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Unua Ora Jubileo en nia nacia Movado

Baldaii ni veturos al Bruo por kongresi, kiel èiujare je Pentekosto.
El tuta Belgujo, kunvenos la esperantistoj, ne nur por kunesti, sed ankafi

kaj precipe pur alporti al la Brua Grupo F.sperantista, la saluton de la belga
samideanaro, okaze de ties ora jubileo.
Ora jubileo... la unua ora jubileo, kiun ni povas festi

Pur kompreni plene g ian signifon, ni devas enpense imagi al ni la situa-
don en I902a. en tin pratempo de nia esperanta movado.

Movado !... Cu jam fakte ekzistis movado ?... Ne jam okazis Universala
Kongreso. La unua estis okazonta mir en I905a en Boulogne-sur-Mer.

Dise kaj dissemitaj, en diversaj partoj de Eŭropo, ja vivis jam kelkaj
centoj da esperantistoj; sed Id tij ne jam renkontis tuin la alian aü kinj nur,
en tre maloftaj cirkonstancoj, interkonatigis.

La unua en Belgujo, S-ro A. J. Witteryek, - kin poste igis ankaŭ la
gvidanto de la belga movado kuraCis pensi pri grupstarigo.

Kaj li efektive, en Bruo starigis lokan grupon, la unuan cron de tio,
kin poste igis tre vigla propaganda centro kaj la unua kolono, sur kiu, —
baldaŭ ni diru : en I905a ekkonstruigis nia Belga Ligo Esperantista; tiu
Ligo, kilt post kelkaj malmultaj jaroj jam, estis skuata de ventego en la
kontraŭ-idista batalo.

Restos éiam speciala honoro pur la Brua Grupo, ke g ia prezidaino-
fondinto kaj g ia estran), kune kun kelkaj aliaj, kiel S-ro Van der Biest, patro
kaj filo, Pastro Richardson, Oscar Van Schoor kaj Frans Schoofs, restis fidelaj
al nia Esperanto, al la universala lingvo de L)-ro Zamenhof, kaj ke ili batalis
gis Belga I.igo estis resaniginta de siaj gravaj vundoj.

Krom sia prezidanto-fondinto, Brua Grupo Esperantista ankorail havis
tri geprezidantojn. Tiuj estas S-ro Delvaux, khi mortis, sed kiun kelkaj tamen
bone konis; F-ino Yvonne Thooris, la vigla propagandistino kaj lerta gvidan-
tino de antait la milita periodo, kiu pro diversaj kaüzoj ne plu povas sin okupi
pri nia movado, sed kiun ni éiarn kun speciala plezuro revidas; kaj la funkcianta
prezidanto, S-r Charles Poupeye, kiu dum multaj jaroj estis la sekretario de
la Grupo kaj kilt, post la milito reprenis, tiel vigle, la standardon.

Lia tuta familio estas verda familio: sed sub lia gvidado, kaj dank'al
liai penad9j kaj al tiuj de kelkaj nur malmultaj antailmilitaj fideltiloj,  li suk-
cesis savi la kreitajon de S-ro Witteryck kaj rekunigi milite pli ampleksan.
multe pli gravan kaj cetere tre gajan verdan familion, kin Clam fieros pro sia
fondinto, pro siaj gvidintoj, pro sla bela historio kaj pro la escepta kaj en
nia lando unika distingo, kiun al ei donis nia Majstro, kiam li i.f.;iS honora
prezidanto de la grupo.

Tiun familion ni intencas viziti duin la pentekostaj tagoj, kiel uni, kun
speciala plezuro, vizitas parencojn, okaze de .kin ajn gojiga okazontajo..
kaj do certe okaze de tia eksterordinara jubile°. Maur. jAUMOTTE.
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36a Belga Kongreso de Esperanto
« /Unu Belga Nacio, unu: nacia Ligo, unu Belga Kongreso.

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

DEFINITIVA PROGRAMO
Sabaton, 31-an de majo

14a : Malfertno de la akeeptejo en la grupa sidejo, la Hotelo « Gouden
Hoorn-Cornet d'Or ›.›, Simon Stevinplaats.

Deiegitoj de la L.K.K. atendos la kongresanojn êe la stacidomo.
16-a : (en sama ejo) Jar kunsido de Belga Esperanto-Instituto.
161A-a : (en sama ejo) Kongresa laborkunsido.
Diskuto pri la kongresa temo : « Esperanto kaj Turismo». Oratora kon-

kurso : « Kial mi batalas por Esperanto »
de la 18 1/2-a gis la 20 1/2-a : liberaj horoj.
de la 20 1/2-a gis la 1 1/2-a : Granda kongresa Bah) kim bonega orkestro
en la dancejo e Taharin », eniro : Grauwwerkersstraat apud la Urha
Teatro.

Dimanĉon, 1-an de junio
9-a : Por la katolikoj : Diservo en la Baziliko de la Sankta Sango, placo

Burg	 Prediko en Esperanto de Pastro J. De Maeyer.
10-a : Ofiriala akcepto fare de la Urhestraro en la Gotika Salonego de

la Urbdomo, placo « Burg ».
10 1/4-a : Solen(' Kongresa Kunsido (en sama ejo), duin	 Generala

raporto de la sekretario de R.B.L.E., Resumo de la kongresa temo. Proklamo
kaj rediro de la premiita oratorajo.

11	 : Vizito de la vidinclajoj de la Urbdorno.
12 1/2 : Fotograjado sur la 1:,‘tuparo de la Provinca Palaco, Granda Placo.
12 3/4-a : Demeto de floroj èe la Monumento al la Militmortintoj, Kart-

h ilizeri n nenstraat.
13-a : Festeno en q Gouden Hoorn-Cornet d'Or » (prezo, servado enkal-

kulita : 110 fr.).
15 1/,-a : (je la fino de la festenè, en sama eio) Memorigo pri la vivo

-de la jubileanta Grupo.
Poste kaj gis la 19-a : liberaj horoj.
19-a : Teatra Vespero kun la kunlaboro de diversaj Belgaj grupoj, en

Kooperativo « Eendracht », Augustinenrei : En tin d ejo estos, èii dom pailzo,
èu ée la fino - - proks la 2Ia — ehleco por vespermangeto per hulkoj kun
inko	 fromago. La partoprenontoj sin anoncu tuj je sia alveno en l'a Akcep-

tejo.
22-a : Pieda promenait() laŭ la lumigataj kajoj gis Minnewater.
23-a : Motorboata ekskurso sur la himigataj kanaletoj (prezo 15 fr.).

Lundon, 2-an de junio

8 Yra : Tuttaga atitoĉarra ekskurso : Rendevuo e la Granda Placo.
9-a : (Akurate; oni ne atendigu la ailtoéarojn !)
Foriro al la pentrinda tirheto Damne, al Knokke, Zoute gis la limo de la

Rega Belga Esperantista, a. s. p. c.

ATENTU
	

danto; S-imio Plyson, kasistino; S-ro
Ekde la 1-a de julio proks, la Liga

	 Sielens, generala sekretario; S-ro
Sidejo estos : Rue Général Lodz, 106, 	 Soyeur, sekretario; S-roj Van den
Uccle. 	 Bossche, Verstraeten, Poupeye, Groot-

haert, Paulus, administrantoj.
ADMINISTRANTARAJ KUNS1DOJ

	
Senkulpigis sin : S-ro Vandevelde.

Antaŭ la generala jarkunsido, je la
	

Financa situacio. 	- 	La financa
3a, kaj post titi kunsido, la adminis-	 raporto por 1951 kaj la projekto de
trantaro kunvenis por diskuti diversajn 	 budget() por 1952 estis aprobataj. La
problemojn kaj por elekti sian estr-	 Prezidanto ricevis de Ministerio por
aron.	 Publika Instruado promeson pri regis-

Prezidas : S-ro D-ro Kempeneers;	 tara subvencio.
Ceestas : S-ro Jaurnotte, vicprezi-	 Novaj delegitoj êe UEA.	 Propo-

Zwynebenajo. De tie lait la marbordo is Zeebrugge, kie vizito de la marhaveno.
Traveturo de la diversaj rnarbordaj lokoj gis Oostende, kie vizito de la nova
havenkvartalo, k.t.p.

Je la 13-a : alveno en Nieuwpoort, malvarma tagmango en Hotelo « Belle
Vue » Granda Placo (40 (r. servndo aparte). Posttagmeze :1a Oostduinkerke,
al Koksijde; vizito de la ruinoj de la Abatejo de la Dunoj. Traveturo de De
Panne gis Adinkerke. Tie en instalajo « Meli », ebleco por libervola post-
tagmeza mangeto kaj diversaj annizajoj. Por fini : Kampolajra kantado en
pentrindaj apudaj durioj. Reveno laŭ Veurne, kie mallonga halto, kaj laŭ
Gistel gis Brugo (Prezo de la ekskurso : 85 fr.).

seele Rriffit (('iento). 	 in6. S-ro De Kegel,
Robert (Charleroi).

Kelkaj enskribintoj. kiuj *is non nur sendis
sian kotizon. estas petatai sendi tuj -- per

samformata kopio — siajn mondain
por lesteno. hoata ekskurso. lunda aiitoêma
ekskurso kaj tagnutoĝo kaj precipe por la
loiado. lasta mendralo estas precipe
uria. Ne plu mendu éambrons en < Cornet
tr()r La L.K.K. rekomendas s St Joseph
ne rewrita_ sed malmultekostan.

La Koitgresa leotizo estas de non Co Ir.
Adreso pur ensendo de /o

Is. Van Parys. Kasistinu de la L.K.K.. Gistel-
steenweg.	su. St-Amines (Bruo).

Kongresaj pagoj al la poîtêekkonto 3:1)6.98

greso tic Esperunto, St-Andries

(a[;nlidegiglse,fi):.Ar -1  pur tiliaj koresponclajoj : S-ro CL.
Poupeye. Prez. de la L.K.K.. Fil Julistraat,

Brunee.
Do rie ph: probraSill, estos !Inn urea tempo
mieu kt.; eis eoja revoit, en s Brugo

la bela }.

Jam pli ol cent aliĝintoj !

LISTO DE ALIÛINTOJ (sekvo)

gis la unuaj tagoj de majo

S. S-ro De Groei. Antverpeno. — 80.
S-ino De Groei (id.). -- 87. F-ino Von der
Weken Elza. (id.). — 88. F-ino Bocrehown.

Bruu. — M. S ro Decoster Jozef.
St-Andries (Rruêo). Sint) Derneter
I. (id.). — 01. S-ro Demenlenuere D. (Bruu).
— 92. F-ino Peeters Clara, Antverpena, --
03. S-ro Dollez J. \V. 	 — 94. S-ro
Peelman Pierre (id.). — 03. S ro Sielens
Henri (id.). — 00. S-ino Janssens, (id.). —
07. Viau \\filleuls l‘ludeleine, Bruit). — 08.
S-ro Manuer Theo. \\'aitenerheid (Gents.).
— 00. Fino Cnnselaar Anna. (id.). — Inn.

S ro De C7oster, Karel (Bruizn). 	 .101. S-ro
Poupeye, Marcel 	 (id.). — 102. F-lita De

Pauli.: (id.). — 103. S ro Pastro J.
D.• Maeyer (Wijelmittal). S-ro Van
(leven (Brug)). — :05. S-ino Van \Van-
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noj estas faritaj al UEA pri la elekto
de : S-ro Pierre Paulus; kiel delegito
en Elisabethville; 2) S-ro J. Soyeur.
kiel delegito en Lieĝo, pur anstataiii
S-ron Magotteaux, ĵus mortinta.

Oratora konkarso dm?, la /Irak('
Kongreso. — La juga komisiono de
tin konkurso konsistos el : Prezidanto,
S-ro Il. Castel; membroj, S-ro R. Pau-
lus kaj F-mu Jacobs. Ansta-
taŭantoj : S-roj Van der Stempel kaj
Braet.

Elekto de la Ligestraro. - Estis
elektataj por la jaro 1952-1953

Prezidanto : S-ro D-ru P. Kempe-
neers;

Vicprezidanto : S-ro M. Jaumotte;
Cienerala sekretario : S-ri) H. Sie-

lens;
• 	Sekretario, S-ro J. Soyeur:

Kasistino : S-ino J. Plyson.
La venonta kunsido okazos la 5-an

de Julio 1952.
La Sekretario : J. SOYECR.

* *

öenerala laülea jarkunsido.

(*si okazis la 26-an de Aprilo 1952,
en Bruselo.

Prezidis : 1)-ru P. Kempeneers, Pre-
zidanto; 40 membroj èeestis aŭ estis
reprezentataj.
I) La 	 kunsidantaro	 aitskultis	 kaj

aprobis la raporton de la adminis-
tranta ro.

2) ni aprobis la bilaneon kaj la kal-
kulojn de la jaro 1951.

3) La kotizo estas aprobata
antafia propono de la administran-
taro (tabelo aperinta sur la ko-

vriloj de la B.E.-nnnieroj 1952).
-1) La budget() pur 1952 estis apro-

bata.
5) La6stalutaj elektoj. — Unuanime

estis elektataj : Achninistrantoj
Antverpeno	 S-roj Jatunotte, Sie-

lens kaj Verstraeten.
Bru() : S-roj Poupeye kaj Groot-

haerl.

Raporto de la Administrantaro

je Is Cenerala korisido 	 R.B.I 1 	 2(i• 7j.t

Komeneante nian raporton pri la %ivo de

nia Ligo ka; pri ĝia agado dom la antaŭa

jan:, ni. je la nomo de la Fstraro. volas

t'aile danki ĉitsjn personojn, kiuj ĉeestas la
*eneralail jarktinvenon : ili monte:as litanie-

niera sian granclan intereson por nia afern.

estrara elektita de la •Administrantaro

post la jara konsido okazinta en aprilo 195i

konsistis el 	 Preziclanto : Doktoro Kein-

peneere: virpreziclantoj : S roj .1/menotte kaj

Tassin: îencrala scicretario : S-ra Vandevelde:

kasistino : S-ino Plyson: helpa sekretario

S - ra Verdier.
De tiam, okazis ŝaniloj en la Arlroinistran-

taro - Jam de longe, la profesiaj taskoj cle
S-ro Tassin mallielpis lin agacli laŭ siaj
deziroj. C11 aügusto pasinta. pro manko de
tempo. li nit•tie je la dispono de la Ligo
siajn olirojn rie vicprezidanto kaj acin-linis-
tranto. Ni bedaŭras lion decidon : duin
militai jaroj, S -ro Tassin belpis al la dis-
vastigo cie Esperanto en nia lando. Gis la
jaro 1948a. li estis kasisto de nia Reka T.igo:
poste. li Fnriais vicprezidanto. En liai pas-
tenoj. faris ntultajr5 servojn. pro kiuj ni
vanne clankas lin.

Par fini lian mandatait kid administranto.
la Estraro, elektis S ron SOyetir. el Seraing.

Aliflankr. dura l monato decembro, S-ro
Vandevelde, pro sia malbutta sanstato kaj

ankaŭ pro sia gronda aĝo. eksiĝis el sin
(dira de ĝenerala sekretario, seci restas kun
ni kiel administranto. Cds la tateo, kiam li
th•ponis oficiale la n'Iman. S-ro Vandevelde,
kvankam malsana. picotions ,k rate sian

alc.•■•■•••••

Bruselo : S- mu Piyson kaj S-ro
Pilloy.

Gento : S-ro Vandevelde.
Izoluloj : S-ro Paulus.
Alelektitaj : S-roj D-ru Kempe-

neers, Van den Bosselle, Soyetir.
Komisaroj : S-roj Mathieux Alofs

kaj F.veraerts.

La öen. Sekretario,	 La Prezidanto,
H. SlELENS. P. KEMPENEERS.

ĉiutagan sekretarian taskon Iwi ian nela-

cigeblan propagandars laboron. Al li ni ŝuldas

multon kat tutkore ni dankas lin pro la

granda faritajo.

Par anstataüi lin kied :,;,eneralan sekretarion.

la F:straro elektis S-ron Sielens, el Antver-

peno, kin estis jais, administrant.).

La Estran) kunvenis sesioje dum la jaro.

Dum langaj kunsidoi. i ::•kzatnereie multajn

t'eh-doit' pli-inalph grav.sjn. koncerne niajn

eksterajn kai internajn rilatojn, la propagan-

don. la varbarlon. la kongresojn. k.t.p.

Cojiga estas la fakto ke, clans la jnrn
Rn I. la norahro de niaj membroj superis je
pli ol o % Han de la antaŭa jaro. Spite

gravajn malbelpaĵojn, ni havas firman esperon.

ke niaj andabroj restos al ni [Oeta) kaj ke ilia

nombre) pli kaj pli kreskos.

Nia bulteno.. Belga Esperantisto ., aperis

regule sui., sia nova plibelaspekta kovrilo.
En ĝi estas rezervita spac:o par la junulara

sekcio. kies artikoloj estas tre bone verkitaj
iie S roi Verdier kaj Sielens.

Pro la m'el:let° pligrandigi. per la Financaj

rinweinj pri kiuj ni disponas, la amplekson de
nia hulteno, . ni ne plu aperigas la ji:ropa•
gonflait, nacilingvajn tekstojn. Tiuj artikoloj
estas anstataiiigital de la trimonataj propa-

eancliluj . De Esperantist • kaj c L'Essor
de l'Esperanto •.

Nia 55a Nacia Kongreso okazis en Bruseln
de la 125% ais la 54n de majo t9 51a kaj ai
estie grandega lesto nie tratero en la c.:and:in.

Nenimal post Li 1drto. la tannin° de la
aliĝintoj estis tid alla : 555 persostoj par-

toprenis ĝin. Tin kongreso hele sukcesis kaj
liniĝis per nelorgesebla surpri7a tramveturn
ekskurso parla de la

Brabant:, provint-o. Grainkijo 5.5l la iirgani-
zintoj

C tint, jursrsi, kiel Vi ;mn non seins, ni.
nada '<m'ares° okazos en Brit*o. De nun

in sukeeen estas rertigita, ĉar partoprenon-
toi estis enskribilnj je la la de Aprilo. Ni
memorigas ke. i,- tin okazo. oratora knokurso
estos organizata (kiel en Bruseln) kaj ni
faras alvokon al la gejuntilaro: la latireato
ri-vas premion. Ja tenir: estas tin rie la

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO
KOOPERA SOCIETO

Sahoton, la 13an de majo, je la 16a
hum, okazos, en Bruo, en salono
la hotelo	 Cornet d'Or », la generala
jarkunsido de la akciuloj de Belga
Esperanto-lnstituto, Koopera Societo,
kun jena tagordo

I. Raporto de la Administrantaro.
Aprobo.

2. Raporto de la Komisa ri noj
Aprobo.

3. Bilanco kaj Kalkulo de profitoj kaj
perdoj. Aprobo.

1. Kvitigo de administrantoj kaj ko-
misaroj pro ilia innkciado.

5. Laŭstatutaj elektoj. S-ro Edgard De
Coster, kies mandato finigis, estas
reelektehla.

I.a Admini st ranto-Prezidanto,
Matir. J A UMOTTE.

proksima Universala Kongreso. t.e. 	 Kial

roi batalas pur Esperanto

La Universala Kongreso de UEA en 1955

okazis en Nlunkeno, dura la pasinta aŭgusto.

Pro la neĉeesto de S - ro Malmgren, prezi-

danto de LEA. kiu estis malsana dom 	 Itiej

monatoj. nia Prezidanto. D-ru KernpeneCf8,
}lavis la eantlan honorais. sed ankaü la
pezan ŝari'on prezirli îin. Li taris fion majetre:

li gvidis la kongreson sperte, kompetentece
kaj hune(' trankvile>. Lai; deklaro de S-ro
Oliver. 'estretrano de IJEA «...E1 la viglae

Lai ialoje varinegaj iliskutoj en la komitato,

la Prezidanto sciis, en decida ',lamento. trovi
bazon de interkonsento kaj de kompromiso.

Ni aldomi ke lia koraé,a b•rma parolaclo de
la Kongreso estis entelle represita ele pluraj
frerndaj gazetoj. kii-I ekiemplo (le bela

konvinka oratorado. Ni pavas esti lieraj pri
tilts I 'rezidanla.

estonta	 koragreen okazos en
Oslo, chan la rnonato tir aügusto. Gi pro-

mesas ankati grandan sukceson. •
Pro nova aranêo de la 'J'ore., S-ro Ceorges

Van rien ĉesigis man fuukCion de
.ĉeldelegito de UEA en Belgujo: sed de Liu
momento, li plenumis sian taskon en intimai
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Pas-o post Pa-so en Esperanto 4. (1)

karlaimrado kun nia 1 jgo. LI tlrupo

Verda Stek 	 kirs ano li estas, kaptis la
okazon de la jariesteno de In grupo pur

speciale lionorigi la estimait ĉeldrlegiton.

Kvindek personoj — vera kongreseto 	 par .

toprenis tiun festeton.

ôis nuit konsentis entri la Honoran Konsi-

toton starigitan de R.B.L.E. : S•ro Frans

Van Cauwelaert. ŝtaintinistro, prezidanto de la

Deputitaro: S-ro Robert Catteatc, vieprezidanto

de la Script° ka; skahrno cie Bruselo: S-r0
Ach. Van Acker. ekséefministro. demitito;

S-r0 Mazereel. Senatano kaj S-ro

inéeniero. Honora Direktoro de la Komerest

Cambro dc Bruselo. Ni Lare dankas tioin

eminentajn personojn okaze de tin gesto de

simpatio kaj de subteno de nia movado.

Ni devas ankaü citi kiel gravan okazin-

tajon la vojaêon tra Marli° de S-ro Profesciro

I.apenna. estrarano de I.JEA. En Bruselo,

en la Ateneo Robert Catteau. li 'tandis

publike pri la prohlemo de la lingvo inter-

rouie kaj éia solvo per Esperanto. La norn-

braj aŭskiillanloi vigie stplaŭdis la altaniman

prelrgon de nia eminenta samideano.

En Antverpeno, Prdesorn Lapenna para-

lacis pri sia lando. Jugloslavujo. Tic ankaŭ

li rikoltis grandan sukceson.

Ni devus ankoraü paroli : pri la granda

lahoro farita de la grupoj; pri la Gazetara

Servo de R.B.L.E.. kit; dissendis dim., la

jaro 1951. 54 propagandain notojn al 55

nantirai kaj 75 franc-lingvaj gazetoj: pri la

raclio-disaŭcligoi en Esperanto: pri la esperan-

lista kampado organizita. dum aŭgusto 1951.

rie la Kadcta Sckcio cie la Ruĝa Kruco de

Belgujo. en Villers-la-Ville: pri la nomigo

de S-r Jaumotte kiel Administranto-Direk-

taro rie la Societo c Usines pri la pro-

morio de S-r0 Poupeye, kiel ok-iro en la

Oreleno de la Kroon; k.t.p.

Sed tin forrahus tus moite dr, via tempo:

stifiècts ke ni aludu tiujn clives-sain rurnktrijn.

* * *

Tiu niallonga skizo montras al si — al-

menaŭ ni tion esperas — ke vist Estran)

laboras. Ni jam clins kiel nia Preziclanto.

D-ro Kernpeneers, gvidis la Universalan

Kongreson en Munkeno, sed tio relis nus-

37a UNIVERSALA KONGRESO DE
ESPERANTO

Oslo, 2-9 de aŭgusto 1952

Je la fino de Aprilo la nombro de

aligintoj al la Kongreso jam superis

la milon, ekzakte 1.070.

Fervoja rabato : La norvega Stat-
fervojo anoncas rabaton por vojagoj
en Norvegujo en ordinaraj vagonaroj
kaj por veturoj de ne malpli ol 100 km.

Komuna manĝado : Rabato de 30
por gejunttloj gis 15 jaroj estas antail-
vidata.

Esperantaj turistaj tagoj en Goten-
burgo : En Gotenburgo okazos la 31.
7 kaj 1-8-52 esperantaj turistaj tagoj,
al kitij estas invitataj partopreni la
membroj de la 1Kongreso en Oslo.

malgranda parto rie liai multnombraj taskoj.

Li pretigas la tagordon de niai kunsidoj. li sin

okupas pri la Bulteno, li korespondas kim la

presisto. kun la gazetoj. kun la Estraro dc

UEA kaj ties oficialaj fakoj: li vojaêas al

Fremdaj landoj. li faras propagandajn pre-

legojn kal li intcresiéas pri la vivo de alti

brlgj grupoj.

Nia virprezidanto, S-s-0 Jauntotte. estas

ankaii .ĉefrerlaktoro de la Bulterm kaj pre-

zirlanto de e La Verdis Stelo s, la plej grava

grupo esperantista de Belgujo. En niai ad-

ministrantaraj kansidoj. li partoprenas

diskutojn kaj nitr lia grandit sperto ebligas

trovi la solvon rie malfacila situacio.

Flanke de 11i, nia kasistino. S-ino l'lyson.

ordigas avare la kason. sen kiu nenio estus

farebla. Sia tasko estas delikata. malagrahla.

senclanka kaj necesigas multe da laboro kaj

milite ria parlent-o. La raporto de la komisaroj

dires al vi kief i sukcesis en sia posteno.

Dankon. S-inn Plysan I

Ciesinjornj. ni Finie. Ni provis montri al vi

LI bai kamitatarsoj [aras sien ehlon por

plenumi kid eble plej bone la taskon. Lion

al ili vi konfidis. Sed aliflanke, ili rajtas pri

via apogo, pri via partopreno al sirti aktivecoj.
Ni ne clubas ke Eiuj vi estas pretaj km,-

belpi kaj ni diras al vi : Dankon

La Protakola Sekretario,

Ni laiitvoCe legis la § 6, 7, 8, 9 kaj

10 de la c' Fundamento de Esperanto »
kaj ni analizis la diversajn frazojn. Ni
trovis verbojn, subjektojn kaj ohjek-
tojn (komplementojn).

En la komplementoj ni trovas du
diversajn kategoriojn, tiujn sen kaj
tiujn kun prepozicio. La komplementoj
sen prepozicio estas la rektaj komple-
mentoj aŭ rektaj objektoj; la komple-
mentoj kun prepozicio estas la nerek-
taj komplementoj.

Relegante la supre-cititajn para-
grafojn de la Fundamento, ni pensas
pri diversaj reguloj

Kie estas la libro kaj la krajono ?
Libro kaj krajono estas subjektoj. Ni
atentii pri du gravai faktoj : la sub-
jekto ne devas esti la unua vorto de
la frazo. En Sur la tero ku.as itono

i (la subjekto) estas eĉ la lasta vorto.
Ni evitu la malbonan kutimon de mul-
taj komencantoj meti la -n de klareco
êe tiaj vortoj, kiujn multaj personoj
unuavide konsideras kiel komplemen-
tojn. Do estas ankail : Sur la ĉielo
s'aras la bela mina kaj ne la belan
sunon !!! Estas Antati la domo staras
arbo kaj ne staras arbon !!

— Resti kun leono estas dangere.
Kio estas dangere ? Resti kun leono-
subjekto de la frazb. Kun u esti » oni
trovas e-vorton, se la subjekto de
la frazo estas verbo, se la subjekto
estas tuta frazo aŭ se tute ne estas
sub jekto.

Ekz. : Estis terure ! (subjekto man-
kas).
Fosi estas lange (subjekto estas
verbo).
Ne estas necese eiti ĉiujn chia ja
ekzemplojn (subjekto estas tuta
f razo).

En la aliaj frazoj, e iam trovig'as
a-vorto apud u esti » : la ielo estas
bina; leono estas farta; la dentoj
(cana estas akraj; la patra estas banc;
la mano de Phan° estas pura; papero
estas blanka; la papero estas tre blan-
ka, sed la nego estas pli blanka;
lakto estas pli nutra ol vina; via pano
estas malpli freia al mia: el êiuj
infanoj Ernest() estas la plej juna; mi
estas tiel forta	 ri; el ĉiuj siaj
fratoj Anion° estas la malplej saga.

Cu tiuj ekzemploj ne estas sufiĉe
klaraj ?

— I.a vortordo estas libera en Es-
peranto. Ni legas Resti kun leono estas
dangere sed ni ankail 'l'enrage povus
diri estas dangere resti kun (cana; ni
legas mi mangas per la boio kaj flaras
per la nazo sed ni sanie povus skribi
per la buio mi mangas kaj per la
nazo flaras kaj se ni vidas en la
« Fundamento » mi havas pli freian
panon al vi, ni ankafi povus trovi pli
freian panon ol ui mi havas.

Estas precize pro tiu libereco en
la frazkonstruo, ke necesas bone
apliki la regulon pri la -n de klareco,

kin permesas al ni ĉiam retrovi la sub-
jekton kaj la objekton kaj tiamaniere
bone kompreni la frazon.

* * *

Ekzerro : Ni prenu la § II, 13, 15
kaj 17 (La Feino). En eiti frazo ni
indiku la subjekton kaj la komplemen-
tojn rektajn ail nerektajn. Oui klarigu
al si ĉitifoje la uzon de la -n de
k la reco.

H. S.

(1) La antaŭaj lerionoi aperis en la numeroj

de oktobro ka; decembro 1051a kaj de &lima-
ro 10,1a.
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FOR LA INTERNA IDEO! NIA VOĈO ORGANO DE LA JUNI1LARA SEKCIO

REGA BELGA LIGO ESPERANTISTA —

2a Jaro
	 Majo 1952

	
N-ro 3a

	.1•11■11•11■IMII■	

CU ESPERANTA KAMPADO EN CHEVILPONT DUM 1952a ?

En la Boiterai de ln Hispati., Federacio Esperantista ni, en la nibrilal 	 LaŬlparolglo

de la Esperantislara 	 kin estas iu kiel . Libera Tribunu 	 legis adikolon de \Tillich».) Bosch,

ri Valen(ja. Sul) ri sensadit Mulet f For la Interna  Ide°
La aŭtoro, kitt ne celas polemikcin,_ sed uur pripensigi kaj atentigi la esperantistojn.

antaŭvidas en antaŭvorto. ke 	 la opinioj, kiujn li esprimas certe iokos multinitillirajn

legantojn. Ankaŭ en nia landn, tin artikula verte ŝokos maltait'.

Ni tagnen kredas ke. en ĉiuj esperantaj revuoj, uni  tom, da loko dallas al ariikoloj

en kitij oni prikantas la Internan lu con u, kaj parolas êiam pri ir nia Atero s, kaj ke,
en tiorn da grupoj, uni intense vivigas tiun inm mislikan almosleron pri kit' parolas kt
it-rtoro, ke vere. por tutu fojo, ni (kvas havi la Lignifia kaj e la deziron kaj la volon

klim ankiret argamentailon, kontraŭ ne la c interna ide() », rnem , sed kontraŭ *ia tiza
antaŭ la puhliko, ee kiit ni volas propagandi kaj kian ni volas aliiri al ni.

Tin l ni represas grandparte Inn artikolon kun espero ke en la grupoj i itos okazo pur
interesa iliskuto: sed kun peto ne konsideri ian publikigott ki n ! indikilon pri la opinioj, nek
cl1 k4 reclaktoro de la revuo. nek de la gvidantoj de la Lino :

Kru D-ro 	'lavis rite noblan

iclealon, kaj lu 	 iii 	 uuldns al llu takto la

posedosi de lia aida kreitajo. inn mi ne

kot tteslos. Sed.ke pro tio ni daŭre nomu

liii .t Nlajstro 	en la seneo monda de la

vorto. tion mi inalakeeptas. Mi rifuzas

al tiuspeca Esperanlismo...

1:rias, 	efektive.	 elekti 	 inter 	 ik 	 kaj

mistiko. Sitliĉe joui iii niai lerte predikis

Espernnlistan Evangelian, pretenclante. ke

Esperanta C1:talas Pacon: Tiê ni ja serioze

kredas, ke isaroli saman littevon kondukas

al nepra interfratigo ? Aŭ ;apte, per Es-

peranto bapto rnirakle iii katekizos la homojn

par ln Vero kai la Bonn ?

Ni esta sinceraj pur ni niern. Cerly. la

esperantistui kun • interna ideo • venis al ni

precipe pro i , sendepende de la lineva (ce
se ili Irrnis tin !) T0110, ĉiu pavas kaj

(levas demandi al si. Cu Esperanto igis lin

pli balai al fi estis antaŭe. La honufaj

Il Elierrutio. Ear ili estas tiaj: srd Espar:sida

Estas 	 necese 	 distingi 	 EsperantilIf 	 de
Esperaitiismo. 1)um la tintai mir noyas kaj

nur rajtass esti lingvo, la dtsa fariĝis (dû
ĉiam i estis) Tial la Movitcln pli

aspektas kvazaŭ kongreern io kun proprnj

ritoi ol publika M'ara. isiteresanta la mou-

flon tenerale. Pri tio kulpas la esperantistoj,

ne lu indiferenta publiho.

I Imam, 	 Inter ni 	 Men. 	 Floraj 	 Ludoj.

1\ongresaj l■rinvenaj. Pacifisnso k. 	 p. ĉio ĉi

tio logas 	 nombron da klealistoj, igue,

ni varhas acleptojn pli pur F.sperantisnu.

ol por Esperanto. Sed rima longe. kiom sii

ne konkeros por la Lingao la ali*on de

praktikaj houtoj (kontercistaj, teknikistni,

sciencistoj, 	 turistoj. 	 Lip.)

Esperanto tue prosperos

homoj estas dietamikaj, agernai. in-
flulatraj. kun gronda terescs por la suk-

ceso cle siaj entreprertoj. Se ni pitivus al ili

lui ittilon de la praktika aplikadn kaj rizado

lie Esperantn, por iliaj respektivaj veloj,

fonts granilan paiial antaŭen. Secl ni ne

parolu al gli pri Interna Mea. Tio ne gravas

par ili. Ili oc.. lattas tantra-ni.

Beclaŭrinde, ne la Idealoj sed Interesoj

gvidadas la homnin kaj estra.s la mondon,

bolivenaj lni la itlealistoi. Sed ni ne

t'Aida al la aliaj la Esperantisnam. kistm

signal, 'imaginas al ili raclait panililan.

Ni ne perdit Man tempon. kid  *is nun

Ni lassa ĉisin pensi laŭplaĉe pri mondorga-

nizo. registarsisiemo politika retint() kaj

socinalo. (Oni duos al mi, ke ni ja tirai
Friras : ni respektas ĉies

sed ni konservas la Internan Ideon 9. Se ni

limigas nin al la propagandis de la

Lingvo, tirais Occidental. Basic Englisli
la Anela Lingvo, finfine, austataiias nin,

genittuloj, — kaj ankaŭ nuiltaj

islenkreskulaj kiuj ilin vizitis 	 mentants pri

la lione sukcesinto esperanta kanipacla

kaj in el ili alprcnos fle ni ln lokon dilinitan

par Esperanto de antaii pli ol drionjarcento:

lakon, Isiun *i merda:, lingva vitiptinktn,

la solo valoro vere interesa nuntempe.

Mondpaccin. lionian hannonion. Ici. ni

povas deferadi en aliaj apartaj grupoj. Por

propagando de lingvo. tiuj argumentai ofte

estas maltaŭgaj. aŭ ne sufiĉe efikaj. Tio.

Lint la esperantistoj. pur disvastigaili

la lingvon. estu poroli tin. 	 êin:

lekiieadi sin en ia uzaclo. Ke en iaj vicoj

estu malpli da sainiciparioj tua ne ;Lattis tinn

...ton) knj pli da kapablaj sandingsanaj.

luItuj t , n. ornicleanoj masakras la lingvon:

Car foie. oui ronkontas varmajn apostolojn

de Interna Ide°, 	 eallie Vanne, tuile

ne scipovas Esperanton.

Ni metu Esperanton je la servo de ĉiti

IsontO, aŭ grupo da Immoj, sen manda

perfartigo par k iii suhekribis en ajna marala

regularo de !■lajstro aŭ de Profetu. Ni montru

al la publiko per fraisai ekzeinploj, ke la In-

ternai-ira I ingvn Esperanto permesas ..sjiari

'Hamm, pliigi la profitojn. akreli la kornercan

trafikon, interiatigi pli facile ĉiuspecaps kanojn,

k.t.p. laktui. kiujn Citi komprenas,

ka; kiuj [avare impresas lie l la faktiloin,

kiel la laikojn.

N'Ialta/ knntraŭcltros min, ce-iodante , ke

ili interesitas tinuarange pri la Interna Ide()

ksi dualoke pri kt Linif.“). Se Uni personoj

de u, nepre elekti. iii orlasus la lingvon

sentie/in% preFerante la maneton sencan, kiun

al la instrionenla donis la aiiton. Ili iru du

p,st la nentingebla cela en j'Ions. Miaflanke,

fervora pacatinust.s Ltj admirants- i

de la honiaranaj sentoj de D ro Zamenhof.

uni dankas la elpensinton cle la mirincla

lingvn, kaj laide krias : For la Interna Idem T.

nodo pur Cfritinitloi, k us. OlCaZiS, en la uninti

tagoj de aügusto IcAtit, en Liera) de la Ruĝa

Kntro de Firlpijo. apud ln rttinoj de la

Abalejo de nomata • La

M.uelilo de Clievlipont •.

Sub gvidado de la Nacia Komisaro de

L Ruĝa Kruc'-kadetoj kaj dc S-uno Jaumotte

titi kampado, kit, okazis en la kadro de pli

vasta Rab Kruc.-semajno pur kadetoj, i*is

por ĉiuj vere inentorinda okaziniajo.

Kaj la gvidantoj de' la T..1.0.-organizajo,

nome la adminisiranto de Belgis Ligo, S ro

kaj la reprezentanto de 1'.J.0. en

13elgujo, S-ro Cullus, havas la nepran deziron

iniciati novan kanipperiarlon titan la songera

de 1951a.

antaiiviclas •thari formulai' , en kiu la

eksterlanda reprezenlantarn estus pli

ampleksa ol pasintan jaron, kians nur F-ino

Helini Veldhuyieli. kiel ekster land:Annam

ĉeestis Ia kampon.

Ne jam estas verte ke, Hua ei jaron, tia

kampada periodo povos okazi. Ni taaiers

aterstiaas ĉiujn gejunulojn esperantistajn kaj,

ni valus ithloni esperanternajn. — Cu ili

apartenas al iu juntilara 'nova& aŭ ne —

La ili posas sin tarai al la sulatkribinto, se ili
bavas intereson aŭ se ili dezints informoin

lei tia Orelnilajn.

Ni diru ke se ni sukcesos amati tian espe

rantirseinajnon. e okazas cle la 27a de irait,

ù is la la de aŭgusto.

Maur. JALTMOTTF..

BrilYniann. 44 WILRIJK.

ANALOGIO.
— Diru al mi, paejo, kial la gefian-

èoj manpremas uni la alian, kiam ili
geedziàsas ?

— Nura formalajo. Ankait la bok-
sistoj faras tion, ante' la batalo.
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ANTVERPENO

Esperanto•Grupo « La Verda Stelo »

(Poŝtĉektruniero : 726.54)

Duin la kunvena de la 2ta de marta, S-ro

R. Van Eynde parolis kaj moulins lumbildojn

pri « Oherarnmergaŭ kaj la pasiaj Lucloj ».

La miroita-lista prezentis sur la skrenon tutan

serion da belegaj kolorigitaj lumbildoi cl la

regiono de Oberammergaŭ en Bavantio. Per

interesa komentario li klarigis multajn detalojn

pri la plej bela parto de Gennanujo. Tute

mentit° aplaŭtla rekompencis la paroleolistan.

La 28an. antati la ordinara kunvena,

iĝis, laŭ peto de pluraj membroj. la

perlektiga kurso. La fakto ke S.r0 M. Jau-

motte ĝin («king, estas garantio por ĝia

bonkvalito; dudeko da mettiliroj ĉeestis la

lerionon. Je la 20.30a S -ro J. Verstrarten

prelegis pri « Een mens van goede wil »

(flonvolernolo) de G. Walschoen kaj akiris

Ire htdan sulcceson.

La 4an (i, ;prao. <111111 Men 1101-0 kaj
duono, la membroj .sukresis plenigi la paru-

latan jurnalon per ĉittspecal tekstoj. Kraan'

okazis la ĉiwnonala forlotumado libro. Por

festi la paskan almosferon duit' la Sankta

Venclretla konveno, inalgranda fiŝplado catis

endura:da rie ĉirkaŭ 23 membroj en la salon',

Je s Witte Leeuw e. Dum la ordinara Ln-

sido. kiu sekvis. S-ro M. Jaumotte paroli.;

pri la imskaj kutinioj en la 'mincit,. dom

Sinn L. Bernaerts, F-ina H. Flafkens koi
S-ro Peelman altIonis kelkajn klarigojn. Pas-

kart surprizon huis rino I I. Toussaint, en

kunlaboro kun aie fratino S-mu L. Bernaerts,

organizante lotreion kies premioj konsistis el

ve:vii ovni krinkoj kovritajrie paskruotivaj pen-

trajoj kaj nleniging de bonegaj Iranclaĵoj.

Lu forlotummlo de liai memfaritai premioj

kreis gajan kaj aniuzan. eĉ bruan atmosferon.

I.a cliskutvespero de la 18a pri < Cu ni

sendas Main infanojn al la infanejo ? estis

enkontlukata de S-ro H. De HOlull. Ion

anstataŭis sian palrinon. malbelpntan pro

malsanero. Tre interesa debato ekestis pri la

42 --

diversaj instrumetorloj kaj la plej bonaj manie-

roi pur eduki la infanojn. lis tre lerniga dis-

kutvespera.

La po8tiin tagoti. La Versie Stelo festis

ln naskiĝan de In e Printempo 7» per sa

eesplena bak. Por agrrabligi la sferon. ĉiu

ĉeeslanto partis lloron — naturan aŭ carie-

[antan kaj tin estis okaza par aranĝi k0-

kurson, el kiu S•ino Van Nereaux kaj S-ro

Ameryckx elvenis kiel gainantoj. Agrabla

muziko donis al la dancemulaj la eblecon por

dancodi ê is tre inalfrue.

Lundon la 2 ian S-ra M. De Ketelnere

komenris en la lernejo de Beleiêlei non regu-

Ion perfektigan kurson kaj samtempe drtŭrigis

trim. kiun S-ro M. Immune konsencis antaŭ

tri sentairsoi en . \Vitte Leeuw s. 25 leman-

toi sekvas lion kurson. 1.0 jan. oni faris

sonierain planoin. te. oni priparolis diversain

proponeijit pur ekskursi dum la someraj ma-
notre j.

La eiumonata paroInta ĵurnalo de la la
de majo catis ritnarkinda pro la di■erseco de
la korminikol: pro tio la aspekto de tin pa-

relata jurnalo pli kaj pli alproksimie's lian

de vera gazeto. Pledas par la bonburnoro de

la inembroj ke la s kroniko de la iieuudo
prenas ampleksan lokon en la komunikoj.

I 5rogrart11.1 tic lu venanial Kunsiclaj

Ciuvendrede. en s \Vitte I.eeuw 	 Frauk-

rijklei. 4. je la 20,30a.

Majo : lu itnin : inaŭguro de la grima
flago auluza vespero; k 13an : film-
vespero cI S- roVan Eyndc: l Inari

diplomdiselono al la gelernatitoj de la prin-

tempa kurso: la tan konitina tarira je tag-

nieZ0 al la Nec-ia Kongreso en Bruĝo.

Janin : la tan kni lo -.tan : Naeitt Kon-

greso en Broĝa: la (nui : raportoj pri la

\aria Kongreso; la 13an : diskutvespern

enkaialiikota 	 de 	S ro 	 R. 	 Balleux: 	k
2051 n : komuna vizito al lo Pentekosta Ker-

mes.): la -27an : ekskurso tra la urko. Diwan-
&,n, k 22an ch. junio : autoĉara surpriz,eks-

kurso.

Hi» : la 	: parolata jurnttlo; la lait

ZAMENHOF-MONUMENTO
EN WORGL (Aftstrujo)

Dimanèon, la 27an de julio proksi-
ma, okazos la solena inaüguro sur la
stacidoma placo de la plej nova urbo
de Aüstrujo Wiirgl, de muta Zamen-
hof-montunento en tiu lando.

Grandaj festoj estas antaiividataj
kaj ilin eeestos la aŭstria federacia
kanseliero [)-ro ing. L. Figl.

l.a monument() konsistos el busto
de la Majstro el Carrara-marbro kaj
soklo el tirola granito.

La tuto staros meze de florparko.
La skulptisto estas la samideano

Theodor Ohnesorge, kin disponigis
sian verkon tute senpage.

Tiuj, --- ankaii eksterla ndanoj, --
kiuj volas kontribui al la pago de la
kostoj de la starigo de titi ei monu-
ment() povas sendi 4 respondkupo-
nojn al flans Steiner, Ailgasse, 42

Tirolo, Aiistrujo kaj ili rice-
vos, okaze de la inatiguro, fotobildon
de la inonumento, *tanipitati per spe-
ciala poStkampo.

Diskutvesperce;, enkondukota de ['inc I.. De

\N'inter; la i8aue ekskurso tra la urbo;

la 23an : amuza vespero.

Aŭgusto : la tan : parolata jurnala: la

San : libertempaj raportoj; t 	 I lem : even-

tuale ekskurseto al la kamparo I leirle -Kalmt-

bout (okaze de la lesta de Nia Sankta Sinjo-

ri no): la 22an : raportoj pri la Internaria

Kongreso: la 29510 : lihertempaj raportoj.

Septembro : la Inn : parolata ĵurnalo.

BRUGO
Brua Grupo Esperantista.
(Po;iêekriiimero : 48.35.35)

Triopn interparalado km, posta priblika

rapine) okazis la 25-on de mark . La 1 -an

de aprilo. S-ro Bouquet faris interesan paro-

larlon pri la olico de sakristiano en katolika

preĝejo, montrante kelkajn liturgioin objek-

loin kaj klarigante iliajn signifon kaj rizon.

Kantlernarlo kaj portretludado plenigis la

vesperon de la 8-a de aprilo. Dtun la s Paro-

lofa Gazeto s de la r 5a de aprilo, artikolo

, li ï historio de la Brua Grupo s estis

',gala de la prezitlanIO. trust kio diversaj

membroj rakuntis bilmarajojn. KanlveSpern

agrabligis la kunVenOn f le la 23-a cle tenta.

19 -ren de aprilo (Jouis elmontrado kaj

dislotado cle persone suanfaritaj objektoj, inter

kitti belega pentraĵo, arlefaritaj fluroj. brodai°.

trikaĵo kaj diversaj bonenstaj dolĉajoj.

Progrurno de la renontuj kunsidoi

()rainant kunveno 	 ies,iiesnje, je la 2051,

en la sideja : < Gouden Hoorn-Cornet d'Or s

Simon Strvinplriats.

Ni rememorign ke chan Eh( klItIVVrin, iu

membru faros mail...mena paroladon. Krom tio

la prograino antaihidas :

Janin : 3an, Raportado pri la Kongreso;

toon. Esperanta kartludado; t7ati, Parolata

gazetu: lun. Kant," vespero.

Juba : m -an, Sr° Groothaert legend»
de la Reĝina Astrid s: Aan, Triants inter-

parolaclo kun posta publika raporto kaj Par-

tretludatio: 13an. Parolata Gazeto; 22an, Es -

',cranta kartludado: 290n. Kanta sespero.

AUfeis10 : 3an : e Niaj familiaj noninj

S - ro Ch. Poupeye. s2an r Raportado pri la

I Jniversala Kongreso de Oslo. t °an : Paru'

loto Guet(); 6an, Kanta vespero.

El3sPple'Srallniista Brusela Grupo.
(Pnŝtĉelmumero : 12.30.48)

La antaŭfiksitaj programaj okazis laŭdezire.

La r7air de marto kaj la 'l'an de aprilo

S-ro Vander Stempel gvidis la perfektigan

kurson luti pritraktis unue la stifiksain < ig .›
kai u koi due la transitivajn kaj netran-

sitivain verbojn, kiel kutime kun granda sok-

ceso.

La 7rui de mira° kaj la jan tle *main okaziS

nia parolata gazeto. kinj knrwenrej êiam

tingifras per la altvalorm kaj interesaj prelegaj

flanke de la eieneu'mher, 	Il ankaŭ estas plej

malinois-1re vizitataj. lim aprilo Panjo Star,,,

akiris per rumana rakanto ( Du I atbilet,i

la j'Ici altan poentnombron kaj en majo

[Leurs per sia s Veina •Rubriko

En la moirai° marte ni Lavis la plezuron

boavenigi kiel gaston Sinon Hantmann el

iiirich, kits, reveturante al Svisujo preterpasis

Bruselon.

24 1 n de marto okazis la ekzameno de la

BELGA KRONIKO



gelernantoj de la du vintraj kursoj. Ili ĉiuj

sukcesis, kal la ;an de marin la grupo anin-

èis Feston. dum kiu la previdanto disclonis

al lu gesukresintoj iliajn diplomoin. Li direktis

al la rtovbakitaj Esperantistoj kelkajn kuras -

titiln vortojt, kdj esprinlis la deziron, ke

daŭrign la studadon de nia kara lingvo. Post

tilt annete oficiala parto, la prezidanto [tans-

donis al S-inn Elly Staes la pluan gvidadon

de la vespero. La manpupoj verve prezentis

la « Noaari Arke011 » kaj rikoltis multe

aplaŭdo. La ĉeestintoj ankwü klive parla-

prenis al ln Noaa AxIceo ear multaj el

ili estis kapvestitaj kiel in besto cl la Arkeo.

•Fiel kreidis aorabla l'esta atniosfero. *kW atin-

gis sian apugeon dum la komunaj

kittin organizis S- ino Elly Swes. Sed

ne nur al ŝi. ankaŭ al ŝiaj. belpintol iras

nia danko, nome alS-itto \Veyn. S-M0 Stern,

S-ro Jirousek kaj linfine al S-ru Vancler

Stentpel. L0 multe laboris par sukcesigi la

Feston, sed lastmonlente pro net/tendit/1j dr-

konstancol, lia piailludado. ki0111 oni ĉiam

ireege inta, ne pais okazi.
La 28an dc opale, S ro Genin prelegis

lai/ sia kutima ver ca c Belaj Me-

tiloraĵoj c.

ATENTU ! A' l ENTU !
Ln ministrio pri publika iastruado okaziges:
La Dekiirman S'ernojnon heternorion de

Belao Arto

de la te èis lu Ion da aŭgusio.
Eventualaj interesièontoj bonvolu /ami sin

al D--ro Kempeneers.

l'rograntol de la ',starisa) lainvenoi

Cialunde. • je 2o Ejo : c Brasserie

St Martin s, Place du Grand Sablon, 18.

Grote Zavel plein.
Innio t La 25n, P11dyke:40. fie oknzos Loin.

veno. Ciiii estu en Bruit() par èeesti la 36an
Brime/ Kongreson: la orm, Parolata jurnalo

knj poste rapruiti lai la ii iikotigreso: 1,/
Eino Kestros s Parolado 	 ri pr(itile

nado Ira Bruselo 	 la .21an. Fino de la

perfektiga Lasa 	 S-ro Vander Stempel:

la 'suait [-am Obuzinski : c Aprilo VII

/titi() 	 La 7811, Parolaid jornalo; la //jan.

ANONCEi0
— I ljara knabino clezints korespcindi kun

1n-2/jaral knaboj. Rosa Proyer, \Vien to,

Haynierlegasse, t 8.

S-ino Ernst . 	 Novelo •; la 21 ait.

Festo, ne okazos ktmveno; la 28an, Sri Ver-

dier : « Sciera:ai kuriozaĵoj

A ugeisto : La aan. Parolata jurtidlo: la

s tan. S-ino Elly Staes : Pri to ajn: la 18an.

S-ru Vannier Stempel : Pri iu ajn: In 25111.

Rap;attij pri la internacia kongreso en Oslo.

Septembra : La tan, Parolata jar/kilo; la
Man, S-ro Jacobs < Nova Universala Ka-

lendaro

Ei la Esperantista Familio
NEKROLOGU

I Verdi) Sel° • estas kruelc trafita

Fair la subito morio de la 52j8 mi Fin') Vito-

mine De Kort, juna membrinn de la grupo

kaj kiu jus akiris sian diplomon post la last-

liniiiinta kurso.

Al ŝiaj patrino. avina kaj parencoj ni

esprimas niajn plej prolundajn konclulent 010.

E- ion Lisent. De Winter, membrinn
e La Venda Stek s, perdis pust mallonga

maleano sian karan patron. Ni prezentas al

i. al ŝia patrino kaj franilianoi la esprimon

de nia prof unda kunsento.

Al S-ro D. Deanculennere, sekretario de 10

Bruin Grupo Esperantisto kaj Farallianoj, ni

prezentas plej sincerain kondulencojn pro la

morio fie septaga Fileto (17-4-52).

GRATULO'
Al 1.1 prezitletnto de Brute/ Grapo Espe-

rantisto liai al S irio Clades Poupeye, ni

prezentas plj korajn kui amikajn gratuloin

okaze de ilia attenta edzietbiloo, kiun ili

testis la 5an de omit).
Niajn sincerajn bondeziroin ni firpzeatas

okaze nie ia edzinifto, al la licle1/1 sali/ide/ut-
Wu. men/1am/, /le Bruseln Grapo Esperanliidu,

F. Mo Seller/kick. oint Sint. Corbusier,
11.s Bruxelles, Nleerheke-Nlitinve.

TiLtkorajn bonclezirow ni F-inti inrecile

Suy, membrino de Brua Grupn Esperantisto.
kiu rdzivaiis ln 3an de majo, kun S - ro Advn-
Lin De Patin, el Blankenberge.
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LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Por	 viaj 	 esperantajoj,
libroj, 	 insignoj	 k.	 C.,. 	 ,
ESPOPRIIIISta

, 	 ., 	 •
LIIPOJO

24, Bodenbroekstrato, 24
Tel. : 15.19.92

Tel. : 11.71 03	 BRUSELO
Entrepreno de kit/ ankaii havigos al vi nocilingvajn librojn.

KONSTRUAĴOJ rel,aajn !'tij gazetojn, kaj eiuspccan
skribrnaterialon.

BRUGGE 	 BRUGES

Hôtel du Cornet d'Or G. FAES
2, Simon Stevinplaats, 2 1,6, Schoenmarkt, 16

Centra situo - Moderaj prezoj ANTVERPENO
Moderna komforto —

Por via MUZIKO,
Sidejo 	 de 	 t 	Brua 	Grupo	 Esperantista 	 c

Tel. 314.59 RADIO kaj GRAMOFONO

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO, koopera societo.
26, Oostenstraat, 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-

izaĵoj. 	 Prezo : 70 fr.

Ankail Ciujn aliajn Esperanto-eldonajojn oni povas mendi ĉe Belga Esperanto-
Institut°, 26, Oostenstraat, Antverpeno.

Belga Esperanto-Instituto akceptas abonojn al eksterlandaj Esperanto-gazetoj.

Verreries et Miroiterie DESMECHT & C°
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
LA LOUVIERE	 S.P.R.L. 	 Tel. n-roj 223.01 - 225.37

Du esperantaj marizof :

TABULO, por lernejtabuloj; KATOKULO, por signalvitroj.

VOJA6AGENTEJO 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. —



REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
ASOCIO SEN PROFITA CELO

=2111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111e

Fr:

7_4>

Prezidanto : D.ro P. KEMPENEERS, 19. avenuo Montjoie. Bruselo.
Vic-Prezidanto : S-ro M. JAUMOTTE. 44. avenuo De 13ruyn, Wilrijk-Antverpeno..
Cenerala Sekretario : S-ro H. .S1E1.F.NS, Houwerstraat, 12, Antverpeno.
Sekretario: S-r0 Joseph SOYEUR, 01• rue du Chêne, Seraing,.
Kasistino : S-ino J. PLYSON. 185, rue Jourdan. Saint-Gilles-Bruselo.

KOMBINATAJ KOTIZOJ

Riga Belga Lige Esperantista kaj Universala Esperanto-Asocio
I. Simpla membre«) (enhavas membrecon al la loka Grupo

se ekzistas 	 al la Irier,o kaj al la internacia urganizajo:
raltigas ricevi la nadan nazeton	 c Belga Esperantisto >

A. B. C

kaj la internacian kuponaron por servoj) ... 25,— 50,— 100,—

membro (sanie. escepte la gazeton) 50,—

Il. Membreen Luit indu-Mua ale al la internacia organizajo

Membro kun larlibro : kiel simple merisier): ricevos krome
la Jarlibron kaj eian aldonon

b) Membro Abonanto : kiel membro kun larlibro; ricevas
krome la monaian internarian gazeton c Esperanto

c) Membro Subtenanto : kiel membro abonanto: pagas pli
altan kotizon por helpi la movadon

75,—

165,—

250,—

100,—

190,—

275,—

150,—

240,—

350,—

111. n.-..on,aranta Merneiro memvole alclanas almenaii 	 k al sic kotizo. sperinle par itelpi al
R. B. L. E.

Pagu al via loka grupo: se ne ekzistas. al poitĉekkonto 1337.67 de Reea Belga Lie,
Esperantista.

A. Kadetoj (eis 8 j.); B. Junulaj (dis 21 j.); C. (21 j. kaj pli).

E-

Koopera	BELGA ESPERANTO   Societo

Onstenstr, 20. Antwerpen. Prezo : E
Fr. 	 LH sema bildo estas Iravehla Kiel E
vera Fotojerafaĵo. •Prezo : paŝiktatformato :  Fr.

to..--; 2.1 z 0 cm.. Fr. 65.---; 	 :( .10 cm..

Fr. ion.

—
7i1111111111111111111111111111111111111111111111111t1111111H111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ei

LIELENS, s.p.r.I.. 18. rue de la Princeese. Brux, — Tél. 21.10.98

INSTITUTO
D-ru L. L. Zamenhof. 1859-5917. Aŭtoro

de Esperanto. Reproduktaĵo sur poihkarto.

de k bildo de nia Majstro pentrita kaj clona

cita al Internacia Esperanto-Mrizeo, Wien, de

artpentristo Ark. Rentas. Eldono t Espe-
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