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Kial ni batalas por Esperanto
Jen la temo de la proksima oratora konkurso por n)aj gejunuloj.
Mi ne volas, en la mina numero, -- je la momento kiam tiuj junuloj

komencas sian pripensadon de la temo	 la kialojn pro kiuj ni, kiuj dum
nia esperantisteco maljunigis kaj grizigis, daitrigas nian batalon por tio. kio,
en nia junago, igis kaj, dum jardekoj, restis nia Idealo.

Mi volas lasi al ili la plenan respondecon pri la kialoj, kiuj instigas j'in.
do, per nenia vorto, volas altrudi mian opinion, mian kredon en la estonta
disvolvieo de la problemo pri internacia helplingvo.

Sed, je la moment() kiam mi reprenas la gvidadon de nia Revuo, mi volas,
post kora dankvorto al D-ru Kempeneers, nia Prezidanto, kiu ekredaktis nian
organon, kiam neniu alia inter ni havis la tempon, la ehlecon, nek la deziron,
alpreni la plian taskon de tiu gvidado	 alvoki Citijn al kunlaboro en la kun-
meto, en la efektivigo kaj en la pliagrabligo kaj pliinteresigo de nia revuo.

Mi ne diras al vi la kialojn pro kiuj vi devas helpi. 'Chi inter vi havas sian
propran kialon, khi diferencigas lai la koncepto, kiwi du el ni havas pri sia
Idealo.

Sed mi diras tutsimple al vi : Batalu, kunbatalu por nia Esperanto !
La revigligo de la movado en nia lando, post la milito, estis ja malfacila.

Multaj el ni .eniris alian lahorsferon ail, se ili konservis sian antaiímilitan pro-
fesion, trovis en gi pli da malfacilajoj, pli da penado. Kaj tin penado mem
pur ili pli kruda, pli laciga pro ilia pli alta ago.

Kaj tiel kaj tial restis nur kelkaj por repreni la standardon, por repreni ankaü
la taskojn, iam dividitajn inter multaj.

Unu post alia tamen duj niaj grupoj revigligis. Uni' post alia, ili trovis,
inter elementoj pli junaj, la hezonatan helpon.

Ciuj tiuj novuloj ne jam kapablas repreni iujn taskojn, Car kelkaj inter tiuj
Ci estas C:u malfacile prizorgeblaj, éu delikataj. Sed ili éiuj konsciu, ke tamen
alproksimigas la tago, kiam estos ilia d e v o, ne nur helpi la .veteranojit, sed
envicigi en la kolonaron, sur kin ripozas la granda landa konstruajo.

Ne sufkas ke CM en sia rondo, en sia grupo, hune laboru
Inter ni devas ekzisti ligilo, kiu ordigas la propagandon en la lando 	 kaj

tin ligilo, — nia ligo --, devas esti forta !
Inter ni ankaií devas ekzisti alia ligilo, khi de tempo al tempo vizitas nin

Citijn hejtne, la fervorajn kaj la malfervorajn, la regule êestantojn de la kun-
venoj kaj tiujn, kiuj nur tre neregule povas êeesti kunsidojn : kaj tin ligilo,
— nia Revuo, — devas esti bela kaj tailga.

Al la laboro de la Ligo, al la eldono de nia revuo, êiuj do kunlaboru !
Jen mia alvoko en la nuna momento : alvoko khi devas esti, estos aMlata.

Car e Vox damans in deserto » apartenas al la internacia lingvo de la ;stin-
teco... öi estas netradukehla en Esperanton, la internacian lingvon de la estanta
kaj estonta tempo !

Maur. JAUMOTTE.

44a Jaro



La anoj de Reea Belga Ligo Espe-
rantista estas petataj êeesti la jaran
kunvenon, kiu okazos .sabaton la 26an
de aprilo 1952, je la 17a horo en

Brasserie St-Martin », Place du
Grand Sablon, 38. Grote Zavelplein, en
Bruselo.

TAGORDO
1. Raporto de la Adminierantaro.
2. Aprobo de la bilanco de la jaro

1951.

3. Fiksado de la kotizo.

4. Budgeto 1952.
5. l.aüstatutaj elektoj.

6. Diversajoj.
Rimarko. — La grupoj estas pe-

tataj proponi kandidatojn pur la admi-
nistrantaro. Gropanoj, kiiij ne povas
èeesti la el eneralan kunsidon, povas
anstataitigi sin de alia membro, clo-
nante al li skriban ateston.

P. KEMPF:NEERS. 	H. SIELENS.

LISTO DE ALICiINTOJ (SEKVO)

79. S-ro A. Stroobandt (Bru(Zo) - 80. S-mu
A. Stroobandt-Victoor (id.) - S i. Vinci CIL
Stroobandt (id.) - 82.  S-1.0 N. Colling (Luk-
sernburgn) Fino E. Dubois (Bmselo).

8,1, F- int J. Fléry (Bruo).

Al la nuna minier° de B.E. CSICIS aldo•

nain s Allo », kiii donas êmin informojn
pri la kongresaj kostoj : festeno. blottit

midi), bouta promenado, ekskurso  kaj loéa-

Ciuj kongresirotdoi. 	 ankaii oui kiuj

joui ensendis sian nuran kotizon 	 ei,tas
pontai zorgc plenigi in kaj r , -s•ndi 	F-ino

Is. VAN PARYS, kasistino de la L.KX..
Gistelsteenm cg, 31o. St-Andries (Brugge).

Adreen por aliaj korespondaĵoj :  ti-ro
POl7PEYE. Prez. de la LIK.K.. Pif Juli-
›truat, 32. Brugge.

La administrantaro kunsidis la 8-an
de marto 1952, en Bruselo.

Financoj. — ni ekzamenis la kal-
kulojn, kiuj favore saldigas. Ili estas
aprobitaj de la komisaroj kaj estos
prezentataj al la Cienerala jarktinsido.

6enerala Kunsido. — ni okazos sa-
baton, la 26-an de Aprilo je la 17-a h.,
Grand Sablon, 38, Grote Zavel, en
Bruselo.

1-aŭ la nombro de membroj je fino
1951, la grupo en Antverpeno rajtas
prezenti 3 administrantojn; la grupoj
en Bruselo kaj Bruo po 2 kaj la
grupo en Gento unir. La izoluloj estos
reprezentataj de tuut administrante,
durit tri pliaj administrant-0j estos
alelektataj.

Estraro. — La eksigo de S-ro Cl.
Vandevelde, kiel eenerala sekretario,
kondukis al nova divido de la laboro
inter la estraranoj : S-ro Maur. jan-
motte, vicprezidanto, reprenos la di-
rektadon de la revuo « Belga Espe-
rantisto »; S-ro Henri Sielens ieos ee-
nerala sekretario, kaj zorgos pri infor-
mado, propagando kaj koresponclaclo
kun la ekstera kaj oficiala mondo,
duin S-ro j. Soyeur igos Sekretario
kaj prizorgos la rilatojn kun la grupoj,
protokolos pri generalaj kaj adminis-
trantaj ktinsidoj, k.t.p.

Belga Esperantisto. — La 3-a nu-
mero aperos kelkajn tagojn antaŭ la
Brua Kongreso.

Oratora Kunkurso. — Kiel en 1951,
°raton konkurso estos organizata
dum la nacia kongreso en Brugo.
temo elektita estas : « MAL MI BA-
TALAS POR ESPERANTO ». Alvoko
al gejuntiloj estas farata. I,a laŭreato
ricevos premion.

Le Sekretario : J. SOYEUR. 
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36a Belga Kongreso de Esperanto
Unit Beigo Noeio, tuai ?latin Ligo, unu Baga Kongreso.

Bruo, 31a de Majo gis 2a de junio 1952.

PROV1ZORA PROGRAM0

Sabaton, 31-an de majo:

14-a : Malfermo de la akceptejo:
16-a : IZunsido de Belga Esperanto-Instituto kaj fakaj kunsidoj, en la hotelo

, Cornet d'Or ».
17-a : Laborkunsido eu la sama ejo kun la ()ratura Konkurso kaj pri trakto

de la Kongresa Temo.
De la 18 1/2-a gis la 20 1/2-a : liberaj horoj.
20 1/2-a : Granda kongresa halo kun bonega orkestro en la dancejo e Ta-

barin 	is la 1 1/2-a.

Dimanêon, 1-an de junio

9-a : Por la katolikoj : Diservo en la Basiliko de la Sankta Sango, placo
Burg
10-a : .Akcepto en la urbdomo.
I 1-a : Solena Kunsido.
12.30-a : Fotografado.
12.45-a : Demeto de floroj te la iMonumento al la Militinortintob. Karthuize-

rinnenstraat.
13-a : En 	 Hôtel du Cornet d'Or » : Festeno (prezo, servado enkalkulita

110 fr.).
I6-a : (je la fino de la festeno) en la sama ejo : Rememorigo pri la vivo cie

la jubileanta Gnou.
Poste kaj gis la 20-a : liberaj horoj.
20-a : Kabaredvespero organizata de ekster- Bruaj grupoj.
22-a : Pieda promenado laü la Itimigataj kajoj gis -Minnewater.
23-a : ,Motorboata ekskurso sur la hunigataj kanaletoj.

Lundon, 2an de junio
9-a : Foriro por ailtoêara ekskurso al la marbordo (Knokke, Zwyn, Zee-

brugge, k.t.p.) - Plenaj informoj aperos en venonta numero.
Posttagmeze : kiel kongresa adiaito : Kampfajra kantado en la dunoj.
Reveno al Brugo, iom alitait la 18-a, por permesi al malproksime logantaj

kongresanoj rehejmigi la saman tagon.

Kongreskotizoj : 50 fr.; post la 15-a de majo 60 fr. pagotaj al P.C.K.
n 3766.98 de 4: Belga Kongreso de Esperanto e.

Por blinduloj kaj eksterlandanoj la kongreskarto estas senpaga.

Le sekvon de la listo de aligintoj oni trovos sur la sekvanta pago.  
L.K.K.
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Rega Belga Ligo Esperantista, a. s. p. c.
GENERALA LACILEGA KUNSIDO 	 ADMINISTRANTARA KUNSIDO
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La soda Konsisto de nia Movado
Enkonduka esploro

La Internacia Komisiono e Esperanto kaj Sociologio 	 laboranie sub la ails-
picoj de U.E.A., faras enketon koncerne la socian konsiston de la Esperanto-
mova do.

ni deziras pli hune koni la Esperanto-movadon lait la sociaj aspektoj de
giaj anoj, interne de la movado kaj la diverseco de loko kaj rilatoj de g iaj anoj
en la dito de la socio.

La celo de du èi kono estas pli bone kompreni la movadon kaj doni la gustan
kontribuon por superrigardi, kompletigi, celdirekti, aktivigi, kunligi a divergi
giajn povojn kaj ilojn, kie kaj kiail eblas utile.

Kaj kiel unua paSo al la skizita celo, gi opinias necese, ke enkonduka esplorc
estu entreprenata kaj tiucele Prof. D.-ro Lapenna kunmetis demandaron,
la naciaj societoj estas petataj enpresigi en siaj organoj kaj kiun la lokaj
grupoj estas petataj submeti al sia membraro.

membro de Belga Ligo, kiu do samtempe estas asocia membro de U.E.A.,
estas petata respondi kiel eble plej bone al la èi suba demandaro.

La respondoj estu skribataj sur folio de 21 je 30 centimetroj kaj nur je unu
flanko de la papero. Ciu respondo estu skribata malantail la numero de la
demando kaj è iuj numeroj staru unu sub alia.

Se estas demando al khi Esperantisto ne povas ait ne deziras respondi, 1
tanien skribu la numeron de la demando kun trastreko.

Tiuj ti demandaroj estu pretigataj alitait la fino de aprilo.
Jen la listo de demandoj

A. ENKONDUK.-11 DEMAND0j.
a. Es, kiu lande.) vi lob ? De post kiam ?
2. kin provint() vi Inas ?

3. En kilt loko (urbo. vilab. k.t.p.) vi lobs?
Kioni da enloîütaloj tiu loko havas ?

3. En kiu lando vi tinskiiis ?

ri. Al kin nacieco vi apartenas ?

7. Kiun lingvon vi parolas }teinte ?
8. Kiun linovun vi parolas en via prolesia

(lahoro) liledio ?

0. Cu vi estas ami de eklezio ii iie rclegia

komuno. se jes de kiu

o. Eventuale 	 pliai informoj.

B. PERSONA KA I FAMILIA STATU.
iiii aba vi havas (en jaroj)?

eu vi estas fraŭl(in)o. erlz(in)o ?

13. Cu vi lutas en geindra Lailio aŭ êe

.1. Cu via fianĉ:(ii)o estas ankaŭ esperantist

(in)o aû itarita ?

$1. Chi via edz(irdo estas arikaŭ esperantist-

(ir i)o 	 iĝanta ?

estas inter viaj infanoj esperantisto,

aÜ ièrlittoj .! Se jes. nienriu la nonahron

kaj aêojn.

'7. Ktoill d0 infanoj loèas ankoraŭ en via

fEunilio ? lionvolu ructicfi la atojn.

$8. Eventuale : aliaj k00111k0 pri stato de
persona (ekz. invalidera) aŭ lamilio.

C. INSTRU.4D0 KA! STUDO.
Kian ĝetteralan fortnantan instruadon vi
rit ev(a)is ?

Mentit' la specon de lerneju. ekzemple

elementan aü urina-graciait inezgradan

aŭ duagradan. kaj èu vi kiris la diplo-

mojn.

20. CI8 vi ricrv(u)is Iakan instrundon en

kapaisligo per la praktiko.

untutgrada (mena-) lernejo aŭ kursu.

duagrada (raaezgra(lu) iernCiu at:1 kurso.

sperialaj kursoj.

lencitt la akiritajn cliplomoin.

21. Cil vi ricev(a)is superan instruntion en
instituto. akadernio. universitato ? Indiku

la specon de institut°. lakullalon even-

tuait: specializon kaj la rezulton de la stu-

do.

2. Se vi ankoraŭ studas : ĉu vi estas

ana societo dc lernantoj aŭ studentoj ?

Eventuale : mutin vian aktivan fiank-

rinn en tin societo ekzemple de cita

ran(it)o aÜ kinnisionan(in)a.

Klimt da jaroj vi estas esperantist (iido ?

2.1. Kial vi ternis Esperanton ?

23. Cu vi havas Esperanto-diplomon (jarn)

feeneralan. instruraito- (lonantun: kores-

pondistan ?

es, Eventuale tillai infortuoj pri klerigo aŭ

studo, ekzemple kiujn fremdajn linevoin

scipovas. 5kml kaj/aŭ parole 7

I). OKUPO, PROFESIO.

Kiu estas via taga labor-okupo/profcsio ?

Mem -iu la Esperanto-nottion kai la M-

ulon en iia t'aria lingvo ?

28. Priskribu *in per kelkaj vortoj aga-

don/manipulation: b) sendependan aŭ

dungo-rilato.

lu. Kiwi, longe (en jaroj) vi praktikas vian

nanan profesion 7 .

30. En usû por k.1 speco de entr•prenn. insri-

Otto, instanco vi laboras ?

Cu vi havas funkcion en kontalcteentro

aŭ inter-konsiliêailkotnitato en via entre-

preno ?

i. Cu vi estas non rie takteknika societo ?

Eventuale mendi la aktivajt) funkciojn

kornisionan(in)o. estraran(in)o. klerigant-

(h )°.

33. Cu vi estas ano de : profesia uttuiêo. sin-

dikato ?

Mentin eventitale via(i). aktiva(i)n. funk

cio(j)n en ĝi.

Cu vi uzas Esperanton en via profesio ?

ett vi mas Experanton en internacia fak-
t..knika ri knlega knntakira ?

3r) Eventuale konciza komuniko po mina

kram-okupo aü ofiro.

37. Cu vi nuntempe estas : a) °Lute, k) pro-

vizore 	 r.) ditŭre sen profesia ()Lm) ?

Kilt esta i la kaŭzo

38. Cu vi praktikis en la estinteco alia(l)ri

profesio(j)n. se les kiu(j)n ?

ALVOKO AL CIUJ ESPERANTISTO]

La Universitato de Lund (Svedujo)
faras, pere de Sveda Esperanto-Fede-
racio, esploron pri « Cevalviando kaj
buèado de êevaloj

Car ne ekzistas sufka literaturo pri
tiu temo kaj èar la esplorado amplek-
SOS la tutan mondon, la universitato
deziras uzi Esperanton por tiamaniere
atingi è iujn landojn kaj ĉiuj li popolojn.

Ni petas é iujn kompetentajn sami-
deanojn respondi la jenajn demandojn,
eé se ili ne povas doni kompletajn
detalojn.

I. Kia estis antafie la opinio pri
èevalviando kiel nutrajo kaj kia ezi nun
estas ?

2.Cii la mortigado de eevalo, 'mutin

I. .11,IAJ SOCIAJ RILATOJ.
De kilt plua societo aŭ alcelado vi estas

ano (escepte Espismo). Bellantyismo.

Georgismo. Kooperativismo, Federalierno.

k.t.p.
Eventuale : 	 aktiva(j). funkcio(j) ?

40. Dr kiuj Esperai$10-sot ieloj vi estas an(in)o?

Evenluale : inenciu la aktiva(j)n. funk-

cia(j)n : delegita, estrarano, kninisionano,

kursgvidanto. propaeandisto, k.t.p.

- I t • Cu vi estas an(in)o de loka Esperanto-

erupo kies anoj sufiêc rende kunvenas

èu vi apartenas ai la disaj esperantis-

toj ?

42- Kiajn specialajn funkciojn vi plue havas

en la esperantista medio ? Ekzemple

privatinstruisi(in)o. publieist(in)o.

43. Kiun specialan interesièrna aŭ anailaĵun

vi aktive praktikas en kunlahora kun

aliaj personoj (filatelio, genraloeio, han,

niko. k.t.p.)?

44. Eventuale : knnriza Ininnun pn via j pliai

soda) rilato).

.13. Data de abenr10.

L21 n'enduis' de via man° Lai adreso Lune

km, via suliskribn vi povas preterlasi. se vi ne

deziras meti ilin.



— 22 —

Paŝo post Paso en Esperanto 3 (1)

Ni jam scias multe pri Esperanto;
ni konas la alfabeton, ni scias kiaina-
lucre ni devas prononci la diversajn
literojn, ni scias è ion sciindan pri la
vortakcento. Ni do kapablas laŭtvoée
legi êiun Esperanto-tekston.

Nun ni ankoraŭ iomete bezonas re-
freŝigi al ni la memoron koncerne la
diversajn vortspecojn kaj funkciojn
la vortoj en la frazoj, por keni povu
senerare apliki la regulojn de la Espe-
ranto-gramatiko.

Kaj thicele ni povas repreni kion ni
lernis pri nia propra gepatra lingvo;
la bazaj principoj èiam restas sen:san-
gaj. Kio estas substantivo ? Kio estas
adjektivo ? Verbo ? Komplernento rek-
ta ais nerekta ? Suhjekto ? AcIverbo ?
Cu estas prepozicio ? Kio estas frazo ?
Kiel oni analizas .propozicion ?

Ni reprenu la gramatikan libron
kiun ni uzis en la lernejo por la fran-
ca, la flandra, la angla aŭ la germana
lingvo kaj ni restudu tion kion ni jam
forgesis.

Tio ne devas fortimigi vin; ei ne
estas granda laboro, é ar relegante, ni
tuj rernemoros kion ni éiutage

kaj kato kaŭzis socian nialhonoron,
kaj kiel tiuokaze tio montrigis ?

3. Cu ekzistas speciala persono, kit'
havis la taskon mortigi êevalojn, hun-
dojn ? Kiel li nomigis kaj kiel li estis
akceptata ?

4. Kiamaniere okazis la mortigado
de tiaj bestoj ?

La sciigojn oni honvolu sendi.
laileble plej malfrue la 15an de majo
1952, al la subskribinto, kin kolektos
kaj transdonos ilin al la sveda univer-
sitato. Koran dankon !

J. SOYEUR,
rue du Chêne, 91, Seraing.

mate uzas sed ne plu pripensas. Sed
tion ni bone pripensu : sen tiu mal-
granda lahoro, sen la malgranda bazo
por komenci, neniu ian bone konos
ait. uzos Esperanton !

Se vi ne scias kio estas suhstantivo,
vi ankaŭ ne scios ke vi devas uzi la
finajon -o, vi ne scios é ti vi povos
aldoni -n. -j aŭ -jn. Se vi ne scias ke
temas pri adverbo, vi eble uzos gin
kiel apozicion kaj klopodos aldoni
erare la finajon -j. Mi ripetas : Espe-
ranto estas tre facila lingvo, sed vi
devas koni vian propran gramatikon
gen eralan.

Rapide mi volas doni tie éi kelkajn
difinojn kaj mi ĉerpas precipe el la
tre bona « Kompleta Gramatiko kaj
Vortfarado de Esperanto » de Paul
Fruictier, reviziita kaj kompletigita de
Grenkamp-Kornfeld

SUBSTANTIVO : estas vorto kiu
servas por nomi personon, ajon air
ideon.

ADJEKTIVO : estas vorto, mon-
tranta econ, staton aü agon de sub-
stantivo.

ADVERBO : estas vorto esprimanta
manieron, lokon, tempon, kaŭzon,
kvanton aŭ direkton. ni estas vorto
kiu donas iun difinon de adjektivo, de
verbo ail de alia adverbo.

PRONOM° : estas vorteto kiu an-
statailas suhstantivon.

PREPOZICIO : estas ,vorteto
esprimas rilaton inter vortoj. En Es-

PI La rnkonduko de la kurso Pair, post
Paio . aperis — sen numero —• en la kniero
de oktobro 10310: Ja unua leciono — kun in-
diko i — en la kajero de (ferrade° tolta:
la duit leciono — denove kun ira-no 1 an.
st,itidi 2 en la numero de februaro t 052a.
Ni tiun i Lion (10 driürigas per la 3e.
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BELGA KRONIKO
NTVER PEN°

ESPERANTO-GRUPO
« LA VERDA STELO »
(Poŝtéeknumero : 726.54)

S.live al la jubile-ai festoi de la monato

jan tiare, killiaj ineuthroj druidis  dediĉi 'al

la jubileinta prezidanto. S-ro Maur. Jau-

motte. sperialan Luton. skribitan  ka; kompo-

nitan de gelormbro; de la Grupo ka i kanto-

tan. unuafoje. de du membrinoj. S-ino Magda

Stelens-Fierens. de la Antverpena Opereta

Lernejo (unua .oĉo) ka; de S-ino Christiane.

Je la Rein Flandra Operejo (dua voĉc). S-ro

H. Claessens. orkestestro de la sauta Operejo.

Ee rpianolorto. akompani bi

kanlistinoin, okare de la ;mua ekaŭdigo.
.len la poeziajo de F-i 	 Hélène Mol-kens.

sur kies versoj S-ro Aii. Debarker. khi apar-
tenus ankaŭ al la R. Fl. Operejo. kompo-

peranto ĉiu prepozicio havas sencon
hune difinitan (antaŭ., apud, ĉe, air-

ekster, en, gis, inter, sub, super,
trans ktp.).

KONJUNKCIO : estas neŝangebla
vorto kin kunligas vortojn air frazojn
kaj, se, é ar k.t.p.

VERBO : estas vorto kiu indikas
agon, staton ais econ.

Ni poste pli detale kontrolos êi tiujn
difinojn.

Per diversaj el tiuj vortoj — foje
multaj, foje tre malmultaj — ni faras
frazon, ni formas PROPOZICION. En
tia ,propozicio ni pruvas tu ni konas -
au ne — la gramatikon de Esperanto.

Pri la formado, analizado kaj signifo
de la propozicioj, ni parolos proksi-
man fojon.

Intertempe ni revidu niajn konojn
pri analizo de fraza kaj apliku ilin al

§ 6, 7, 8, 9 kaj In de la e Funda-
mento de Esperanto ».

IL S.

nis viglars, kvankam ions scierai,. Inari-MLIZi-

kon

LA KANTO DE LA VERDA STELO
(1, Aiwust 'Jeta:citer

Antverpeno, nia urbo bela,
En vi vivas grupo Esperanta,
Estas nia « Verda Stelo ), hela,
Kiu èion estas konkeranta.

Indaj membroj esti ni deziras
De al ni la kara Verda Stelo;
Nian lingvon ĉiuj plenadmiras
Esperanto estas ja juvelo !

Sed en rankon ni ne formetu
Tiun karan lingvon, kin ligas;
Sed kontraŭe, ni tra iirb' ripetu
Zamenhofa lingvo nin kunigas !

Por la celo ni ja luktos ĉie
Ciuj ni, gemembroj, sen ripozo;
Dum nin Prezidanto energie
Gvidos al la finapoteozo !

Hélène Hofkens.

En la listo de la noyai diplomitoj de la

vintra karst) , kilt aperis en la antaŭa nuitte-

ro, forfalis la nomo de S-ro Raymond De

Roi.. kit, ankaŭ akiris la diplornon pri simpla

kapableco.
*5*

La 8ast de februaro. F-ino

kens parolis pri « N'liaj speltol kun infanoj s:

temo kiu pritraktis la karieron de la para-

ladistino men,. Amuzaj travivajoj alternis kun

Ire interesaj klarigoj pri la nunitj modernaj

instrumetndoj kaj Ilenerala rtplaiido rekont-

pends la paroladistinon.
e Sinjorinoi. iloforinoj aŭ ne ? > estis la

tenta de la diskutvespero. kit* okazis le 13an

kaj kn enkondukis S-ino L Bel-nards. Pi11-

i:48j nu-min:tg vigie clehaiis pri- tin aktuala

problemo Li, post la e:tprinin (le ainnzaj krti

seriozaj opinioj. S-ro Sielens sprite k011klo-

114.
La postai) lagon. sabaton. l 	1lrnn, cent()

Ja esperantistoj kumenis vespere. sur la Con-

science-0am. Malantaii folklore. papera.  hele
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ORATORA KONKURSO
Regularo

La oratoran konkurson de R.B.L.E.
rajtas partopreni ĉiuj gejtinuloj gis
28jaraj, kiuj estas membroj de la Ligo
kaj aliĝas al la koncerna Belga Kon-
greso.
• La partopreno estas senpaga, sed
iU partoprenztnto devas sin skribe

anonci al la prezidanto de la Ligo mi-
nimume unti tagon antaŭ la tago de
la konkurso.

Por tiu oratora konkurso, la Estraro
de R.B.L.E. nomas komisionon, kon-
sistantan el prezidanto, du membroj
kaj du anstataŭantoj.

La Estraro decidas pri la temo de
la konkurso, fiksas la limtempon de la
paroladetoj kaj akceptas la aligojn pl
la konkurso. La Komisiono decidas pri
la premioj per la plinuilto de voéoj.

La oratora konkurso okazas en Es-
peranto.

La kandidatoj ne rajtas trapasi la
fiksitan limternpon.

La temo de la Oratora Konkurso
1952a estas « Kial mi batalas por Es-
peranto

lumigita lanterna. konstruita de S•ro G. De-

hacker kai portata de S-ro .1. V1-k. kiun

akompanis harmonikaisto. tuta karavano de

« Verrlstelanoj », kun farniliano kitj pareneuj,

promenadis al la fama pulĉinela kelo en la

plej malnova kvartalo de Antverpcno. Laŭ

la trailicio. oni (lands kaj kitritis dumvoje Li

sur la Gronda Placo, antaŭ l Urlidomo. La

vizitu Meta al IL la sa l ,itsô• de la pUlèallela

kclo ĉiam konservas sida' &union Jij ln pi,-

zentodo de 4 tirsono kaj Valenteno kaj
ilr - I larpendiêo - malte .illagis la faibli

14nn Antaŭe, S ra Verstrarten. per prologa

parte esperanta. parte en autverpena

metis la ĉeestantaron en la dezirindan lionan

humoron. S-ro Jaumotte. chnn la paŭzo, for-

lotumigis plurajn librojn por propagandi nian

lingvan. Post la prezentado, oni trovis. en la

Rocoxfatis P. gajan kabareclan sferon al kits

S-ra Peelman donis esperantan ĉarmon per

pulilika kantado:

La 22 an, la filmprezentado de Sm R.

Van Eynde kon pluraj duktunentai filmoj,

antitŭiris la karnavalan feston kaj sabaton. la

23an, okazis grandis kostumita halo. Dum

tuta vesperokaj 'es la plej malfrua kora, la

membroj. hele alivestitaj. ansuziĝis kaj rancis

en ven.! esperanta atmosfero. Diversaj kon-

kursoj par la plej hele aŭ originale kostu-

mitai sinjorinoj a sinjoroj estis rekoropen-

cotai per multaj prensioj. S-ro G. Vertuan-

dere tutspeciale N-culsis la ĉarnum F beton

Danielle Roftner. kiu regalis la ĉeestatttaron

per titi rimarkindni ilara-nunteraj. Poste, suis

la Itmso de hela reflektoro. S-roi G. Verman-
dore. G. Debacker. R. De Coster kaj J. Ver-

straeten, en la tantra de la karnavala attisas

fero. prezentis parodion de la haleta 4 La

Ratetoj de l'Operejo a. kiu eksphaligis veto"

ttraganon de riclo ĉe la publiko. Tin kar

navalbalo iftis unu el la plej hone sukcesin

tai festoj cie la lastaj jurai 1

La 20an. parolis S-ro H. Sielens pri terno,

kittn li nsem ne konis. sed pri kits li sukcesis

tri- vitrine 611,1 clam tian haro kaj rhuma,

kun la finfina promeso. ke h havos, la tek-

N'antan Fojon, pli interesan subjektisn 1

7an de marto. okazis la ĉiumonata pa-

rolata jurnalo. n1 kin la men-Irai kaj mul-

la) t'avalai HIiI pli kiij pli kunlaboras.

La t 400. kuniêis pli ol no « vercistelanol •

pur ĉeesti lii maman vesperon al kits. ekster-

feue/rame. kunlaboris, en cnkonduka porto.

S-ro Il. Claessens. orkestestro de la Reêa
Handra Opereja, ĉe la pianoforto kaj S-inn)

Christiane kaj M. Sielene. kiel katilistmaj,

kitij — kiel jont dirite. — kantis, par la

unua fojo publike, e Ln Kanto'n dc la Verdit

Stelo ., sur leketo_ de F-ino H. Hafketts ka

aluzika rie S-ro G. Deharker

Poste. sub etdado rie S-ro Prehrinn, kan

lis la.« j'imita • horo • : F-inoj ilenny kaj

blaguai De Ketelaere. G. Leihovitche, Cl.
Perlent; S-inoj A. Van den Driessehe. S. De

Vriese-De Meersman. L Bernaerts kaj S-ru)

H. Dcnayer. 6i J. Vinck, loin piano-akorn-

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO
Koopera Societo

Laŭstatute, la generala jarkunsido
de nia Koopera Societo a BELGA
ESPERANTO-INSTITUTO » okazos
sabaton, la 31an de majo, posttagmez-
,e, en Brugo, en la kadro de nia Belga
Kongreso.

La kunvokilon pri titi kunveno ni
publikigos, kune kun la tagordo, en
la proksima mimer° de « Belga Espe-
rantisto ». * *

Ni kantas la okazon por atentigi la
akcitilojn pri la fakto, ke multaj inter
ili ne jam re-ensendis siajn akciojn,
kiuj estas anstataüotaj pro ango de
la valoro de la unuopaj akcioj.

La AdnUnistrantaro decidis plilon-
gigi la periodon por titi ensendo gis
la fino de junio, te. do gis post la
helga Kongreso.

Interesatoj povas alporti siajn ak-
ciojn duin la Kongreso kaj transdoni
ilin al in administranto.

La intert;ango okazos ttij poste en
la unuaj tagoj de Julio.

Post tiu dato, la antatiaj akcioi ieos
sen valoraj.

panado de F ino F. Meulemans kaj S-ro I.

Van Nereaux.

Krome, staris sur la programo rimarkinda
deklamajo de F-mn H. De Ketelitere: teatra-
jeto s I lotelo : En la Blanka tevalo .. bone
prezentita de S roj I'. l'eelmati kaj J. Vinrk:
malgranila deklataajo de titi éi lasta; mea
hla Faiiiharmonika intentiez., de S-roj \Ni. Van
Nereaux kaj H. De Honnit, kat bonhurnora
skeèo : « Al Sta. Anna-Strando t , inter-
pretita de F-inoj H. De Ketelaere, CI. Per-
I ers kaj S-roj P. Peelman, H. Denayer kai
î. Vinrk. einj numeroj Nekigis ioder ln

andantaro venin esperantan • sfemn

deriron reehligi saman vesperon

Progra:s. di. la pettonlai Kuresieloj
eitivendrede, en« Witte Leeuw

Frankrijklei, 4, je la 20a.30
Aprilo. — La .1011 : parolata jurnalo: la

tan : Sta. Vendreda Atmosfero, kiu escepte

okazos en la restoracio s Chapelle de Bour-
gogne ., I .ge Nietnystrilat: la Ii3an :

kiitvespero. enkondukota de S-ino J. De
Handt: sahatnn. la gan, ie In Sn, en s Witte
Leeuw t; PRINTEMPA BALO: la 25an
Niaj somerplartoj (priparolo kaj diskutte).

Majo. 	 La 2an : pi-tralala bit-talla: la
gon : pandado de Sino Leent e Ballaient°
kaj Esperanto l i 0an iIIIILIZil vespero.

gvitInta de S-ro R. liallt•UX: Dimanĉon. la
18an Aŭtoĉara vizito al la Ilughaveno de

Melsbroeck posttagmeze, til elo èmkoroŭ
Islalota: lit 23a 11 : filmvisspf.•ro: la I an
DiplonaistIono al la gelerniudoi de la ',lin-
tempa kttrso kaj inatigura de In granit

flago: la 5 t ait : komuna lotir° je tagrnezo
al la Nin 	 Kongreso en [Snob.

Itinio. — La lan kai 2an : Nada Kongreso
en Bruêo: la (mn : Raportoj pri la Nana

Kongreso: la : diskutvespero, enkondu-

kota de S-ru R. Ballottx: la 2onn : Komuna
izito al la Pentekostri Kermeso: la 2•an

(1:±kurso tra la ari)a.

I-a .1 an : parolata jurnalo.

13RUC;()
Brua Grupo Esperantista.
(Paŝtĉelenunwro : .18.35.33)

Dum la ktinveno de la 22a de ja-
nuaro, aperis denove la e.iurnonata
parolata gazeto, kun interesaj kronikoi
de diversaj membroj, inter aliaj de Sro
Groothaert pri « Bredado de Kanziri-
hirdoj » kaj de Fino Yv. Poupeye, pri
« La strateto de la Blinda Azeno

La 29an de januaro kaj la 5an de
fehruaro, Sro Vermeersch paro!adis
pri « Dentofabrikado kaj donis in-
teresajn detalojn, montrante gipsajn
modelojn.

Fino Y. Poupeye, faris la 12an de
februaro kaj ankaŭ la -tan de marto,
belan paraladon pri Ludwig van
Beethoven », ilustritan per arta piano-
ludaclo de Sro A. Bouquet.

Lasta leciono de la elementa kurso
okazis la 19an de februaro.

La 26an de februaro estis la vico
'de F-ino M. Van Neste por paroladi
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pri 	 La Vivkompreno en Bulgarujo »,
kion ŝi faris interesplene.

La dua grupa halo de la noua sezo-
no, okazis sahaton San de marto, en la
dancejo Tabarin. Malgraŭ konkurenco
de multaj aliaj danclestoj, eĉ maskitaj
ekster la urbo, gi bonege sukcesis kaj
entuziasmigis eiujn êeestantojn. Pri
gi estis raportata dtun la sekvanta
kunveno de la Ila de marto, kaj spe-
ciale Sro Groothaert antaülegis kelkajn
impresojn pri gi. Post tio Sro Kano
Poupeye faris mallongan paroladon
pri « La Steloj ».

Plia numero de la parolata gazeto,
aperis la 18art de marto, kun rubriko
pri 0: Esperanto-Politiko » de la pre-
zidanto Sro Ch. Poupeye, kaj humora-
joj de Fino Is. Van Parys, Ges-roj
Groothaert kaj F-ino M. De Smidt.
Programo de la venonta; kunsidoj

Ordinara kunveno : êiumarde, je la
20a, en la sidejo : Gouden Hoo:n-
Cornet d'Or ».

Ni rememorigu ke dum êiu kunveno,
iu membro faros mallongan paroladon.
Krom tio la programo antafividas

Majo : 6an, Triopa, interparolado
kun posta publika raporto. 13an, Kan-
to-vespero; 20art, Parolata gazeto:
27an, lastaj arangoj por la kongreso.

De la 31a de majo eis la 2a de
junio : Okaze de la Ora Itthileo de la
Grupo : 36a Belga Kongreso de Es-
peranto (vidu programon sub aparta
rubriko).

Junio : 3an, Raportado pri la kon-
greso; 10an, Esperanta kartludado;
han, Parolata gazeto; 24an. Kanta
vespero.

Esperantista Brusela Grupo.
(Puite',1000,,r0 	 12.30..18)

La antaeividitaj programoj efektivi-
eis regule. La 2I-an de januaro kaj la
18-an de februaro, S-ro Vander Stem-
pel gvidis, laŭ la kutima hona ma-
niera, la perfektigan kurson kaj memo-

rigis'al ni la malfacilajoîti kaj la sub-
tilajojn de la lingvo. La I4-an Ue ja-
nuaro kaj la 11-an de februaro, S-ro

L'Host faris rimarkindajn prelegojii pri
la birdoj en Eŭropo. Temisspeciale pri
paseroj, iliaj karakterizajoj, koloroj,
plurnaroj, aspektoj, vivmanieroj kaj
kantoj. Post la prelego, S-ro L'Host
aŭdigis al ni la diversajn kantojn de
birdoj, registritajn pere de mikrofon°
en la mezo de rarbaro.

La 28-an de jannaro, okazis la ee-
nerala jarkunsido kitt diferencis de la
antailaj per la eksieo de Fino Oho-
zinski kiel sekretariino. 1,a prezidanto
skizis en trafaj vortoj iaiu valoran kaj
sindoneman laboron, faritan Juin Ion-
gal jaroj por la hrusela grupo. Li
diris i.a. : « Duni kelkdekoj da jaroj
vi restis senèese ligita al nia grupo;
vi okupis sinsekve diversajn funkciojn.
.Vi estis sekretariino, vi estis vic-prezi-
dantino, vi estis simpla komitatanino,
sed èiam kaj 'dam vi estis kursgvidan-
lino. Kin povus kalkuli la nombron
de la novaj esperantistoj, al kitij vi
konigis la unuajn elementojn de nia
lingvo ? Multaj el tiuj, kiuj èeestas èi
tuin kunsidon, ricevis de vi la esperan-
tan faireron, kin eis non brulis en ilia
koro, tiun ardan fajron kit' konservis
ilin fidelaj al nia movado. Cion, kion
vi faris por nia movado, vi gin faris
modeste, ne atendante alian rekom-
pencon ol tuin intiman senton, haviga-
tan pro devo sindone konsentita kaj
eoje efektivigita, tin deziro frate
al la homaro, kitin Zamenhof florins
homaranisino. Kara F-ino Obozinski,

vi estas ekzemplo por êiuj; de ei ili

sciu, ke borna vivo ne estas kompleta,
S(' part() de gi ne estas dedièata al la
pfilionigo de si mem kaj de la aliaj.
Tion mi volis diri al vi hodiail, en titi
tago, khi tute ne estas adiaita tago.
Ni bone scias ke, éè se vi forlasas
vian oficon, vi tamen restos fidela al
nia grtipo, al nia Ligo, al nia Espe-
ranto-movado. Por ke via loko restu
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signita inter ni, mi proponas al la 	 ideon pri la diversaj metodoj, kon-
membroj, ke ili elektu vin duinviva 	 cerne la modernan desegnadon.
honora komitatanino. Vi do rajtas Programoj de la estontaj kunveno:
êeesti niajn kotnitatajn kiinsidojn, kaj 	 Ciulunde, je 20 h. 30. Ejo : Bras-
tiel ni povos profiti vian sperton kaj 	serie St Martin, Place du Grand Sa-
viajn konsilojn. -» Titi propono kom- 	 blon, 38, Grote Zavelplein.
prenehle estis ti n ua ni me akceptata. 	 Aprilo. — La 7an, Parolata jurnalo;
Nome de la grupo floroj kaj donaco 	 la 14an, Paskaj festoj, ne okazos kun-
estis transdonataj, la malnova korni- 	 veno; la 21an, Perfektiga kurso de
tato estis senŝargita kaj la novpropo- 	 3-ro Van der Stempel; la 28an, S-ro
nita komitato estis akceptata. Jen la 	 L. Genin : 	 Belaj memoraĵoj ».
komitato por 1952 : Prezidanto : D-ro 	 Majo. — La San Parolata jurnalo;
P. Kernpeneers; Vic-prezidanto : 1)-no 	 la 12an, 1" S-ro F. Swinne : Konscien-
H. Castel; Sekretariino : . S-inn E. 	 ca Iwntraŭdiro; 	 Oratora konkurso
Ernst; Kasistino : S-ino J. Plyson; 	 Kial mi batalas por Esperanto »:
Help-sekretario : S-ro M. Jirousek; 	 la 19an, Perfektiga kurso de S-ro Van
Membroj : F-ino M. Kestens kaj S-inn 	 der Stempel; la 26an, S-ino Elly Staes:
M. Weyn. Krome uni starigis help- 	 « Danune ».
komitaton por la araneotaj festoj, kiu 	 Junio. — La 2an, Pentekosto, ne
konsistas el : S-ino E. Staes, S-ino 	 okazos kunveno. C iuj estu en Bruira)
M. Stern, familio Weyn, S-ro Oleffe, 	 por "èeesti la 36 an Belgan Kongreson:
S-ro L. Genin. S-ro R. Jacobs kaj S-ro 	 la 9an. Parolata lurnalo kaj poste
J. Verdier. 	 raporto pri la nacia kongreso; la I6an,

La 4-an de februaro kaj la 3-an de 	 F-ino Kestens « Parolado pri prome-
marto, okazis nia parolata buttai°, kilt 	 nado tra Bruselo »; la 23an, Fino de
estas éiam tre varia kaj interesa. La 	 la perfektiga kurso de S-r Van der
4-an de februaro kaj la 3-an de marto . 	 Stempel; la 30an, !F.-Mo Obozinski
S-inn F. Staes akiris la plej altan 	 « Aprilo en Portitgalujo
poentnornhron pur siaj laboroj. 	 Julio. — La 7an, Parolata jurnaln; la

Nepre menciinda estas la parolado 	 14an, S-inn Ernst : « Novelo »; la
de nia prezidanto D-ro Kempeneers, 	 21an, nacia festo, ne okazos '<m'yen°.
khi okazis dimanéon la 17-an de fe-
bruaro en « 'Palais Mondial » antaŭ
multnombra publiko. Dum tin prelego,
kies temo estis : 4: Le problème de la
langue mondiale » (franclingve elpa-
rolata), esperanto-propagand-materia-
lo estis disdonata. La parolado havis
plenan sukceson kaj rikoltis laŭdan
aplaiidon, kaj varma danko iras al nia
prezidanto por lia iniciato okazigi tiun
propaga ncl-prelegon.

La 25-an de februaro, S-inn Castel
eajieis la êeestintojn per humoraj
karnavalaj rakontoj kaj iliajn stoma-
kojn per bongustaj lorenaj fritajoj.

La 10-an de Marto, S-ro Jirousek
prelegis pri silk-skrenpresado kaj suk-
cesis doni al la éeestintoj vivantan

HERSTAL
Sabaton, la 23an de februaro, en

salono de la Kristana Pregejo de titi
grava loko, okazis propaganda paro-
lado farita de nia samideano, S-ro
Marcel Bury, el Herstal.

La afulantaro konsistis el anoj de
kristana studrondo. Longa interdisku-
taclo sekvis la prelegon, khi tre bone
sukcesis; pluraj lernolibroj estis dis-
vendataj kaj oni esperas malfermi bal-
daŭ esperantan kurson,

Gratulon al S-r Bury pro lia bela
sukceso.

VERVIERS.
Programo de la venontaj kunvenoj.
Ejo : « Brasserie du Vieux Bras-

seur », rue Xhavée,
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N-ra 2a

37a Universala Kongreso de Esperanto
Oslo, 2-9 de

Jus aperis la dua oficiala bulteno.

Honora protektanto.
Lia Kronprinca Mato Olav de Nor-

vegujo konsentis esti honora protek-
tanto de la Kongreso.

Programo.
Ĝi estas jam grandparte fiksita.

Statistiko.
(is la 31a de Januaro 1952, 640

kongresanoj aliffis el 26 landoj.

Kongreslibro.
' Ci estas dissendata alliait. la Kon-
greso.

Pagoj.
c iujn pagojn on, pavas fari êe la

Aprilo. — La 9an. S-ino Eh leu « La
Paca Movado »; la 23an, S-ra .1. De-
sonay : a La ferhavantaj fontoj en
Spa »; la 30an, S-ino Demarche
.7 Vojaeo en Svisujo ».

Majo. — La 14an, S-ro j. Kairis
lumorajoj »: la Man, S-ro T. De-

marche : e Pri urbanismo

Junio. — La Il an, S-ro jos. M9rgen-
thal : «La florkampoj en Nederlando»;
la 25an, S-ro Lenzen : .r La modernaj
metodoj de hejtado ».

El la Esperantista Familio
NEKROLOGO

.NI rino H. HEYENS kdi fareeilianoj. ni
prezentas niajn plej proftinilajn kondolen-
cojn okaze de la morto de ka pntrino kaj ilia
parenco. kiu okazis en Aniverpeno.

Ni eksciis pri la morte d; S-ro MAGOT-
deleon de 1J.F..A. 	Lifin. Nit*,

sincerajn konclolencoin ni esprimas al lia fami-

GRATurol
Niain 5inrerajn sainfoin al nia tre karn

S-ino Feikie STAES. 	 festis lu 15an
januaro sian 86an naskiêtagon. Ke i povu
ankoraŭ festi multajn en borin sanstato .

aügusto 1952

peranto R.Cga Belga Ligo Esperantista,
19, avenue Montjoie, Bruselo, potéek-
numero 13.37.67, kalkulante po 7.25
b.fr. por è iu norvega krono.
Logado, mangado kaj ekskursoj.

Detalojn pri tiuj punktoj estos sen-
dataj tuj post ricevo cie la aligilo.

Ekde la 1-a de Aprilo, la aligtotiza
estas por la kongresano 40 norv. kro-
noj; par la edz(in)a de kon gresano
20 norv. kronoj; por juntil(in)aj ne pli
ol 20 jaraj : 15 norv. kronoj.

Aligilojn oni pavas ricevi de Rega
Belga Ligo Esperanta, 19, avenuo
Montjoie, Bruselo.
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1 UMO R AjOJ

DUM ESPERANTO-KONGRESO.
Interkonatie,ra vespero. Samideano

aklas krii sian nomon
- S-ro Dubois !
— Estas mi.
— Mi estas Sam Mac Vea, via

Usona korespondanto.
S-ro Dubois rigardas, i M mirigite,

sian alparolinton, kies blanka dentri-
deto brilas, meze de la plej nigra
viza:Qo imagebla.

— Vi estas negro I I
— jes. Kid vi divenis tion ?
— Ho ! Tre simple. Let. via espe-

ranto-elparolo !

INFORMICJO.
Dton nokto malluma, junulo alven is

bicikle kaj sen lanterna je vojkru-
cifto, kaj ne sciante kien sin direkti,
alpaSis foston kun surskribo. Li esplo-
ris siajn pol;‘ajn por trovi alumedajn,
sed nur trovis tutu. Li surgrimpis kun
peno la foston ankorail iom malsekan,
ekbruligis la alumedon, kaj legis la
sekvantan surskribon : Atentu pri
la pentrajo !

INTERNAC:IA SEMAJNO
EN KARLSKOGA (SM:OUI())

• Karlskoga Esperanto,sncieto LA AGLO »
decidis aranéi junularkunvenon kune kun la
OsIon Kongreso de la 25a de julio é is lie i-an
de aŭgusto. La inlenco estas ke la gejunellen
fitios lute senknstan semajnon ee geesperan-
tistoj ere tin urbo.

1.0 plukoAto por In vojaéo de itt eveda
bavenurbo I lelsinghorg al Karlskoga estas
50.80 sv.kr . (Engrupe ./. 20 1/0.) De Karls-
Lei al Oslo kaj de tie al Helsingborg estas
ne plia prezo ol se oni rekte yojaéas.

La ad° de la hululai.° estas liraigita é is
25 PMI ka j povos esti akceptataj 20 (dek
knaboj kni dek knnhindi) ka] se eble ne pli
ol tinta ĉiu aŭ urbo ria loko ju ph iundi
(les pli botte.

Karls1:ogii situas en Ire rava regiono en la
provinco Vermlanda iom nards.

ilago Vernerre • kni 50 . ■-i. le ret n(idtetr:ct
in pli grancla tuba Orebro.

L. programo por la semajno estos krom
marié() kaj bonfarto, studoj d lernejoj. socia-
laj kaj aliaj aranéoj, krome estos ĉitivespere
'aranéataj alisuz Lai dancvesperoj. kt.. .

nantoj super yo jaroj 	 kaj 	 T.J.0.-51r0j
D.Kr. 8. Ti kitij preferas lintelon, devas
pagi D.Kr. .25 pli du soo kaj s Io.

Oni amincit sin. agiota la s-a de julio kaj
pagu al Den Danske Landinansbank. 1101-
mens Kanal Knpenbago aŭ en la polit-
konlo 754.78 de la Organiza Komitato, Brün-
shiiivej, 6u, Brie. Kopenliago, de kiu prospek-
toj estas leaveblaj.

Bela brninro pri Ry estas senpage havebla
ée : Ry Twistluirean. Klostervej. Ry (Lan.).

Ln I..K.K. intencas aranéi foto-kunkurson
(pri fotoj laritaj en Ry. kompreneble) kaj
ke•nktirson pri verkafeloj fardai pri la O.K..
pri R. pri Danujo. pri la dame kulturu, kir>.

gajnintoj ricevos, laŭttée, belajn pre-
miojn.

Nu; anoj is 3o-jaraj rajtos partopreni !
Tio estas okazo pur atentigi tiujil esperan-

liston' pli ol 50-jaraj — sed khi; sentes sin
junaj. ke ili povas tamen ankaŭ jj men,
broj de

Ili ne uos. — kaj tion iii certe kompre-
uns. — I.. sainajn union, kiel la teraj • laŭ

POk ILINUI.Of, KUil I)E,ZIRAS
VIZITI PA RIZON

la Pariza sekciti de Tutsnontia Junular-
Organizo anoneas. ke fo akeepios In junulojn.
L0 j clezints viitj Parizon. Tien éi pavas
reetadi, por la tra malalta primo de yo fran-
caj frankoj, e-n la Junulargastejo de Maisons-
/If/oct. je 4 kilometroj sierhiriceele de l'arizo
(5 min. per aŭtobuso).

[iii titi heineu estas litoj, kuir-aparatoj,
manéilaro, lluanta akvo. k.t.p.

La anoi de la Pariza T.J.0.-sekrio prizor-
gos la vizitadon (Ir Purim, ka; eventuale are-mi-
ens la malfacilitjuni pasportn, moniianê-
k.t.p.

La junuloj, kiuj deziras pli cla inlormoj,
povas skribi al S-ro Jacques Bertin. 96, rue
Jean Jaurès, Maisons-Allort, Seine. Franctijo.

KONGRESO DE T. J. O. EN RY (Danujo)
La Tutmonda Jumelant Organizo havos

sian San kongreson de la i oa ê is In i7a cle•
aiigusto. I.e. lui post la Liniversnla Kongreso
en Ry. bela loko en Darwin.

Oni scias ke T.J.O. organizas sian Kon-
greson tuj antaü aŭ tuj post la Universtela
Kongreso. en land° proksimi• al tiu de tiu
Kongreso, por ke interesitoj povu facile
éeesti arribaŭ.

Ld program° mencias ekskursojn al Aar-
hus, Himmelbje•rget, laborktinsidojn. prelegojn,
IiImprezentadon, internucian Imiun, k.t.p.

La kotizo. kiu inkltrzivas loĝadon, mare
don loij ekskursojn. estas : por T..1.Ó.-anoj
êis yo jaroj D.Kr. 75; por T.J.0.-subte-



REVENOS LA HIRUNDOJ

Revenos al vi l'a hirundoj,
Pendigos neston de rbalkon•,
Kaj plian fojon per flugilo

Ce l'vitro vokos vin.
Sed tiuj kiuj, pro l'admiro
AI nia feliĉega par',
Haltigis flugon kun ekmiro,

Neniam refvenos plu.

li

Rekreskos por vi lonicero,
Surgrimpos nitiro de l'garden.,
Kaj plian fojon, duin vespero,

Ekfloros nur por vi.
Sed tin kin, saturita,
Filoradis larmojn de la ros'
Sur niajn manojn kunigitajn,

Neniam [bros plu.
I I I

Resonos por vi amparoloj-
Je la orel', kun arda ton',
Kaj eble vian koron vekos

El longa ija dorm'.
Sed mute ante' vi klinata,
Samkiel pastro êe l'altar',
Samkiel mi, ho ! adorata

Neniu amos plu.
(Al-lapida el la hispano lingvo.

laü G. A. Becquer) (')
H. CASTEL.

:Ièuj S junuloj. sed L rajton ',agi Sion koliz.on,

eĉ pli ol la °lit:jalon kotizon, ili konservos. .

ils la lustn tago de sin... esperantisteco 1

Tiuj. kiuj interesidas pri tiu pog.ehleeo...

kaj subteno al L esperantisto jurittloro. no-

yas sin turni al ln Sekrelariino, F-ino

Veldhiorzen, kiwi multaj belgoj konas pro

un ĉeesto rie nia pasintjara Kongreso en

Bruselo kaj pro i ia partopreno en ln .lunularn

Esperanto-Semajno. en la Rua Kruc-bieno

de Chevli 	 I Vin 	 I 'Vin 	 (Iporcs - 	-  ....ers 	 _mn

aŭgusto 195 la. Sia adreso estas : I LI von

DelltIctan. 79. Delft. Nedërlando.

BIBLIOGRAF10.
MODESTA BUKEDO. de Kon l /ose.

70 paijoj, t 2 X t 5. Prezo : 1.5o guld.
Ce Intemaria Esperanto-Instituto. 172. Rt0IINV-

Araitt. Den Haag (Nederlondo).
• La « Modesta Bukedo » de Karl lost havas

In korpreman parluinon de floroj sur tombo.
Ci venas al ni akomponala per dediĉo .51
kam edzino mortinta kin, diras lu oŭtoro.

< ofereme knj fidele subtenis min en la

luttaio por esperanto s. Pri tin munenmena

'moirai° Ira la verda valo. la postrivanto
fans specon dc bilanc° sentimentri.

videble serĉis. en la plenumo de In en-

Ireprenita trac). lialzamon por sia doloronin

koro. Tic'. en krizuj horoj. idealo foje havigas
al siaj fideltdoi serenigan kompenson.

Plej diversaj estas la temoj prilraktitaj en

lu verketo de Karl Jost, Sul) furia° de nitik.-
loi pri Esperanto kaj ia fondinto.
poemoj originnlaj kaj tradukitaj.  konsiloj al

esperantisioj k.r. En ili apudirns liriko kai

(1) Gustave. Ar1011.0 BLCQUER (i87-
870) reprezentris, en la poezin literaturu de

sia Innclo. la transiron de la periodo roman•
tika ut la 'materna. Liaj s Leyendas (legen-
dol). en prozo. evidentit:tas grnntlan alvokan
talenton. sec] li éefe àuldas sian fanion al
siaj . Rimas (Rininjoj). kiuj estis mode-
Io/ por tuta generacio de pot-toi. pro ilia me-
trika vorieco, ĉiarn konformigita rd la stato
de la delikata kaj imprescbla arum° de la
poeto.

En siaj poemol. Becquer utiligas meijstre la
plensonecon de la hispatot lingvo kajla [lek-
seblecon de ties frazkonstruo, kiuj ofte per-
mescis Io preterlason de la rit» klasika kaj
ln nuran helpon de asonatwoj kuj de ritmo.

Generale Becquer alternigas du versojn
riniiantajn per asonancoj kaj du versojn
blankojn (senrignajn).

Revenos la hirundoj... s. la éi supre
adaptita poemeto estas tre populara en  His
panujo. En i. Becquer nur uzis blankajn
versojn. sed mirindnn fonetikan simetrion
donis al sia verkrto. regule revenigante e•o

ê in ja. samsperojn inversojn.
La adapto en tiltitti lingvon uur privas Joui

elan ideon pri la éarmo de la originalo. Ties
formon la adaptai() provis kiel eble plei ob,
servi. helpigante sin tarsien okaze de rinioj
kal nsonancoj.

LA BATALO POR ESPERANTO
CE LA SKOLTOJ

Dum la lasta jan 't'ore() en LAI, 	 espe-
rantistal skoltoj kolitenris *Latalon pot akiri
la nkcepton de Esperant° por la internaciaj
rilatoj.

El Esperanto-Bulteno rie V.V.K.S. (S-ro
I Van GrsIck) ni ekscias ke. de tiam.

I,teroj estis dissentlitaj al la Delegotol, kiuj

partoprenis en Salzburg al la Skolta Inter-
noria Konferenco.

Simpatioj respondoj joui alvenis el Aŭ-

trujo, Francujo, Grekujo. Lihtenstejno kaj
Nederlando. Lu ĉefskolloj de Grekujo Laj  de
Franeujo, kini tre favore respondis. estas menu-
liroj dc lis Internacin Skolto Komiteitor
ankaii In Celkornisaro de Nederland0 estas
membru de un koiniti-n,

praktika so§o. ebligante kontentigon de ĉiirj
spirit- kni oniminklinoj.

vespera peizaĝo kit,['L'écrit al reVe
111114)

El la akvo la prolunda
Rehrilarlos pala lun..
Mute glitas la bouta

rem i I ripozas nun...
Jen filozofa konsiderajo kvazaŭ lalinta  el

la loti° de D-ro Pongloss. la eminenta guver-
rtistu de candide

Se mi estus Ham sciintir (en tyo3) kion,
<ln malfacilnjoj. mokarlo kid stultaj° nui ren-
kontos en mia Esperanto-vivo, mi ne estus
lerninta èin. Seri. feliĉe tion nui ne sciis. s

Jen fine admono destine de la nekurare-
Il  kiuj eble unis Espernulon. sed
lorgesas la movEtdon

Fririitu membru de via loka grupo, kaj
se ne ekzistus, Fondu tian.

Ee lu je lions da elmeniplernj dissemitaj
samideanuj kiuj 	 volonte farus ion sed... ne
1111VitS lentpOrt S. ne trovas pretekston en la
dinterisioj de la volumo, pur forpeli de si
temporaban legajon 	 lis libro ja estas nin-

ITA11110. — El Pomo, estis jus dissen
data jena telegramo : Minier() pur Publike
Instnindo. per sia cirkulero n' i../.411. dotita
21-2-52. informas la jurnitlistan agente jou
5 Stampa Internazionale ., kt, 11 aprobas la
instruadon de helplinevo Espernnto s.

AŬSTRUJO. —	 fonclinto kaj prezi-
I ci n to de Internat i a Es peranto-M uzeo

\Vien. S-mn Steiner, suferis gravois akciden-
ton. kits endanèerigis lion vivon.

Post kvarsemajna restaclo en
revenis hejmen koj juin grandpurte reprenis
siajn kutimaln okupojn. Korajn bondezirojn
por kompleta resanièti al nia fervora pioniro.

CEflOSLOVAKLIJO. .— Pro registaro
decitio, ĉiuj Esperanto-gazetoj éesis aperi en
titi land'. La kontakto krin la membroj estas
certigata per liektografitaj bultenoj. Ni  ricevis
la unuan nutation de < Esperanto s. infor-
ma(' de la grupo en Hradec Kralové.

'lesta lions IuiÜ aniplekso lion, laü titolo. Plie.
aĉetante gin. niaj « neniandensponhavantu-
loj s trovos okazon almenaŭ iamnniere helpi
esperantan organizajon, éar ln aŭtoro donneis
la tutan presitan kvanton rie sia verko, por
lue i estu disvendoto je la profito de la kaso
de la Universula Ligo. H. C.

MALGRANDA REVLIO. — Lm literatura
Esperanto-perinclajo. Redaktas : S. Enniudni.
Aperas mitant:me k5arloje. en la jaro sur
32 puèoj. Abonprezo : Fr. (m.—. Aparta mi-
mera : Fr. Enhavo de In mua La-
roniarn numero por 1052.

< La les ponto de la deziroj 	 rie Llans
Ruin.

Sovetiaj vicipunktoj pri poco ka., L111111,,
de S. Engin:Jin.

Poemoj, de lohn Francis kaj
Allirl.

Sur corna diskutvojo, d J. Cohen-Cedek

Letero, de Nile. Christensen.
Notoj pri rioniĉo. de W. Auld.
Liternturo ( bliografio).
Kelkaj kolektoj de aritoŭoj jaroj estas
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BELGA ESPERANTO-INSTITUTO
Kuoperri Societo. 	 26. Oostenstraat - Antwerpen. 	 Poŝtĉekkonto

LIBROLISTO (Daŭrigo)

ra sovaitt Karneatka : St Bergman 	 ...

Tri angloj (l'onde : J, Men:liant ...
Untlido : O. Schreiner
Vaaaliondo kni siniorino : W. Kloepler

I..a vagabond() lusracts : J. Brtglly
La. varia Kant() 	 Versoj dediĉitaj al la internacia arnikero, L. Ikevenin

La vutlyfropo : Unualcta komedio, A. Dreyfus ...

La verdi/ Koro : J. Bagliy

Verdaj Donkiftoloj : J. Baghy
\leu'« 	 .

Verkoro de Fer:, : F. Zamenhof
Veteruno 	 : 1 Gomes Braga ...
La vidvineio : J. de Alencar ...
Virtoria 	 -Knut flanistin
Virinn Kivi) : Unuakto teatraĵo, D-ro M. Salle
1.o vira el Francriio : 'vans
La vivo /mi koncepto de la Societo de ornikai : E. Grubb

La vivo de nia Sin jura Jesuo : Ch. Dickens ...
Vivo 	 : St Engliolm

	
liroê. 44—, bind.

Vivo de Zamenhof : E. Privai
Voingo inierne de mit, Combro : X. de Maistre
La vola returne : E. .■1. Remarque
( Literatura mondo > mulnovaj numeroi. Dua periodo.

I 053 Numeroj 2 es 12

0'541 Numero 9 ...

1953 Nekompleta kolekto (N° t mankas)

1936 Kompleta kolekto (6 dumonataj numeron
1 037 Lingvo blini. kompleta (.4 mimer° j)

1686.58
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100.—

24.—
16.--
1 8.—
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8,—

46.—
55.—

*i8.50
7,50

58.50

100—

100.—
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ehLij Petu specimenoin tIÛ alionn pere de
Belga F.speranto-Instituto K. S. Oustenstr..

26. Antwerpen. Poŝttekkonto n" 1689.58.

Post elementa kurso, se vi deziras pliant-
pleksigi vian esperaulliogvan konon, abono

la moiintan stiolorg.anon pur nederlandling-

vanoj : LA PRO(;RESANTOJ >. Abon-

prezo Fr, 1o,—.
* * *

ANONCETOJ
F-ino COCA 	 Bajvaktavova, gon,

Dohrodan. Rulgarujo, deziras korespondi pri
èitti temoj : intedanĝo pm., pk.. ktp.

— Flan Josette KREMER. II. nie Courte
du Pont, Verviers, Bell:tai°. 25jora, deziras

korespondi kun la tuta mondo koj interŝon*i

pokmarkoin kaj dioritajts poritkuirtoin.

Loko mankas por ke ni povu recenzi êiuj bonajn redaktajojn legitajn en

esperantaj gazetoj. Ni do nur povas atesti ricevon pri : Rio-Esperantisto; Voèo
de Islando; De Esperantist (Nederlando); Espero Katolika; Esperanto Bladed
(Norvegujo); Kultura Revuo (el Bratislava); Usona Revuo; Bolivia Revuo;
Esperantista (Cekoslovakujo); Valor Educativo del Esperanto (Montevideo);
The British Esperantist; Amerika Esperantisto; Esperanta Finlando; La Vivo
(Nederlando); Svenska Esperanto-Tidnigen.

LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Por	 viaj 	 esperantaĵoj,
libroj,	 insignoj	 k.	 c.,. 	 ,
ESPOPRIIIIISia

, 	 ., 	 .
LIDre JO

Tel. :	 15.19.92
24, Bodenbroekstrato, 24
Tel. : 11.71 03 	 BRUSELO

Entrepreno de fritz ankaii havigos al vi nacilingvajn librojn.

KONSTRUAÎOJ revuojn kaj gazetojn, 1?aj êitmpecan
skribmaterialon.

BRUGGE 	 BRUGES

Hôtel du Cornet d'Or G. FAES
2, Simon Stevinplaats, 2 16, Schoenmarkt, 16

Centra situ° - Moderaj prezoj ANTVERPENO
Moderna komforto —

Por MUZIKO,via

RADIO kaj GRAMOFONO
Sirlejo 	 de 	 4 	 Bnito 	 Grupo 	 Esperantisto 	 .4

Tel. 314.59

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO, koopera societo.
26, Oostenstrant, Antverpeno.

ĵus aperis
D-ro IVO LAPENNA :

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

izajoj. — Prezo : 70 fr. 	•
Ankail è iujn 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°
Ii111111111111111iiiimiiiiiiin1111111WW111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
LA LOUVIERE 	 Tel. n-roj 223.01 - 225.37

Du esperaniai meulai :

TABULO, pur 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 CIU J LOKOJ
— Vojagkartoj kaj rezervoj por Fervojoj, Aviadiloj kaj Sipoj. —
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=
=a- Reia Belga ligo Esperantista kaj Universala,

,-_-_.-

• 	

I ■impla membreco (enhavas meinlirecon al la loka Grupo —

-E 	 se ekzistas — al la Ligo kaj al lo internacia organizaĵo:
rajtigas ricevi la nacian gazeton c Belga Esperantisto ,

1:17 	 kaj la internacian kuponaron por servoj) ......
.-=._

Furnilta mernhro (same. escepte la gazeton) ...

II. Meinbreco lino indivitlim alio al la internacia organizajo :

a) Membro Ln larlibro : kiel simpla rnembro: ricevos krome
- la Jarlibron kaj ĝian alclonon ... 	 ... 	 ... 	 ...

- b) Membro Abonanto : kiel membre kun Jarlibro; ricevas
E
E	 krome la monatan internacian gaietan c Esperanto r. ...
EL'
E	 c) Mc,mbro Subtem2rito : kid membro abonanto; pagas pli
E ahan kotizon por helpi la movadon ...=

EE---= Ill. Bonfaranta Merntro merovole aldonas almenaŭ 25 fr. al sis kotizo, speciale por iielpi al F-7-
R. B. L. E 	 E.

=E---
E-- 	 EE
= 	 Pagu al via loka grupo; se ne ekzistas. al poŝtĉekkonto 1317.67 de Reĝa Belga Lige g'
-.1-. Esperantista. 	 P.
= 	 =
= 	 A. Kadetoj (ĝis t8 j.); B. Junuloj (ĝis 21 j.); C. (21 j. kaj pli). 	 =_
= 	 -=
=

E	 F-
E BELGA ESPERANTO - INSTITUT°  Koopera •F_--=

Societo =E 	 =
E-. 	 ==
E D -ro L. L. Zamenhof, :859-1917. Aŭtoro 	 ranto ). Oostenstr, 26, Antwerpen. Prezo

_

E , e e,-, 	 F--....-7, eisperanto. ,-- Reproduktajo sur poiitkarto. 	 Fr. 2,—. La sama b 	 i.ildo estas havebla :de,1 

..E.:== REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
-g

ASOCIO SEN PROFITA CELO 	 E-=E.. 	 E-
E.-Prezidanto : D-ro P. KEMPENEERS, io, avenuo Montjoie. Bruselo. =L'

-±"-- Vic -Prezitlanto : S-r M. JAUMOTTE, 44. avenuo De Bruyn, Wilrijk-Antverpeno. 	 zr.
*f. Cenerala Sekretario: S-ro 11. S1ELENS, Houwerstraat. 12. Antverpeno. 	 ==

-Z-72:- Sekretario : S-ro Joseph SOYEUR, 91. rue du Cliéne, Seraing. 	 E
.g... Kasislino : S-ino J. PLYSON, 185. nie ,lourdan, Saint-Gilles-Bruselo. 	 E
E- 	 E:

=
	 =

E—

= KOMBINATAJ KOTIZO1 	 1.-.--;-_-:
==

Esperanto-Asocio g
-17.---
É
--;-:—

25,— 50,— 100,— =
50,— --f-=

E-==
E

75,— 100,— 150, — -='-...=7
E

165,— 190,— 240,—
E-...
-Z

250,— 275,— 350,— ---"4-"-

=., .. 	=▪ de la bildo de nia Majstro pentrita kaj dom,- 	 vera fotografaĵo. Prezo : po 	 rŝikartformato : r. E_
P.7. cita al Internacia Esperanto-Muzeo. Wien. de 	 i0,—: 24 :c 30 cm., Fr. 65,—; 30 "c 4o cm.: -.7.:.
=	 =—

artpentristo' Ach. Bentos. Eldono c Espe- 	 Fr. i oo. :-_-_
à"_ 	 .r.-.
7-illullumilillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffillInimmullumummullimmlimmumullfilumuluilijIIIIIIIII;F:

s.p.r.1.. .18. rue de la. Prineese.. Brux. — Tél. 21.10.98
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