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TRIA KOMUNIKAJO

114,1JGA ESPERANTISTO

En sekvonta numero de B.E. aperos
iii definitiva programo de tiu kongreso.
La jubileanta « Bruga Grupo » nuit-
-tempe dediêas siajn plej bonajn for-
tigin al eia organizado kaj faros êion
chiait por ke titi esperantista jarfesto
farilbi la plej brila el êiuj eisnunaj Bel-
gaj kongresoj.

Laii la nuna stato de la listo de
oni povas antaiividi, ke ankail

Mate al la nombro de la partoprenan-
‘ toj, tiu 36a kongreso preterpasos

antaŭajn.

c69.. S-inn M. De Bacts-I loyee (Bruo).

— 70. S-ino Huyghe (id.) — 78. S-ro
F. Verplancke (id.). — 72. S-ino L. Ver-

pluncke (id.). 75. S ru G. Groothaert (id.).
— 74. S-ino J. Groothaert 	 — 75. S-ro

A. Bouquet 	 — 76. Fino Van Neste

(id.). 	 77. S-ro J. Koeune (Verviers).
S. S-inn G. Koewie-Daudeseux (Verviers)
Al la samideanoj kiuj ne jam en-

skribigis, ni petas ke ili bonvolu de ritta
gini sian kongreskotizon 50 fr. al la
P.C.K. N° 3766.98, de « 'Belga Kon-
greso de Esperanto ».

La Loka Kongresa Komitato.

REÜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
19, avenuo Montjoie - Bruselo
— ASOCIO SEN PROFITA CELO

Statutoj : Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad, n-ro 115, 27 Junio 1936.

HONORA KOMITATO

S-ro Frons VAN CAUVVELAERT,
Prezidanto de la Deputitaro.

S-ro Robert CATTEAU,
Vic-Prezidanto de la Senato, Skabeno de Bruselo.

S-ro Achille VAN ACKER,
Efséefministro, Deputito,

S-ro Georges MAZEREEL,
Senatano.

S-ro Georges MICHELET,
Honora Direktoro de la Komerca Cambro de Bruselo.

NIAJ JUNAJ FORTOJ
Duin la militaj jaroj haltis la regula

411fitio de novaj membroj, kiuj gis tiam
certigis anstatailigon de tiuj, kiuj pro

malsano aù morto forlasis niajn
rangojn; dom tin tempo maljunigis
la antatiaj membroj kaj gvidantoj. kittj.
post la milito, vole nevole estis devig-
ataj preni sur sin la restarigon de nia
movado.

Al tiuj malmultnombraj kuraguloj ni
Auldas la ekziston de nia movado, al
ili ni :,uldas gian novan antafieniron.

La tasko ne estis facila : la publiko
duin pluraj jaroj ne .plu afidis pri nia
lingvo kaj kredis gin mortinta;
pensis pri siaj propraj aferoj: neniu
emis doni siajn fortojn al idea movado,
sen ia tuja materia profito.

Dom la lastaj semajnoj mi êeestis,
en diversaj grupoj, festajn araneojn,

êie mi konstatis kun granda ecijo

ke multaj el la ĉeestantoj estis junaj
kaj novaj membroj de tiuj grupoj.

Tio estas kuragiga signo ke la bonaj
tagoj revenis kaj ke nia Ligo denove
antafienpaAos al êiatri pli prospera
stato.

Tion jam montras la kresko de nia
membraro, kies nombro dom la jaro
1951 plialtigis je 40 %. Cils nun ni
jam enskribis, par la jaro 1952, prok-
simume 30 novajn membrojn. Sur tin
vojo ni devas daürigi, por ke ni povu
registri saman progreson je la fino de
la jaro.

Tamen, ne sufiêas varbi novajn
membrojn. Same grave estas ilin kon-
servi por la movado.

Por atingi tiun celon, la gvidantoj
devas interesigi ilin ne nur al la lingvo,
sed ankaii al nia organizado. Oni kon-
fidu al ili taskojn en la gvidado de la



S-ro Maur. JAUMOTTE
la antanniilita tempo, kiam li ij.i.;is Prezidanto de « La Verda Stelo ».

grupoj, oni kutimigu ilin plenumi re-
gule oficon, eé malgrandan. Ili tiel iom
post iom ekkonos la diversajn instan-
cojii de nia organizado kaj pli kaj pli
vidos Esperanton laŭ gia propra va-
loro, en sia tutmonda kadro. Tiuj novaj
membroj ankaü konsciu pri sia res-

Atfaministro Frans Van (auweiaert. Prezi-

danto dc la 1)eputitaro. konsentis ke lia
nomo aperu supre de la listo de la membroj

de starigota t Honora Komitato de Reĝa

Belga Ligo Esperantista.

Ankrol konsentis eniri la Honorat, Kornita-
ton. S-ro Robert Catteau. Vic-prezidanto de
la Senato kaj Skabeno de la lido° Bruselo,

pondeco kontraia tiuj, kiuj oferante
sian tempon kaj siajn fortojn donacis
al ili tiun mirindan ilon por interhoma
interkomprenigo; se ili .gin bone tizos,

alportos al ili netakseblan spiritan
pliriéigon.

K.

A.S.P.C.
intensigi la gazetara ri servon je tiu
epoko.

6. Belga Esperantisto. — Por ansta-
tailigi la nacilingvajn tekstojn kiuj ne
plu aperos, la membroj ricevos sen-
page la nederlandlingvan gazeton « De
Esperantist » ail la franclingvan gaze-
ton « L'Essor de l'Esperanto ». « De
Esperantist » ricevos la membroj lo-
gantaj en la nederlandlingva parto de
la lando, a L'Essor » ricevos tiuj lo-
gantaj en la franclingva parto. Lafide-
'zire, unit el tiuj gazetoj povos esti
anstatailigata de la alia.

7. Elekto. — S-ro Soy.eur, el Seraing,
estas elektita kid administranto por
fini la mandaton de S-ro Tassin, eks-
iginta.

8. Kongreso en Brugo. — Kelkaj
detaloj estas diskutataj kaj decidataj.
La venonta kunveno de la adminis-
trantaro okazos la 8an de Marto 1952.

P. S. — S-ro Cl. Vandevelde kon-
firmis ke pro sia granda ago kaj pro
sia malbona sanstato, li deziras eksigi
el sia posteno de generala sekretario.
Kun granda bedaŭro, la aliaj Estrara-
noj sentis ski devigataj konsenti al tiu
decido. S-ro Soyeur bonvolis provizore
preni sur sin la vakantan postenon.

P. KEMPENEERS.

S-ro Achille Van Acker. eksĉerministro, dejm
tito. .S-ro 	lazererl , Senateno. ka; S-ro
Michelet, Honora Direktoro de la Komerca
Carnhro de Bruselo.

Ni kore dankas tiujn eininentajn personojn
okaze de tin gesto de simpatio kaj de subteno
de na movado.

in Rega Esperanto-Grupo e. LA
VERDA STELO » en Antverpeno ĵus
kens la 45an datrevenon de sia sta-
no kaj, samtempe, la honorigon de
multnombraj jubileantoj, kitij estas
enoj de la grupo de almenaŭ 10 kaj
itle 35 jaroj.

La Prezidanto de Belga Ligo kaj
S-ino Kempeneers ĉeestis la solenan
kunsidon, kiun prezidis S-ro Jaumotte.

Post bonveniga parolo, tiu éi petis
S-rojn J. Verstraeten kaj H. Sielens
legi respektive la sekretarian kaj kas-

istan raportojn, kiuj klare montras la
tre viglan kaj finance tre decan vivon
Je la grupo, dum la forpasinta jaro.

La Prezidanto dankis arnban siajn
kunlaborantojn same kiel la aliajn ko-
mitatanojn kaj rapide skizis la histo-
rion de « La Verda Stelo », starigita,

en la jaro 1907a, de nia bedatirata
Frans Schoofs.

Li poste, per speciala kora vorto par
ê iu el ili, honorigis la êeestantajn jubi-
leantojn.

Kiel substrekis poste S-ro Sielens,
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45JARA EKZISTO DE « LA VERDA STELO »
Argenta prezidanteca jubile° de S-ro Maur. Jaumotte

REĜA BELGA LIGO ESPERANT1STA,
La administrantaro kunsidis la lan

de Decembro 1951, en Bruselo.

Ceestis : D-ro Kempeneers, prezi-
danto, S-ro Jaumotte, vic-prezidanto,
S-ino Plyson, kasistino, S-roj Groot-
haert, Paulus, Poupeye, Sielens kaj
Van den Bossche, adnUnistrantoj. An-
kaŭ éeestis S-ro Verstraeten tria deL,-
gito de la « Verda Stelo

1. Legado kaj aprobo de la protoko-
loj de la du antaiiaj kunsidoj.

2. S-ro Vandevelde, eenerala sekre-
tario, sciigis sian deziron eksigi. La
Prezidanto rilatos kun li.

3. Financoj. — Laŭ la .kalkuloj pre-
zentitaj de la kasistino, la jaro finigos
sen deficito. La nombro de la membroj
ankoraŭ plialtigis dum la jaro. La ka-
sistino alvokas al varbado de bonfa-
rantaj rnembroj.

Kelkaj rimedoj estas proponataj de
S-ro Poupeye por plialtigi la enspezojn.
lii ne estas tuj realigeblaj.

4. Gazetara Servo. — Cii estas regule
dissendata al 35 flandralingvaj kaj 44
franclingvaj gazetoj.

5. — Esperanto Semajno. — Oni
proponas komenci éiujn kursojn dum
la unua semajno de septernhro, kaj

HONORA KOMITATO
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li ne citis sin mem inter la jubileantoj
de 35 jaroj kaj do nur alvokis S-inon
Sehoofs kaj S-ron Morris De Ketelaere,
kiuj kun li esperantigis en la jaro 1917a
kaj kiuj do akiris la argentan medalon
de la Grupo, kun ora steleto. Sekvis,
kun 30 jara membreco kaj argenta me-
dalo kun argenta steleto : S-ino Mar-
guerite Jaumotte, S-roj Aug. Fae3,
Gustave Verrnandere kaj Jules Der-
weduwen (1920), F-ma Jeanne Mor-
rens, S-ino Gabr. Simons-Van Ileren-
dael kaj S-ro Léon Schoofs (1921) kaj
S-ro Il. Boffejon kaj Maurice Boeren
(1922); kun 25jara membreco kaj ar-
genta medalo : S-ro Edgard De Coster
(1923), F-inoj Maria Jacob kaj Yv.
Van der Veken, S-ino Bl. Vermuyten
kaj D-ro Marcel Roost (1926) kaj
S-mu Jeanne De Houdt kaj S-ro Char-
les Van Reyhroeck (1927); kaj, fine,
-kun 20jara membreco kaj la bronza
inedalo kun du argentaj steletoj : S-ino
Al. Bolsius (1928) kaj F-ino Math.
kaj Hél. Hofkens kaj S-ro Willy Boffe-
jon (1932). Meze de dam reaj aplail-
doj, la Prezidanto pinglis sur la brus-
ton de la jubileantoj la medalon
la kromsignon, kiun li meritis.

S-ro Sielens tiain eldiris tutsimplan
sed impresigan paroladon honore de
la Prezidanto, kiu ne niir estas mem-
bru de 35 jaroj, sed kiu, — ekzakte
antaŭ 25 jaroj, tuj post la legigo de la
Societo, — reprenis de la fondinto la
eititagan direktadon kaj la gvidadon
de la grupo kaj khi, nun kiel antaŭ
tiom da jaroj, same energie kaj eiam
same bonhumore antafienmarŝigas la
Verdstelan ipon. MalgraCi la fakto, ke
la duobla jubileanto rifuzis publikan
honorigon, li tamen havigis al li veran
suprizon, nome la tutesceptan kaj
nun nur al fondinto aljugata Oran
Medalon pro Merito, kilt anstatafios do,
de nun, sur la prezidanta brusto, la
argentan medalon kun Pahno„ kiun
antaüe akiris.

Kortuŝita pro tin neatendita gesto,

S-ro Maur. Jaumotte sincere dankis,
duin S-ro Verstraeten aldonis tre ami-
kan vorton nome de la novuloj, t.e, la
postmilitaj gemenibroj kaj diris ilian
admiron pro la laborkapablo kaj sin-
donemo de la Prezidanto. D-ru Kern-
peneers, nome de Belga Ligo, aldonis
kelkajn pliajn laŭdajn vortojn al la jubi-
leanto, kin ne mir ludas rolon en la
grupo, sed ankaCi en la Ligo kaj en
Belga Esperanto-Instituto.

Sabate, la 5an de januaro, grava
delegacio de membroj, malnovaj kaj
novaj, direktis siajn paŝojn al la enteri-
gejo de Schoonselhof, kie ili akom-
panis S-inon Il. Schoofs kaj S-ron
Léon Schoofs al la tombo de la fon-
dinto. Tie floroj estis demetataj, post
kiam, en kelkaj malmultaj vortoj, S-ro
Jaumotte estis dirinta al la amiko Sus,
ke la verda standardo ankoraii è iam
flirtas en Antverpeno kaj ke la grupo
daŭre postvivas êiujn malfacilajojn.

Ciuj kune poste ankaŭ iris saluti,
kun S-ino De Hondt, la tombon de
unu el la plej bonaj kunlaborintoj en
la grupo : Louis De llondt.-

La Festeno.

Dimanêon posttagmeze, pli ol 90
gefestenontoj kunvenis en la restora-
cio de la Aviadila Stacio : Inter ili
tre forta delegacio el Brugo, — 18 per-
sonoj — kaj la jam kutima delegacio
de la Brusela grupo, — 14 membroj
— kiuj volis, per sia êeesto, montri
sian simpation al « La Verda Stelo »,
reprezentata te tiu éi festeno de pres-
kaŭ sesdek gemembroj !

Alitai"' ol komenci la mang,adon, S-ro
Verstraeten deklarnis meniverkitan
poezion jam legitan dum la Zamenhof-
festo kaj en kiu estas honorigata la
memoro de la Majstro kaj de la fon-
dinto de la Grupo Frans Schoofs.

Je la toasta horo, S-ro Jaumotte
diris sian grandan kontentecon pri la
multnombra èeesto, speciale el aliaj
urboj de la lando; ree honorigis, are,

bà juhlleantojn kaj memorigis pri la
>haro de la grupo mem.

Ponte S-ro Sielens toastis je la sin-
juttnoj kaj kaptis la okazon pur dimaci
belain florojn al S-ino Sehoofs kaj
*..lno Jaumotte, duin S-ro De Ketelaere
refoje diris la meritojn de la èefjubi-
trantoj de tiu tago, la Prezidanto Maur.
/a ti motte.

Per fajraj vortoj, tin d promesis
on pli gravan poresperantan laboron

in la Antverpena regiono, duin li dan-
en pro êitij je lia honoro eldiritaj vor-
toj.

S-ro Poupeye, nome de la Bruga
Grupo, ne nur alportis saluton al la
lubileanta grupo kaj al gia prezidanto;
Sel, al tiu ei lasta, li transdonis belan
kupran sonorilon, gravuritan iaci gran-
da Bruga sonorilo; duin D-ro Kernpe-
nrers aldonis gratulvortojn nome de
la Brusela Grupo kaj Belga I.igo. Li
ankaŭ transclonis al F-mu Henny De

La 1-an de Januaro 1952 ekfunkciis
Londono nova grava institucio de

nia movado : la Centro de Esploroj
kaj Dokumentado de U.E.A. I.a celo
de la Centro estas triobla : sciencaj
esploroj, doktunentado kaj informado.
Pere de siaj kunlaborantoj la Centra
esplorados kaj studos la Internacian
Lingvon kaj giajn ni ultflankajn apli-
kojn sur eiuj kampoj de la huma ak-
tiveco el vidpunktoj liiigvistika, socio-
logia kaj psikologia. Apartan atenton

dedieos al la studado de la moralaj
kaj intelektaj efikoj, kittjn kailzas la
praktika uzado de la Internacia Ling-
vo. Ci anka esplorados la eblecojn
pur plua utiligo de Esperanto sur la
kampoj de scienco kaj arto, intelektaj
interŝangoj, trafiko kaj komerco k.t.p.

La branêo Dokumentatio rilatas al
kolektado kaj enregistrigo de la plej
gravaj clokumentoj koncerne la Inter-

Ketelaere belan libron, kiel rekompen-
con pro ŝia venko en la Oratora Kon-
kurso de la Brusela Kongreso.

S-ino Schoofs volis speciale danki
S-ron Jaumotte pro la daiirigo de la
laboro de sia edzo kaj transdonis al
Ges-roj Jaumotte helan memorigon de
tiu ei tago.

Ovidata de S-ro Peelman, la Verd-
stcla nom kantis tutan serion de es-
perantaj kantoj dum S-ino Van den
Driessche kun S-ro Peelman duope
ankaû aŭdigis belajn ariojn, kun
akompano de bonega harmonikaisto.
Finoj Il. kaj P. De Ketelaere zorgis
pri agrablaj parolataj « intermezzi ».

Vigla balo, kin daüris ankoraii mul-
tajn horojn estis la gaja konkludo de
plej hele sukcesintaj festotagoj, pro
kiuj eiuj ŝuldas dankon al la helpa
gvardio de la Festestrino F-ino Tous-
saint.

L.V.S.

nacian lingvan kaj la Esperanto-orga-
nizajojn.

La rezultoj de tin scienca-esplora
kaj dokumentada laboro estos vaste
utiligataj por verkado de artikoloj,
kunmetado de prelegoj por diversaj
okazoj, pretigado de skizoj por flug-
folioj, alvokoj, broŝuroj, liveraclo de
tailgo kaj dokumentita materialo por
defendi la aferon de la Internacia Ling-
vo en kongresoj, konferencoj kap en
aliaj medioj, kiuj pritraktas la deman-
don de kormina lingvo.

La C.E.D. interŝangados dokumen-
tojn kun UN, UNESKO kaj aliaj gra-
vaj internaciaj organizaĵoj. Ci precipe
intervenados en la internaciaj medioj,
sed gi estos je clispono de nia tuta
movado, de tiuj giaj organizajoj, kiam
ajn ili deziros argurnenti kaj clokumen-
ti sian aktivecon por Esperanto en di-
versaj modioj.

UNIVERSALA ESPERANTA-ASOCIO
Centro de Esploroj kaj Dokumentado.
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La Komitato de U.E.A. komisiis la
direktadon de la C.E.D. al Prof. D-ro
Ivo Lapenna, kiti plenumos tiun taskon
honorofice. La Centra havas kunla-
borantojn en diversaj landoj. Ankaŭ
la kunlaborantoj plenumas sian laboron
honorofice.

La financajn rimedojn par ekfunk-
ciigo de tiu éi gravega institucio de
nia movado havigis parte U.E.A. kaj
parte kelkaj oferemaj esperantistoj kaj
agemaj Esperanto-grupoj. La alia es-
perantistoj aŭ grupoj, kiuj deziras fi-
nance subteni la Centron kaj tiarnaniere
ebligi al gi kiel eble plej efikan reali-

Estraro de la Akademio.

Post la okazintaj elektoj de la Direk-
toroj de la Sekcioj de la Akademio de
Esperanto, la Estraro min konsistas el
la sekvantaj personoj;

Prezidanto : Ir. J. R. G. Isbrucker,
Oostduinlaan 32, Den Haag, Neder-
lando.

Vicprezidantoj : A. Cseh,
straat 172, Den Haag, Nederlando, kaj
Prof. D-ro E. Privat, Evole 3, Neuchâ-
tel, Svisujo.

Direktoro de la Sekcio por la Gra-
matiko : D-ro W. Lippmann, 1021
East 14th Street, Brooklyn 30 (N.Y.),
Usono.

gon de g iaj celoj, estas petataj sendi
siajn kontribilajojn aŭ al la Centra Ofi-
cejo de U.E.A., Heronsgate, Rickmans-
"worth, Ilerts., Ang,hijo ail al Belga
Ligo Esperantista, nepre nienciante, ke
la sendita financa helpo estas por la
C.E.D. Fine de la Laborjaro, en Junio
1952, la nomoj de itij donacintoj
estos publikigitaj en la oficiala organo
de U.E.A.

En ĉiuj aferoj rilate al la Centro oni
sin turnu rekte al Prof. D-ra Ivo La-
penna, 300 West End Lane, London,
N.W.6.

Direkto de la Sekcio por la Clene-
rala Vortaro : Prof. G. Waringhien,
7, Avenue Léon Gourclault, Choisy-le-
Roy (Seine), Francujo.

Direktoro de la Sekcio par la Tek-
nikaj Vortaroj : J. Okamoto, 2435
Sinobi-cho, Ueno, Mieken, Japanujo.

Direktoro de la Sekcio por la Biblio-
grafio : D-ra P. Neergaard, Gothers-
gade 158, Kiihenhavn-K, Danujo.

La taskijn de la Cienerala Sekreta-
rio-Kasisto provizore plenumas la Pre-
zidanto kun helpo de la lnternacia Es-
peranto-Instituto.

Ir. j. R. G. ISBRUCKER,
Prezidanto.

',petits seninterrompe, en iu lingvo,
paroladon eldiritan de oratoro, en alia
mhomo.

Sed ofte la tradukado estas sarn-
hrrnpa : la interpretisto rediras la&
tarte, en lailtparolilo, la parolojn kiujn
h aCidas per la mikrofono. Car nur kel-
kal sekundoj apartigas la 2 prelegojn,
tatas preskaŭ neeble sekvi la penson
de la paroladinto kaj primiditi gin. La
(radukado farigas kvazaŭ ailtomata
kaj se ia eraro okazas, estas neeble
regustigi gin. La sekvantaj interpretis-
toj povas ankail rniskompreni kaj,
infoje, la orato r ), khi scias la lingvon
parolatan de la tradukisto, haltigas
lin, dirante : « Tio ne estas ekzakte
no, kion mi diris ».

De tempo al tempo, tradukeraroj
kailzas disputojn. lam, en fakkomisiono
de ()NU, angla delegito respondis al
franco, khi ĵus finigis sian prelegon
I am completely mystified ». La

franco, malkontenta, rebatis tuj ke li ne
kutimas mistifiki siajn kolegojn. La
interpretisto kvietigis lin, klarigante ke
la .angla delegito ne parolis pri misti-
fiko, sed nur pri « surprizo ».

Alia ekzemplo	 Cil oni scias ke,
anglalingve. la esprimo « to table a

AOSTRI
Komitato starièis en urbo Wiirgl (Tirolo

Aiistrujo) por la starigo de Zumenhofa mo-
nument., kiun oni inaŭguros chan .lulio 1952.

Würgl estos la unua urbo en Aŭstruto kiu

posedos sian Zameialmi monumenton.
La monumenta komitato konsistas el

Kart. Kons. Hugo STEINER. Fondinto kai
preziclanto de la Internat la Esperanto Muzen

Wien, Hans STEINER. vie-prezidanto
de Aŭstria Esperantista Fecleracio kaj Kom.
Kons. Martin PICI1LER. urbestro de Wiirgl.

D-ro inèeniero Leopold FIGL. Federacia
Kanceliro konsentis esti protektoranto.

La membroj de la I lonora Komitato rie la
monumento estas : Kardinalo D-ra Theodor

motion » signifas « fari proponon »,
sed amerikanlingve, gi signifas « pro-
krasti gin »? Antaŭ kelkaj jaroj, la
franca popolo mangis, dum pluraj mon-
atoj, panon tre nian je maizfaruno,
tial ke in Statoficisto parolante la an-
glan lingvon, estis aèetinta « corn » al
Ameriko. Efektive, « corn » signifas
« greno 1, en Anglujo, sed a maizo »
en Ameriko.

Kio ajn estas, la lingva problemo
pli kaj pli komplikigas en la internacia
politiko. Baldail, en O.N.U. la delegitoj
de Hindujo kaj tiuj de la Arabaj
landoj postulos, krom la kvin oficiaj
lingvoj, la uzadon de siaj propraj idio-
moj, kio plimalsimpligos la situacion.
Jam nun, laŭ raporto el Lake Success,
UNU horo da parolado en la Unuigin-
taj Nacioj kreas 400 horojn da laboro!

Tamen ni, Esperantistoj, scias ke la
solvo de la lingva problemo estas
simpla kaj facila : niaj jaraj univer-
alaj krongresoj montras ke la Zarnen-
'lofa lingvo ebligas al personoj de
multaj diversaj landoj klare esprimi
siajn ideojn kaj facile interdiskuti ilin
egalratje. Ni fosu nian sulkon : Esper-
auto fatale venkos !

INN1T7.ER. êeFepiskopo de \Vien. Ministro

por Instruafero. D-ro Felix HURDES. Minis.
ira por Komerco kaj Rekonstrun, D-ro Ernest
KOLB. Priedepiskopo, D-ra Andreas ROH-
RACHER, Salzburg. Episkopo. D-ra RUSH,
Innsbruck, Landestro kaj Urhestro de Wien.
Frans JONAS. Landestro de Tirai°. Agro-
nonin Konsilisto Alois GRAUS. Viclanclestro
de Tirait) Frans 1 ILIETTENBERGER. Pre-
zidejestro en Federacia Koncelirejo. Sekcia
C.,efo D-ro Eduard CHALOUPKA, Ceneral-
direktoro por Pok- kal Telegrcifadministrado,
Sekt -ia Cefo D-ru Karl DWORAK. Dirk.
toro por Sekureco iie Burgenland. D-ro Peter
SCHWARZ. Prezidanto de Universala Es-
peranto Asocio, S-ro Ernfrid MALMGREN,

OFICIALAJ INFORMOJ DE LA AKADEMIO DE ESPERANTO
Akademio de Esperanto	 Direktoro de la Sekcio por la Lite-
Adreso : Oostduinlaan, 32, 	 ratura : O. Avril, 60, Boulevard Au-

Hago, Nederlando.	 guste Raynaud, Nice (A.M.), Francujo.

LA VORTAROJ HAVAS DANÔERAJN NESUFWAJOJN
	Sub titi titolo, la revu.° « L'Even-	 pana, la cina kaj la rusa. Dum la

	

taul », el Bruselo, publikigis, la 18an	 generalaj	 kunsidoj, la lahorlingvoj
	de Januaro 1952, artikolon pri la ma- 	 estas malpliigitaj je tri kaj, en la or-

niera 	 kiel	 interkornprenigadas, 	 êu	 ganizlaboroj, oni parolas nur 2 ling-
	parole, tu skribe, la reprezentantoj de 	 vojn : la anglan kaj la francan.
	la 60 nacioj, kiuj formas nun la Unu-	 Sed ne é iuj diplomatoj scias tiujn

igintajn Naciojn.	 2 lingvojn. Estas do necese traduki

	

Por plisimpligi la problemon, oni	 éiujn paroladojn kaj, por tio, oni devas

	

altrudis la tizacion de kvin oficialaj	 urine interpreti ilin. lafoje, la traduka-

	

lingvoj : la angla, la franca, la his-	 do estas sinsekva, t.e. la interpretisto

INTERNACIA KRONEKO
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Stockholm. Vit-prezidanto de Universala
peranto Asorio, D-ra Paul KEMPENEERS.
Bruselo. Universitata Profesoro i) ro Edmond
PR1VAT. Neufthôtel, Svisujo. Preziclanto de
Germana Esperanto Asocia. S-ro Siegfried
ZIEGLER, München. Vicpreziclanin de Plej-
filmera Finanekontrolejo. Prezidanto de Axis-
tria Esperanto Fecleracio, eksministro flans
FRENZEL.

FRANCIA°
Esperanto Grupo en Angers organizos pu-

hlikan ekspozicion de nfanaj clesegnajoj dum
Aprilo 1951.

Ci petas sendajoin kiujn ĝi kompensos per
desegnajoj rie francal infanoj. Sin turni al
F-in0 Nouais. 28. Boulevard Descazeaux.
Angers.

GERMANUJO
La Sariala Organizo de la Germana Fede-

racla Fervojo kaj la Germana Esperanta Fer-
vaiista Asocia. Museurnstr. 59. I lantburg - Al
ton', (Centianujo). transpreninte la aranĝon
rie la 4a 1FEF-Kongreso en Lindaŭ (Ln('
Konstanca) de la 23ii ĝis la 'son rie Majo
1952. Jonas al si la honorai, imiti la helgajn
esperantistajn fervolistoin partopreni la kon-
greson. Par informoj. oni sin binai al la
supra adreso.

NEDERLANDO
La motalkonata entrepreno Philips. en Eind-

hoven (23.onn laboristoj - Sonna en ht tutti
monda). fondis korespondan klubon, por
akceli inter sia oliristaro. la disvostigon de
la modernaj lingvoj. Laŭ peto de niaj lokal
samideanoi. la dirita klok presigis ré. en la
internacia Philipsgazeto. karesponclpetojn en
Esperanto. Sed nur malmultaj respondoj venis.
ĝis mua. el eksterlando.

Estus konsilinde ke kiel chie plej multaj
sarnicleanoj sin konigu. kiel korespondenudoj.
al Int Philips Koresponda Mulla. Eindho-
ven. Nedcrlando

Tin clonus al la entrepreno Phul. favoran
impreson pri la graveco de nia lingvo kal
chie instigus éin f novi esperaniori l'or III

korespondaclo kun siaj diversaj filioj ekster-
landsij.

Grava averto : nepre rie menciu tiun ei
anoncon. (A. W. Withoos. Delegito de
U.E.A.. Eindhoven).

Lai naria fcclerado por nietsut  popolsaneco
(Prinsengracht 7 1 7) kaj la UNESKO - Centro
(I rinsengtocht 1079, innbaŭ en Amsterdam)

aranĝis anglalingvan paroloclon, okazintatt la
lOr,r, cle Januarn. pri « Psikologia solvo de
ln audit streĉero

La kunsidon enkandukis D-ru A. Groene-
veld. Pn.legis D-r Salant, Banerjee, de la
Hinda Psikoterapia Societo.

SVEDI j.10

's jurai oknzis en Viskadalen,
lando, intenatin kurso pri la temo « Sveda
socia strukturn s. Tiu kurso estis tiel suk-
cesa. L la Svecla Esperantn•Instituto nun
decidis Ltrallĝi novan internacian kurson pri
In temo e La nuntempa Svedlando

Pro la kontentiga raporto pri la antaüa
kurso la svecht registaro decidis neigni 4.0<x)
kronojn por la aranĝo de tiu ĉi nova kurso.

okazos en la ahlernejo Bohusgârden apud
Gotenkurge. dunt la tempo -27 juli() a aŭg.
La Instituto• fiksis tiun daton par chligi ppr
la partopretiontoj . de ia Universala kongreso
en Oslo survnje halti en Bolutsgŭrden por
ĉeesii tiun kurson.

La prezo de la kurso estos 75 sv. kronojn.
pur kiu sumo la kursanoj ricevos krom la
instruado ankaŭ loĝon• manĝon kaj ekskurson
al Gotenhure kun vizito Ce iu s-s-cria grand.
fabriko. La kurson povas partopreni tŭaksi-
munie 23 persnnnj.

ANONCETO
- hiternacia Koresponcla Klubo serĉas

gekoresponclantojn. Skribu al la oficejo : Japan
Correspondance Club. 10.2 (110111e. CIO& -

Fusse-City Japnnujo.

— I lelpu la Esperanto-movadon en Hispa
naja : Poc propaganda ekspozicio ni bezonas
Eiajn Esperantajojn : librojn, broŝurojn. salut-
kartojn (prefere bildflanke kaj filatele t'Enna-
kitajn). afiŝojn. kt.. Ni respondos al eiuj.
Adreso : Esperanto Propagand-Ekspoo.
Sirat() Forn. 19. Moya (Borna). Flispanujo.

ORGANO DE LA 1UNULARA SEKC10

NIA VOCO REÔA BELGA LIGO ESPERANTISTA —

2a Jaro 	 Februaro 1952 	 N-ro la
21.11131M21QM11711,

PASO POST PASO EN ESPERANTO

Pasintan fojon, mi shribis pri la el-
parolo de nia lingvo kaj mi atentigis
vin pri tio, ke la tuta arto bone pro-
minci ĉion en Esperanto konsistas el
du partoj : unue la bona prononcado
de la diversaj literoj de la Esperanto-
artabeto, kiuj ĉiuj havas bone-difinitan
valoron kaj due la vortakcento, khi
è iam kukts sur la antaŭlasta silabo.

Mi ankaŭ substrekis ke oni ne devas
paroli pri Eeespeeeraant000...

Intertempe mi afidis inn « Esperan-
fiston » kiu dum kvin minutoj legis
tekston kaj durn kvin minutoj rai de-
mandis al mi kiun lingvon, kiun dialek-
ton li parolis. Sajne estis « rega mik-
sajo » de Antverpena, Brusela, Harle-
beka kaj Bruga clialektoj. Sed ne, esti-
mata leganto, mi eraris komplete; titi
Angvaêo estis Esperanto.

Evidente estis precipe la vokaloj,
kiuj estis murclataj.

Sed ne nur la vokaloj, Esperanto
estis murdata...

Vi ĉhij komprenos ke ni devas eviti
tian malagrablajon. Kaj por ke ê iuj
komprenu ke estas necese elparoli la
vokalojn klare, ne tro longe kaj mal-
termite, mi hodiaŭ cites teksten de
unu el la plej kompetentaj F.sperantis-
toj el la tuta mondo : Doktoro Edmond
Privat.

D-ro Edmond Privat, plej admirinda
Esperanto-oratoro, estis dum longa
tempo direktoro de la Sekcio « Eipa-
robo de la Esperanto-Akademio.

Dum la 19a Universala Kongreso de
Esperanto, en Danzig, en la jaro 1927a,
li faris paroladon pri la prononcado.
Jen kion li diris pri la vokaloj
« Tre estimata Aŭdantaro,

mi estas .petata, doni a

vi kelkajn klarigojn pri la maniero el-
paroli Esperanton korekte kaj elegante
se eble.

» Al tiuj demandoj jam 1)-ro Zamen-
hof en Boulogne-sur-Mer dum la Unua
Esperanto-Kongreso respondis. Pri la
vokaloj li diris, ke ni elparolu ilin mal-
ferrnite, same kiel la slavaj kaj la itala
lingvoj, do a, è, j, o, U.

• Speciale necese estas atentigi pri
è kaj ô, kiujn kelkaj Esperantistoj ne
elegante kaj ne mite korekte elparolas
termite, ekzemple jee anstataŭ jè,
hoomoo anstatafi hômô. D-ro Zamen-
hof elparolis : hômô, pôr, fôr, bôna,
kaj li ne diris boona; li ne diris jees
aŭ dee, sed jès, dé, komprènèblè kaj
ne kompreeneeblee.

• iMalfermu la buSon large kaj vi
ricevas la bonan elparolon de niaj
vokaloj. Pri i kelkaj Hungaroj tro longe
parolas kaj tro termite. Mi aŭdis ankaŭ
è elparolata de kelkaj I Itingaroj saine
tre similis tri, dum gi devas esti kiel en
la franca lingvo : trè, kè, nè; tio estas
la Zarnenhofa ekzemplo. »

Citij ni observu tiujn konsilojn. Ili
permesos al ni, ekzakte elparoli nian
lingvon, kaj, kredu min, gi estos multe
pli belsona.

Proksiman monaton, kelkajn vortojn
pri la simpla frazo. 	

H. S.

GRATULOJ
I.a 15an dc Decembro 1951, nia

bona samideano Hans Jakob festis sian
60an datrevenon.

Multaj belgaj esperantistoj scias pri
la bona laboro kitin li faris durit inultaj
jaroj por nia afero kaj kun ni, kore
gratulas la juhileanton. Ad =nos an-
nos.
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BELGA KRONIKO
knj Novjarn Baht, kun tuta programeto, al

kiu partoprenis F-ino Meulernans. Ec la

piano; F-ino Dnenen kaj S-tno De Vriese-

Meerstnan kaj S-roj Vinck kaj NN c yt s en

« La Eraro » de F-ino Vanistendael; F- ino

Henny kiii S-ro Rudolf De Ketelaere. en

dialogo « Telepatio b; la kantistaro. gvidata

de S-ra Peelnian; knj la Prezidanto mem, kun

kristnaska parolado. La loteria de la Lad-

portitaj suprizoj, organisita de F-ma Tous-

saint sukcesigis tiun êi helan vesperan.

1..5* jam 1952a komenciĝis per la ĝenerala

jarkunsido. kun honorigo de multaj geju-

bileantoj kiuj de pli ol Io jaroj kaj kelkaj

Je antaŭ 35 jaroj fidele restis membroj (le

« La Verda Stelo ». kaj per la jara festeno,

pri kiuj du manIfestaclui flirtas speciala

report°.

La clan. S-ro Aug. Faes, hun la prezidan-

to gratulis pro lia .sojara eclziĝfesto. faris

interesan paroladon pri « La Venlo Mac() s.

knj ĉiuj *tris la detalajn folklorajn klarigojn

de la botta rakontanto.

Ltmclan la iaan de jantiaro, okazis la

ekzamenoj de la unua vintra kurso, gvidita

de S-ro Jaumotte kaj samtempe la enkonduka

paroi:1(10 por la nova kurso. gvidota de In

sama profesoro. Duclekkvin gelertlintoj pasis

sian elizamenon: tridek kvar gelernontal sin

enskribigis 1

Vent-bedon la iSan. okazis la diplomdisdono

kaj jen la nomoj de la cliplomitol, kiujn la

Prezidanto Kursgvidinto gratulis kaj kinj. —

citinda fakto — ĉiuj akiris la tri kvaronojn

de la po 1.1110 S-ra Rudolf De Ketelacre

ka; Aug. Debacker: F-mol Elsa Van der

Veken. Marcelle Wellens. Paulo Debacker,

Irène Janssens kaj S-ro Eddy Roosendaal:

F-mn Hilda Van der Veken, S-ro Henri De-

r-layer , Fino Vicke De Kort, Clara Peeters.

Anny Noé. S -incij Denayer. Math. Lepage

kaj De Swert-Popieul. S-ro M. Van Haver-

nmet. F-mn Rosa Lenssens, S-ro Huk Peeters,

Ges-roj CassimanDuré, F-ino Martine De

Backer kaj S-ro J. Baklutisen.

Tri gelernintoj volk alparoli sian profesoron:

Vina Paulo Debarker. S-ro Rudolf De Kete-

laere kaj S-ino Denayer. khi lasta ktom la

ANTVE.R PENO

Esperanto -Grupo « La Verda Stelo ».
(Poitĉantancro : 726.54)

Al la koncerto cie la 3na cle novembro,

gvidita S-ro Peelman. partoprenis kiel

plattogeluclantoj. F-mn F. l■kulernans kaj S-ro

J. Van Ncreaux: kiel sol.gekantistal : F-ino

Heyens. S-ino Van den Driessche kaj S-ro

Peclman kaj kiel kunkantistoj plie S inoj

Bernaerts kaj De Vriese-Meersman. F-inoj

Daenen kaj Vanistendael kaj S-ro Aalders.

!Ici lerte F-ino Henny De Ketelacre, per

bonega Irish,. kunfluidigis la diversajn nome-

rojn. La sukceso estis tre gronda.

Dom la monato decemkro, okazis la 70n.

la Sta. Nikolaa-vespero, dum kiu S-ino De

I londt, F-ino De Winter kaj S-roj Verstrae-

ten kaj Peelman rakontis anekdotoin rilate al

tiu êi speciala festo-tago. por kiu Fino Tous-

saint kaj S-ino Bernards organizis forloturna

don de frandajoj.

15an. Zamenhaltago. la Prezidanto

klarigis la signifon de la Fast() de la Majstro.

post kio S-ro Rager _aumotte, prelegis la

nanan publikan paroladon de D-ra Zamen-

hof en Boulogne-sur-Mer, kitt finies per la

deklamo rie « Sub la Verrla Standardo b.

Tin deklamado nŭn okazis en duvoĉa horo

Fore cle F-inoj Henny kaj Paula De Kete-

lacre kaj L. De Winter kaj S-roj Verhoeven

kaj Verstraeten. S-ino Christiane, la konata

operkantistino, akompanata de Fini, Meule-

rnans, kantis belan esperanto-kanton. post Ltt

oni ankoraŭ aŭdis S-mon Van den Driessche

en ampleksa parolado. eldirita en la aimas-

fera de la lago. kaj pli intiman babilaclon

cle F-mn Math. Hofkens. kiu elvohkis la

impresojn de D-ro Zamenbaf... se li povus

nun eneni la kunvensalonon

La 22an, S-ro Maur. Jaumotte faris tute

nepreparitan kaj neplanitan habiladon pri

Parizo. kiun li nun. dam aüttino plian fojon

vizitis. Granda estis la intereso cie la [nuit-

nombraj ĉeestantoj kaj la postan vendredon,

F-i Hélène Hofkens, tre vigie kaj Ire orig-

inale, plenigis Antuzan Vesperon. Sabaton.

la .29an, la jaro finiĝis per granda Kristnaska

pikesjirinton de la lernintaro, ankaŭ havigis

cl la Prezidanto belan donacon. S-ro Morris
De Ketelaere aldonis gratulvorton nome de

la estran).

La Preziclanto dankis la gelentintajn kaj la

juĝintojn.

Tuj poste ,S-ro Roger Jatunotte faris tre

klaran paraladon pri s Flegado de Vundoj ti

kaj agrabligis aŭ sugestige ilustris sian parol-

talon per dentonstracio kun bom-ge Mutilai

vundoj, al kiuj kunhelpis tuta aro de mem

brai de la grupo, kiuj samtempe laboras sur la

Ruĝkruca kampo kaj inter kiuj ni cita Finajn

Nleulemans, Derettrael kaj Sim. De Witte

kat S-roi Paul \Vils kaj Henri De Honcit,

kiuj specialiêis en tiu vunditnitado kaj iujn

la parolarlinto speciale dankis.

La 250n de jactai:ira S-rd Verhoeven, kun

In helpo de S-r Verstraeten, zorgis pri Inc

bosse sukeesinta Amuza Vespero kaj la lan

de Februaro okazis la kutinta Parolata ĵurnalo.

Proffranta de la venontai lamsicloj

Ciuvendrede en « Witte Leeuw ». Frank-

.ijklei. je la 20 h. 30.
Februaro. — La lad  : parolata ĵurnalo:

la San : panda& de F-mn Mathilde Hof-

kens : « Miaj Spertaj pri Infanoj »; la 15an:

diskutvespero. enkondukota de Sinn Ber-

:nues « Sinjorinol. itiforoj aŭ ne sahaton,

Is ihan, je la 20a h. : prezentado en la

l'ulĉinela Kelo, de la Repenstraat: kunveno

je la iga 45 sur la Conscience-plaats, antaŭ

la Conscience-monturnento: la 22an : film-

prezentado de S-ro Van Eynde; Sabaton. la

23an : la Kosttnnila Karnavalbalo; la 29an

parolado de Seo H. Stel-ns;

Mario. — L0 7an : parolata ĵurnalo: la
Lian : amuza vespero, gvidata de S-ma Pad -

man, en kunlaboro lom la junularo: la 210n

parolado de S-ro Van Eynde kun lumbildoj

, Oberammergau, urbo de la Pasi-ludoj; la

2San : parolado .de S-ro J. Verstraeten : Mi
legis la libron La Bonvdemulo s, de Gé-

rard Walschap.

Aprilo. — La lan : parolata jurnalo: la

Han : Sta Vendreda atmosFero: la ifian

diskutvespero; la 25an : somerplanoj (pri-

parolo kaj diskuto).

Majo. — La aIc : parolata ĵurnalo.

BRUÔO
Bruto Grupo Esperantista.
(Pogiêelaiumero .18.33.33)

ĉiurnardai kunvenoi estas regule sek-

vataj tle cludekopo da aktivaj gernembroj.

Dum la unua haro okazas leciono de la

elementa kurso. Ankaŭ la parolata gazeto

aperas eiuuttonate kun daŭriĝanta sukceso kaj

plej diversaj rubrikoj. Titt de la t a de de-
cenihro entenis, inter multaj interesaj kroni-

koj de diversaj membroj. artikolon de la pre-

zidanto kun titolo Antaŭ 92 jaroj nos-

kiĝis L.L. Zamenhof ».

La i San cle deceinbra okazis la lasta or-

dinara marda kunveno. Cj estis s surpriza

vespero » dunt kiu limitai nekonataj premioj

alportitai de la membroj estis dislotitaj grand-

plezure inter ili.

Por inde- fini la jaron. la grupo havis,

dimanĉon 30an nie clecembro. vespermanĝon

en la brima dc la F-inoj Van Parys en

Sint-Andries. La Liga Prezidanto kaj S-inn

Kernpeneers honoris è in per sia ĉersto. Du-
da0 da gegruptinoj kunvenis ĉirkaŭ longa

tabla kaj tui balcon manĝon , post kiu ili

daŭrigis la feston per kunkantado, th-Ma-

nia& kaj brie dancado.

La nova jaro komenciiis Lel- la malnova

fcniis : per festo. Naine per partoprenado

en la Jultilea Festeno de la s Verda Stein s

en Antverpetto. Dekok gebruianoj faris la
vojabn per tri privataj aŭtomobiloj kaj revenis

nokle Lm plej bona impreso pri titi agrabla

intcrgrupa Fratiĝo.

Dom la muta regula kunveno de la jaro.

noua; dunt titi ch. la Sa rie januaro, S- noC.

Braet interesplene parolaclis pri la subjekto

Kvar jarojn en Kongo Belga b.

La I5an dc. januaro okazis la êenerala jar-

k-unveno de ln grupo. Post In diversaj rapor-

toi de la prezidanto, cie la sekretario kaj

de la kasistino, kittj ĉinj pruvas ke la -grupo

harle fartas laŭ ĉiuj vidpunktnj, la komitato

estis reelektata kun aldono dc S-ro Carlos

Bi-act. Cti do nun aspektas jene : Prez. S-ro

Ch. Poupeye: Vicprezidantoj : S-no; G. Groot-

fissent kaj F. Verplancke; Sekr. S-ro D. De-

ineulenaere. Kasistino : F-ino 1. Van Parys;
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Konsilantoj : F-Ino A. Boareboom Icaj S-ro

C. Broei.

Programa de Io venontai lsttnsidoj :

Ordinara kunveno : ĉiumarcle, je la 208,

en la Sidej0 t Gouden FlOsen - Cornet

Cl'Of
Aniai la Belga Kongreso ne plu okazos

nova kurso. Oni klopodos por ke dum ê in

ktinverto iu membro faru inalgrandan paroi-
orlon. Krom la ĝeneralaj preparoj par la Kon-

greso. estas antaŭviclataj
Marto : 48n : Portretludado. Sabaton San:

Dua vintrit balo en la danrejo 	 Tabarin

de ln 9a ĝis la 38. Mardon u tan : Kant-
vespero. itEtan 	 Parolata gazcto. 29on

Triopa interparolado kun posta publika ra-

portado.
Aprilo tan : Humoraĵoi. 8 an : Portret-

luado. :158n : Parolata gazeto. 22an : Kant-
vespero. yan : Elmontrado kaj dislotado de
persane manfaritaj objektoj.

B Rt/SEL()
Esperantista Brusela Grupo.
(Po.itéelatlirriero 12.30.48)

Lès antaiividita programo regule efectiviĝis.

La 19an de Novernhro kaj la 178n de De-

rernhro top, S-ro Van der Stempel gvidis

dan perfektigan ktu-son. Li elektas loalfaril-

ajojn en nia lingvo. kaj ĉiam verkas ckzem-

plain tiel taŭgain, kaj klarigas tiel lerte ke la

lemantoj ne estus pardonehlaj se ili ankoraü

erarus.
La eran de Novernbro, S-ro Castel farts

rimarkindan analizon de la novelo « Car-
men s de Prosper Mérimée kaj legis 2 eefoin

eltiraĵojn, tradukitajn en Esperanto, ch'

ĉefverko.

La parolata humain de Decembro 1951

donis ankoraŭ okazon al S-roj Castel, Van
der Stempel kaj Gcnin akiri ln 3 unuajn

rangojn en la êiani interesa konkurso. La Irian
de Dec:embro, D-ro Kempeneers [amis al ni
ln grandan plezuron montri diversajn filmojn

kittin li faris dom niai k-ongresoj (nariaj kaj

internaciaj) antaü la milita. La malnovaj mem -
broj revidir kull emocio la feliĉajn tagojn

pasintajn, kaj la novaj vidis kun intereso

okazintaĵojn de nia movado.

Ne okazis kunveno la 24an kaj la 3tan

de Decembro 1931

aster la ordinaraj lunclaj lainvenoj. ni

devas mencii gravajn eventojn.

Dimanĉon la gan de Decembro. Brusela

Grupo organizis infardeston en sia ejo. S-ta

Nikolao. mirincle vestita, distIonis librojn kai

franclaĵojn: infanoj kaj plenIcreekuloj ĝuis

spektaklon de la famaj maninzpoj rie la
grupo. kaj de dancoj, kantoj. pantominoj.

plenianigitajn de la junaj mciabroj sut) la
gvidado d Sin° Weyn. Bona taso da ĉoko-

lad° kaj Aarau:lai kukoj klinigis la nombrajo

ĉeestantojn ĉirkaii la tabloj. Cm1 kunportis

agrablim impreson de tiu familia festo. kaj

esperas rekornenci venontan Piron.

Al evento estas la solena ZarnenhoIa

vespero de la t a de Dccembro, organizata

rie E.K.I.; kelkaj el la brusclaj gegrupanoj

ludis granclan rolon tie. interpretante laŭ ra-
dio-maniera. tekston pri la vivo kaj la verko

de. la Majstra. spatiale tradukita de S-ro

Castel cl la nederlanda lingvo.

la programo estis kompletigita de muziko.

En la komenco D-ra Kempeneers faris en-
kondukan paroladan de gronda monda valoro.

La unua parolata jurnalo de 1952 alportis

cml S-ino Félicie Stèles la plimulton de la
voĉoj rilate al la valoro de ka komunikaĵo.

I .a 6an de Januaro. Bruselaj gegrurpanoj

havis la grandan plezuron ĉeesti. en Ant-

verpeno. la belan feston organizatan de Varda
Stein okaze de sia 45a Jubile°. La festeno

okazis en la restoracia salono de « Aviarlila

Stacio s kie la Bruselanoj.ĝuis la amikan

Acceptai, de la kturai gesamideanot antverpenaj.

La bongusta festeno kunigis ĉirkaŭ la tablego

preskaü cent gastojn, ĉiuj gajaj kaj kontentaj.

La tradieiaj toastoj estis aplaiírlataj. Multaj

gelimuloj ĉeestis (espar° de nia movado):

kelkaj el ili ĉarmis nin per helaj horoj, lute
taŭgaj.
Va! la tempo pasis tiel rapide ke la Bruse-

Innoj devis forlasi vivplenan halon. malgraŭ

la deziro restadi en Antwerpeno la tutan
nok-ton

Prograltruoj de la estontaj kartvenol.

Ciuluncle, je an h. 30. Ejo : Brasserie

St Martin. Place du Grand Sablon, 38, Grote
Zavelplein.

jurnalo:l'Amont e— La :pin. Parolata
Ici lion, S-ro L. Li lost < La bircloj de
Eŭropo s; la t8an, perfektiga kurso de S-ro
Van der Stemel; la 230n, S-ino Castel

Gastronomio kaj Kturnavalo s.

Mario. 308 , Parolata jurnalo; la
man. S-ro Jirowek t Silkskrena Presado s;
la 17511. perlektiga kurso cie S-ru Van der
Stempel: la 24an, je la 19a, elementa ekza-
mcno pur ĉiuj lernantoj; je la 20 h. 30, S-TO

Jocobs Nova Universala Kalendaro »: la
3111n, kursfina festo.

Aprilo. — La 78n. Parolata ĵurnalo; la
Lon. Paskaj festoj , ne okazos kunveno; la
2 I an. perfektiga kurso de S-ro Van der
Stempel: cm 28ati, S-r i, L'Host s Belaj memo-
raĵo) s.

Maja. 5an. Parolata ĵurnalo; la
S-ino Stern c Pierre Benoit kaj cliver-

saj cl liaj verkoj s; la i9an, perfektiga kurso
de S ro Van der Stempel; la 2han. S- int Elly
Stries « flamme ». S. O.

GENT°
Gent'a Grupo Esperantista aperigas ĉiticlu-

monate Bultenon, kics legantoj estas petataj
ĝin legi. kaj LLGIGI de konatuloj. Tiu Bui-
teno estas trilingva esperanta. neclerlanria.
franea. Al ĉiu el la tri lingvoj 45 it is 50
linioj estas dediĉataj. La tekstoj estas mal-
samaj: ili estas &fe propagandaj.

SERAING
La tan Je Decembro 1951. nia Adminis-

tranto, S-ro Joseph Soyeur. estis penstut.
Liaj kolegoj profitis la okazon adiaŭi lin dum
intima festeto. 1.11111 el la inĝenieroj petis ke li
responde honvalu diri kelkajn vortojn e en

Esperanto ›. Li tute konsentis kaj kaptis tiun
okawn propagandi por Esperanto. Post kelkaj
vortoj diritaj en Esperanto. li daŭrigis franc-
luire, klarigis la celui' de D-ra Zamenhof.
atentigis la aŭskultantaron pri la radieux) de
la lingvo. pri la senesceptaj reguloj gruunati-
kaj. la facila konjugacio.

La aŭdintoj interese aŭskultis kaj unu in-
ĝeniero eê petis lernolibron.

Ni gratulas nian samideanon pro la lerta
maniera kiun li uzis par propagandi Esperan-
ton en speciale intelekta medio : lu aŭdan-

taro konsistis cl oficistoj kaj inĝenieroj cie la
Societo Ougrée-bilarillaye,
VERVIERS

La grupo kunvenas regule ĉiun duan mer-
kredon, je la je la 2oa en « Calé du Vieux
Brasseur >, rue Xhavée.

Progremno de la estonien lainsidoj

Januaro. — La ittan, S-ro Kairis. huma-
raĵnj »: la 3oa11. S-ino A. liérion, e La
internacia civila servo ».

Februaro. — Le csar), S-ru Koeune. 	 La
soda situacio de la blinda:d en Beigujo s;
In 27an. S-ino Demarche « La Gileppe

Mari°. — lion , S-ro .1. 1 lérion 5 lar-
nuloj pasas » (resumo); la 26an, S-ro J.
Desonny s La diversaj termalat kuracacloj en
Spa ».

Aprilo. 	 Ln van. S-ino alen t Diversaj

marche
u «dcj dei itnt,in,kotrioi s.uwrrid o» ; la 23an, S-ro Da 	 e-

EL LA ESPERANTISTA FAMILIO
Esperantista yeedzigo. 	 Ni havas la

plezuron sciigi la geedziĝon de S-ro Pierre
Poulies, lilo de Raymond Paulus , prezidanto

de la Grupo en Karolorego. administranto de
R.B.L.E. kun F - ino Suzy Lejeune, baptoblino
de S-i 	 Plyson. kasistino cle R.B.L.E.

La edzigo okazis la 260n dc Januaro: la
i mia para foriros al Kongolando la yan de
Februaro.

Niajn plej varmajn kandezirojn ni tittj
kinjmembroj de R.B.L.E. 	 trovis la feliĉon

dank'al Esperanto.
Flonorigo. 	 Leŭteruinto-Kolonelo kuracisto

I Anis Detournay. membro de « Venlo Stelo
estas notnita kolonelo kuracisto. Ni gratulas
lu:.

Gratuloj.

Al Ges-roi Aug. Faes-Janssens. malnovaj
gemembroj de « La Verda Stelo s. okaze de
la 3ou datreveno cle ilia edziĝa. kiun
festis en la monato de januaro.

Al D-ro L. Detournay. direktoro de la
Armea Malsanulejo de Aniverpeno, kaj ankaŭ
in a I nova membro de ir La Verda Stein ).
okaze de lia nomiĝo al la grado de Kolonelo.

Fiancigo. — Ni ekstias pri la fianriĝo de
la fil 	 Michel-Marie de S-ino ('ouvreur.
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38.50
5.-

27.-

72.-

36.-
10,-

7.-
50.-
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',tendent° 	 13ruselo Grapo, k011 Fino

Jacqueline Varthemelrijck. Ni gratifias la
gepatrojn kaj gefiancojn.

NEKROLOGO

Ni prezentas niajn sincerajn kondolenrojn

al Ges-roj I lectur Vermuyten-Lacroix okaze de
la morio de ilia patrino. S-ino Vermuyten.

BIBLIOGRAFIO
Libroj.

FRANCISCO CANDIDO XAVIER. -
Amati damil juroj: romano de Einmanuel. cl
la portugala lingvu traclukis L. C. Porto
Carricro Neto. 400 paguj. 12 X 18 een. Elcl.

Brazila Spiritisina Federitein. Avenidad Pasos,

30, Rio de Janeiro (Brazilo) 1931.

Karl JOST (Zürich). Modesta bukedo:

79 paĝoj. 11 X 15 cm. Prezo i.50 ned.

guld. Ce Universala Ligo Riouwstratit. 172,

Den Haag. Nederlando.
R. M. BALLANTYNE : La l'and° Kruso;

El la angla lingvo tradukis J. M. liman. Eld.

The Esperanto Publishing Co Ltd. Rickmans-

worth. Anglujo. 130 p. Prezo : 3 id. Alranko

pencoj.

Tiu rakonto rekondukas nin al la tempo.
Lam la romanoj de Fenimore Cooper kaj

Gustave Aimard ĝuegigis la junajn genera-

dojo. En la malproksima okcidento de Csono

(Far West). prilvizaguloj kaj rughaŭtuloj sa-
lutas unu la alian prefere per pooi. kiel

en ĉiuj landoj kaj epiikoj kutimis fari inva-

dantoj kaj invadatoj. Por proponi pac- kaj

komerekuntrukton al la Indianoj. estas elsend-

ataj tri koloniistoj de k Valo Mustang s.

Inter l Rik , brava kaj simpatia knahego

kaj . Lm li, Krus°. la bundo-mirindajo. kiu

ĉion komprenas. êta', antaŭflaras. por
ĉio trovas rimedon.

vojo estas longa. peniga. dangera. Post-
kurata de rugliaŭtuloj. Rik perdos siajn ami-
kojn, sian ĉevalon kaj e perdus Kruson.

Tute sola li restas, senesperigita. ineze de la
senfina stepo. Seri ne timu. Kruso revenus
kaj, kun gi. la espero kaj k bonsorto. Flelpe

de Kruso, Rik efektivigos miraklign. liberigos

de la lndianoj siajn atnikojn, kaj la kvar

kamaradoj (la hundo enkalkulita) friande re-
venait hejmen.

La verko estas plene guetta ĉele de leg
.11itoj junaj aŭ rejuniĝemaj.

Je lingva vidpunkto, la teksto estas facile

komprenebla eĉ por komencantoj. Kelkaj pie-
seraroj, kelkaj neologismoj. kelkaj strangaj
esprimoj kaj verbuzoj. Serf pripensu ke la
nia uni estas usona, la tradukinto cingla kaj
la recenzisto belga. Nur riproĉeton mi riskos
pri la laü mi erara kaj persista ttzo de ami
anstataŭ ŝati (< mi amas promenadi s p. 66.

k.a.). H. CASTEL.

JAR! IBRO DE U.E.A. 1952: Unau Pinto:
Neaĉetabla, sed ricevehla iiiir de Individtaij
Membroj dc Universala Esperanto-Asocio.

Trajtoj de la Jarllbro, kiuj espereble trafus
la aprobon de tizantoj. estas : 	Frtin apero;
2. Aranêoj Esperantistaj en 195:2.

kun la konataj Delegitoj, Librolisto,
IWO d i. Eldonejoj. Akadernio, liniversalaj
Kongresoj, Fukui Asocioj, k.t.p. faras ĉi tiun
verkon utilega kaj nepre havintla konsultlibro
pur la Esperanlistaro. Kid kutime la presada
kaj la ĝenerala aspekto estas bonegaj.

Aligojn oni sendu al Belga Ligo Lsperan-
tista. Prez-tabelu sur la Lista kovertspago de
titi ê1 gazeta.

Broŝ'irro.

Nova Inonda marias... ilustrita. 11 X 4
paĝaj. Eld. Svenska Krisksportfiirbunclet. Karl-

bergsviigen, u 1. Stockholm , Svedujo, Senpage
havebla.

Leĝa Belga Li 	 1:Ligu -speraii-sat prezentas
siaj gentembroj sia pli plej sincerajn bonde
zirojn por 1952 kaj insiste pelas ilin tuj repagi

sian kotizon. Belga Esperantisto ne plu estas
sendata al la ne pagintoj.

37a UNIVERSALA KONGRESO
DE ESPERANTO

Pro eraro. ni notis sur la pago 43 de Belga

Esperantisto. 4a Laiera de 1031. ke la king-
kurzo cle la norvega krono estas 6,5o 1)A/cil
frankoj. di efektive valons% 7 belgain [run
kojn. La partoprenontoj al la 371, Universala

Kongreso bonvolos atenti pri tiu korekto kiiiin
li sendos sian kotizon. sur la postĉekkonton

1317,67 de Reĝa Belga Ligo Esperantista.

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO
Koopera Societo. 	 26. Oostenstraat - Antwerpen. 	 Poitĉekkonto 1689.58

Manuel de conversation
hala et clona)

Ln Maro : Novelaro
Mimi Pinson : A. de 1,1

LIBROLISTO (Daürigo)

à l'usage des touristes (fr.. lied., gerin., angla. hispana,

• • • 	• • •

usset

5.-

36.-
20,--

Mlniaturoj Originalaj poemoj, G. D. Nash ...
Miraldaj aventuroj de Sinjoro Longkraralo : ilustrita 	 20..-

Min, pensu rida : P. Bennemann 	 73.--

Mi serais Oran kaj (Avon sed :ravis... : Dans Flood
	

br. 44,- bind.

La mistero de rsango O. Forst de Battaglia ...	 33.-

1.0 Mizattiropo : Komeclio en 5 aktoj, Molière ... 	 17.50

Morindologio : Leibniz (Boirai.)
La Mansion al ru 	Vojagaventuroj. Kilian	 19,-

La moral° ne havas atendejon : M. Dekker ...
Montimertio de Carlu Buurlet : Komp. I. G. Braga
La Murets perla : Sirnson
La morto de Danton : Tragedio, A. N. Tolstoj
1.a multekolora libro : Diversaj ...
Mousses esperanto-Bibliotelio : Vidu B. E. i95i priĝoj 55 et 68.

Naciisrno : Studo pri devenu, evoluado kaj sekvuj, Lanti ... • 	 10,-

La m'ive«) di: Meir° Brown : G. K. Chesterton ... 	 38.50
Naŭlingva etimologia leksikorio : Bastien . 	 90.-
Negulino kaj aliaj fabeloj : Grimm ... 	 35.-
La neveniieblu gen. 	 itiissen 	 78.--
Nuni kuj Mani (Du islantlaj knaboj) : J. Svensson

oludig de la eterna frato . Zweig ...
Originala verkaro de S ro Zamenhof ...
Pasko : Drama en tri aktoj. A. Strindberg 	 10.50
Pairoj kaj filoj 	 I. Turgenjey
Peer Gym : Draina Poerno. H. Ibsen 	 ... brai. 80.- bind
Pinolsju : C. Collodi 	 broŝ. 19.- bind.
Pli ol fantazio : A. Bogli-I logsted
Poemaro 	 Tiflisano

Pola folkloro kaj l'opollianio : S. Grenkamp
Por recenzo : K. R. C'. Stariser ... 	 brui. io.- bind.
Pregareto (Katolika) : Carolfi
['remua/ Romanetnj 7 Konkursintoj
Pri bredado de Abeloj : A. P. Andersen
Pri riant urtua vojago per bldo 	 italujo 	 Soit
Printempo en la aiítono : J. Rugby
Pri la origino de l'homo : Sir A. Keith
Progresado kiij la pasinteco : G. F. Wales
Pro Istar : l i. A. Luyken
La rabistoj : Schiller (Zamenhof) . .
Rakontoj ul soin Belulino : J. Bach-Sisley: ...
Rakontoj par gebnaboj 	 Toscani
La recula vivo de Nia Sinjoro kaj Savinio leemo Krista : M. Drugona



LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAĴOJ

Por viaj esperantajoj,
libroj, insignoj k. c.

Esperantista Libre)
24, Bodenbroekstrato, 24
Tel. : 11.71 03 	 BRUSELO

Inn ankaŭ havigos al vi nacilingvajn librojn,
revuojn ka j gazetojn. kaj C'iuspecon

skribmaterialon. 	-

BRUGGE 	BRUGES

Hôtel du Cornet d'Or
2, Simon Stevinplaats, 2

Centra situo - Moderaj prezoj
— Moderna komforto —

Sidejo de < Bruirt. Grupo Esperantista

Tel. 314.59 	

G. FAES
16, Schoenmarkt, 16

ANTVERPENO

	 Por via MUZIKO,

RADIO kaj GRAMO.FONO

2,50

20.—

st).—

36.—

hroŝ. 15.— bind.

bros.	 hin t.!.

breŝ. 140.— kind.

broŝ. 200,— hind. 130.—

I.

— 16 —

I tt revizoro 	Komettio un 3 oktoj. N. V. Gogol (L. L. 74

Riclo Sanigas : flumorn kaj Sprito ..• ••.

Routai elegiof : Taglibro de Goethe : trad. Kolo•-say

Roniun0 pri Afrilza bieno : O. Sehreiner ..,•

Romeo kaj 	 W. Shakept:are

Ruga Poco : V. Cariai 	 ...

Subleroj : M. Ilankel

Saltego Irons jarmiloj 	 I. Forge

Sango 1«-zj sabla : Blasco lbanez 	 •••

Se ails/mitais .la. arum° : G. Gezelle 	 ••• 	 •••

la Servistinoj : (Mottologn por sinjorino° O. Van Schoor .

Sonorilo kaj 'canon° r Puemaro en prozo. E. Isaac-

Spegula Itomararta 	 Poemaro. 1 II. Erkko

Staline, : La Linguistique et l'Impérialisme russes. L. Laurat

Stratifia boulet) r R. Schwartz

Stranga beredujo : I-1. A. Loyken 	 ..•

Sirota cie /flatta Koto : J. ['tildes

Sub la nitra lu plu 	van Weddingen ...

La Sun le000 : M. Koenen 	 .•• •.• •••

Soeda iintologio : Komp. S. Jansson

Soeda noveluro : Komp. Szdagyi
Svisa ontologio : Kotor). A. Baur

la Siputo : Devos
Toalibro de rilogpeelelo : St Blieher

La tajdo : 1.irikaj versaĵoj. N. Holdov 	 ••• 	 ••• 	 •••

Tancika mentorando 	 Aŭtentika dokumento pri ekspansiaj planoj de Japnnujo

Tanaka (Min. Prezidanto t927)

Teatra Korbo : J. Bagity 	 ... 	 • • . 	 .. • 	 • •

1.a telelono : Monologo por Sinjoro. O. Van 5ç hoor .

Tipoj kaj aspektoj de Brazilo r Br. Revuo de Geogratio

Tragedio de l'homo Mrttlach (Kalocsay) ••• .

Tragiek en trioraf van. Zamenhof : (Vivo de L.L.7.) E.

Trous Ici fabeloceono : Noveloj. F. Seilagyi

Tra rsilento : Poentoj, E. Privat

BIBLKyrr.Ko TliTMONDA

Unu nutum)
Diiohia lçai trials
1)uohla kaj trullo N"
Dek netneruj inŭ elektu 	 .• • 	 ••• 	 ••• 	 ••• 	 •.• 	 ••• 	 •••

N"

	

	 Prosper frlérintée : Maten Falcone Li aboi retkontoi (franea J. Borel).

2-4 Fr. v. lieden : La malgranda Johann (nederl. I L J. Bulthuis).

5-t) Ch. Baudouin : La Arto de Menidisciplino (Psikagogio) Originale verkita.

7-8 l'r. Karitithy : Nortla Vente. Novelkolekto (hung. K. Bodo)

V. Korolenko : La sono dc Mokarn. Krisnaska ratait°. (rua M. Sidlovskaja).

to 	 Al. Bratescu-Voinesti : Niêjo Mensogulo knj aliaj noveloj. (rwriana T. Montrai).

I 1 - 14 Elèerpitaj.
15 - 17 A. S. Puein : La Kapitantilinn. Romano (rusa Sidlovskaja).

18- 20 Fleerpitai.
21-22 Ir. J. R. G. lsbrucker : La evoluo de la telefonio. Ilustr. originale verkita en Esperanto.

23-23 M. Babils- : La Cikoni-Kalifo. Romano (Lung. K. Bock).

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO, koopera societo.
a6, Onstenstraat, Antverpeno.

Jus aperis
D-ro IVO LAPENNA :

Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo :
Fundamentaj nocioj; lukto por la paco per juraj rimedoj; internaciaj organ-

izajoj. — Prezo : 70 fr.
Ankaa éiujn aliajn Esperanto-eldonajojn oni povas mendi ée Belga Esperanto-

Institut°, 26, Oostenstraat, Antverpeno.
Belga Esperanto-instituto akceptas abonojn al eksterlandaj Esperanto-gazetoj.

Verreries et Miroiterie DESMECHT & C°
1111111111010111111111111111l1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHNIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII111011111;101111111111I111111111111111111111111111111111111I111111
LA LOUVIERE 	Tel. n-roi 223.01 - 225.37

Dit esporantuj marleol

TABULO, por lernejtabuloj; KATOKULO, por signalvitroj.

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

CIUSPECAJ VOJA00J AL CIUJ LOKOJ
— Vojagkartoj kaj rezervoj por Fervojoj, Aviadiloj kaj Sipoj. —

juni. 34. 	bind.

... 	 et
... 	 12.— et

5.—
1.—

7.—
20.—

t

48."'
42.—
Io,—

6.—

*8.—

18.—

54.—



 

REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezidanto D-ru P. KEMPENEERS, 19, avenuo Montjoie, Bruselo.

Vic Prezidonto : S-ro M. JAUfv1011E, .11. avenue De Bruyn, Wilrijk-Antwerpen.

Sekretario S-ro J. VERDIER. 78, avenue Nlarie-José, Woluwe-Saint-Lambert-Bruselo.

Kasistino : S-mu J. PLYSON. 185. me Jourdan, Saint .Gilles-Bruselo.

KOMBINATAJ KOTIZOJ

Riga Belga ligo Esperantista kaj Universala Esperanto Asocio
I. Simple membreco knhavas membrecon al la loka Grupo —

se ekzistas — al la Ligo kaj ai 1a internaria organizajo;

rojtigas ricevi la nacian gazeton Belga Esperantisto

A. B. C.

kal la internacian kuponaron pur servoj) 	. 25,— 50,— 100,—

Familia membro (saine. escepte In gazeton) 50,—

Il. Membreco mur indiridua nliêo al 	 In internacia organizalo

a) Mernhro kun forlibro : kiel simpla membro; ricevos krome

In 	 Jarlibron kaj g ian ahlonon

b) Membro Abonanto : kid membro kun Jarlihro: 	 ricevas

krome In monotan internacian gazeton 	 Esperanto » 	 ..

r) Mernbro Subtencuito : kiel 	 membro abonanto; 	 pagas

altan kotizon por helpi h1 movadon

75,—

165,—

250,—

100,—

190,—

275,—

150,—

240,—

350,—

111. Bonfarartia Membru inemvole aldonas almenaŭ 25 fr. al sis kotizo. speciale por helpi al

R. B. L E.

Partir al via loka grupo: se ne ekzistas, al poiteekkonto i557.67 de Reet BeIgn Ligo

Esperantista.

A. Karletoj (gis 18 j.): B. Junttloj (dis 21 j.); C. (21 j. kaj pli).

BELGA ESPERANTO INSTITUT° Koopera
Societo

D-ru L L. ZOMellil Of, f859. Ir 9t7, Aŭtoro

de Enperonto. ReproatilitnIn gur poillartfi.

de le bildo rie mn >Wajstro pent;:ito Lei &M'a.

cita al Internecie Esperdnto-Müzeo, \Vien, de

artpentrtsto Ath Bentos. Eldono Espe

rani.° 	 Oostenstr. 26, Antwerpen. Prezo

Fr. 1.—. In sama bildo estas havetIa kiel

vera fotograIajo. Prezo poillautformato Fr.

io,—, 24 x o an.. Fr. 65.—: '50 I( 40 CM .

Fr. ton.

F.---
M11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111itillillle

Imp. LIELENS. s.p.r.1.. 18, rue de la Princesse, Bruit. — Tél. 21.10.98
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