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VOJAGAGENTEJO ULTRA MONTES
14, De Keyserlei, Antverpeno. — Tel. 32.76.15
17, rue d'Arenberg, Bruselo. — Tel. 12.55.02

C1USPEC.\J VOJ,AGOJ AL CiU_J LOKOJ
Vojagkartoj kaj rezervoj por Fervojoj. Aviadiloj kaj ŝipoj. —

BELGA ESPERANTO - INSTITUTO, koopera societo.
26, Oo,lenstraol, Antverpeno.
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D-ro iVO LAPENNA

Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo :
Fundamentaj nacioj: iukto por la pace per juraj rimedoj: internaciaj organ-

::.,inj. - Prezo : 70 fr.

Ankaii îiujn aliajn Esperanto-eldonajojn oni povas mendi tc Belga Esperanto-
Institut°, 26, Oostenstraat, Antverpeno.

Belga Esperanto-Instituto akcéptas abonojn al eksterlandaj Esperanto-gazetoj.
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DUA KOMUNIKAJO
La L. K. K. daürigas la pristudadon

de la kongresprogramo, kiu havos spe-
Llalan karakteron pro la samtcmpa
Iestado de la 50jara juhileo de la or-
ganizanta grupo. Detaloj de nun ne
estas havehlaj, ĉar ne jam definitivaj,
sed koncerne la landan ekskurson es-
tas proponata aütoĉaran viziton de la

HONORA
Honora kolono. — En tiu listo de

unuaj partoprenontoj, aperinta en nia
Oktobra numero, eniiovigis preseraro.

Post korekto kaj kompletigo la fino
de la listo gis nun aperas june :

37. S-m u M. Van Reye (Heule).

n, G. Vcrtuiuidcre (Antverpenu). 	 39.

Rapide alproksimigas la jarfino. Kiel
kutime ni rerigardu al la pasinta jaro,
ni klopodu diveni la estonton...

1951 estis brila jaro pur nia Belga
movado. Niaj klopodoj ricevis sian re-
kompencon per nova plialtigo de la
nombro de niaj membroj. La .e Verda
Stelo » en Antverpeno meritas spe-
cialan landon. La senlacaj klopodoj de
gia Prezidanto, S-ru jaumotte, - kiu
estas samtempe Vic-prezidanto de la
Ligo, havis grandan sukceson, kaj
multaj novaj membroj pligrandigis la
nombron de la e Verdstelanoj »,

Nia jara kongreso disvolvijis en
Bruselo kaj guis favoran akcepton de

marbordo kun speciala atentigo al la
vidindajoj de Knokke, Zoute, Het
Zwyn, la haveno de Zeebrugge, k.t.p.

intertempe la samideanuj ne forgesu
ke ili multe helpos la organizantojn,
tiirantc de nun sian kongreskotizon de
50 fr. al la P. L, K. n" 3766.98 de

Belga Kongreso tie Esperanto ».

KOLONO
S-ro I. Vcrn,r . , h (13ru4o). -- 6o. S - ro J.

Ve.rsintetc•n (A..tverpeno). -- 61- S - ru \Veyn

(Rru eln). — t►-. S-ino \V'eyn (id.). — 63
S-ro .1. Verdier (id.). -- 6.t. S ro .1. Timmer-

man (Gent.)). — 65. S-ru I... Vin \Vurseu-

{,ov'e (llruĝn). — 66. S-ino M. Von \Vassen-

hove (id.). -- 67. S-inu Il. Schoofs (Antver-

peno). — 68. S-ro E. Jacques (Brusclo).

la urha a-dministrantaro. Multaj an-
korail memoras la surprizekskurson,
per tramo, kiu montris al iii malmulte
kona■ajn partojn de la valona Rra-
banto.

La Universala Kongreso en Mün-
chen ankan lasis bonajn memorajojn
al la partoprenintoj.. Pro malsano de
la Prezidanto de U. E. A., mi havis la
honoron prezidi ĝin.

Por la venonta jaro invitas nin
1'n,tio, por ĉcesti, je Pentekosto, la
juhilean kongreson okaze de la 50a
datreveno de la starigo de la Unua
Esperanta Grupo en Belgujo;. invitas
nin Oslo pur la 37a Universala Kon-
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BELGA KRONIKOgreso. Ni i•jiij tuj sendu trian aligon
al ambaii, tiel helpante la organizant-
ojn de tiuj belaj Esperantaj festoj.

Ni esperas, dum la venonta jara,
pliampleksigi nian agadon, kaj ni kal-
kulas ke agemaj samideanoj helpos
al ni, prenante sur sin tenu el la mtlit-
nombraj taskoj, kiuj. ritttage postulas
novajn zorgojn.

La dailra plialtign de la preskostuj
kaj de ĉiuj aliaj necesajoj devigis la
administrantaron alpreni decidon kiu
jam estis necesa de pluraj jaroj, pli-
altigante la jaran kotizon, kiel faris

Dunt la dua ntandmilitu la bril n koalicia

rcgistaro ctputlis Basic English laŭ instigo de

la Cefntinislro, S-ro \Vinston S. Churchill.

Poste la surialista regislaru daŭrigus tiun apo•

gon, elspezttnle pli al C 40.000 por aĉeti la

knpirajtnn de lin projekin liaj starigi specialan

institzrtnn pnr aritaŭe•nigi la lingvon kiel inter-

nacian. Sed, kiel multaj antaŭvidis, la pro-

jekto ne prosperis en tiu robo. Eble ĝi

kelkajn kvalitajn kiel enkonclukibo al norrnal .,

angla sed ee pri tio estas Ire diversaj

opinioj. 1'. !n, kiel internatu t lingvo ĝi estas

s:enŝanc•a.

I'arcnteze, estas iuterese riutarki. ke post

sia unua inierr-iĝo pri Basic English S-ro

Clurmbill 3.,jnt neniam pu bl i ko deklaris ttist

jt- ĝia fcn•oro — tia ne surprizu nin. konsi

derante lian agnoskitan .altan kulturan «prezon

krii tison de la angla lingvo.

Pri unu afero. tamen. .ne estas tlubxa  : nom<-.

ke lia interesa pri Basic Enttlisb lontis fttn-

(lantente e I sincera dezi ro, ke popo laj tie• L

— Niaj belgaj abonantoj ricevas,
kun ĉi tiu kajero, numeron de « La
Voix de l'Amérique » en kiu troviĝas
artikolo pri Esperanto. Ili skribu al la
Usona Ambasadoro por peti pliajn
elsendojn en Esperanto.

ankaŭ aliaj Esperanto-organizajoj. c^ i
ne facilanime ;ilprenis tiun decidon,
kisi tamen estis nun ura, se ni ne
volas ke nia agado estu tute haltigata.

Vere;ajnc kelkaj strabe rigardos al
la kasisto, I:icl al sia impoŝtricevisto,
sed ili tamen pagu, kiel eble plej
rapide, pensante ke tiu malgranda
nionafero chligas la laboron de tiuj
kiuj malavare donas sian tempon, siajn
fortajn kaj ,ankail sian monon por la
progresu de nia movado.

P. KE4tPENEERS.

murale ne• plu suferu lingvajn ĝenojt► en siaj

internariai rilatoj. Tion atestas konsentoj liaj

laritaj longe• antaŭ la milita kaj lia inblttiĝo

dc la Basic I uglisit ideo.

Nun. ek de la agn de Oktobro. 1051.  ki e l

gvidanto de Ia konscrvativa partio. S-ro Cbur-

cbill estas denove Cefministro. Estus bone se

la isperantist.tro signas ĉi tiun okazon  de-

monstrante al li. la disvastecou de nia lingvo

kaj violet -on de ŝia anaro. Estus rekomend-

in<Ir, ke oni lute forgesu la Basic English

rpiuodon. kaj sendu al li simplajn faktajn

leterojn aŭ poilkatrtojn en Esperanto. pelante

ke li rekomendu Esperanton kiel interkont-

prc•rtilon inter (a popoloj. kaj valoran faktoron

e•n la kreo dc antikcco kaj l., knnservado de

la pura. itt Ili da skriboj cl haŭr•blc multaj

l:uuluj, scndcpernde tic politika koloro. des

pli bone.

Adreso : S-ro V\' Înstan S. Churchill.. 10.

)ta,ning Street. Lundon°, \\' t.

iarlibto de I.  E. A. ►y.a t. dua parto,

kun bista de bernejoj kie Esperanto estas

inslruata, kaj kun resuma raporto de la pro-

gresoj de Esperanto dum' la pasinta jaro.

I iverata nur al individuaj nu•ntbroj de

U. E. A.

Informaj pri kotizoj .952 troviĝas sur la

la paĝo de la koverto de nia gazeto.

AN1VERPENO
trperanto - Grupo « La Verda Stelo ».

ll'oŝtêekttnntercr : 726.34)

I.a Iun de Septembro. la Prezidanto antaŭ

Iru staranta kunvenintaro, aldiris funebran

ntlitrŭnn al itt nutbvonn sanaicicano Louis Rit-

st hit % kiu mortis 83iara. Poste sekvis l'arolata

lumulu. La t.ta it . en la daŭrigo de la fcriej

rapetrtnj, F-iroj Heyens. Paula Dc Kctelaere

kaj b...ibuvilcbe kaj S-roj Verertsy-ssen kaj

Verstrneten rakontis agrable pri diversaj vizit-

Itaj regionoj de en- kaj ek;terbando nŭ sprite

1 ritral: is liberiempan okazintnjon. l., 9 1 an.

tira M. Jeuntottc skizi; la historion de a La

Venin Stein • droit Ili noua kvaruujarccrttn.

pro kio S-inn Schools kortuiite dankis. Ekspo-

sicio montris u,ultant interestajojn pri il, vivo

de la Grupo. La 2San. post priparulo de

vojaĝu al Bruĝo. S-ino Van den Die;se ire

Itelctrislike parolis pri sia libertetnpo. post kiu

sekvis amuza vespero.

La potinn lagon. sabaton. la 2rma de Sep-

tembro. ttttn karavano da Verdastelanoj kun

iutttilianoj. per Iri aŭtobusoj. vojaĝus Bruĝen,

por viziti la Iutaigadurr de la arbo. kiun ĉiuj,

gvlelatuj de lokaj sattridcanoj, povis plene

admiri. S-ro Jatrtnotte kaptis la nk.tzon por

prelegi. en la Brua Grupo. por ne-esperan-

lista publiko. pri < Esperanto kaj Ruĝa

K W t u •.

Luu iun rie Oktobro. S-ro J. Verstraeten

gratulis la prezid.tnton okaze de lia prnmocio

ul dircktnrn .ulntinistrtutteco de It, incbustria

societo. kiwi li gvidas: post kio sekvis ln

kutima parolata jurnalo. La tian, F-ino Hc-
kue Ilalkenz faris Ire atente aŭskultatun pa-

tuladon pri . li, Steloj kaj S-ro Dc

Backcr. amatora ostronoatiisto, dankis ŝin pro

Ia lerta maniero. laŭ kiu ŝi pritraktis kaj kbur-
ibtis netucilajn problemajn. La tiran. S-ro R.

Van Eynde montris. unuloje pli, belajn filtn-

t,jn. per kiuj h r ikolti; barban sukceson, La

2t'ian. S-ina Leent paruladus. drtale kaj scien-

ce. pri s Sekreta Egiptujo >•.

La ian de Novembro. nova plena sukcesa

por la Parolata Jurnalo. al kiaj ou til lai partu-

prenis kaj la 9an okazis diskutvespero pri

• Sporto ., enkondukata de F-ino R. Van-

istendael, sed til kiu partoprcttis Plej vigle

granda aro da samideanoj, al kiuj la prezid-

anto daŭre respondis. La .6an, kaspbenigu

ekspozicio kun Iotu►nado de sesdeko da ob-

jektoj de la membroj rnerufaritaj. Tentis pri

riĉa montrado de individu:g talentoj kaj la
Festestrino F-ino H. Toussaint meritas entu-

ziasntan aplaŭdon pro la preparado kaj Kuk-

cesigo de tiu vespero, same kiel pro la bela

parolado pri volaĝn al Ilalujo, kiun ŝi faris la

frostan vendredon. la 2;an. Kaj la 3oan.

sekvis intima. sed tre sukceso, koncerta ves-

pera. organizita de S-ro Pcelman, pri kiu ni

raportos en sekvanta numero.

Progromo de la venuntaj I unsiduj.

Ciuvendrede en . Witte Leeuw s. Frank-

rijklci. je la 20 h. 30.

Decembro. — l t Ian, parolata jurnnlo; In

t4an. Zamenhof-vespero: la 2 tan. parolndo

de S-ro M. Jaumotte, e Parizo. urba de la

kaj de multaj aliaj sperialajoj ,; ia

28an. amuza vespero; In 29an (Sabaton).

Krisluaska festo (kun dancaclo).

Jcutuuro :952. Iom, Ian, parolata Ĵurnalo

kuri tento * Jarkonkludo, rcrignrdo al la pa-

sinta jaro t. : Dimanĉon. la (ian. je la ,tia

hora, en la rc•storacaa salono de la ,Alviadila

Stueiu. f uries:en°. okaze de la 43jara jubileo

de la Grupo: la tian. paroladu dc S-ro Aug.

Faes: Lundon, la t.lan, Komenciĝo de nova

prinlernpa elemcrtla iturst). gvidota de S-ro

Jtrtunotte: la nian. Generala Jarkunsido kun

Diplontdisdanu al la lernintoj de la vintra

kurso: la agan. amuza vespero.

Febr<ruro, — La t nn. parolata, juntalo: ba

San. p.trolado de F-ina Mathilde Hofkena:

la t gan, diskutvespero: la 22an, Iilmvespero;

Sabaton, la 23nn, Karnavalu Bolo; la 29an,

parolndo dc S-ro H. Sielens.

Morto. — La ;an, parolata jurnalo.

BRUGO
Bruĝa Grupo Esperantiâta.

(l'uŝlĉelenu nn'ru . 183 i.33)

Dunt Ia konvena de Ia t ta de Septembro

okazis amusa debato rezervatn al la gefraŭloj

pri la temo r Por Aŭ kontraŭ edziĝo s. La

cciziĝintaj gcmcmbroj singarclemc sibcntis kaj

MONTRU AL S-ro W. CHURCHILL KE ESPERANTO VIVAS

GRAVAJ SCIIGOJ

— 58 •--
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aŭskultis kun amuzo tiun < diskuton de hlind-

aloi pri koloroj ►.

SaIi ton. 2oan de Septtmhro. venis al

liruĝu per tri aŭtoĉnruj. lute karavanu de

Antverpenaj samideanoj sub gvidatlo de ilia

prerirfanto, S-ro Jaumotte. Tiu lasta lacis en

la grupa sidejo. pul►iikan nederl;,ndlinl,*van

parolarlon pri Esperanto. La kunveno okazis

sub la aŭspicioj de la provinra organizaĵo kaj

cle Ia urba sekcio de Ia Ruĝa kruro de Bel-

gujo. reprezentataj de S ro Carient. provinca

sekretario kaj de diversaj aliaj estraranoj.

NIujt.ij Ruĝkrurannj ĉrestis knj kun Ia cetera

Iilibliko lute plenifris la saloncgon. S-ro Jau-

a u ,tte elokvenle kaj konvinLige prezentis Mian

Infano. snlutentpe ah:danle pri I,, pare.nen

ider,lo de la Ruĝa Kruco. Pust la Luuven t) .

la Antverpenaj kaj liruĝaj satnideattoj kune

vizitis la beieI ajn luntü!atiujn de la Bnlĝaj

ki)naletoj. Estis agrabla l:►tj ripetindy okaza de

intergngsi; inlerfratiĝo,

Nova Lurs° nudferraiĝis la Ian de Okto-

bro, inter la enskribiĝintoj estis kelkaj Ruĝ-

kntcanoj. l'iu kurso estas daŭrigata d oni Ia

unun horo de ĉiu ntania kunveno.

La qan de Oktobro. S-ro Karlo Isuupeye

(lito). inlerese paroladis pri sia speriahtĵu  :

• Lirkiraniko •.

I.a unua bal° de la nuna %infra st-Sono

okazis Sabaton 27an de Oktobro. La sukceso

fIrelerpasis ĉiujn antaŭajn: Ia belega dancejo

• Tabarin 	 preskaŭ estis Iro malgranda por

enteni la nu ;Itnombrajn dancrn,ufojn, kiuj

plejparte ri --lis ĝis ln 3n malette. kaj tian)

nur kontraŭvoie ĉesiifis la amuziĝun. Kvar

Antverpenaj gcsnmü1Îcannj bonorigis tiun ba

Ion per sia Ĉeestn : S ino Schuofs, tiro Ver-

rnandere. S-inu Beernacrts kaj Fluo Tous

saint.

La han de Novembra. S-inu Verplaorke

antaŭlegic filan priskrihcat pri sit« vojaĝo .il

Lonelnno, kaj vilaa triopa intcrparolado kun

posta ruportadu agrahligis la kunvenon de la

I la de Novembro.

Krom tiu, la parolata gazeto aperas ĉiu-

aton;lle kun kreskantn sukceso. En la nnotrr°

de Oktobro. F ion :vomie floui,iyr paroli:

pri la signifo cle la anli,ŭnomoj. S-ro Ch.

Pntlpcyc pri lin de la faniiliitj nomoj. kaj

S-rn J. Vermecrsch rĉ prezentis. per la Iteipo

de la nigrn tabulo. kelkajn karik:uturojn kun

l>aroli,tit teksto.

Protirunto de la permutai Icursldoj.
Onlinitra kunvenu. ĉiunlardr ge h. 20n. en

la sidejo e Gouden Daum - Cornet d'Or

Dum 10 unua haro de ĉiu kunveno : leciono

de In elementa kurso. Duin In chia lion) :

Drreatl>rn :95:. .— qan. portretlucladu;

I tan, parolata gazeto: ISan. surpriza vespero.

ĉiu a !poilu neku,ialan dominion: 25.1n. I\rist-

nosko. kumveno ne okazos: 2otur (Sabalan/.

je la ru I). Zo. bru-Finit festel.,, seipera14111ĝ0-

Detaloj kai nu ,ikiihij pli poste.
i1ruururo 1952. -- tan. Novjaru, .un venn

ne okazos: Sari. paroladu de S-ru C. Ro et.

• Kvar jarojn en Kongo it•fgi, 	 Irian. l,r

1lerait, Kunsitln d e la empli : 233, 11, paral nl ;l

gazeto: item. lrnrniado de S-ro .1. Ver iiu-ur-(11

pri • De•nt1>i,ibrikudo .. poste I 	 aĵuj.

J c,brtiuru 1952. --- 5.111. Lutta vespero:

clan. pornlarlu de F-ino Y. Pnupeyc. r Beet-

hoven Ioan. parolata gazeto; 2ban, triopa

iute•rparolado kun posta rat>nrtadu.

Ri:I. iSEL()
Esperantista Brusela Grupo.

(Poiĉeíentartero 3 1.230.48)

A il laŭ kelkiuj sentajnoj nin adiaŭis S-ro Le-

degane k. kiu eimi1rris al Kanada. I .i estas

*fervora esperantisto, kaj li seml ube ditŭrigos

sida poresperantan laboron en sio nova pa-

Irniamiu.

La lundaj kunsidoj disvolviĝis laŭ la antaŭ-

, i,lita t►rograntt). Ilin ĉeestis ara da iicfrltduj

al kiuj regule aldoniĝns novaj inembroj. Inter

la farita] parofatioj, ni citu aparte lia it de nia

juna amiko Petit: unuan foto ti li parolis pu

i,iike kaj bone klarigis la utisteroj►1 de tele

vidadn: ankaŭ menciinda estas Jean-Clandr

Vandesoonle kirt parolis pri a ttelai; lütn

iekston ilustri: filmo pri ahelhrecladn. prepa-

rita de f)-ro Kempenecrs.

Tri kursoj okazas nuntempe en lu grupo :

elenlenta kurso gvidata de S-ino Ernst: kurso

Lü rekta metodo gvidata cle S-inu \Vev,.

perlektiga kurso speciale destinant al ici mal-

novaj nn•mbruj. gvidata, unu fojon en la

ntnnat°. de S-ro Van der Stempel. Ci)ij karst:ij

estas regule ĉeestataj.

1.a 1an de Oktobro estis saiette disdnnilaj

lot ptrroiij destinttaj al la Iaŭrraloj de la

Imrolaln ganto por la jaro 1 9 îo- l (ro . S-roj

( irtlln kaj Castel ricevis la plej erent.l,rn nom -

(nml do porntoi Nur la diversaj verkoj pre-

srntilnj dam Ia jar°. Samtempe F-ino Kestens

Semois prention ĉar üi ĉeestis ĉiujn kunsidojrt

1 111111 la Mot.

Dimanĉon la 2 tan de ĉ )kiobro okazis nia

jara festeno aranĝita honore al S-inu Elly

11neS. kiu esperantinigis antaŭ 15 jaroj: S-ro

Castel nome de Brusela Grupo, S ro J. C.

Vandevoorde. nome de la familio.. S-ro Jan -

nlOtte ntt„e• de R.B.1..E. kaj S-ro Ke111t,r•-

nerrb, tlornr de In Internacin iiovado, esprimis

al S- ion EIIv Stars dankojn ksi laŭdojn. '

Kvarcleko de esperantisloj. inter ili S-roj

!1iathieux, Suycur (Seraing) impo sa grupo de

Antverpenaj amikoj evidatai de Ges-roj Jan-

mt)ur, ĉirkaŭis la festonnais ( Ilin la festeno.

kiu okazis en Hotelo Rediord, rra i%ruselo.

I.;t IInn cle Novembro. S-ino \Veyn laite

Lon l'Lis Iit vesperon < Gajecr> Ira ln Hie -

Inriu Kun kornplela proeramn ŝi vidis

•ü,jn i!rlernanloin kiuj ĉarmis nin per knntacin.

duelo, deklalno-ldu, i aezio, pusatan ont kaj

danco. Tondro da aplaŭdoj kaj nia hinu►n

hart- kantita fern►is tical agrablan kunsidon.

Prugrnnu ►j de h1 esturtuj lamperai.

Cinlundr. je .to h. 30. Ejo : Brasserie

Saint•hlartin. place du Grand Sablon. 38.

(.:rote %avel.

)s eionl,ro. — i al jrtn. parolata jappai();

,innanĉnn. la 91tn, je la 13a. S-to Nikolao

vizitos la grupon: In laan. prezerttado ch-

fil j pri antaŭaj knneresoj: la t-an, per -

iekliga kurso de S-ro Van der Stempel.

Januara :932. — 1)irnnnĉun ici banu eks

Carlu al Antr•r•rprnn par 1.ariopreni

frstrrlon urunĝilun de Ia < Venin Stelo .,

aLoze de sia .1 5jcrra jubiler): in festeno olru:os

cri la .-tr, inrlila S'aria. je la ibn. Ensltribojn

tLceplos nia Lasistino; la Tan. parolata juan

lu; in 1.1an, S-ru i_'I - lust < I.a birdot de Eŭrn-

11a -. kaj aŭdigo dr diskoj: la 2 tan. perfektiga

kurso de S-ro Van der Stempel: la 28an.

Cenerala jara ktmsiclo: raporto de la diranta

komitato: elekteij.

Frl>rttrtru. — La en. parolata ĵurnalo: la

tan. S-ro Geniu • Belaj memorajoj: la i8an.

prrfektiga kurso S-ta Van der Stempel: la

jan. S-ino Castel. < Karnavalo kid gastrn-

nnnrin -.

,\lurto. — 1.-i San, parolata boitai t.: lu

►nan, S-ro lirousek. • Reklama ĉilir kaj

aliinke s: la 17an. pericktiga kiffs, de S-ro

Van der Stempel: la 2.1a n, S-mn Jacobs,

• Nova (miversala kalendaro .: la ; t qn,

S-ro \\'eyn, ranima vespero.'

C:I :

Genta

NTO
 Grupo.

I.a knnsicloj de Genla Grupo de R. R. i.. L.

ukaro.s la San kaj I2an de Derrnrl,ru. ln

t lac* kaj Ia 2tran de Jani►aro 1952. je lit

17cc. 1, Iiisdontkai-li. Gent. Duni ĉiu el tiuj

kunsitloj grupan(in)n legos mallongan reclak-

lajc►n cle si, okazontan drbaton en Lin ĉiti

tt•.estanto partnprenos.

GRATULOJ

Al niaj Vic-prezidanto kaj Adn►inistrartv,

S-roj 'latir. Iaumotte kaj Ilen ri Sielen:l, pri -

zidinto kaj kasisto de la sekein Ant•erpeno-

I.itnburgn de la Belea Gcnerala Asorin de

.runlalistoj, pro la Medalo cle la < Rompita

1'lu tt an •. kiun ili akiris, duul c.- remortio or-

gH111zita de tiu Asocio, honore de la jurn.l-

listuj. kiuj. dum la interrompis sian

urctzeltuan laboron.

' Al S-ro h'laur. .Jaumott•, prezidanto de

• La Verda Stelo s, okaze de lia promncio

kiel .\dntinistranto-l.}irektoru de la A. S.
• i, Vsinns s.
 .}•

Al Ges•roj Toussaitlt ka l (Jes-roj R. Ihi-

bau-Toussaint. ge)iten;hroj de c .1.,t Verda

Stein ., pro la naskiĝn de nepino Lai fifim,

Rila. kiu tuj iĝis memhrino de • i.a Verda

Stelo •.

Al Gis-roj De Packer, gimembroj de < l a

Verda Stelo •, okaze de ilia arĝenta cdziĝ-

jubilco.

Al S-ro Ilenri Bas. t i j a de nia malnova

I,rusela i 'ko kaj santideano Locit- ljk Bas.

okaze de lia edziĝo.

Al (ies-roj II. Castel. nlrinhroj de Esper-

antista Brusela Grupo. kiuj festis In 3oan dat-
revenon de sia geedzigo, la _!ian dc No-

vembro 1951.
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CIAM VERA
En la jaro 1913 « La Revuo », internacia monata gazeto, publikigis ĉapitrojn

el verko de S-ro van Stipiaan Luïscius, ano de la a internacia Societo de
Esperantistaj juristoj ». El ili ni ĉerpas jenon, kiu dam estas vera :

Patrujamo. — Patrujamo ne nur konsistas el tio, ke oni amas sian patrujon,
sed ke oni bone traduku sian patrujon. Patrujamo ne nur konsistas  el tio ke oni
scias morti por la patrujo, sed ankaï; ke oni scias vivi por sia landa. Patrujamo
ne nur ekzistas en tempo de danĝero sed ankaŭ en tempo de sendanĝereco
Patrujamo ne konsistas el ekscititeco, sed en kvieta sindono. Patrujamo staras
kontraŭ partiemo. Patrujamo ne egalan kun malamo al aliaj landoj, sed devas
kuniri kun frata korinklino por, kaj frata trakto al, aliaj landoj. La plej alta
patrujamo ne estas la zorgo por la interesa. de  la lando, sed la zorgo por la
honoro de la lando. Ne por niaj sampartianoj, sed por niaj samlandanoj ni unue
devas vivi, kaj poste kiom eble plej multe por la frernduloj.

Pacamo. — La milito estas la plej granda malfeliĉego de l'homaro, ne nur
pro la korpa kaj financa suferado, kiun ĝi kaŭzas, sed ankaŭ kaj precipe, ĉar ĝi
ofte pravigas tiun, kiu estas malprava. La naturo alportas batalon, la civilizacio
alportas pacon. Bismarck diris : a sen batalo ne vivo »; li devus esti dirinta
« sen paco ne civilizacio v. La sovaĝa homo volas batalon, la civilizita homo
volas pacon.

Pacamo ne estas nevira. Ne estas vire kaüzi al iu suferon aŭ maljustecon
Oni povas esti kuraĝa, ne estante militema; oni ne povas esti samtempe

justa kaj militema. Oni estu pacama en la hejmo, en la socio kaj sur ia
mondscenejo. Ankaŭ la fitatoj estu justaj kaj pro tio pacamaj. Nur en la paco
oni povas apliki siajn virtojn, plivastigi sian konon kaj ĝui sian feliĉon. En la
pasinteco oni ne estis pacama, kaj la sovaĝuloj ne ankoraŭ estas tiaj; nun ni
estas sufiĉe civilizitaj por esti pacamaj. La  milita estas malnoviĝinta. La milito
ja fariĝis tiel multekosta, ke la venkinto tamen perdas.

Certe patrujamo kaj justeco stara pli alte, ol pacamo. En tempo de urĝecc
ni devas defendi nian landon kaj por justa afero, se necese, ni batalu, sed n;
ne batali; nenecese, kaj feliĉe la milito ne plu estas necesa. Ciu Stato nun
povas akiri sian rajton sen milito, ĉiu lando povas sin defendi minacante per
milito. Ni devas esti armitaj, sed pacamaj. La kortumo de arbitracio ne povas
dissolvi ĉiujn malkonkordojn, sed ĝi faras ĉiun batalon nenecesa.

Pacamo trahakigas la nodon, kiu ne povas esti malplektita. Pli bona estas
armita paco ol milito.

La armita paco certe ne estas idealo, eĉ nur pro siaj grandegaj kostoj, sed
sen la armiloj la paco ne estas subtenebla. Ankoraŭ dam estas vera : « Kiu
volas la pacon, preparu sin por la milito », kaj ankaŭ la rajto inter la ŝtatoj en
lasta instanco estu subtenata per la armeo. Nia idealo estu : unu komuna armeo
por subteno de paco kaj rajto inter la ŝtatoj. Tiam por la ŝtatoj nur estas
bezonataj malgrandaj apartaj armeoj por subteno de paco kaj rajto inter propraj
limoj. La kortumo de arbitracio nenecesigis la militon: la komuna armeo devas
malebligi la militon. C. V.

DANKOJ
BRUSELO. — S-ino Ellv titaes irare dan-

ltav ĉiujn samitleanojn, kiuj amilte montris
sian simpation al Si okaze de la festeno de
la 1 1. 10, 195 1.

`, 	 ORGANO DE LA JUNUi.ARA SEKCiO DE
VNIA 	 O C O REGA BELGA LiGO ESPERANTISTA —

Decembro 1951	 N-ro 5a

PASO POST PASO EN ESPERANTO
titaj literoj : inter 1h kaj h, inter g
kaj g, inter j kaj j, inter s kaj ŝ. Ali-
flanke ili sufiĉe ofte diras j por ŝ ai;
j anstataŭ ĝ k.t.p.

— Koncerne la vokalojn ni volas
suhstreki ke oni ne povas elparoli ilin
tro longe. La nomo de nia lingvo
estas : Esperanto. Nu, en tiu nomo ni
trovas : e - e - a - o. Generale oni
bone prononcas tiun nomon kaj neniu
paro las pri Eeespeeraaant000. Ekzistas
do neniu kialo fari tion en aliaj vortoj.

B. La akcento.
Lirava regulo : la akcento dam

kuras sur la antaŭlasta silabo de la
vorto. Ne ekzistas esceptoj en Espe-
ranto ! Ciam do ankaŭ dam signifas :

ajn al ĉiuj plej gravaj lingvoj. Tiuj ĉi
28 sonoj ne ekzistas ie aparte en formo

diversaj sonoj trovataj en la diversaj

beto : « La alfabeto de nia lingvo

difinita kaj severe limigita; ili estas

elektitaj el la grandega nombro da

isto », n-ra 35, 1891.)

konsistas el 28 literoj, kiuj servas por

post longa pripensado kaj provado

homaj lingvoj... » (En e La Esperant-

'sprimi la sonojn la plej nitilte komun-

liri, kvankam ĝi estas ege gra va.

erojn kiujn vi ĉiuj konas.
Zamenhof mem skribis pri tiu alfa-

A. La alfabeto kaj la prononcado.

La Esperanto-alfabeto havas 28 li-

Pri la prononcado ni ne devas nuuitc 

dam.

ajn v vortojn en nia lingvo, sed kiuj

Clam kaj neniu. Tiaj eraroj faras tre

severe respekti la prononcmanieron de

bone elparnlas la diversajn <. malfacil-

la diversaj literoj, ni kapahlas legi kaj

povas tion post du horoj se ni volas

NE estas novuloj, kaj kiuj ĝenerale

pri ĉiA11.1 kaj NENiu anstataŭ diri

prononci ĉiun vorton. dun tekston. eĉ
la plej malfacilan en Esperanto. Ni

en la plej simplaj, en la plej mallongaj
preskaŭ dam eraras kaj kiuj parolas

malbonan impreson.

gulon pri la akcento kaj se ni volas

kaj tiun rezultaton oni nur havas post

Se ni volas atenti tiun simplan re-

Mi sufiĉe ofte aŭdas grupanojn kiuj

Ni tamen volas fari du konstatojn :	 monatoj aŭ. post longaj jaroj ĉe la
aliaj lingvoj.Multaj esperantistoj kiuj ne

Ekzerco, - Ni ree studu la pronon-
cadon laŭ nia « Fundamento de Es-
peranto r.

Ni laŭtvoĉe legu § 1, § 2, § 3 kaj
§ -1 en la « Ekzercaro ».

Ni plurfoje atente laŭte prononcu,
sub serioza kontrolo, ĉiujn korela-
tivojn. 1-I. S.

ANONCETO
.- José Marin Vila. .Asturias. 30. ,". t".

Barrelonn. Espona. deziras interŝnnĝi poît-

marknjn kun beItaj lilatelistoj.

o ja r o

I .
rn nia enkonduko ni diris, en du

inikolo pri nia lingvo ni legas, kaj
tuni du parolado propaganda ni
lôdas, ke Esperanto havas nur 16 re-
jlnlojn gramatikajn.

Ni rapide restudos tiujn 16 regulojn.
Puotte ni iom post iom pritraktos e de-
talojn 1, kiuj tamen estas tiom influaj
kaj valoraj, se oni volas « paroli »
nian lingvon en la vera senco de la
vorto.

Ciuj el ni posedas la utilan verketon
. Fundamento de Esperanto », Ni re-
prenu tiun libron, kiu restas por ni la
bazo de ĉio, kaj ni kontrolu mem le
regulojn.

havas la okazon multe paroli en nia
lingvo devas de tempo al tempo re-
preni sian kursan lernolibran kaj
kontroli la prononcmanieron de éiuj
literoj.

Multaj post kelka tempo ne plu
aras klaran diferencon inter la akcen-
itaj kaj la korespondantaj ne-akcen-
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ESPERANTO KURSO KAJ ESPERANTO-GRUPO
en la Reĝa Ateneo de Antverpeno.

arto, dumarde pnsttagmeze, de Espe-
ranto-kurso.

Tridek lernantoj de la kvar plej altaj
klasoj enskribiĝis por la kurso kaj,
post kelkaj lecionoj, S-ro Sielens pli
speciale atentos pri la vivigo de la
nova grupo, kiu havos estraron, kon-
sistantan cl lernantoj de la diversaj
klasoj, kun la espero starigi tie ion
daŭran, kio evoluos en tiu Lernejo,
kiel kelkaj aliaj heletristikaj kaj spor-
taj societoj.

Gratulojn al niaj antverpenaj amikoj
kaj atentigon al duj grupgvidantoj pri
la ebleco akiri similan sukceson en
samaj l o kaj Institucioj.

En la kadro de la uzado de la
mardaj posttagmezuj je klerigaj celoj,
kumcncigis en la Reĝa Ateneo de Ant-
verpeno, en la komenco de Novembro,
elementa kurso de Esperanto, gvidata
de S-roj Jaumotte kaj Siclens.

La iniciato de tio kurso venas de
nia juna samideano Jozef Vinck, kiu
sekvis la lastan kurson de « La Verda
Stelo » kaj kiu petis unuan permeson
al la Prefektu, S-ro Cardon.

Post vizito de la du profesoroj, tiu
ĉi lasta konsentis pri la starigo en la
« Ateneo » de Esperanto Grupo, kies
prezidanto estus S-ro Vinck, lernanto
de la plej alta klaso, kaj pri la gvid-

36a UNIVERSALA KONGRESO
de Esperanto en München.

Postkongresa
sernajno en Bad-Kohlgrub.

La partoprrninlaj al la poktkumcrr.a sc-

orajna, ĝuis la kvinirsencon de-la helecoj d.
la Bas'araj Alpoj. Darak al la slndonenta

gvidaco de S-rn Thnhnairr, ni multe pli-

riĉigis niajn konojn ri tale al nature, historio,

arto kaj moroj de la regiona de Garmist h.

De la agrabla atmogfero, kiu tuj tegis je ana

alveno kiam oni honvrnigis nin per muziko

kaj esperantaj kantoj de la infanoj ĝis la

ĉanirplena adiaŭa vespero, kies gajcco kaŝis
I.. emocion de la baldcaüa clisiĝo, ĉiuj punktoj

de Ia densa progran.a efcktivi> is plenharn.onie

kai plensukrese. J. P.

NOVAJETO
GUATL\IALO

— El Impartial ĉiutaga grava irrnalo ea
Guatemala. publikigis cri Decembro tralan
redaktajon hispanlingvnn de nia samideano
D-ru Jules Ronge. delegito de l_1, E. A. LEI

priskribitaj temoj estas : La celo de Zamen-

hof: Ia kleriganta valoro de Esperanto; la
kompleta fundamenta eramatiko: la celoj

de U.E.A.: raporto pri la esperanta niavado

en Guatemala respubliko; kaj fine. teksto
esperanta. kies tradukon faru la legantoj.

Estas dezirinde ke uiaJ Belgaj jurnaloj

sekvu la ekzemplon dr El lmpareial.

RADIO — SCIiGOJ
I IILVERSI TM ll (208 m.) elsc•ndt.s !male

ie 25.20-13.4n kaj vendrede je 25.50-14.00
koncerton (diskoj) kun Esperanio-lingva m'an-

nula de la prograrupunktoj.

l a kompletan l'.speranto-radio-kalendaron

t.,sus en Le Moustique. Petu lwdiaŭ speci

ruett-ekzcnapleron ĉe : l e Moustique, :I I. mi.

l_)estrée, Marcinelle. ne 1nrgesa tlr. mencii, ke

vi speciale interesigas pri ii. I :speranto-kronik...

i'lanclralings. uaul, kiuj deziras, ke sin.il,t

krouiko apert en la flandralingva Hurnorodin.

skribu tuj. ee se nur pn:itkarton, al: Huma

radio. 2 r . Onruu rgauc•kstraat, :Anis\ orpen.

BIBLIOGRAFIO
FAl 'I.1.1ABEI2. I 	 — Tra la lubirinto de

.la grarnutika. Handleiding hij de beoefening

der 	 Esperanto-grarurnatic7n, 	 eveneens 	 ten

dienste van hen, cl ic zirh bekwamen voor

cursus-leider of examen ss allen doen.

Jus aperis nova rrpreso cl,. lie ampleksa

verko. L. plej taŭga. perf el<liga lzurso par

n,'drrlarullin itt'unoj.

Restas kelkaj antaŭmenditaj ekzentpleroj,

kiujn ni akiris je favorprezo kaj vendas en

la sangaj kondiĉoj je 70 fr. ĝis rlĉerpiĝn cir

la provizcto. Karr n.lfruos gaga; In liksitun

vendnprezon de 85 fr.

Mendu ĉc BELGA ESPERANTO iNl-
STiTUTO. 26. Oostenstraat Antwerpen
Pĉk. 1689.58. Antaüpagiritoj ĝuos preferon.
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KIEL ONI OFICIALIGOS ESPERANTON ?
Krarn al esperantisto oni demandas : Kion vi faras por ke Esperanto
inli j"u? » Oni recevas plej ofte la jenan respondon : « Kion mi povus fari?
ne estas mia tasko. » Kaj la sama persono kiu nenion povus fari, tre

le konsilas : « Oni devus propagandi pli grandskale; oni devus sendi milio-
n da cirkuleroj; fari bruon saman al tiu kiu estas farata antaŭ elekto de
— Bone, Sinjoro, ĉu vi povas havigi al la estraro de nia Ligo 23.000
utitoj aü de urbaj konsilantoj; k. t. p. »
lerlingajn » funtojn? Per tio ni povus fari multe da bruo. Sed ĉu vi opinias
hara reklamo sufiĉus? Esperanto ne estas varo, kiun la publiko volonte
tas pro tuja agrablo afi plezuro; Esperanto estas intelekta afero, ne amuzilo.
Ni supozu ke la regnestraroj de kelkaj landoj estus akordigintaj por fari

n tempajn enketojn pri evcntuala uzu de Esperanto en siaj interrilatoj. Tiuj
aestraroj nomos kompreneble komisionojn. Tia komisiono ne konsistos el
erantistoj, ĉar ĝia tasko estos kontroli ĉu la asertoj, de la esperantistoj estas
tj; ei do petus esperanfist(in)ojn partopreni lingvajn eksperimentojn; tiuj
)erimentoj konsistos el tradukoj, parole kaj skribe, en esperanton, de naci-
vaj tekstoj, ne pri historietoj, sed pri ku-ntercaj, industriaj, financaj... temoj;
kontraktoj kaj legoj. Oni volos kontroli ĉu Esperanto vere taŭgas por ĉiuj
oj en ĉiuj fakoj.
Konkludo. — Esperantistoj, se vi volas la venkon, pretigu viajn armilojn :
rigu la ĝisfundan lernadon de Esperanto; ekzercigu per temoj de via pro-
) ; kaj... Ne forgesu pagi vian kotizajon (se eble duoblan). por ke ni povu
ravigi la diskonigon de la ideo pri la helpa lingvo, kaj forigi el la publiko
ntaŭjuĝojn, kiujn subtenas kontraituloj de Esperanto. Vi mem propagandu
)Ie inter konatuloj; maltimu kontraitdirojn. Kredo sen ago estas kredu
viva. Antaŭen por la oficialigo. B. L.

FOR LA TIMEMO
.a antaŭeniro de Esperanto, haltigita duni la milito, kaj en iu lando pli frue,
mencis; sed ĝi ne estas sufiĉe rapida. Cu vere estas esperantistoj kiuj
s montri al konatuloj sian esperantemon ? La respondo ŝajnas esti jesa, ĉar
a revu () « Esperanto » de U. E. A. aperis alvoko de S-ro Tibor Sekelj, cl
ni ĉerpas tion ĉi :
r Nur lerni la internacian lingvon oni bezonas uzi ĝin en ĉiuspecaj hoinkij
latoj, profitante dun okazon por gia praktika aplikado. Se ni limigas nian
peranton al la klubaj kunvenoj kaj al la ilustritaj poŝtkartuj, ĝi dam sonos
t niaj oreloj kiel fremdajo. Kun bedaŭro sed kun necesa sincereco, ni konfesu
 80 `k de nia samideanaro 'ankoraŭ baraktas kun la gramatiko kaj la
parolo eĉ dur it la plej simpla konversacio. Ni forigu la timemon : kiam ni
nkontigas kun alia esperantano, ni ekparolu en la internacia lingvo kvazaŭ
I la ordinara lingvo de ambaŭ; multaj okazoj montris al mi ke aŭskultantoj
le esperantanoj) en tiaj cirkonstancoj konvinkiĝas pri gia praktika uzado. »

Plie, S-ro Sekelj konsilas ke dum vojago eksterlande ni dam alparolu ven-
ojn, oficistojn, kelnerojn, k. t. p., en Esperanto; kaj se ili ne kornprenas, ni
gtt kaj diru : « ĉu vere vi ne parolas Esperanton ? »

PROPAGANDA SECRETARIO.
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Kuopern Societo.

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO
26. Oostenstraat - Antwerpen. 	 Poát .ekkonto 1680.58

Abismoj, J. l'ORGE (originala romano) ... ,,.

Advokato Patelin. RRUEYS & l'Ai.APRAT  ...

Akbar, VAN LIMBURG BROUWER (orienta romano)  ...

-1( Tarente), St. ENGHOL`1
I.a Amo en lu Juro i)ekmii. ELOLA (Br•rr•nituer)

La .\mazistoj. %A'1ACOlS

Anni kaj Montmartre. SCHWARTZ...

Arrvrutu ŭa Edzino. MAXV1,'E1.1.... ,..
Arboj de la Arhura kaj Kemp., F. BOOTI

As iel, .1 . R. R(7DO 	 .,, 	 ... 	 ,.. 	 ... 	 .-.

Aŭsirulio, lando kaj popoio. DELSUDO l i.All R) ...

La Aventurai de 1•Iariera, Drake. ( NOR\\'AY 	...

Barhru kul Erik .). SCHNEIDI R-(•.'\RLSSON (Ieter:► rulnaneto) .--

Batalu pri la Domo Heikkila, LINNANKO`KI _.. .. 	 ... 	.
Batalu de l riro. DICKENS (I.. I.. Zamenhof)
Bêla lue. SAUN'DERS (aütohlogralic►  de liu ndo) ... ... 	 ... ... 	 ju. -

Beiyu ;Inralopio (ilandraj aiitoroj) ... 	 6a.

Bengali' j l'ahelai, I.A KSI INIIS\\'AR SINHA... 	... ...	 5.50

Bietje, M. SABBF. (teatrajo)
	

5•

Bonl►,rncoro. I' . NYSSENS .,. -.. ..• 	 30.-

La Botistoj. KiVI (koulediu en 5 aktoj) ...	 ,,. 	 ..
	 14.-

Bukedu i & Ii...rakor►toj de rlivorsnnciaj aŭtoroj, kune  ... 	 v -

Buroonol. 'V. SFT.ALA (infanoj eut poezio kaj lŭtoeralio) ... ,.. 	 100.-

Cu vi scias ? W. M. API'I .FBY (200 clensandojn kaj respondojn)... 	 7.50

Danco de Skeletol. UJAKU AKITA... ... ... ...
Duncu Marionetoj. J. BAGHY
I)ekdu Puc•tuj. KALOCSAY
I-u Demanda pri lu Plibonigo de ta Muzíkskribo. L. COGEN...

De f a .0 al Pana, I.. TOTSCHE .•• •••

De Tuimorrdu herforto al Tutrnunda Frateco, G. F. WATES
Devo de Rila. N. DI: TIERE (Tvutrajo) ... 	...
i)icdognj kaj Komedietol, F.. DAHL, ...
Dihuk, AN-SK1 (Rappopnrt). drntno ...

II)iverskolara Buhedeto, F. V. LORENZ (poenraj el q0 Iingvuj)

i)- ro Dorrrer, H. L. EGGERRUP ...

1)ukumentuj de la Rezistado (en Germanujo I 033- rr)45)... ...

La I)orrnanlo Vekieas. H. G. WEI.I.S
La da Au►utinoj. Lu Kapricoj de Mariano. A. DE MUSSET
I7u Majstronoveloj. Th. STORM

Lkspedicia Kon-'l'iki, THOR I iLYERDAI iI_ (ilustrita)• ...
Llektitaj .No'eluj. L. BAEKELMIANS
H la Verda Bil l°, 1. I.F.17.ERO\\'LCZ ... ... 	 ..

Enciklopedie de Esperanto, KOKENY. Rli lER, SIR.IAEV. 2 vol. ...
Enkonduku en lu Studadon de la Spiritisme  I)oktrinn, A. KARDEC .,.

En Okcidento nenia Nova. E. M. REMARQUE ...
Esperanta Krestomcrtio, DE HOOG. KALMA, KRUIT. \'AN ZON  ...

-67-

petit/titi Lepnlihro. V. SE FALA
•,.vnanti.tenliefde, D-ro W. VAN DER BIEST (komedio , u ► akto) ... ... 	 .

• L+perunto-Kluhn. F. MAI .MGRLN (fandado, prat*ramoj, k.t.p.)
	

5.50
'alto kaj Kultura. R. TROGFL

	
5.-

•. t .erar►to-Movadu. STOP-BON/\'ITZ F. 1SBRU('KER ...
	

25.-
► .e,urlto 6o jura, G. J. DF.GFNKAMIP (skire pri la evoluo de la Iingvo literatura). 	 3o.--

1 a l'abvia de la Granda Tram knj la Mo/grande I)oktoreto. H. Fisrher ... ... 	 3.-
i=►,bto1u. KARD. \\'ISE\IAN _ -- 	 120,-*
rubfuj ib. Jean de la Fontaine (Thévenin)...
14s Euratom), B. PRIJS (Kabe), 3 vol.. 	 150,-

Iu Fera K.dkannmo. .1. J.ONDON ..- 	 .5i•-

I erto kun lu Morto, K. J.INDQUISI' 	...	 29.--

t,u Fianĉü;o, I.Pa, AL. KI VI (do tealrajoj)... 	 8,-

La Finit FOI .KF: BER NADUITE - - 	Unuuc eid. ,..	 (►8,-- 	Papal. eld. ... 	 30.--

Flirta. Lord DAN. A. Si ... 2,.r

Fomentera, I. SiLONE 4 7
la Furia cie I'Vero, ADI (romano por komencantoj) ... 25.-.

F1w►dan►enta Krestnsnatio. 1... L. %AMI:NHOT' 8o,-

La Fundy de i'Mizero, SIEROSZ_E\\'SKi  (Kobe) ••• r 2,-

Funehra Parolado pri Louis de Bourbon, BOSSUi!' 1 0.-

Gala Leganto per Esperanto, P. E. SCHWERIN ... 	... 8.-
Galerio de Zamenholoj, L. \VIESENFELD ,..	 ... 1 2,-

Geedzeco. VAN DER CAMMEN P. J. A. ... -1.--'
Georgo Dandin, MOLIERE (L L. Zamenhof), kotnedio  en 3 actoj ,..
Gasta I3erling. S. LAGERi.OI'... 	 brui. 	 1 10,•-

La Gronda Aveni►rro kaj uliuj novelol. F. SZILAGYI 	 hruŝ. t.i.-. 	 kind. 	 55•-
Gridilo ira la Espercerrtu -Movudo, G. P. DE BRUIN ...

	 I 5.-
Cuju Podio. R. SCi I\VART7_ .., .., 	 bro's. -tn.- 	 'bind. 	63,-

llelsinki. Laina kaj Ombra ,.. 	 .,. 	... 	 r r ,.-

I lirula rigardus Svedlandon. I .. `INIIA -.. 	 ... 	 ...

Historia Skizo 1908 - 1935 U. E. A.. I I. JAKOB ... . , .
l'Iisturiu dc• Esperanto, L'. PitlVr\'1, 2 %ul. 	..	 ...

Historia de Kristo. G. PAPINl ... 	 brai. 6o.-r 	 bind.
la ilurnuj rusuj de la Munda, R. NORDENSTRENG ...
Nnmuris►nu l.aboto. KLNLLS1 ROBINSON ... .,.
Hornoj en Milito, A. 14'I'LKO

Hunulnitaristaj Principal & Interncncio de Ia intelektuloj. E. REI.GIS ...
Hnngora Antolonio 	 brai. 200.
IJirenio en Tnŭridn, GOETHE (L. L. Zamenhof). dramo ... ... ... . .
Infanoj de Betlehe►n. SI Lss1A LAGERLOF ,.. ,.. ...
Infanoj kaj Patrinoj, D. CANF'IELD FISHER
lulanoi en Tarente, STEI.I-AN F-NGHOI M. 2 vol. ...

Inferio, II. .1. lil'L 1^I1_11S ...
La in fluo de Vepeturismo al Morale bai Soria Progreso. K. NEBF.NZAHL
irrir•acla Matematika, I_A I SANT... ...
lnterlin(irisliko kuj Lsperantoloçin
lrrternacia l'razero, KF.NNGOTE' 	.- .
Internuciu Kantien, I'. BLNNLMANN 	l'ekslu

internucia Legolibro, KENNGO•iT .-. ... ..

45.-
12.--

56•

90•~
36 .•--•

8.-

47 .-

20. -• 	Muzika ...

6.-
bind. 230,

8.--
38.50

52.-
3.-
9,-

31.
12,-

52.-,



— e —

Ta Interrompita Kanto, ORZEZKO (Kobe) •.• 	... ...

Invito al Cielo, .1. D. SAYFRS ...
Irisis, I I. T SAS ...
f urmiloj Pasas, H. I IAl J KER (universala historie) ...
f iaunie Higgins, J. SINCLAIR ...
f oltuno kaj Siluie), F. F. BLTTS...
Judas°, O. VAN SCI IOOR (mnnologo tx,r sinjoro)... ...
f adoj sen Mono. MICI-IAFL GOLD...
fnner° lea► Amo. E. S. l'AYSON (Iccenclo ei Veneeio) ...
Kaj trio restus penso sed ne faro, L. SINJ IA ...
KatuTano Antologiu, J. GRAU. CASAS ... ..
Kia Miksajo. F. V. DORNON (nŭginala komedin en t akto)
Kiel urunĝi Kursujn kaj Grupnesperojn. W. \VINrGEN... ... ...
Kiel mortis la unuuj Kristanoj. KRASZLWVSKI
Kornercaj Leteroj, PRUISSEN ...
Kumunu Kartllihro, H. \V. F. N. HOLMES ...
Romureisnu) kaj la Putrolando, li. 7IHERI_
Konversacia Literaturo (8 libreloj ilustritaj), tuai Iihreto ... 	 ... 	 ...

Kuru, L. DE AMINCIS (libro por knaboj)... 	hroi. g.1,

Kura estas eta Instrument' trekrata. vortoj R. Schwartz, muziko Kalmanowicr.
Kretlu min. Sinjorino, R. ROSSI . I TI
Krirnŭnoloaio, D•ro RI ISTE 4 VAMI3ERY
Krisinusltu Triptil o, F. TIMMEILMANS ...

Kulio. M. H. SZEKEI.Y-LU:LOIFS ... ...
	 I .r.,ŝ.

Kurindo de Turoj, A. CARLES ,.. ... ...

Ku_eto, M. BALUUCKI ...
Kvin Vivokantetoj. teksto J. Roskens-Dirksen. muziko \Vindisrh-Sartomsky  ..,

Londoj de 1' Fartluzio. T. JUNG ... 	 brai. 6o,--.

La l.anternistu, I I. SII':NCKII':\V IC'Z kaj aliaj prozajoj (Ka e) ... 	 ...

10.—

20,--

55.
8.—

t,-

.3 .

:,.:)U
e^rt.-

t o,.-

t

15.-

 G.---

3 .—
bind. 	 Go.--

t ).--

73.-
1c,.-

0.—

binti. 	 47.-

,—•

biml.	 77.-
47

Leteroj de Zamenhof, prezentitaj de-Prof. G. \Varingliieu, 2 vol. ... 	 26n,--

I.a Lihro de la Spiritoj. A. KARDEC ... ... ... ... broi. 8o,—, duonletie hind. 	teyb.

1.ingoaj Respondoi, I.. I.. ZAMENHOF ... 	 28.--

I.ondonartidoj. DONALD \V. MUNNS ... 	 8.--

La Longo Vak., 	 brui. a8.--. 	 bind. 	^$.--

La Mulbonaj Flankoj de Sport°. D-ro J. VII MS ... 	 2.—
Malsain en Ri&a Rikolto, S. TOKUNAGA

(_)ni povas elekti en la libroj menriitoj en la pasintnj aŭ la nuna numeroj de ■ Relga

•EsperantisIo 	 sed ankaŭ aliloke anoneitain Esperanlnjojn oni povas atendi Ĉe ni.

MUUSSES ESPERANTO-BIBLIOTEKO
Pro pr eraro, la incl.koj pri Ĉi lia Iibrokolekto en la Oktobra nutne•rn tlr. t Belga Espe-

rantisto s înriĝis neklaraj. Bomvolu le oi : I r. 1.50 po numero (n-ro . kostas Ir. s.—). Ronvolu
plie noti L. , Serio I ampleksas numerojn t óis eo kaj Serio 2  i i Qis Q.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1 1 111111 1 11111111111111111111 1 1111 1 11111 1 111111111111111111111111111111111

OKAZE DE LA

ZAMENHOFATAGO — LIBRO TAGO
Aéetu Esperantlingvan libron. — Prezentu al via amiko ESPERANTO-LIBRON
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ADRESO : 19, av. Montjoie, BRUSELO
	 Respondeca redaktoro :	 Verdier.

36 a Belga Kongreso de Esperanto
Brugo, 31-5 eis 2 -6 -1952.
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REĜA ELGA UUGO ESPERANTISTA
ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezidurtto : D-ro P. KE.MPENEEL S. try. avenus. ,'1<,,,tjoic, I^rmr. lo.

‘'nr-Pre_idantn : 	JAI \i()TTE• -ta. avenue Dr Brupn. 1^'ilrijk Ant^^crl^r_n.

C:enerata Sajtretario S-ro Cl. VANDEVELDE. 178. Peter Benoitlaan. Merellieke.

Sekretario : SV-ru J. VERDIER. 78. as rima Marie-José. \Voluwe Saint - l.amirert-Brus.•1o .

Kasistirto : S-inu J. PLYSON. s85. rue Jourdan. Saint-Gilles-Bruselo.

KOMBINATAJ KOTIZOJ

Re ga Bel ga ligo Esperantista kaj Uf iversala Esperanto Asocio
A. 	 R. 	C.

I. 	intt,lii tttc•tnl»r,,, (rnl, ) i.,, r.n.•ttti,reton al ln loka Gcu tu> —
Re ekzistas — al la Litio kai al Ii. inlerttatia ,,}_anF,i■ĵ•.:

rajtigas rieevi la nariiut gaietnn a Brlga Esperantisto
kaj la internacion kuponarorr por servoj) ... ... ... 	 25,-- 	50,— 100,

l •nntillo mrntl)rv sautt.. escepte la irnrtntt) . 	 ... 	 ... 	 50,—

= 	II. t;lrntbreco kun indtridtta aliĝ• al la internaria organizaĵo :

- 	a) Mrmlrro kun Jurlileo : kial sitnl►Ia cttembro; ricecr,: krome

la Jrtrlihron kai ĝian uldunon ... ... 	 ... ... ...
	 75,— 100,— 150,—

1_,) 1Mernlrro tlhortantu : kiel ritnntler' kun Iailil.ro: ricev-a,

leornc I,., monatan interrtacian gazeton ,c Esperanto • 	 165,---- '190.- - 240,-

r) Membru Std,tanuntn : kiel nn emi ro .ilxa)anto: ',aga, I , li
allen kotizon par helpi la muvadon .,. ... ... 	... 	 250,— 275,— 350,—

	I II I3artf arania ? rernl,ro naemvok nlclr.ni.ç almt•naŭ 25 h. al Sia 	 slir. i,.l,- par ltrl t n .ii

R. B. I.. E.

Pagu al vie loka ern l,o: se ne ekzistas, al posteekknnto t3.5'.07 rle Reĝa Belgt, Lige

Esperantista.

1 	1i.,,'Ielnj (ĝi: 	i 1. R .lunttlnl (ŝis 21 j.): C. (21 j. Li pli).

BELGA ESPERANTO INSTITUTO Koopera

	D ru L. L. Lomenlrnl, r,9 59 1917. rlŭioro 	 rnntu •. ( )n tcustr. 2r . \ritWerpen. Prezo : =_
	de Esperanto. -- Rrproclukt,,j„ :,,r 1 ,+>5tkartn, 	 Fr. 	La sam., I,iI I„ eesttts Itavehla Liai

	de la bildo de nia \ 1.,tarn 11(411 1 it., k,.1 ,inna - 	virt totngrîtfa ĵo, l' r , , , 	,oŝtkartlurrnato : Fr.

	cita al Internur i., 1 spr•ranto -Muxeti. \V•ien. de 	t O,. 	 31 x 3h , r 	 I r 1,1,—; l,> x .I0 t n.,.

ttrtpentristo A, h 	I i, r.tu,, 1' Idnn„ 	Esp e- 	l r. i oo_
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