres le bezoeken

van de Wereld Esperanto-bond.

De circulaire der directie is ondertekend

door de directeur Erik Carlen. en cle heclien-

den die Esperanto bestuderen kunnen elk jaar,

per verzoekschrift. de beurs aanvragen veicir

het einde van Februari.

De firma wenst door deze heurs zijn he-

dienden aan te sporen uni Esperanto te

leren.

Japan

ondersteunt de Esperantologen.
Het Ministerie van Op.oeding van Japan

heeft een som van (o.000 yén toegewezen.

afkomstig van de toelagen voor cultuurweten-

schappelijke onderzoekingen. aan studenten

in de esperantologie.

De drie studenten olie de beurzen kregen

ontvingen deze voor het bestuderen der vol

gende onderwerpen : • Studie over de %ormet)

der werkwoorden in 1- speranto a, t Studie

over de mogelijkherlen van uitdrukken in een
kun.tinatige tnnl . en er Studie over het idee
ener internationale taal in Japan s.

Le service d'immigration en Australie
utilise l'Esperanto.

A la suite d'un amas extraordinaire de

lettres reçues de divers pays à l'occasion

d'émissions radiophoniques australiennes en

I:xtxrantu, le service de I•innnigrntion n dé-

cidé. d'accord avec les dirigeants du mouve-

ment espérantiste. de créer un comité pour

l'immigration d'Espérantistes en Australie.

Bourse extraordinaire
créée par une importante industrie

suédoise.
l.a direction de Yxhults Stenhuggeri A. B..

— importante industrie de la pierre. — possé-

rlont cinq grandes usines, n décidé de donner

chaque année A un employé de chacune des

cinq succursales, une somme de 500 ronron-

Ires suédoises (environ 4.820 francs belges).

a condition que cette soin Me soit utilisée pour

assister au congrès universel de l'Esperanto.

La circulaire de la direction est signée par

le directeur Erik Carlen: les employés bour-

siers qui étudient l'Esperanto peuvent intro-

duire la demande chaque année avant  lin
février.

La firme souhaite, par l'institution de cette

bourse, instiguer son personnel b étudier

l'Esperanto.

Le Japon subventionne
les études en Esperantologie.

Le \ linistre de l'Education du Japon a

réservé une somme de bo.000 yens aux étu-

diants en esperantologie; cette somme est

prélevée sur la subvention générale pour les

recherches dans les sciences culturelles.

I.es trois lauréats avaient Choisi coton ie

sujets < l:tudes sur les formes des verbes

en Esperanto a, c La limite des possibilités

d'expression dons une langue artificelle s et

< Au sujet dr l'idée d'une langur internant>

nale au Japon

NEKROLOGO

Ie l•m ornenio de ilia jara Kongreso
nit ln tre n'ahana kaj sindona membro

r• 1h-1ga Ligu. de Bruita (Grupo kaj de

U I,.A. advokato Robert (;ROVERMAN. el

linr{jo. Ni prezentas niajn plej sincerajn kon

rlulencojn al S-ino Groverman kaj al Bruĝo

Grapo.o.

— Iel sindonema kasistino de (ient'a

r intpo. S-ino Van \V ansecic-Barbet f uaebras

tro Ia morto de sin amata okdekdujara patro.

Ni kore partoprenas ŝian funcbron.

— La I tan de Majo mortis en Bruĝo S-ino

I'aula DERVAI X-REDIC, eksmembrino di.

Bruĝo Grupo. vidviuo de lama prezidanto rte

lui grupo. S-ro Sylvain Dervaux.

Ano de Bruĝo Gnrpo. S-ro Arthur

I lsiuquel. ftu iebris pro la morto de sia patro.

S-ra Léon BOUQUET (22-V-1051). I l ĉiuj

Iunebrantaj familioj ni prezentas sincerajn
kondolencojn.

— Oni anoncis la morton de S-ro Léonard

I ARSSEN, el Antverpe•uo. avo de nia Bru

t-la samicteano. S-ro Raymond Petit. Niai

kondolencoj al li kaj al lia familio.

ESPERANTISTA KRONIKO
-- interna/da Katolil:a Unut o Esperarilistu

(I.K.U.E.) faris interkonsentou kun 1..E.A.
Lü art. ri de la statuto. La Prezidanto de

I.K.U.F.. estas Past ro Beckers. D. de U.E.A.
n Overpeit.

— Esperanto ka j Sucioluyio estas nomo de

Internat-in Komisiono kiu celas efektivigi sis-
teman kontrakton inter Esperantistoj kiuj la-
boras en la soda sektoro. Gia reprezentanto

en Bclgujo estas S-ino Jeanne Sclrecrlinck.

.12. chaussée dr• Bruxelles, Meerbeke (Ninove)

.il Liu interesatoj sin turnu.

l'RF:I .EGVOJAGO

— Komisiite de U. E. A.. Pro f. D-ro lvo
Lapenna faros novan prelegvojaĝon en Italujo.

Relgujo kaj iNederinndo. Poste. li vizitos Crer-
rnanujon.

AOSTRUJO
La t'aria Esperanto Kongreso- okazos en

lnsbrück (Tirulo) de la 27a de Julio ĝis la

2a de Aŭguslo t y5 r .

BRAZILO.

— l'.n Petropolis maltenniĝis luksa kinejo

nomata c Cine Esperanto s.

ITAI .UJO

Komence de la r a de Majo 195 r , la

csperrinllingvaj disscndoj cle Radio-Routa
okazos merkrede kaj vendrede de 18 h. so ĝis
18 h. io. Ondlongeeo; 25.40 ka; r i.y, nt.

- Esperantistoj, E.N.i.T. (Sate Nazionale

Indrrstrie Turistiche ). via Marghera. 2. Rama,
disdonas tute senpage turismajn cldunajojul

pri Italujo. Petu ilin skribante en Esperanto
al I„ ĉi supra adreso.

GERMANUJO

• — Germana gazeto pri junulargastejoj ijatas

ricevi raportojn dr eksterlandaj junuloj pri

migrado en Gcrmauuju kaj pri vizito al ger-
ntanaj jinulargastejoj. Ankaŭ raportoj pri nui-
reado en eksterlandu kaj pri junulargustcjoj

rkstcrlandaj nkceptiĝas. Kontrihuojn bonvolu

acb-esi al F..speranto-Centro. München-Pasing.
I :ngelbertstr.. 7, Gcrnrautujo.

NASKIGO
— Ni ekscias pri la naskiĝu de Fernande

Schoofs. filincto de Ges-roj Léon Schoojs kaj
nepino de S-ino ilenriette Schoofs, al kiuj ni

sm alas niajn plej korajn gratulojn.

BIBLIOGRAFIO
EKSPEDICIO KON-TIK1 (*) estas la

slreée interesa rakonto pri ses viroj. Lui pur

( 4 ) l'racicelzita el lu ;torve-qu lingvo de Car-
sien Brynilclsen leaj lingve priluboritu de
Stellen Engluolrrr. Formol() di X 25 cru_ 208
puguj -1- 28 pagoj da f otoilustrajoi, Giralda
en newblua tolo kun ora surpreso. Prezo :

i75.—. Eldontta de < F.Idonu Societo
Esperanto a. Stoclrlrolnr 19, Svedlando. Men-
ieblu ĉe Belga Esperanto lnstifufo. 26, Ant
veerpon.
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truuklloso transpasis Pacifiknn por iri de
Pentu al Polinezio. I pli ul ion tagnuktojn

c(aŭris lu aventura vojaĝo. Thor He yerclahl,

la aŭtoro kaj gvidanto cle lu ekspedicio. per

tiu riskoplena veturo volis pruvi interesan
sciencan teorion. Kiam la unuaj cŭropaituj
-.kvojaĝis tra Pac:ifiku, ili ektrovis meze en la

uceano vicon dn izolaj insuloj, kiuj jam estis

lo ataj kaj portis postsignojn de malnova

kulturo. De kie venis la loĝantoj ? Heyerdahl
asertas ke la blankhaŭto gentestro Tiki, kiun
la popoloj sur la plej orientaj Pacifik-insuloj

rekonas kiel tiu Kun-Tiki, kiu laŭ antikvaj

legendoj en la t sa jarcento estis elpelita el
Perro en Pacilikun. Scd kid Tiki kaj liaj
viroj venis de Pcruo al Polinezio ? Ili ja ne
havis ŝipuju. Ileyerdahl refutis tiun kuudraü-

diror► al lia teorio drklnrante, ke h viroj de

'Piki havis flosojn, kaj kiam la sciencistoj
esprimis sian dubon pri la ehlce•uj entrepreni

la 8.0oo km. longan vojaĝon per flosoj, li
kunstruigis iluson kaj pnrvis per sia ekspe-

(l irio ke estas eble ple•num; la vojaĝon tia-

nnu tiere. Ltt libro priskribas la uuskiĝon de

la ekspediciu kaj la aventurojn de la ses

pnrtoprcrtantoj clam okazaplena vojaĝu. per
aniuzaj kaj interesaj mornentaj bildoj pri la

littalu kontraŭ la bestaro de la maro, pri la
vivo sur la Iluso kaj pri vizitu de la ckspcdicio

Ĉe indiĝenoj.

L. LAtJRA 1 . : Staline. la linyuisticpre d

l impérialisnte russe: u vol. 14 X t. 9ti pagoj.
Prezo : I=r. fr. 12o.•— ĉe Plun. 8. rue Canut -

cirre. Paris (VI).

Duni la pasinta somero. In nac:ia gazetaro

publikigis pli malpli ampleksajn resurnujet de

artikolo de Staline. en kiu li tuŝis la pro-
blemon de uttiversalu lingvo.

La esperantistoj klopodis trovi respondon
al la demando : etc Staline favoros aŭ ne. la

disvastiĝon de ilia lingvo ? Legante atente la

konkludojn. ili komprenis ke por la aŭtoro. la
rusa lingvo iant fariĝus (n > universala

lingvo. `cd la teoriajn konsiderojn iii ue

komprenis. ĉar ili uwviĝis sur tereno ne ko-

nata de la eŭropaj legantoj kaj uzis vortojn

fremdajn nI

P-ru l,nurat, kiun ni ĝoje akceptis en
Brttselo antan kelka tempo. alp ortns al ni. en

sia libro. I:Inren respondon. Dank'al sia konu

de la rusa lingvo. Ii povis pristudi Ĉiujn

dukuntentojn; li artalizas la cirkonstanc•ujn en

kiuj Staline kondamnis la teoriojn de la rusa

(ing+visto Marr. kaj la celon de tiu agado.
Li priskribas la sintenon de la sovetaj

evidantoj ribite al Esperanto. Dum la unuaj

dek jaroj post la rusa revolucio. nia lingvo
estis favorata Ĉar ĝi portie en si tiun univer-
salisrnon, kiun celis la tiamaj sovetaj gvid-
antoj. Poste universalisrno cedis al naciisino

kaj samtempe Esperanto malaperis for de la
nhriala Intereso.

Li baldaŭ estos malpemtcsata, sic. kie

restas la suveta potenca. ĉar ĝi estas la sola

c•hla ligilo inter kornoj de ambaŭ flankoj de

la fera kurteno. kaj tiuj de ia alie flanko ne

plu rajtas havi kantaklun kun liaj de tiu Ĉi

Ilanku.
Interesa libro. kiun volonte legos ĉiuj Espe-

raWtistoj kiuj scias fa francan lingvon.

Cl. VANDEVELDE : La Ralael mode rne

en relations internationales. I 4pay:e, hcktu-

grafita broŝureto.

Nia ĝenerala sekretario kuraĝe daŭrigas
sian batalon kontraŭ la inc•rteco. rilate al

Esperanto. de In tiel nomata] intelektuloj.

Li vokis tiun hroŝuretun reutiligante ln in-
formojn. kiujn li konigis en la nacilingvaj
artikoloj presitaj en nia gazeto.

Ci estos tre utila pur tiuj. kiuj klopodas

varbi sciencistojn al nia afero. I'.kzentpleroj

calay havcblaj cle la aŭtoro (178, Peter Bertoit-
laan, Merelbeke). kontraŭ ulsend0 de du
Parkoj al la p o ii ekkuntu .45e37.20 de Gent a

Grupo de Reĝa Belga Ligo Esperantista. 27.
Paul Fredericgstraal..LTcnt. Sammarriere kaj
samprezc oni povas ricevi dek-dupaĝan bro-
ŝuron < Esperanto. de taal rler wetenschap s.
s -rkiton de van der Lek kaj \1akkink. pre-

sitan en Nederlando.

Sur h,'û de l'l'Ingrad, marŝiets arto.
kanto kaj pianufurto, eldonita de Unuiĝo de

Germnnaj Fervujistoj Fnklernejuj, Christop,h-

strasse. I. Tri r (('eermnnujo)

BELGA ESPERANTO -INSTITUTO
Koopera Societo.

26. Oostenstraat - Antwerpen.

Registro de Komercu : Antverpenu 10337.

POR KOMERCISTO.I

BBOREi« J. : Komerca korespondu
KREUl. & MA77.OLiNI : Komerca vortaro ...
I'REUSSEN. C. A. : Komercaj leteroj . ..

PRi ESPERANTO KA,1 INTERNACIA.1 LINGVO 1

AYMONNIER. A. : Autour de I'F.speranto ...
COLLINDER (D-ro Bjürn) : La problemo de lingvo internacia
DE BRUIN : De Esperanto-literatuur in vogelvlucht ...

8,—

to.—

l)E:GENKAIMP : Esperanto sesclekjnrn 2(1, ---

I)IVERSAJ : Esperanta krestomatio ... 30,-
1)LiRRANrT. E. D. : The language problem and ils solution 8.-
GLUECK. .I 	 : La grandaj filozofoj kaj la universala lingvo ... 5,-

El la klasika periodo dc Esperanto (Grahuwski. Kate) 	 ... 5•--
Paruladuj de la ons jubilea kongreso 	 1937 	 ... 5•—

(;UADL-T. J. : La valeur pédagogique de l'Esperanto ... 	 ... a.--
\iANDERS. W. 	Intcrlingvistiko kaj esperantologio 30•-

Vijf kunsttalen 	 , ..

l'RIVAI'. E.  Vivo de Zamenhof ... ...

(Belinfnntc) : Tragiek en t riomf van Zamenhof ... 	 .-.

tF 	Historia de Esperanto (2 vol.). kune 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...

STOP-BOWITL tT ISBRUECKE:R : La Esperanto-movadu ...

TROEGEL : Esperanto kaj kulturo ...
l INI_iEL : i a langue internationale ; le problème et sa solution (texte original en

Esperanto avec traduction par M. Jaumotte) ...
De internationale taal; het vraagstuk en zijn oplossing (oorspronkelijke

Esperanto-tekst niet vertaling door De Schutter) ...

Leteroj de Zamenhof (2 vol.). kune. ...
Originala verkaro de L. L. Zamenhof. luksa birdo... ... ...
ZAMENHOF. L. L. : Fundamenta krestomalio .

MtJZ.1KAJ ELDONAJOJ
t fJrilus l'Esper, C. W. T. Reeves ... ...
2. Ôii-Ĉirr, Schwartz et Mulinare
s• Genioj 	 Hungura Populnruzilcu. I Iuber. Kalocsay. Kubanyi.,.
4. Grarnufondiska ne rompehla : La Espero (muziko):

:\rio el e Cu surĉa fluto > (kantu) ...
Interrracia Kunluru. P. Rcnnentatun : muzika elduno  ...

i ek sta ro
< La lutta vivo >, ...

8. Kananga Kaniliûro. H. W. kaj N. Holmes (kun piano akompano) ... ...

9. Koro entas via inslrroWe,uf' sekreta. R. Schwartz kaj C. Kalmanuwirz . .

Poiteekkonto 1089.58

100.—

ĵ8.50
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25,-
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:o. brin vivukunletoj, (. I. Roskas-Dirkscn kej N. Windisch-Sartowsky . .

t t. Lu Lspero, l'. cic i\'lénil ...

12. La Tagiko, A. Graht,..ski kaj Baranski
13. La Vojago. humora kanto orignala. H. Moy Thomas .
$4. Leono estas baste, gajula kanto. W. M. Appleby
s . Mi m'irisas vin, kanto esperantisto, Leono Zamenhof kaj I terri.... ...

Mia vardstnMdino. valsa kanto. W. R. Page kaj 11. May Thomas ...

17. Paru , Ĉiam Parie , , Schwartz 6j Harntoni, 	...
:8. Vivo Esperanto, J. Blmkie kaj H. H. Saxtou

NIA VOCO
-- DLIMONATA (iAZETO

ORGANÓ DE LA JUNULARA SEKCIÓ
DE

RE6A BELGA LIGO ESPERANTISTA
A. S. P. C.

4.

.5.-

7•—
1 .--

10. -^

La eldonintoj dr: LITERATURA MONDO a. en Mingus-silo, devis êesigi l(e aperi<ton

de tiu revois unlatl du juroj. l.0 malnovaj kolektoj de lu artu dokumenlo restas ralar,ij litera

larajoj prosuj kuj poeziaj. Lu sakvanlaj numeroj estus ankoraŭ haveblaj :

Dua perioc4o 1933 - 2 gis 12
1934 - 1 ĉ, 9 	 . . 	 ..
:935 - nekompleta kolekto (n ro 1 ,mankus)

$936 - kompleta kolekto (6 mimerai)
Tria periodo - 1947 - kompleta 	

Atdonoj al L. M. - 13ibliografia gazeto 1933 - 3 	 4 •
Lingvo Libro 1934 N-ru 2 	

I .inguo Libro 1937 	 kornfeii.tu (4 numeroj)

ESPERANTO- INSIGNOJ

2, broĉoj 	  f r. 	7 ..-+

3, broĉoj kaj butonoj . 13.-

5, broĉoj 	8.-

6, broĉoj kaj butonoj 	 r 3.•-

7, brvĉ„j kaj butonoj 	 r 2.-

8. broĉoj 	 1 0..

pur kolpendajo . 	

9, broĉoj, butonoj &
pingloj . 	• 	. 	 .

ro, pino lo 	 kun 	 verda
stalo sur blunka f on:u

6 m'ut. 	Io

$ 1, Verda stelo keen l,tŭ
roi por Esperanto-in

S(vUiSnni . 	.

Verda stalo, sur ronda blur,ku
tono 4 cdm el f eltu . .

Silka insigno por skoitaj &
	rreekniconaj ru:if orrnoj 	.  .

N-roi , kaj :n ne haneblaj .

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

Adhérez à notre « Section des Jeunes » Treed toe tot onze « Jeugdafdeling »
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REdA BELGA LIGO ESPERANTISTA
ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezidnrtto : D-ro P. KEMPENFFRS. il ). avcnun Montjoie. Bri.aselo.

Vic-Prezirlantoj : S-to M. JAIIMO1TE, 44. a.eruo FĴe Bruyn. Witrijk-Ant.sr.rpcn.

S -ro A. TASSIN, t, rue Saint-Joseph, La Lotn•ière.
E Ĉ eneraia Sekrelarío : S-ro Cl. VANDF;VELDE. 178, Peter Benoitlaan, Merelbeke.

tieI•retruio : S-ru .1. VERDIER. 78. avenue Marie-José. \Voltme-Saint L moert- Brusela.

Kasistino : S-ina J. PL-.YSON. 185, rue Jourdan, Saint -Gilles-Bruseln.

KOMBINATAJ KOTIZOJ

Reĝa Belga ligo Esperantista kaj Uciversala Esperanto Asocio
— 	 A. 	B.	 C.

I. Simi,lu ruernbrvco (enlaavas membrecon al la loka Grupo
se ekzistas -, al la Ligo kaj al la i n-tcrnaria organizaĵo:
raajtigas ricevi la nacian gazeton e Belga Esperantisto »
kaj ln internarian kuponeron par servoj)  ... 	20,—	 40,— 	80,--

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

11. Membreco kun indinidrta aiiĝo al ln internacia organizaĵo

a) Membro kuri Jarlibro : kiel siinapl i membro; ricevos krome
la Jarlibron kaj ĝian aldonon ... ... ... ... ... ... 	55,—	 75,— 115,— =_E.

b) Membro Abonanto : kiel membro kun JarIibro: ricevas
krome la monatan internarian gazeton e Esperanto } ... 110,— 130,— 170,—

1 ,tilrntfro Srtbtarnnlo : kiel membro abonanto; pagas pli 	=
J'an kotizon par {telpi la movadon ... ... ... ... .. 	240,— 2t 0,— 300,

E 111. Bon f uruntn Membro memvole  ,th lnnas almcnü 2 f r. al sia koii-o. speciale. t r,r helpi a l

- R. B. L. E. 	_
- 	Pagu al via loka grupo: se ne ekzistas, al poâtĉekkonto t3;-.ó7 de Reen Belga Ligu E.FI u .sperantista. 	=

A. l\adetoj (eis t8 j.): B. Jtrntiloi (eis 21 j.); C. (ai j. kaj pli).

BELGA ESPERANTO INSTITUTO
GRAVA PREZMAI.ALTIGO

F. BOOTH : Arboj de la Arbaro kai Kampo  ..
Konkursintoj : Premiaj Ronlanetoj ...
D. W. MUNNS : Londonanidoj ... . .
P. E. SCHWERIN : Gaja Leganto per Esperanto... .. .

La supraj libroj, aparte taŭgaj por lernantoj, kies suna valoro estis fr. 62,
estas nun haveblaj po fr. 1,—. afrankite. La 4 libroj'kune fr. 30,—. 'Mendu re
Belga Esperanto-Instituto, Oostenstraat, 26, Antwerpen; poŝtĉekkonto 1689.58.

Ankaŭ êiujn aliajn Esperanto-eldonajojn  oni povas plendi èe la sama adreso.
Belga Esperanto-lnstituto akceptas abonojn al eksterlandaj Esperanto-gazetoj.  _ '
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