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Belga partoprenanlo promesis raporton pri la Kongreso. Bedaŭrinda]

cirkonstancoj ne permesis ef ektinigi tiun promeson. Par ne prukrasi qi

la aperon de la gazeto ni represas grandajn partojn el la raportu presita

en < Franco Esperantisto s.

La eenerala konstato estas : serio-
teco de la kunsidoj, intensa laboro de
komitatanoj de U.E.A. kaj prezidantoj
de sekcioj, majstraj paroladoj ĉe
grandaj kunsidoj, generala bona nivelo
de la krongresanoj rilate al uzado de

la lingvo. Pri praktikaj aran ;oj kaj
distrajoj. organizo fare de L.K.K. povis
esti iom da seniluzii>o por tiaj kiuj
rememoris la Kongreson en Parizo,
Kaj pri la ekskursoj multe kulpis... la
senkompata vetero.

SOLENA M

impona, iom severa, estis la Kon-
gresa salonego de la « Germana Mu-
zeo », kie okazis la malferma kunsido.
La granda orgeno aüdigis sian fortan
voĉon por prepari la Ceestantaron je
tiu solenaĵo.

D-ro Paul Kempeneers, Vic-Prezi-
danto de U.E.A., prezidis la Kongreson
en foresto de la Prezidanto Malmgren
kies sanstato ne ebligis fari la vojagron.
« Pli ol teoriaj konsideroj, diris D-ro
Kempeneers, praktika agado helpos al
nia afero; ni devas montri al aliaj plur-
lingvaj internaciaj organizajoj, ke
nia vojo en la laboro estas pli mal-
longa ol la iliaj. »

Donis fortan impreson la nombro de
reprezentantoj de oficialaj instancoj.
Ni nota la paroladojn de D-ro Keim,
reprezentanto de la Bavara Ministro
pri Edukado kaj Kulturo, D-ro Kneuer,
Prezidanto de registaro de Sapera Ba-
vario, D-ro Fingerle, lerneja urba kon-.
silanto, reprezentanto de la eefurh-
estro de Munkeno, D- ro Schuchmann,

ALFERMO

Direktoro de la Fervejoj, reprezentanto
de la Ministro por Trafiko.

Poste venis salutparoladoj de Kon-
suloj kaj rajtigitaj personoj nome de
eksterlandaj registaroj ( 1 ). Siavice, la
landaj Esperanto-asocioj salutis la
Kongreson pere de siaj reprezentan-
toj ( 2). Fine la ĉeestantoj ĝuis forte-
gan paroladon de D- ro Edmond Privat.
Nia eminenta samideano akcentis, ke
la forto de nia afero venas el la idealo,
el la morala potenco de la samidea-
naro. La lumo kiu kondukas ĝin estas
la verda lumo, kiu estas internacie re-
konita kiel signalo de permeso de
transpaso, de libereco. Eĉ se lumo
estas malforta en nokto, fzi tamen
brilas kaj montras la vojon : tian di-
finitan de Zamenhof, tiun de la iloma-
ranismo.

(1) Nome de In Belga Registaro, Ia kon-
greson salutis D-ra P. Kernpeneers. Prezidanto
de- Reĝa Belin Ligo Esperantista, Vic-Prezi-
tlrrnto de U.E.A.

(2) Por Reĝa Belga Ligo Espernntista pa-
rolis S-ino Plyson, kasistino de R.B.L.E.
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LABORO DE LA
Laŭ la kutimo, la laboron dividis

kvar sekcioj kiuj kunsidis aparte sub
prezido de famkonata samideano. Cc-
nerale, ili mem faris sub-komisionojn
provizorajn kiuj alprenis parton de la
diskuto kaj kondcnsigis gin je rezo-
lucioj. l.a resumoj aŭ rezolucioj estis
komunikitaj al la posta generala kun-
sido de la Kongreso.

La laboro de la sekcioj resttmigas
jene .

la Sekcio : Esperanto en la Edukado
de Plenkreskuloj. -- La sekcio pristu-
dis kelkajn formojn plej celtrafajn por
allogi kaj reteni plenkreskulojn. c i re-
komendis la propagandon kaj kursojn
en regionaj gazetoj laŭ sperto de ne-
derlanda samideano. ni eldiris rezo-
lucion kiu rekomendas al instancoj
kies celo estas la edukado de plen-
kreskuloj, ke ili enrnetu la lernig on de
Esperanto en siajn programojn.

La graveco de la Somera Universi-
tato estas tute substrekinda. Profes-
oroj cl diversaj landaj Universitatoj
kiuj venas prelegi en la sama lingvo
antaŭ personoj el ĉirkaŭ 40 nacioj, tio
estas grava evento kun despli granda
valoro, ke la nuna tendenco estas al-
voki universitatajit mediojn.

La Somera Universitato estis akceptita
de la I.udoviko Maksimiliano Univer-
sitato en Munkeno, sub alta patroneco
de Rektoro D-ro Michael Schmauss.

KVAR SEKCIOJ
2a Sekcio : Esperanto en Scienco

kaj Tekniko. — La sekcio serĉis la
plej horan vojon por pligrandigi la
nombron de sciencaj eldonajoj en nia
lingvo. Ôi alvokas la sciencistaron per
speciale trafa alparolo.

3a Sekcio : Esperanto en lnternaciaj
intelektaj lnterŝanĝoj. — La sekcio
faris rezolucion pri listo de eldonotaj
literaturaj verkoj. Oi konsideris la pro -

ponon de la 4a sekcio formi teatran
grupon kiu ludus okaze de turismaj
renkontoj.

4a Sekcio. — La kvara sekcio inte-
resigis pri uzo de Esperanto en hoteloj,
Klopodoj estu faritaj por ke la hoteloj
kiuj havas servistojn parolantaj nian
lingvon havu specialan ŝildon. Ôi de-
ziras, ke dum Universalaj Kongresoj
estu organizataj prelegoj kaj vizitoj
pri lokaj vidindajoj kun kultura inte-
reso.

RSOJ

petenta prezideco de D-ro Lapenna,
montris ne sufiĉan partoprenon de la
junularo kiu ne abunde kuraĝis alfronti
la publikon. Tamen, se ne estis la
kvanto, estis la kvalito en la persono
de la tri gajnintoj : S-ro i.Minnaja
(13jara), S-ro Alhaut, S-ro Uhde.

Ok profesoroj faris plej rimarkindajn
prelegojn. Tiu de Profesoro G. Canuto
cl la Universitato de Parma pri « Pro-
blemoj de Eütanazio », havis ĉirkaü
80f) afidantojn spite al la iom severa
temo. Tiu de D -ro Edmond Privat el
la Universitato de Neufchâtel (Svisujo)
pri « Tolstoï kaj Gancihi » ricevis pro
sia majstreco ankoraŭ pli grandan suk-
ceson. Se tiuj prelegoj estos eldonitaj,
ni neniam tro rekomendos al niaj le-
gantoj la aĉeton de la aperonta libreto.

Le L.K.K. meritas plej varmajn gra-
tulojn pro la sukcesinta klopodo por
numigo en Munkeno de « Esperanto-
Ptatz s (Esperanto -Placo). Tiun oni
mnnïtguris ceremonie kun muziko kaj
prelego de la Urbestro. La tiel nomita

Dum ĝenerala kunsido, la tuta kon-
gresanaro ricevis informojn pri laboro
de la sekcioj, pri la helarta kaj oratora
konkursoj. Uni ankaŭ raportis pri la
laboro de U.E.A.-komitato. Malgoja
estas la fakto, ke nia Universala Aso-
cio havas deficiton kaj nepre devas
plialtigi la kotizojn. Ciuj kiuj kompre-
nas la rolon kaj elspezoin de niaj Aso-
Cioj certe akceptos la konsekvencojn
de senĉesa plipezeco de ekonomiaj
Cirkonstancoj.

Dum la ferma kunsido oni, kiel ku-
time, direktis la merititajn gratulojn al
iuj kiuj bone laboris por la sukceso

de tiu Kongreso.
Aparte dankindaj estis : D-ro La-

penna pro lia elstara roto en la laboro
de la sekcioj, pro lia parolado en la
Somera Universitato, pro lia persona
gvidado de la dua sekcio, kaj pro lia
laboro kaj prezideco de la Oratora
Konkurso : multaj taskoj por unu sola
homo, tamen bonege plenumitaj, Pro-
fesoro Laurat, pro lia interesega pre-
lego en la Somera Universitato « Es-
peranto kaj Mondcivilizo », pro alia

Ôi okazos en Oslo (Norvegujo), de
la 2a ĝis la 9a de Aŭgusto 1952. Niaj
helgaj membroj ricevos kun ĉi tiu
kajero la unuan informi!on kaj aliĝilon.
La aligilojn oni bonvolu resendi al
R.B.L.E., 19, avenuo Montjoie, Bru-
selo: la monon oni bonvolu pagi al la

—

placo trovigas en agrabla kvartalo,
fronte de parko kun granda statuo de
« Bavaria »; do la propaganda efiko
estos despli bona ke la loko havas
turisman valoron.

prelego pri ekonomia temo kaj pro lia
justa gvidado de la tria sekcio, S-roj
Kennedy kaj Petit pro aliaj respektivaj
gvidadoj de la unua kaj kvara sekcioj.

Ni ne forgesu la korajn dankojn
kiujn meritis, unue D-ro Ziegler, Pre-
zidanto de la L.K.K., kiu mem akcentis
la meritojn de siaj kunlaborantoj; due,
S-ro D-ro Kempeneers, \'ic-Prezidanto
de U.E.A., kiu spite sian temnorahan
profesion, tamen povas zorgi pri landa
kaj eksterlanda iMovado. Lia parolado
inde konkludis la 36an Universalan
Kongreson. Li mernorigis la barbar-
ajojn de la Nazi'a regimo. Sed, li diris,
tio ne estas faro kaj kulpo de unusola
populo; en ĉiuj landoj tio povas okazi.
La kulpuloj estas tiuj kiuj senkatenas
praajn instinktojn de la homoj. Espe-
ranto estas potenca helpilo por mildigi
la homon, por inspiri al li la homan
edukadon foriganta la barharajn ten-

dencojn.
Ni deziras ke ĉiuj kongresanoj me-

ditu tiajn parolojn kaj neniam forgesu

ilin.

poŝtĉekkonto n-ro 1337.67 de R.B.L.E.,
kalkulante laû la kurzo : 1 norv. krono
valoras 6,50 belg. fr. La aligkotizo de
la ordinaraj kongresanoj, kiuj ne estas
individuaj membroj de U.E.A., estas
plialtigata je 5 kronoj.

KONKU
En la helarta konkurso, treege estis

bedaŭrita la foresto de la sekretario
de la komisiono, S-ro Reto Rossetti.
Gajnis la du unuajn premiojn S-ro
Vanĉik kaj Musella pri poezio origi-
nala; gajnis la ian kaj 4an premiojn
S-ro William Auld.

La oratora konkurso, sub la tute kom-

SOMERA UNIVERSITATO

ESPERANTO PLACO

ĜENERALA KAJ FERMA KUNSIDOJ

arapleizsajn raportojn uni punas legi en c Esperanto s izuj On c Neroldv de Lispera;s o
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36a Belga Kongreso de Esperanto
< Unrr Belga Nacio, unu nacia Ligo, ami Belga Kongreso.

Brugo, 31a de Majo ĝis 2a de Junio 1952.

UNUA KOMUNIKAJO

Duni 1952, la Rega Societo « Brua
Grupo Esperantista » festos sian 50-

jaran jubileon. Por inde memori tiun
tre maloftan fakton en la historio de
la esperantistaj societoj, gi de nun
invitas la belgan samideanaron kaj
ankaŭ siajn multnombrajn eksterland-
ajn amikojn, al la 36a Belga Kongreso,
kiu okazos dum la Pentekostaj tagoj
en la arta e Venecio de la Nordo ^.

La estraro de •Buga Grupo kunvenis
kaj starigis jenan

Lokan Kongresan Komitaton.

Prezidanto : S-ro Ch. Poupeye.
Vicprezidantoj : S-roj G. Groothaert

kaj Fl. Verplancke.
Sekretario : S-ro D. Demeulenaere.
Kasistino : F-ino isabelle Van Parijs.
Konsilantino : F-ino A. Boereboom.
Gazetara sekretariino : F-ino IM.

Willems.
Tiu L.K.K. de nun pripensas kaj

preparas kongresprogramon, kiu ne

HONORA
i. S-ro C. Aaliers (Antverpeno). - 2. S-inu

L. Bernaerts-Toussaint (id.). - 3. F-ino H.
Brark (icl.). - 4. S-ro H. Castel (Bruselo).  --
5. S ino L. Castel (ic.). 6. S ro H. De
Hoedt (Antverpeno). - 7 S ino J. De Hoedt
(nl.). - 8. S-ro M. De Ketelaere (id.). -
9. F-ino H. De Ketelaere (trl.). - 10. S-ro
.1. M. P. Desonay (Spa). - 11. F-ino E. De
Winter (Antverpeno). - 12. S-ino E. Ernst
(Bruselo). - ,3. S-ra L. Everaets (Céroux-
\ lnusty). - c .. S-ino A. Gruslet (Gento).
15. S-rn M. Guyot (Cheratte). 	 16. F-ina
1-I. Hnfl:ens (Antverpeno). -- t7. F-ina NI.
Hellens (ici.). - 18. F-ino M. R. ln:parus
(Bruselo). - :g. F-ino M. Jacobs (Antver-

nur enhavos ĉiujn kutimajn program-
erojn de la Belgaj kongresoj, sed kiu
pro la festota grupa Jubileo entenos
diversajn neordinarajn punktojn, an-
koraŭ pli solenajn aŭ pli agrablajn.
Estas tro frue por pli detale ilin anonci
tie ĉi, sed la partoprenantoj povas esti
certaj de nun ke la L.K.K., helpata de
ĉiuj grupanoj, faros ĉion eblan por
prezenti al ili kongreson vere juhile.an
kaj neforgeseblan.

Ci sube ni publikigas la e Honoran
Kolonon » t.e. la liston de tiuj samide-
anoj, kiuj jam duin la tiuĉijara Kon-
greso en Bruselo, enskrihigis por
Bruo. Ni esperas ke en venonta nu-
mero de B. E. ni povos enpresigi kun
provizore prngramo, duan liston de
tiuj partoprenantoj kiuj bonvolos inter-
tempe s~iri la kongreskotizon de 50 fr.
al la P. C. K. n-ro 3766.98 de Belga
Kongreso de Esperanto. Tiu antaitpago
estas por la organizantoj valora helpo,
pro kio ili antaŭe kaj tutkore dankas.

KOLONO

pen). - 2o. S-ru M. .launu,tte (id.). 	 2 i .

S-ino M. Jaumotte (id.). - 22. S-ra R. .iau-
niotte (ici.). - 23. D-ro P. Kempeneers (Bru
sein). - 24. S-inn D. Kempeneers (id.). --
25. F ino M. Kestens (id.). - 26. S-ino R.
Leent (Antverpeno). - 27. S-ino E. Lefebvre-
Janssen (Brusclo). - 28. F-ino J. Loquet
(Antverpeno). - 29. D-ro R. Macs (Bruselo).
- 30. S- ino G. Macs (ici.). - 51. F-ino N.

Macs (ici.). --. 32. S- inu L. Merckx - I ic.rincx
(Antverpeno). -r 33. F- ino F. Meulemans
(id.). - 34. Fina E. Nacl.tergaele (Gente) .

- 35. l' - inu J. Nachtergaele (id.). - 36. F-ino
S. OLocinski (Bruselo). -- 37. S ro J. Oleffe
(id.). 	 38. S-inu M. Oleffe (id.). - 39. S-ro

Perdu. (Charleroi). 	 .io. S - inn I. Plysun

j ban..io) - 41. S-ro Charles Poupeye (Bru-

) 	 S-ino G. Poupcyc (id.). - 43. S-ru
Piotpeye (id.). 	 44. F-inu Y. Ponpeye

43. S-ino J. Soycur (Seraing). - 46.

I : , Stars -Vandervoorde (Bruselo). - 47.

M. E. Stries (ici.). - 48. S-ro J. C. Von-
es:m onle (Id.). 	 49. F-inu H. Toussaint
(Antverpeno). - 5o. S-ro G. Van den Bossche
(►f t ._ gt. S-ro Cl. Vandevelde (Merelhekc).

S r S-inn M. Vnndevelde (ici.). - 53. S - ru
l' Vandcveldc (icl.). - 54. F -ino 1. Van

Parijs (Sint-Andries). - 55. F -ino Y. Van
Parijs (id.). - 56. S-ru I I. Va,. Rc.ye (Heule).
- 52. S-ino M. Vnndevclde (ici.). - 53. S - ro
G. Vermandere (Antverpeno). - 58. S-ro .1.
Vermeersch (Rncĝo). - bo. S-ro J. Verstrae
ten (Antverpeno). - 6, . S-ru Weyn (Bru
seln). --- 62. S-inn Weyn (id.). -- 63. S -ro
J. Verdier (id.). - 64. S-ru J. Tin:mernlan
(Gente). - 95. S ro L. Van Wassenhovc
(Brui.)). - 66. S-inu M. Van Wassenhcxe
(id.).

ESPERANTO UZATA POR SERIOZAJ CELOJ
Antaŭa rimarko. - La informoj scnditaj al B. E. estas diversaj. Ni ne akceptas tiujn pri

rtbnvscloj kiuj uzas esperanton kiel pretekston. Sed ni ne havas rimedojn par kontroli ĉiujn
intrrnaciajn organizajojn, kiuj uzas Esperanton par diskonigi sin.

Provizora Trukio de Monda Konstitucio. - Advokato Wm E. Baff, el Washington. sciigas

i•• li tradukis par la revuo s Komuna Muvado la verkon kies titolo estas ĉi supro. Tiu revuo

•.tas eldonata de 1Jniversitato de Chicago. kies prezidanto. D-ro Hutehins, estris la komitaton.

klu faris la < Provizoran Trakton .. Interesuloj povas skribi al S-ro Baff, 252, 8th Street

. E. Washington.
Maŝino, mono. kaj mnndpaco. - Tio estas la titolo de sesdekpaĝa lihreto (prezo 2 ^..

bd 8 r.K.) pri < Sorikredito ., eldonita de < - 111e Social Credit C"' ordinating centre. Gordon

♦buse, Carrington Street. Nntingham, Anglujo s. La aŭtoro estas S - ro C. Marshall. Ne estas

et tie loko por raporti pri la ideoj esprimataj en tiu verko; sed ni rimarkigas ke ĝi havas

grandan valoron pro la seriozeco de la pritraktita temo : la uzo de Esperanto por romanoj estas

in tro granda kompare kun ĝia uzo por seriozaj aferoj. La libreto < Maiinu, mono, kaj mond-
peco . helpas por konvinki Ip klerajn personojn, kiuj estas skeptitai pri la taŭgcco de Esperanto

te sciencaj celoj. La lingvo estas tre korekte uzata. Interesuloj sin turnu al F-ino Muriel

"trwart, sekrctariiono (adreso ĉi sapre mentrata).
Somera Universitato, Malmiï r948. - Tio estas la titolo de lihro centokpaĝa eldonita por

1 J. E. A.. des The Esperanto Publishing Company Rickmansworth s. La lihro enhavas la
tekstojn de 9 diversaj sciencaj < prelegoj • faritaj de g kompetentuloj. Prezo 4 ail; afranko 2 p.

Scienca Revuo. - Organo de s internacia Scienca Asocio Esperantista >, (Junio 1940).
Kvardekpaĝa. Tre interesa cĉ por ne specialistej. La propagondo pri Esperanto tre bezonas
rkzemplojn pri la seriozeco dc Esperanto. Belgaj esperantistoj interesiĝis pri tio.

La Aŭstraliaj F_sperantistoj organizas Aüstralian Esperanto-Konferencon, kiu okazos je

3.7 de Januaro 1950, en Melburno, ĉefurbu de I'ŝiato Victorie. Premio (leteroj de Zamenhof)
rotos donacata al la sendinto eksterlanda de la plej bona elsendajo por ekspozicio (salutletero).
poitkartoj, rimsalutoj, turismajoj. k.t.p.). Ordinare, letero bezonas du monatojn por atingi
Aŭstralion.

La movade Lernejo par Civilizacio petas ke < Eŭrop- kaj Moncl-federalistnj • homaramaj
instruistinoj skribu al S-ro C. Cern. MLC-CP-89, Varese. ltalnjn.

Praha. lnteresplena faldprospekto pri la ĉefurho de Cehoslovakujo, bele ilustrita,  topaĝn .
hovebla ĉe Fremdultrafika Unio. Koncumun.a domo. Praha 1.

Karlovy Vary. - Bele ilustrita faldprospekto 6paĝn eldonita de la fama banurbo. Havebla
de centra propaganda kaj informa ofico de Karlovy Vary, .Staru loska. ĉ. 4.
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INTERNATIONALE DISCUSSIE
Indien een Fransman, zegde Tristan Bernard, moet discuteren met een Engels-

man, en diens taal niet volmaakt bezit, is het beter dat hij de schijn geve ze
hoegenaamd niet te kennen. De andere zal trachten Frans te spreken, en de
Fransman zal liet voordeel der taal hebben. Dit leuk gezegde, waarvan het
omgekeerde ook waarheid is, toont aan dat liet een mis gedacht is, of een
fopperij, een internationale hulptaal te willen in voege brengen die slechts zou
gesteund zijn op een gering aantal Engelse woorden.

REÔA BELGA LIGO ESPERANTISTA (A.S.P.C.)

46 – 47

AVANT DE JUGER, RENSEIGNONS-NOUSLA POŝHORLOGO DE ROSSINI
En Pariza, restoracio, la fama komponisto Rossini tiris el sia poŝo helegan

horloĝon, kiun li sonorigis. Cetabla najbaro gratulis lin pri tiu rimarkinda
juvelo. Ci estas donaco de l'Reĝo de Francujo, rimarkigis fiere Rossini; la
diamantoj kiuj ornamas ĝin estas aiitentikaj; se ses jaroj mi posedas ĝin, kaj
de tiam ĝi ne eraris eĉ je unu minuto; ĝi resonoras la horojn, la horduonojn,
la horkvaronojn; ĝi montras la monatojn kaj la tagojn; plie, kian oni Aovas
tiun ĉi risorteton, ĝi aŭdigas la unuajn taktojn de mia verko  « Moizo ».

Admirinda, vere admirinda ĝi estas, diris la nekonatulo; kaj eĉ ĝi estas

admirinda ol vi pensas.
— Kiel ? ekmiris la komponisto.
— Jes ankorait pli admirinda, Car tiu horloĝo havas du pliajn specialecojn,

kiujn, ŝajne, vi ne konas.
Rossini ekskuiĝis : Vi eble ŝercas ?
— Mi ne ŝercas, kaj mi proponas al vi veton : se mi povos konigi al vi

tiujn du specialecojn, la horlogo fariĝos la mia; je mala okazo mi pagos al vi
dekmil « eskudojn >e.

lom malkontenta, kaj eble logata pro la « eskudoj », Rossini akceptis la veton.
Preninte la horloĝon, la nekonatulo turnis malgrandan oran diskon, kiu ŝajnis
esti nur ornamajo, kaj tiel aperigis la portreton de Rossini; samtempe la
horlogo aŭdigis la finan de !'preĝo de « Moizo ».

-- Mi perdis, konfesis la komponisto.
— Mi ne trouzos mian venkon, diris ridetantc la venkinto; reprenu vian

poŝhorinon.
— Sed kiel vi povis diveni la sekreton de tiu maeineto ?
— Tre simple; mi estas Plivée, la konstruinto de via poAhorlogo.

(Tradukita el .x Egipta Gazeto  r.)

La Administrantaro de Belga Ligo
kunvenis la lan de Septembro 1051.

Cài akceptis la eksiĝon de S-ro Tas-
sin el siaj postenoj de Vic-Prezidanto
kaj de administranto kaj dankis lin pro
la helpo kiun li donis al nia movado.

Car U.E.A. plialtigis siajn kotizojn
por la venonta jaro, la administrantaro
fiksis la kotizojn pur 1952, inkluzive
aligon al U.E.A. jene : simpla menhro,
100 fr.; familia membro, 50 fr.; junula
membro, 50 fr.; kadeta membro, 25 fr.;

membro jarlibro, 150 fr.; membro abo-
nanto, 240 fr.; membro subtenanto,
350 fr.

D-ro Kempeneers raportis pri la  ,,,,, 0
36a Universala Kongreso en Munkeno.
Diversaj planoj por karavano al la
37a Universala Kongreso, en Oslo, es-
tis priparolataj.

La Administrantaro fiksis gvidliniojii
pur la venontaj kajeroj de Belga Espe-
rantisto.

n 1920, Paul Otlet, directeur de
y'ttut international de Bibliographie,
:e Sénateur Henri Lafontaine (Prix

1 pour la Paix) organisèrent à
Iles un Congrès des Associations

ruationales. On y discuta la ques-
ii des langues dans les assemblées

internationales. 11 y eut une proposi-
tion en faveur de « l'anglais, du fran-

. s et de l'allemand, avec pr+édomi-
amice du français », et une autre en
laveur de l'esperanto seul. Le Congrès
adopta la résolution suivante : Consi-
dérant la nécessité de plus en plus
grande d'une langue auxiliaire inter-
nationale, le Congrès des Associations
Internationales exprime le voeu que
tous ceux, qui reconnaissent cette né-
cessité, se rallient, pour réaliser ce
grand progrès, à l'important mouve-
ment qui a pour but de propager
l'Esperanto, en ajournant toute espèce
d'amélioration, s'il y a lieu, jusqu'au
moment où la langue internationale
sera adoptée officiellement par les
gouvernements. Cette décision s'expli-
que par le fait que les participants au
congrès avaient eu l'occasion de con-
stater la vateur de l'Esperanto en
écoutant une conférence faite en cette
langue par le Docteur Corret, de Paris,
sur « La télégraphie sans fil ». Les
sceptiques au sujet de l'Esperanto ont
ainsi pu reconnaître que leur scepti-
cisme n'était pas justifié.

La même année (1920), le Général
Leman, membre de l'Académie Royale
de Belgique, publiait dans la « Belgi-
que Coloniale » une énergique protes-
tation contre l'apathie des gouverne-
ments au sujet de l'Esperanto. Cette
indifférence, disait-il, est vraiment na-
vrante et montre, plus encore que les
guerres, l'odieuse barbarie oit croupit
l'humanité.

En 1921, trente-neuf savants, tous
membres de l'Institut des Sciences de
Paris, publièrent un manifeste préco-

nisant l'enseignement de l'Esperanto
dans les classes de sciences, ainsi que
son emploi dans les congrès interna-
tionaux et dans les publications scien-
tifiques à faire connaître â l'étranger.

En 1922, l'assemblée générale de la
Société des Nations approuva le rap-
port (A5, 1, 1922) de son Secrétaire
Général, établi après une enquête mi-
nutieuse sur la question d'une langue
auxiliaire. Ce rapport constate que la
grande valeur de l'Esperanto n'est pas
seulement théorique, trais qu'elle est
sanctionnée par une longue pratique;
qu'il est parlé dans les congrès annuels
internationaux d'esperantistes de na-
tionalités très diverses; qu'il possède
une abondante littérature en oeuvres
originales et en traductions, outre de
nombreuses revues, des manuels et
des dictionnaires pour presque toutes
les langues. Parlant des imitations de
l'Esperanto (qui trente ans plus tard
ne sont encore que théoriques), le
rapport reproche à l'une de compliquer
la grammaire, et aux autres de ne pas
réaliser, comme l'Esperanto, le maxi-
mum de 'simplicité et de facilité pour
tous les peuples, tant orientaux qu'oc-
cidentaux. (C'est en effet une langue
mondiale qu'il faut.)

De 1922 à 1939, l'Esperanto s'est
répandu considérablement dans tous
les pays. Mais sous le régime nazi, en
Allemagne, et ensuite dans les pays
occupés, son mouvement a été para-
lysé. Depuis 1946, il a repris vigueur
et se trouve maintenant comme en
1939. II appartient aux intellectuels de
l'épauler sérieusement: en ceci connue
en d'autres domaines, l'attentisme est
un obstacle au progrès.

I.e secrétariat de la Ligue Royale
Belge Espérantiste (17R, avenue Peter
Benoit, Merehelke-lez-Gand), satisfera
volontiers aux demandes de renseigne-
ments complémentaires que la notice
ci-dessus pourrait provoquer.
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TALENCHAOS - HET ENGELS ALS WERELDTAAL ?
(rrnar < Esperanto, de taal der wetenschap », van Dr t I. A. A. von der Lek

en Dr G. F. Makkinb.)

ORGANO DE LA JUNULARA SEKCIO DF

NIA V O C O REOA BELGA LIGO ESPERANTISTA —

Het is al zover gekomen, dat men
van twee kwalen, beide moet aanvaar-
den; in de eerste plaats, eist de talen-
studie al te veel tijd van de natunr-
onderzoekers en filosofen, hetgeen hen
in hun werk belemmert; in de tweede
plaats, dreigt de wetenschap haar in-
ternationale universaliteit te verliezen,
die door de eeuwen heen haar essentie
was. » Met deze woorden, treft Pro-
fessor Bjorn Collinder, hoogleraar in
de Fins-l -longaarse talen te Upsala, het
talenprobleem der wetenschap in zijn
kern.

Het valt niet te ontkennen, dat het
drie-talenstelsel, dat door de weten
schap is aanvaard, een achteruitgang
betekent tegenover de toestand der
Middeleeuwen, toen het Latijn de eni-
ge voertaal was.

Het stelsel van drie talen kon een
aanvaardbare oplossing zijn, wanneer
iedere onderzoeker tenminste één er-
van zo goed machtig was, dat hij er
gemakkelijk in kon publiceren en er
zich mondeling vlot van kon'hedienen.
Van de andere twee zou zulke kennis
kunnen volstaan, als nodig is voor het
lezen van een tekst en het volgen van
een gesprek. Deze toestand zou drage-
lijk zijn, al is hij bepaald minder goed
dan die der eentaligheid.

De huidige talenchaos is er een be-
wijs voor, dat zelfs dit drie-talencom-
promis slechts een illusie is. Zij, die
Itet voorrecht hebben, begaafdheid te
bezitten voor het beheersen van één
of meer talen, kunnen zich vaak niet
voorstellen, dat deze chaos voor het
grootste deel voortspruit uit onvermo-
gen. Dat men er de voorkeur aan
geeft in zijn moedertaal te publiceren,
moet worden beschouwd als het ge-
volg van een natuurlijke gemakzucht;
het schrijven in het Frans, het Duits of
liet Engels zou, of te veel tijd en

moeite kosten, of de medewerking var
een vertaler noodzakelijk maken.

Bovendien is het niet gernakkelijl
een goed vertaler te vinden, die ool
op de hoogte is van de wetenschap
pelijke terminologie en in staat is de
bedoeling van cie auteur juist weer te
geven. Ook zijn aan liet vertalen soms
hoge onkosten verbonden.

Pogingen om het drie-talenstelsel
in ere te herstellen, zullen vruchteloos
blijven, omdat dit van een te groot
aantal onderzoekers een te grote opof-

fering van tijd en inspanning zou ver-
gen, die zij aan hun wetenschappelijk
werk niet kunnen of willen onttrekken .

Wel heeft men het compromis gemak-
kelijker aanvaardbaar menen te maken,
door het Spaans of het Italiaans als
voertaal te erkennen. Het zal niet lang
meer duren, of men zal verplicht zij
ook het Russisch als wetenschappe
lijke taal toe te laten. Met al deze
uitbreidingen, wordt de chaos er ech
ter slechts groter op.

Het Engels als wereldtaal. Men
mene niet, dat het Engels overal en
door elk volk op dezelfde wijze wordt
uitgesproken. Een Amsterdams hoog-
leraar, die het « Pacific Science Con-
gress » meemaakte, heeft vastgesteld
dat Engelsen, Amerikanen, Canadezen,
Australiërs en Nieuw-Zeelanders moei-
te hadden elkaars voodrachten in het
Engels te volgen. Verder weet iedereen
hoe vreemdelingen het Engels kunnen
verminken, dat het onverstaanhaar
wordt. Deze taal is voor universeel
mondeling gebruik niet geschikt. De
moeilijke uitspraak is, ten dele, toe te
schrijven aan het feit dat éénzelfde
klank op zoveel verschillende mani( -

ren wordt geschreven, en omgekeerd
éénzelfde letter zoveel verschillende
uitspraken heeft.

En c Le Moustique », grava radio-
revuo, ni legas, su r) rubriko « Savez-
vous ? » (Cu vi scias ?), artikoleton,
kiu komenciĝas jene :

c CU VI SCiAS... ke, de la 4a ?is
la i la de Aŭgusto, la verda kaj blanka
flago kun verda stelo flirtis, apud la
Ruĝa Kruca flago, en la bieno nomita

Muelilo de Chevlipont » en Villers-
la-Ville, duin la Esperantista Kampada
Periodo, organizita de la Kadeta Sek-
cio de la Ruĝa Kruco de Belgujo ? »

S-ro Pilloy regule prizorgas en tiu
revuo, — presata ĉiusemajne 282.000
ekzempleroj, — esperantan ruhrikon,
en kiu li speciale priatentas la esper-
antajn radio-elsendojn. Li vizitis di-
versfoje la kampadantajn esperantist-
ojn kaj raportis pri tiu « semajno »
kaj ĝia gvidado.

Diru ni, ke ei okazis sub la estrado
de la vic-prezidanto de nia Belga Ligo,
S-ro Maur. Jaumotte, kiu gin inciatis
en sia funkcio de Nacia Kunkomisaro
de la Kadetoj de la Rua Kruco. Li
tamen akceptigis en ĝin ne nur siajn
« kadetojn », kiuj iani lernis nian ling-
von, sed ankaŭ gejunulojn aparten-
antajn al aliaj movadoj, inter aliaj al
la neutra kaj katolika skoltaj movadoj
kaj eĉ neapartenantajn al kiu ajn junu-
lara organizaĵo.

Meze de la granda familia rondo,
kiu pasigis, en tiu pentrinda bieno kun
akvofalo kaj trafluanta Thyl-rivereto,
plej gajajn tagojn, la esperanta sekcio
konsistis el proksimume dudek junaj
geesperantistoj, venintaj precipe el la
antverpena kaj bruĝa regionoj.

Por helpi al la sukcesigo de tiu unua
provo, la organizanto estis petinta la

kunhelpon de F-ino Ilelnti Veldhuyzen,
la simpatia sekretariino de « Tutmonda
Junular-Organizo », kiu ĉeestis la es-
perantan semajnon kaj plej vigle klo-
podadis por alkutimigi la partopre-
nantojn al parolado de nia lingvo.

Dum la vesperaj Kampfajroj, la es-
peranta grupo ankaŭ aüdigis divers-
foje esperantajn kantojn. Kaj, nedub-
ehle, la aŭdado de nia lingvo, kiu estis
regule uzata ĉe la oficialaj ceremonioj
ĉirkaŭ la flago kaj kiun i•iu povis --aŭs-
kulti dum ofte laŭtoj interhahiladoj
inter la kampestro, F-ino Veldhuyzen,
kaj aliaj, faris ne nur grandan, sed
dai ran impreson sur la aliaj éeest-
antoj.

Pri la flirtinta Esperanto flago, ni
povas aldoni ke ĝi, ĉiumatene, estis
solene levigata, antaŭ la tuta kamp-
adaro, kune kun la Ruĝa Kruca flago,
je du stangoj ĉe la enirejo de la Bieno,
tutapude de la .loseo, duan belga kaj
kadeta flagoj supreniris i e stango en
la mezo de la centra herbejo.

Kaj por fini, ni ankoraŭ povas
citi, ke, dimanĉe, okazis vizito de
dudeko da gemembroj de « La Verda
Stelo », kiuj estis akceptataj kaj gas-
tigataj de S-ino Marg. Jaumotte, kiu
funkciis kiel « first lady » de la kampo.
Ciuj ;;uis plej belan sunan tagon, dum
kiu ili vizitis ne nur la bienon, sed
ankaŭ la ruinojn de la Ahatejo de Vil-
lers-la-Ville, sub esperanta gvidado !

Se tiu unua klopodo iam povis Tiujn
kontentigi, la organizanto tamen in-
tencas rekomenci ĝin proksiman jaron
en ankoraŭ multe pli taŭga maniero.

Ni esperas ke li sukcesos !-
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PASO POST PASO EN ESPERANTO

Dun, sia insta Lunsido. Ia Administranto) de Bella Ligo Esperantisto

decidis presigi lecionon pri Esperanto vn ĉiu n umero dec Bella Espe-

rantisto s.

BELGA KRONIKO
mon Ekkon i vian urbon s kaj kondukis pli

ol tridek gemernbrojn tra la urba centro, do-

uante al ili ĉiujn klarigojn, kiujn ili iam clevos

ripeti al eksterinndnnoj. Estis sukceso je Ĉiuj
' idpunkloj. ankaŭ je tiu de la intereso kreita

Ĉc la prcicrpasanta publiko

La 3an de Aŭgusto, F-ino 1 -ielmi Veld-

huyzen &estis la parolatan ĵurnalon kaj sa-

lutis la kunvenon kaj. la postan lagon. nral-
fermiĝis en VilIer-la-Ville la esperanto jcmu-

Inra c semajno s, kiun. dimanĉe, vizitos

rludeko da Verdstelanoj. Kelkaj raportis pri

tiu vizito dum la kunstdo de la toa, prezidita

de S-ro De Ketelaere. La t7an. F-ino Henny

De Ketelaere raportis pri la kongreso de T..1.O.,

duin S-ro M. Jaumotte priparolis la esperantan

junuloran kampadon. La 240n, S-ro Van

Eynde kaj S-inoj 11. Schoofs kaj J. De Hondt

raportis pri la Universal e, Kongreso. dunr

F-ino De Ketelaere refaris sian paroladon de

la Oratora Konkurso. La 3 tan, F-inoj De

\\'inter kaj Vanisterdael kaj S-innj Balleux

kaj De Naeyer rakontis pri siaj ferioj en la

< Bela Fritncujo s.

Programo de lo nenontaj konsiloj.
Ciuvendrede, en c Witte Leeuw s, Frank-

rijklci, je la 20 h. ;o
Septembro. — i.a Ian. parolata ĵurnalo: la

t 4an, < Nia Libertempo s (3a serio): la 2 tan.

cl Ia historio de e La Verda Stelo (kun
ckspozicio); sabaton la 22an. Mitulvesper-

manĝo, je la 20a h., en c Rude Hoed »; la

28an, amuza vespero (kun ludoj kaj kon-

kursoj).

Oktobro. La sana parolata ĵurnalo; la

t2an, parolsdo de F-ino 11. 1lofkens pri

e Steloj s ; la tgan, filiuprezentado de S-ra '

Van Eynde; sabaton. la 2oan, je la 2o1.1 h..

Aütuua Bain; la 26an, parolndo rlc S-ino

Leeat, c Sekreta Egiptujo s.

,^ nt^ernrn.' h — l a zan, parolata jurnalo.

Esperanto estas lingvo. Esperanto
estas facila lingvo internacia. Ûi estas
lingvo elpensita de D-ro Ludoviko La-
zaro Zamenhof.

Tion ni ĉiuj scias. Ni konas ankoraŭ
aliajn detalojn pri nia !ingvo. Ni ĉiuj
Aatas Esperanton, ni eĉ amas gin. Sed
Cu- ni ĉiuj sufiĉe bone konas kaj uzas
gin ?

Jen du demandoj, je kiuj ne ĉiuj
membroj de nia Ligo kuragus res-
pondi : Jes !

Ni do decidis helpi niajn grupanojn.
Denun aperos en r`iu numero de nia
liga bulteno leciono pri Esperanto.

Ni ja en kurso rapide lernis la 16 re-
gulojn de la gramatiko. Ni lernis ankaŭ
kelkajn vortojn, kelkajn radikojn. Nia
profesoro, nia kursgvidanto, instruis al
ni la signifon kaj la utilon de la afiksoj,
tio estas la prefiksoj kaj la sufiksoj.
Ni mem konstruis novajn vortojn kaj
ni eĉ rapide konstatis, ke ni, post mal-
multe da lecionoj, estis jam sufiĉe
vortriCaj. Ni konstruis kelkajn frazojn;
ni parolis Esperanton !

Poste venis la kunsidoj de la grupo.
Ni ĉeestis tiujn kunsidojn: Ni ankorafi
ĉeestas tiujn kunsidojn. Sed ni ne
multe, ni ne ofte parolas Esperanton.
Multaj novuloj evitas paroli nian ling-
von. « Ke la malnovuloj parolu ! Ke
la malnovuloj paroladu ! »

Sed bedaŭrinde ni iufojc « devas »
paroli. Kaj tiam ni ofte halhutas. Ni
halbutas, Car ni ne alkutimigis al flué
bahilado en Esperanto. Kaj se — duni
la kurso kaj dom la ekzameno — ni
pensis pri la malgrandaj kaj facilaj
16 reguloj, ni nun konstatas... ke ni
jam multe forgesis.

Jen do necesas denove iom studi,

iom labori, ĉar Esperanto estas lingvo.
estas facila lingvo internacia. Sed

lingvon oni devas studi kaj uzi. Oni
devas paroli kaj skribi gin. Oni devas
legi ĝin kaj gin kompreni.

Kaj oni devas ree lerni kelkajn gra-
matikajn, kelkajn lingvajn principojn
ĝeneralajn, kiuj estas samaj en Ciuj
lingvoj sed pri kiuj ni ne plu pensas.
kiam ni parolas nian gepatran lingvon.

* * *
Tial « Belga Ligo » donas al vi la

okazon lerni tion, kion vi hezonas.
La kurso ne estos ordinara kurso. (ii

ne estos kolekto da lecionoj, ordigitaj
unu post la alia kaj destinitaj al per-
sonoj kiuj ne jam lernis Esperanton.

'ii estos kolekto da rimarkoj kaj
aro da ekzercoj. Car ni bezonas ekzer-
cojn. Kaj « Belga Ligo » esperas ke,
kaj la novuloj, kaj multaj malnovuloj
atente legos la kurson kaj ne nur legos
sed ankaŭ iomete• lernos kaj laboros.

« Belga Ligo » esperas ke eĉ dum
grupkunsidoj oni priparolos la kurson,
kies titolo « Paŝo post Pago » havas
sian signifon. Ôi signifas ke « paAo
post paŝo » ni - venkos ĉiujn malfacil-
ajojn.

Kaj jen la unua praktika ekzerco :
ni laütvoĉe legu la ĉi-supran tekston.
Unufoje, du- aŭ tri-, air 	 se necese
dekfoje, j is kiam ni elparolas ĉiun li-
teron kiel ni lernis dom la kurso. c;is
kiam ni metas Tiun akcenton dam
sur la antairlasta silabo de la vorto.

Kaj se ni faros tion senerare, tiu
enkonduko jam havis grandan utilon.

La unuan veran « paŝon » ni trovos
en la proksima numero de « Belga
Esperantisto ».

H-. S.

\\-IVFRPENO
Esperanto -Grupo « La Verda Stelo ».

(I oitĉeknunrero : 720.54)

Lt tan de Junio. okazis komuna vespero

11111 Ir, lilatelista klub0 « Mes Tienbres », kun

peroladetoj de S-roj Rietjens kaj Vos. kiu

krome montris interesan eks jwzicion. La San,

,tnse•kve S-ro Balleux, F-innj H. Toussaint

in) Heyens kaj S-ro Vercruysen, kit, tion tut,

parkere (;reis, rnpense promcnadigis nin tra

In centro de la urbo. La t5an, vizitis Antver

penon, la pariza c Trio Dolces (La Kolonrh

Innj), tri agrablaj Fantaziistinoj de la Franra

kunto kiuj, post deklarnado de S-ro Vernn,y-

ten kaj kantado de S-ro Peeluran, plerrigis,

plej amuzo kaj arre. vesperoir organizitan pur

ĉiuj EKI-nnoi. i.a 220n. S-ro Verhoeven paru-

Jadis interese pri birikladn. post kio S-ro

Chomette, cl Los Angeles, edza de nia iazua

metnbrino Germaine Van der Veken, paro -

Jadis pri c Usono ». La 290n, sekvis la

cliplomdisdono de k printempa kurso gvidita

de la prezidanto. Akiris la diplomon : Finoj

N. Batslé, Louisa Dacnen, S-ino De Vriese,

F-ino L. Kuylen. S-ro J. Lacnen, S-ino J.
Mets, S-roj J. Monturirail, FI. Rottiers. H.

stuff. S-ino L. Timmerman, S-roj J. Tuer

Iinrk, Van den Haute. J. Van der Linden,

G. Van der Poel, J. Van de Velde. F'-ino

R. Vanistendael. S-roj .1. kaj W. Van Ne-

reaux, U. Verjans, F-ino V. Verryekcn, S-ro

W. Weyts, kaj. el Sta Nikolao, F-ino J.

Vermeulen. S-inu S. De Vriese, nome de Ia

gelernintoj. kaj S-ro M. De Ketelaere, nome

de la estraro. dankis la prezidanton kaj gra-

tulis la diplonritojn; duin S-ro R. Van Eynde

montris helegajn Filmojn.

Let ban de Julio, okazis la kutima parolata
j u ttalo kaj schaton la Ian. halo okaze de la

disobligo de la grupa rnenrhraro.

S ro M. ,launrntte Faris paroladon pri l.^

< Atombombo s, kaj la 2oan, okazis intima
kunsido dum kiu estis anoncata In vizitoj de

Franeoj kaj angloj, survnje al la T.J.O.•kon-

greno en Haarlem. Okazis, je ilia honoro,

apartaj kunsidetoj kaj diversaj gcme,ubroj ilin

kondukis Ira la urbo. La 27 art. S-ro Ver-

stracten efektivigis < surstrate y la progra-

i'iR UZO

Bruĝa Grupo Esperantista.
(l'oátĉeknu nnxu 4835.33)
La somera eleruenta kurso estis daŭrigas,,

dum la unua horo de ĉiu kunveno, esccptinte

kvar kunvenojn dum la Ilbertempo. La dua
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parto de ĉiu kunveno estis dediĉata al diversaj
lernigaj ludoj kaj ekzercoj. Speciale tuenciinda
estis la kunvenoj : la 5an de Junio, kiam
okazis vigla triopa interparolado kun posta
publika raportadoi la 19an de .Junio. kun
interesa debato pri stmbanado: la 26an de
Junio. kun vizito de la Neclerlandaj sn midean-
inoj F-inoj Mien kaj Joke van Ninnes el Den
Flelder; la 3an de Julio kun vizito de S-ino
Bcrnaert-Toussaint kaj de F-ino Toussaint.  am-
baŭ el Anlvcrpeno: la t7an de Julio, kiam
aperis la unua numero de la parolata gazeto
de la grupo.-Tiu unua pruvo bonege sukcesis
kaj la ĉeestantoj postulis pliajn aperojn de
la gazeto en la estonto. La 1 _ian de Aügusto,
r-inoj Y. Poupeye. Th. '.%lissiaen kaj J.
I-lécy. kaj S-ro Karlo Poupeye raportis pri sia
partopreno en la Esperantista Semajno de
Villers-la-Ville, en la Kampadejo de la Ruĝa
Kruco, sub direkto de S-ro Jaumotte. 2iau
de Aŭgusto. okazis kuna promenado laülnnge
de la lumigataj kajoj ĝis la Minnewater. La
28an de Aŭgusto, pro ncdisponebleco de la

kutima kunvcnejo. Ia kunsido cst eptc okazis
en salono de < Taharin s.

Kroni tio estas ankaŭ n'encancla : diniau-
éon 24an de Junio. ekskurso al Dan une okaze
de historia sekvantaro: dimanĉon 8an de Julio.
partopreno kun la grupa (laga en sekvantaro
Okaze de la kongreso de la Suboficiroj en
Bruĝo; la 28an de Julia. vizito de du Aŭs-
traliaj santiideaninol, F-inoj Marie Day kcej

Edna Dash cl Sydney. survoje al lunkeno:
la 3oan de Julio, vizito de S-ro Verntandere
cl Antverpeno, kaj la 7an de Aŭgusto. luttaga
ekskurso laŭ In trnnivojoj Bruĝo•Knokke-De
Panne.

lrrogra -no de la nenontaj ûnnsidoj.

Ordinara kunveno, ĉiuraurde je la 200,
en Ia sidejo < Gouden Hoorn - Cornet
d'Or s. Duni la unua horo de ĉiu► kunveno :
leciono de la elenienta kurso. Duni la dun

horo :
Septembro : 4an : Kunmetado de la grupa

programo: t Ian : Debatn por aŬ katilraŭ
edziĝo, rezervita al gefraŭloj: '8an 	 Paru-
lata gazeto; 25au 	 Karta vespero.

Oktobro : 2an : Legaclo de Belga Espe•
rantisto; 9an : Parolado pri Elektroniko cle

Sro Karlo Poupeye: tóan : parolata gazeto.
23an : Kanto vespero: 3oau : Ilumoraĵoj-

Norent bru : tian : Surprizparolado de S-ino

Verplanc ke. t 3an : Triopa interparolado kun
posta raportado. 2oan : Parolata gazeto. 27an:

kantu vespero.

GRAVAJ SCIIGOJ :
Sabaton. la 29m1 de Septetiihro, je la 20a.

en la knnvenejn, publika p:,rulado, en Necler-
lando lingvo, de S-ro Maurice Jauutoite. Vie-
Prezidanto de R.B.L.E., pri Espenruto Iroj

Ruáa I'.ruco. Alkonduku interesehlajn per-
sonojn I

Mardon 200 dc oktohro, je la 30a en la

kunvcnejo, komenciĝns nova elenssnto Issas°.
Ciu membro konsideru kiel devon alkonduki
almenaŭ unu novan lernantoit. Estas nia ĉefa
se ne lasta eblecn por varbadu antaŭ nia
Jrrhmien kaj Kongresa Jaro. Ciu do faru sian
tutan ehlun , nu la persona propagando efikas.

Post plenunm° de tiu esperantisla devu,
niaj membroj trovos plej agrablan distron en
la granda BALO. kilt okazos schaton. 27an
de oktobro. je la 11 a horo en la dancejo

s '1-abarin s.

BRI ; SELO
Esperantista Brusela Grupo.

(l'oiiieknnmero 1230.48)

La 18an cle .lur>iu, okazis nia linkursa
festo. Gin agrabligis S-roj Van der Stempel
ĉe pinnokrlo kaj Genin per nlemvrrkitaj
poemoj. i.a Prezidanto. per emociigaj vortoj
alparolis la novajn Esperantistnjn. La tri
genranpupistoj prezentis novan teatraĵon kun
ĉiam pli helaj geaktoroj• La niultnonihra
ĉeerstuntaru disiĝis post kantu de la Espero.
Dum la Iihertempa periudo, S-ro Genin kon-
duki* gajajn vesperojn. F-inu Vernissas el

Rotterdam vizitis nian grupon kaj vigle rapor-
ti; pri la Kongreso en Hispanujo. Sukces-
plena pnroladn de l'-lito Kestens pri Bli.
bliografin de Esperanto s kaj raportoj de Ia
partoprenitttoi al la 36a l iniversala Kongreso
Fermas tiun ferian sezonon.

Proarantoj de in esiuniu j I n nrenoj.

Ci iu hndc je 20.30. F.jo : Brasserie St-Mar-
tin, 38, Place du Grand Sablon. Grote
Zavel.

Septembro. — La aan parolata ĵurnalu;
la 1o11n, S-hut Couvreur s Bcla Korsiko s ;

fel 17an : Komenco de perfektiga kurso gvi-
data de S-ro D. Van der Stempel: la 24an,

te Petit ' Televidado s.
Oletobru. La tan, je t8 li. 3o : mal-

fermo de elementa kurso gvidata de S-ino
Lunst; je la 20 h. 30. Parolata ĵurnalo:
poste. clisdono de la premioj al la laŬreatuj;

la 8eu i. F-ino Obe tinski s Auto kaj kuirar-
tu s: la 15an, S-ro Van der Stempel s per-
lektiga kurso s; dimanĉon la 21an. je la 131,
ris Restoracio < Bedforel ., 133, rue du
Misli (Suda strato), jara festeno honoro al
S-ino Elly Staes, kiu lestas sian dS1aran
Esperantista' juhileon. 1.a prezo de la fes -

lento estas 125 fr. (trinkniono enkalkulita),
sumo pagota sur la puxlĉekkunlon 2368.04 de
S-ino J. I'lysou, ►85, rue Jourdan, St Gilles:
la 22an. S-ro J.C. Vandervourde «La al>elojs:
la 29an. S-ino Ernst s Aventuroj de ses
viroj tra la Pacifiku sur Kon-tiki s.

Novembro. 	 La 5/111, paruluta ĵurnalo:
la 12nn, S-ino ‘Veym < gajeco tra la l'ie-
t rio s ; la taan, perfektiga kurso de S-ro Van
der Sterupel; la 26an, S-ro Castel s Kar-

nieno s.

Decembro. La aan. parolata ĵurnalo; la
Won, S-ro Verdier s helikopteroj »: la 17an.
D-ro Kempeneers prezentos filmojn pri an-
Iaŭaj kongresoj; la 24an kaj la 31an, ne
okazos kunvenoj.

Januaro 1932. -- La jan, parolata ĵurnalo:
la t4an. S-r., L'Host Cielaj kuriozaĵoj: la
2r an, perfektiga kurso de S-ro Van der Stem-
pel; la 28an Generala Jara kunsido: raporto
de In komitato; elektoj.

VERVIERS
Ce Ia fino de Aŭgusto okazis kunveno de

nederlandaj esperantistaj kun membroj tic la
esperantistaj grupoj de Lieĝo. Huy, Spa kaj
Verviers.

Diversaj temoj estio priparolataj. S. -ro
Koene, blinda samidcano de Verviers'a
Grupo, faris raporton pri la Universala Kon-
green de Esperanto en R'lunkc00.

Post prornenado Ira la urbo, la partopre-
nintoj revenis ĉe la ejo de la Grupo kaj
distraĵa vespero finis titan agrablan tagon.

Esperanta korespondkurso ĉe la belgaj
protestantoj.
La internacia esperantista protestanta ligo

K.L.L.I.) organizas komence de oktobro es-
perantistajn korespondkursojn. Por inlormoj
oni sin turnu al : Boite postale n° 25, Her-
stal I. aldunante poŝmarkon por responda-
sranko.

Ce la sama adreso la interesuloj povos peti
senpage provekzempleron de s Dia Regno s,
la oficiala organo de K.E.L.1.

En nia Esperantista familio.
— Ce Ges-roj Verdier, la tian de Septent-

bru, naskiĝis filino nomita Dominique. Niajn
korajn gratulojn al la feliĉaj gepatroj-

-S-ro Jean Oleife, malnova membro de
Brusela Grupo lestis sian jubileun post 40
jaro laboro en la sama Blanke. Je tiu okazo,
h fariĝis fakestro kaj oni organizis festeton
je lia honoro. Ni prezentas al la jubilcantu
niajn ĉien orajn gratulojn.

NEKROLOGO
le la fino de Aügusto mortis en Kapellen,

83jara, S-ro Louis Ritschie, honora ĉefdirek-
toro de la oficistaro de la antverpena urba
ariniiuislrario, kaj unu el la plej malnovaj
esperantistoj helgaj.

Antaŭ la tmuri monduiilito, li estis ano
de la intertempe malaperinta . Aniverpena
Grupo Esperantista s kaj. en 191 t, li estis
unu el la s Sepo par la Sepa s. la L.K.K.
de la 7a Universala Kongreso. •

Post la unua niondmilito, li tuj aliĝis aI
s La Verda Stelo z,, kies fidela membro li
restis.

Kaj kiam, en 1928a, nova L.K.K. estis
organizonta la 20an Uuiversalan Kongreson,
S-rn Ritschie denove iĝis membro de ĝ i.

Sindonema esperantisto, agrabla kaj afabla
homo. li lasos inter la belgrij. kaj precipe la
antverpenaj geesperantistoj, memoron de
granda amiko, kiu forlasis ilin.

Belga Esperantisto kaj la Estraru de Reĝa
Belgo Ligo Esjerantista prezentas al liaj fa-
milianoj la esprimon de siaj plej sinccral
futlehraj sentoj.
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ANONCETOJ
— S-ru Roman GLUCKHER, Brauucg-

gerstr., 38, Konstanz a.R. (Gc_rrnanujo).

2 t jara komercisto deziras korespondi kuit

belgaj samideanoj.
— S-ro Fruntisek JANSKY, Mostecke. 3.

Praha iil, Cehoslovakujo. deziras korespondi

pri internacia politiko, kooperado, re l igiaj

problemoj (faroprodukta aplikado de kristaneca

idealo en praktika vivo), pacifisrno kaj 1k01-
tismo. Speciale interesas lin sindikatana,

bibliotekarista gazetista kaj populklcganta aŭ

kultura probleiuuj.
S-ro Hans WANJURA. 23. Harpcn-

Feld - Post Bad Essen (Germanujo) deziras

korespondi per ilustritaj poititkartoj.

—S-ro Eugeniusz OSTROWSKI. kowvicz,

'11. 7,ymierskiego. Polujo. 2ojara fraŭlo. kato -

liko, deziras korespondi kaj interŝanĝi vidaĵ-

kartojn kaj poŝtmarkojn.

— Societo de Britaj Esperantistnj lnstruistnj

okazigos Paskan I..ernejon en la bela mar-

borda urbo. Folkestone, Kent. de  In t 2a gis

la i9a de Aprilo 1952. La celoj estas pliai-

tigi In nivelon de la lingva uzado pere de

gviditaj rondoj. diskutadoj, prelegoj:  kaj in-
terkwligi geisntruistojn. Alilandaj gekolegoj

estas koro akceptotaj. La loko estas elektita
ĉar ĝi estas facile atingeblu, kaj ĉar ni tie

povas disponi pri tre komforta lioteleto. i.a
kosto estas de £ 5 - 5 -o ĝis £ 6-6 -o leu la

ĉamhro. plus enirpago 5ŝ. Necesas aliĝi frue.

Skribu al la Sekretario. F-ino V.C. Nixon.
183, Woodlands Park Road. Birmingham, ĵo

(enmetu respondkuponon).

BIBLIOGRAFIO
J. E. RODO : Ariel. cl hispana lingvo

tradukis M. F. ML`NENDEZ, cldonis Urug-

vajo Esperanto - Societo, Montevideo.

C,i estas unu cl l,r ĉefaj urugvajaj verkoj.

skribita en la hispana lingvo. Ci estas la unua

kiu vere famigis la nomon de RODO en

ĉiuj hispanlingvaj landoj.

estas romano : Ce la finiĝo de lerneja jaro.

Ne estas eble rakonti la verkon. Csi ne

iu universiteta profcsoro kunigas, en sian

studoĉambron, por arliaŭa kunven°, ĉiujn

siajn lernintojn, kaj li alparolas ilin.
Tiu parolarlo clonus al la profesoro okazon

esplori la problemojn de la vivo laŭ iliaj plej

diversaj flankoj kaj doni al In lernantoj
taŭgajn konsilojn pur ilia sinleno en la tuj

venonta vivo.

La profcsoro esprimas siajn opiniojn pri

temoj ĉiuspecaj, filozofaj kaj praktikaj. Li

elverŝas riĉegan trezoron de abundcga scio,

kaj per egala scrcneco li pritraktas la tem-

pojn, la popolojn. la aŭtorojt► kaj la verkojn

plej diversajn, antikvajn kaj nunjn.

La traiiukinto bedaŭrinde provis konservi

en Esperanto la fratan konstrunn kaj la dir-

manieron de la hispana teksto. Pro tio mi

opinias ke 'malmultaj estos la Iegantoj kiuj

sukcesos legi la tutan libron kun plezuro.

L. G.

VETTER, L. La 13. mortis, kriuiinalro-

mano kiun el la germana lingvo tradukis

Huns Borschcrt. 161 paĝoj: 12.5 x t8 cn1.,

duontole bindita. 6.5o gernlanaj markoj. El-
donita de Borsehert kaj Rieniasch. Bamberg

(1950); havehla ĉe Ziegler Verlang. Mün-

chen-Pasing.
Mi jus finas la legadon de la supro men-

ciita libro. Mi min sentas tnaltrnnkvila. Mi

jam ne dormis la lastan nokton kaj mi

divenas ke Ia venontan mi ankaŭ pasigos sen

dormo. Plie. mi dronas en .aspekto ĉiuspeca.

Se mi ion manĝas nŭ trinkas. mi min deman-

das ĉu krima mano ne metis venenon en ĝin.

Konsekvence, mi suspektas miajn konalulojn,

proksimulojn. kaj eĉ mian parenc:aron kc iii

volus murtigi min. -
Do. se vi intencas pasigi sendormnjn nok-

tojn, se vi volas havi la impreson ke ĉio,

kion vi trinkas aŭ manĝas havas guston de

amara veneno, se vi enias perdi la konfidon

al ĉiuj. kir.lj vivas kun vi, mi donas al vi

taŭgan konsilon : vi leku « La 13. mortis s.

La verkon oni legas facile kaj in teksto

estas konvena.
Bedaŭrinde kelkal strangaj Formoj, kelkaj

movaj vortoj. kaj ankaŭ kelkaj maloftaj pre-

seraroj malagrabligetas la rakonton.
L. GENIN.

NK 1.10 po numero (N" kostos Fr. 8. — ). —
Serio I konsistas el

I Glück. — La grandaj filozofoj kaj
la universalia lingvo.

tl M. J. Lermontov es D. N. Mamin-
Sibirjuk. — Rusaj noveluj. Trad. A.

4 - Joseph R. Sclierer. 	Tra Usono kun

ruliĝanta hejma (dua ciclono).
y • J. Glück. 	 EI la klasika periodo de

Esperanto. (Grahosvski 	 Kabc).
8 - AI. Petiifi. — La Avo. EI hungara

originalo trad. Ladislno Spiervr.
R. B. de Bengoa. -- La jusnaskito.

Nekredehla historio. EI hispano orig.
trad. José Fernando Bcrenguer.

10 - La Jubilea Kongreso de Esperanto to  1 2.
II 	Paroladoj de la ora jubilea kongreso

1937. Elektis kaj aranĝis ,I. Glück.

Serio 11 kompleta kostas Fr.
la sekvantuj libretoj :

12 - Prof. Joël Thézard. Nordnordaj fabeloj.
13 - I. Sirjaev. — En la vagono kaj aliaj

rakontoj.
14-15 - La problemo de lingvo internacia.

Serio de radioprelegoj de D-ro Bjiirn
Collinder.l'ublikigis Paul Nylen.

16 - Gyula Tiirok. — Ruzinjo. El hungara
originalo trad. D-ro K. Kalocsay,

17 - Charles Dickens. — EI la londona skiz-
libro. El angla orig. trad. Fred Wad-
ham.

18 - Ernest Dodge. — Fluvad° nlimonden.
Originale verkita.

10 - Jordan Jovkov. — Patro kaj filo kaj
aliaj rakontoj. El la bulgara lingvo
tradukis I Iristo lskrov.

17 - Konsiloj pri iligieno. (trad. J. Borel).
18 - l..a Reĝo de la Ora Rivero, John Ruskin.

(angla lvy Kellermann).
20 La laste Usonano. J. A. Mitchell.

(angla Lokman \Vendell).
Hungaraj Rakontoj, Ferenc l-lerczeg.

(hungara A. Jannjou).
22 - Nord - germana] Rakontoj, H. Bandlow.

(platgcrmana E. Scheerpeltz).
24 - La lnstituto Militer, J. ,lullien. (France

Lyon' a Grupo).

25 - Noveletoj el la Nigra Arbaro, H. Chris-
taller. (germana W. Christaller).

26 - Ln intcrvidiĝo kaj Nekonita Dialogo.
A. de Vigny (france S. Mayer).

- La Patrino, E. Zahn. (germana J. Smid).
28 - Elzasaj Legendoj (germana Ch. Pui-

vers).
29-31 • Sub la Neĝo, Taglibro de juna 10-

ĝanto de la Jurn-nrwitaro, J. J.Porchat.
(lranca J. Borel).

32 La Amkonkurantoj. Triakta kunredio, R.
Schmidt.

33 	 l..a regado cle si men per konscia aŭto -
sugesto, E. Coué. (J. Borel).

ESPERANTO BIBLIOTEKO INERNACiA
ci11 numero Imitas Fr. ,t,—; ro n u meroj Fr. 36.—; kompleta kolekto (51 N-roi) Fr. tro.

Legolibreto de J. Borel.
2 - Fabeloj de Andersen (dans Fr. Skecl-

Giorling).
3 fana Sinjorino, novclo de E. Orzeszkn

(pola Kabc).
4 - Rusaj Rakontoj, Minuits Sibirjnk (rusa • si

N. Kabannv).
- Don Kihuto en Rarcelono. M. ale Cer-

vantes (liispana Fr. Pujula y Vallès).
6 - El la Bibiiu, trad. L.L. Zamenhof.
7 - El dramoj (fragulentoj), (germ. L. L.

Zamenhof).
8 - El Komedioj. fraginentoj (trad. 1._. L.

Zamenhof).
- Praktika Frazaro, Dialogoj de la ĉintuga

vivo. J. Borel. 	 • ' 	27

to-I t - .lnpanaj Rakontoj (japana Cif Toŝiu).
12 - Amnro kaj Psihe. Lucius Apuilejus (la-

iima E. Pfeffer).
1 g - Bulgarnj Rakontoj (bulgare Al. D.

Atnnasov).
14 - 13 - Reaperantoj, Maroilles dramo de H.

Ibsen. la Akto. (norvega O. Büne-
munn).

16 - Komerca Korespondo, J. Borel.
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INTERNACIA MONDLITERATURO
Zorge clektitnj perloj el Iu literaturo de üuj popoloj. vrrlatoj de la plej eminentaj aŭtoroj.

Modela traduko.

(mua numero. Fr. 12.-- .

La tuta serin (21

► - Ilermano kaj Dorutco. J. W. v. Goethe.
(germinal B. Küstcr).

z - Legcndoj. A. Nientujewski. (polit Bro-

nislaw Kohl).
3 - Elektitaj Novelnj de kan S. Turgencv.

(rusa A. Mcxin).

4 - La nigra galero. t listorta rakonto de W.
Raabe. (D-ro F. \Vicke).

g - F.I lac Camera Obscures ... Hildebrand.
(necicrlancla H. C. Mees).

ti - F.I la skizlibro. Washington Irving.
(cingla H. L. I •:I vin).

7 - La ririnda historio de Petro Schlemihl.
A. de Chamisso. (Eug. Wüster)

8 - Nunteniptij rakontoj. Cs. P. Stamntov.
(bulgares kan II. Krestanoff).

9 - I lebrenj rakontoj. Salon-Alehent kai
Perec. (hebrea Is. Muĉnik).

tu - Tri noveloj. A. S. Puŝkin. (rusa D-ro
Andrea Fiŝer).

LA « EPOKO » LIBROJ
Serio de interesaj romanuj k. s. pur lu distru ]nura.

tN-ro r ĝis 6 po Fr. 15.—. N-ra 7 ĝis 10 po Fr.

t - Mordu en Ia Orienta Ekspreso. Agatha g

Christie (c Etulo s).

Okazas mordo, sed feliĉe I (ercule Poi-
rot estas jam surloke pur solvi la mis.

teron.
2 - La Knaboj de Paülo-strato. Francisko

Molnar. (L. Sprierer).

Budapeŝtaj gintnazianoj — antaŭ 1900
— hcroc batalas unu grupo kontraŭ

alia pro belega ludotereno.
3 - La Primo kaj Betty. P. G. \Vorlehouse

(G. Badasl1).

l'antaziajo pri insula princo, kiu loĝas

en Londono.
4 - La Tempo-Maŝino kaj La Lando de la

Blinduloj. H. G. Wells. (E. W.
Amos)
Viro antaŭcniras laŭ tempo kaj trovas
du homajn rasojn.

Dek n -roj latere elekteblaj, Fr. ► r — :

n-roj). I'r. 224,—.

11-12 - Deklaracio. Romano de T. Ariŝima.

(japana T Tnnguu).

13 - Ses noveloj el < Rakontoj de mi li ter()

kaj imago ». E. A. Poe.. (angla Mii•
ward).

14 - La firman de la kato kiu ptlkludas. Il.

de Balzac. (franca P. Benoit).
15 - Orientai fabelui. Vlas Doroŝeviĉ. (rusa

A. I luhlov).
t6 - Noveloj. Il. Sienkiewicz. (poln Lidja

Zamenhof).
17 - Insulo de feliĉnloj. A. Strindberg. (sveda

O. I'rocie).

18 - Barbaraj prozajoj. Prudenci Bertrana.
(kataluua ,1. (...iraŭ Casas).

19 - Ann tie l'ringludo. D. Simuuoviĉ. (kroata

I'. Janjiĉ).

20 • Servokapabla. Marcos Tybnut. Eeckoud,
(franca I.éon Bergiers).

2 t 	 Nulsela peku. M. Sadoveonu. (rutnana
Tiheriu Mornriu).

30,—.

- Princino de Marsa. L. R. Burroughs
(K. R. Suriner).
1lsona oficiro spertas mohair' aventu-
rojn sur Maso.

6 - Colombe. Prosper Mérimée. (J. Beau).
Romano pri Korsa feŭdo.

7 - Sep Vangolrespoj. Karto Aszlanyi (L.
Spierer). lnĝeniern venĝe promesas sep
vangofrapojn al riĉuln.

8 - La Virineto en Bluo. Originale verkita
de Mason Stuttard.
Diversspeczaj novcluj. uunuzaj kaj
seriozaj.

9 - Brulanta Sekreto. Stefan Zweig (K.R.
F^ P. E. Schwerin).
Str -Eai noveloj pri la huma psiko.

10 - Kiso de la Reĝino. I. F. Naĵvin (D.
Staritsky).
Aventuroj en Belga Kongo.
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REGA BELGA LIG ESPE A TI TA
Preziclantu : D-ro P.  KEI'IPEN[ERS. to, al enuo Montjoie. l3ruselo.

■re .idanto : S-to M. JAl I 'IOTFE, 11. avenue De Bretnri, Wilrijk-Antwerpen.

Cenerala Sekretario : S-ro Cl. VANDE\TELDE,  178, Peter Benoitlaan, Merelbckc.
`ekretarin : S r„ .{. VERDIER, 78. avenue  Marie-José, \V ltawe-Saint-Lambert-Bruselo.

Knsistino : Sine ,l. PLYSON, 185, rue Jourdan, Saint-Gilles-Bruselo.

ASOCIO SEN PROFITA CELO

KOMBlNATAJ KOTIZOJ

Riga Belga Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto Asocio
I. Simple

 1
 rnembreco (enhavas ntcmbrecon al la laka Grupo —

se ekzistas — al fît Lipo kaj al In internacia organizaĵo;
raplatis rkevi In nacian gazeton < l3elgtr Esperantisto
kaj In internaciaan kuponaron per scrvol) ...

['ana:lin membrn (sanie, c r!eptr In gazeton) 	...

11 	rt'lenrbreco	 Irran 	 inrlirrirltao 	r$t o 	al	 la 	 i» ternact-n 	 orgaanirajn :

A.

25 —

B

50,--

C --

100,-

50,-

a) Mernbrn Iran orlil,ro : 	riütpla membru; eir vos 1,, ome
In 	 Jnrlibmn 	 kaj 	 ioaa 	 c+ldnnon 	•••

b) Membru 	 A$tonuai° : 	l;ie1 tnen-bro kun 	 Ia,rlil m; 	 rieevar`

krontc 	 la 	 anauatt,su iulernex iatn gara-ton 	 Esperanto 	...

r-) 	S ibirrturata : 	kiel	 nra•nrin-o 	 nhoran,,tu; 	 t,agar, 	 pli
altec kntizon per laripi la movarlon 	_..

73,—

165,--

.—

100,—

190,—

' 75,--

150,—

210;

350,--

BELGA ESPERANTO IN TITUT° Koopera
Societo

E 	I)--ro l.. L. 7.anienitral, r859- 1917. Autos, 	 rani. 	 . t_1or.trnstr. 2n, An1%, rr1wva. l'reza

, Esperw to.	 Reprorluktajo zur pr?Stkatrto. 	Et. i.--. l.,a sama 1)il In eStar havelria kir-1

	de In bilrin de nie Ni j.trn i " strita kaai demi- 	vera latoQrcll .je. l'rezo • trnSl ►+rllormato

	a da al Internana Espet acte 1 1uzen. ,^^iP.ri 'Je 	 to,—: : . ^ v 	 . al.. Fr. ti9,,	 7,0 :C _in

	

ertpentristo Ach. Beutos. 1 tlun ° r F•spf 	 Fr. t no.
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