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Nia 36a Belga Kongreso de Esperanto
Nia 36a Belga Kongreso igis ne nur ,.-,randa sukceso, sed ankaft granda

lesto de frateco inter la grupoj kaj de amikeco inter ĉinj partoprenantoj.
Kaj la plej bela raporto povos nur parte respeguligi la verajn kaj profun-

dajn impresojn, kitijn la kongresanoj kunportis al sia hejmo post la tri kune
pasigitaj tagoj.

Pur tamen doni ideon pri la attnosfero en kin disvolvigis la kongreso,
ni donas éi sulie ekstrakton el la letero, Lion nia redaktoro ricevis de S-ro
Charles •Elliott, el Croydon (Anglujo), unu el la fremdlandannj, kiuj èeestis
la kongreson

• Kiel eaStO e I n jt/i1 Kongreso de Reĝa Relt, Ligo. mi bas spertojn. ktuin !ni longe
• konsemos kun plezuro, kaj sei-,La, fortari deziron esprimi miajn dankojn al membroj. kittin
• mi renkontis. speciale al la Bruianoi. por memoro k0 Fariîis unu el miaj trezoroj.

• Dom la resto de mia Esperanta vivo, ni me, min tuta vivo, mi sekvos la lortunou
• Relga Ligo, kaj de la gramikoi. kiujn mi trovis en via 36a. kun simpatia kaj sarnideana

kunsenlo.
CI, 14 1 	pmas •roponi i011 pli heli1111 •.

Al Bruo
Kelkaj kongresanoj jam frumatene,

aliaj tuj post la tagmeza horo kaj iuj
rekte de la laborejo, direktis sin en
plej bela humoro al la diversaj sta-
cidomoj pur vojagi al Bruo, urbo de
nia 36a.

Brugo mem preskan èittj jam
konas sian vojon, étt pro antafia tu-
rista %;izito, éu, por la plimulto, pro
antailaj kongresaj vizitoj.

Preskaŭ. tiuj ankait konas la Ho-
telon a Cornet d'Or - Gouden hoorn
kie, de tiom da jaroj jam, regule
kunvenas nia brua ekcio, khi nun

festos sian oran jubileon kaj kie nun
funkcias diversaj L.K.K.-anoj, kiuj
helpas la alvenintajn kongresanojn.
Inter ili ankait. estas F-mn Is , Van
Parys, la kasistino de la L.K.K., kiun
oni en flandra lingvo, nonius «. du-
vel/je-doel-al -1,, kaj kion ni espe-
rantlingve tradukos per la e aneeleto-
éion-prizorginta ...kaj bone prizor-
ginta, kiel atestos elokventaj voèoj je

fino de l' Kongreso.

Kunsido
de Belga Esperanto-Instituto

Duin falas de apuda turo brua so-
norado, la Administranto-Prezidanto

En 1953a

Beneluksa Kongreso en Antverpeno
Kiel niaj legantoj ekscios per la raporto de la lasta administrantara kunsido

de R.B.L.E., la 37a Belga Kongreso pli ol verS'ajne né okazos en Lice, kiel
antaiividite, sed en Antverpeno, en la kadro de granda Beneluksa Kongreso.

REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
106, rue Général Lotz, Bruselo

ASOCIO SEN PROFITA CELO —
Statutoj : Mônitéltr Belge- Belgisch Staatsblad, n-ro 115, 27 Junio 1936.

HONORA KOMITATO
S-ro Frans VAN CAUWELAERT,

Prezidanto de la Deputitaro.

S-;-o J. VAN HOUTTE,
Cet m istro, Deputito.

S-ro Achille VAN ACKER,
F.ksCefininistro, Deputito.

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

S-ro Lode CRAEYBECKX,
Urbestro de Antverpeno, eksministro, Deputito.

S-ro Georges MAZEREEL,
Senatano.

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

La klio sur la unua koverta
paéo prezentas al ni : supre, du
grupojn da Brugaj getnembroj
(la supra kun gvidantoj -de la
I.igo, inter kiuj la Kongresa Pre-
zidanto kaj ankail Pastro J. De
Maeyer), malsupre, parton de la
Kongresanaro, fotografita okaze
de la flordemeto ée la monu-
ment° al la Milittnortintoj.
( Prim/et-Imitai d 	Borgerwelziin .

lmj firugs Handelsbiod r.)   
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de nia Koopera Societo « Belga Es-
reranto-Instituto S-ro Maur. Jan-
motte malfermas la jarkunsidon de tiu
societo, ditin ki n li aprohigas la hi-
lancon kaj la kalkulon pri profito kaj
perdo rilate al .1a jaro 1!7.P51-52, kiun
la interesatoj trovos sur alia pago en
tiu éi numero.

Li kvitigas la administrantojn kaj
la komisarojn pro la plenumo de ilia
mandato ; reelektigas S-ron Edgard
De Coster, kiel administranton kaj
elektigas S-ron Charles Poupeye, kiel
komisaron.

Je la 4a 20, li fermas tiun éi
leean kunsidon.

Laborkunsido
de Rega Belga Ligo Esperantista

Post paüzo de dek minutoj kaj
akurate je la 4a, 30, je Finiro de multaj
envenintoj, residigas en la prezidantan
segon, S-ro Jautnotte, vicprezidanto
de Rega Belga Ligo Esperantista, kiun
éirkafias diversaj estraranoj.

Li komunikas, ke li kun hedaŭrego
antaii nelonge, ricevis informon, laŭ
kin S-r Paul Kempeneers kaj lia
edzino estas malhelpataj eeesti la
Kongreson kaj li proponas, ke tele-
gramo de simpatio estu sendata al la
Prezidanto.
Li tuj transdonas la parolvicon al

S-ro Poupeye, la vigla prezidanto de
la jubileanta Grupo kaj la prezidan-
to de la L.K.K. Tiu honvenigas
éiujn en plej koraj vortoj kaj donas
kelkajn informojn pri la evoluo de la
kongresarangoj.

Post kelkaj pliaj komunikoj de la
Kongresa Prezidanto, ki n insistas pri
akurateeo, por ke la tuta programo
povu disvolvigi en plej bela harmonio,
S-ro Jaumotte enkondukas priparolon
de la Kongresa temo € Esperanto kaj
Turismo 	 Li proponigas ankaŭ di-
versajn temojn por la kongreso
proksima jaro.

Laŭvice F-ino Obozinski, el Bru-
selo, S-inn Vrielynck, el Brugo kaj S-ro
Morris De Ketelaere, el Antverpeno,
pritraktas fion Ci temon !ail diversaj
aspektoj : la unua, rakontante tre
trafajn ekzemplojn de utileco kaj pre-
cipe de agrahleco de la esperanta
kono dum eksterlandaj vojagoj ; la
dua, priparolante la temon èefe rilate
al la urbi) Bruo, kin eldonis novan
turisman folieton, kaj la tria, kun-
miksante la diversajn aspektojn kaj
klopodante eltiri el ili konkludon
nome ke, laŭ pluraj manieroj, ni povas
helpi al la uzigo de Esperanto kaj
akiri el gi ment efektivan utilecon.

La tri parolintoj akiris tre gravan
sukceson.

Tiam sekvis la oratora konkurso,
jugota de S-ro Castel, prezidanto de
la jugantaro. F-ino Maria Jacobs,
membrino, kaj S-r Carlos Braet, an-
statafianta membro.

Malfeliée, estis nur unu kandidatino,
la gajnintino de la premio en pasintja-
ra konkurso, F-ino Henny De Kete-
laere, el Antverpeno, kiu, unufoje pli,
prezentis sian tekston tre lerte ; sed
kilt prezentis samtempe tre lertan tek-
ston, vigie kunmetitan kaj en khi Ai
klare eviclentigis la kialojn, kiujn Si
kaj ni havas por dafirigi nian batalon
pur Esperanto.

Gratulojn al i direktis S-ro Jan-
motte kaj ankaŭ S-r Castel, kiu be-
dailris ke, pro la fakto ke estas nur
111111 kandidato, la pridiskuto, fare de
la jugantaro, igas sencela.

La Prezidanto tiam fermis la kunsi-
don.

La Bain

La Kongresa halo en salonego
« Taharin » estis enkondukata de S-roj
Jaumotte kaj Poupeye kaj . daiiris en
la plej bonaj kondiéoj gis malfrua
horo.

Pro la sukceso, la L.K.K. eè estis

devigata prokrasti la anteividitan

fermhoron por ne malplaĉi al la mol-
fol dancemaj kongresanoj kaj ankaŭ

al la multaj help-kongresanoj, ne-

esperantistoj, kiuj tamen alkutimiein-

taj al la sukceso de la Brueaj Espe-

ranto-baloj, ankaŭ petis enirrajton

por tiu ĉi.

Je la 24a horo okazis, kiel kutime

en la preskaŭ plena malltimo la mez-

nokta danco, post kiam S-ro Poupeye
anoncis ke adjutanto Roger Jaumot-

le, filo de la Kongresprezidanto, ekde

la 1-a de julio, — do ekde la jus for-
pasinta momento —, pro Reea Or-
dono, igis rezerv-oficiro ; ii lin gratu-
lis, same kiel liajn gepatrojn kaj tio
estis okazo por varmaj aplaüdoj kaj
bonsanigaj glas-malplenigoj.

LA DIMANCA TAGO

Diservo kun Esperanta prediko
En la Baziliko de la Sankta Sango

kunvenis, akurate je la 9a, multaj

kongresanoj por eeesti la Di-servon,
speciale rezervitan al la katolikztj par-

toprenantoj.
Dun tiu i Di-servo, Pastro J. De

Maeyer eldiris belan predikon en plej

pura Esperanto kaj, fine, aŭdi..is or-

genludita e La Espero ».
Oficiala Akcepto en la Urbdomo
Kunvenintaj sur la Bure, e iuj kune

eniris la Urbdomon, kie la Kongres-

anoj estis akceptataj en la € Gotika
Salono », de la Urbestro mem, S-ro
Van Hoestenberghe.

S-ro Poupeye prezentis la Kongres-

anaron.

Reh'a Belga Ligo Esperantista, a. s. p. c.
ADMINISTRANTARA KUNSIDO

La adMinistrantaro kunsidis la 5an de Julio 1952, en Bruselo.
Financoj. — Raporto de la kasistino estas aprobita. I.a situacio estas

kontentiga.
Esperanto-Semajno. — Duni la noua semajno de septembro okazos speciala

oropagando, por prepari inalfermon de kursoj, kiuj komencigos dum la dua

semajno.
Nacia kongreso en Bruo. -- La adrninistrantaro grandis la lokan komi-

taton pro la laboro farita, kaj pro la sukceso akirita. La financa rezulto ankaŭ

estas favora.
Kongreso 1953. — ta administrantaro -decidas organizi, je Pentekosto 1953,

komunan kongreson kun L.E.E.N, (nederlanda landa asocio) kaj Flandra Ligo.

Tin kongreso okazos en Antverpeno. Tiel estos evitata okazigo de du esperantaj

kongresoj samtempe en du belgaj urboj, fakto nekomprenebla de la generala

publiko, kiu malfavore estas impresata.
Junulara sekcio. — S-ro Pilloy estas kotnisiita prizorgi Unit sekcion ; Ii

estos delegito de la Ligo por la rilatoj kun T.J.O.

Universala Kongreso eu Oslo. — La administrantaro komisias diversajn

membrojn reprezenti e in en la oficialaj araneoj.

Unesko. — La prezidanto informas la administrantaron ke la demando

pri internacia lingvo estos sur la tagordo de la venonta generala konferenco
de Unesko. La eenerala sekretario estas komisiita interrilati kun la membroj

de la komisiono por Unesko en la belga ministerio por Publika lnstruado kaj

havigi al ili plej ntultajn informojn pri Esperanto kaj nia movado.
La administrantaro denove kunsidos la Vian de Septeinhro 1952.
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Belga Esperanto-InstItuto
Koopera Societo

Bilanco je la 31a de marto 1952a

Magazeno 	 63.971,49 	 Soda 	 Kapitalo 	 . 83.000,00
Kaso, PoStéeko, PM . 99.296,97 	 Laŭlega rezervo . 4.000,00
Kooperantoj-Akciuloj . 	 26.492,99 Eksterordinara rezervo 23.000,00

K lientoj-t:ulda ntoj 	 . . 	 10.584,00 Amortizo 	 6 000,0E0
Statutaj deponoj 	. 3.700,00 Kreclitoroj 	 5.347,51

Dividendoj pagotaj . 84,00
Statutaj deponintoj . 3.700,00
Saldo
profito antaŭa . 	 2.315,26
perdo 	 mina 	 -10 I ,32

1.913,94

I 27.045,45 127.045,45

Kalkulo 	 de 	 profito kaj	 perdo

öeneralaj 	 elspezoj 	. 2.324,00 Saldo de antaüaj jaroj 2:315,26

3tmortizo	 . 5.500,00 Magazeno 	 .. 5.107,42
Perdo 	. 	. 401,32

7.824,00 7.824,00

•

I
Poste la Urbestro bonvenigis

memorigis la diversajn antaCiajn ak-
ceptojn en tiu Ci sama salono kaj
ankaŭ la meritojn de la diversaj pre-
zidintoj kaj de la mina prezidanto.

Per é iuj detaloj, kiujn Ii donis pri
Cies aktiveco, la Urbestro montris
li vere, paAo post paSo preskaü, sek-
vis la vivon de la jubileanta Grupo. Li
alitait niajn okulojn alvokis la figu-
rojn de S-ro Witteryck, la pioniro kaj
fondinto de la Grupo; de S-ro Del-
vaux, kit, kun fervoro reprenis la stan-
dardon ; de F-mu Thooris, kiun mul-
taj ankoraŭ konas, kit' estas inalhel-
pata èeesti, sed kit' tamen al la Ur-
bestro skribis leteron, kitin titi Ci an-
taiilegis ; kaj de S-ro Poupeye, kin
post" la milita, kun kuraeo prenis sur
sin la taskon restarigi la morttrafitan
g.rupon kaj renovigi la movadon en
Brueo.

S-ro H. Sielens tradukis la flandran
paroladon de la Urbestro kaj ankaili
ties kelkajn francajn vortojn de situ-
patnt speciale direktitajn al niaj va-
lonaj amikoj. Tiu Ci tre lerte farita
traduko estis komprenebla ne nur pur
la Kongresanoj... sed pur la Urbestro
mem kiu tion speciale atestis.

S-ru Jaumotte, kiel Kongresa Prezi-
danto, dankis la Lfrbestron pro la ho-
miro, farita, al la Kongreanoj, sed

*precipe tamen pro la plezuro esti ree
akceptataj en titi êi bela urbdomo de
la Urbo Bruo, kit' por la belga Es-
perantistaro havas tutspecialan signi-
Jun kaj allogon.

Por i, Bruto ne mir estas la Ve-
necio de la Nordo, C iam vizitinda
gi estas ankaŭ kaj precipe la Itililo de
la Esperanto-movado en nia lando.
Se è iuj memoras pri Bialystok, kit nia
Majstro en 1859 naskigis, Citij an-
kaŭ memoras pri Brueo, kie, — noua
kaj preskail sola, — S-ro Witteryck
havis la kurafsion pur la unua fojo
kit nigi tiujn, kiuj jam iomete lernis

A. J. WiTTERYCK
Prezidinto- Fondinto

nian lingvon ; kiuj ĝin eble nur bal-
butis, sed kiiij igis la initia kolono,
sur kiu, kelkajn jarojn poste, konstrui-
gus Belga Ligo Esperantista.

Vanne sonis la aplaŭcloj honore de
la Brua Grupo post la entuziasm-
igaj vortoj de la Kongresa Prezidanto.

Solena Kongreskunsido
La Urbestro tiam tuj forlasis

salonon kaj S-ro Jaumotte, Cirkaŭata
de S-ro Poupeye, prezidanto de la
L.K.K. ; de S-ro Cl. Vandevelde, kiu
gis antaii kelka tempo plenumis la
funkcion de generala sekretario ; de
S-ro Sielens, kin akceptis lian here-
dajon ; de S-inn J. Plyson, kasistino,
kaj de S-ro Soyeur, sekretario, mal-
fermis la solenan kongreskunsidon.

Ree la Kongresa Prezidanto diris
bonvenigan vorton al tilij kongresanoj,
kiuj alvenis nur dimanĉmatene ; li
poste legis la multajn leterojn kaj te-
legramojn alvenintajn el en- kaj ek-
sterlando de multaj simpatiantaj mern-
broj, amikoj kaj institucioj. Li sam-
tempe senkulpigis D-ron Kempeneers
kaj transdonis la parolvicon al S-ro
Soyeur. sekretario.

Titiét legis la raporton pri la jaro
1952, en khi estas skizitaj tre kom-
plete kaj detale la laboro farita de

la Ligo ; raporton jam presitan en la
antaita numero de nia revuo.

Kiel prezidanto de la Fondajo Jen-
rien, S-r Jaionotte tiam anoncis, ke la
juga komisiono decidis ke la premio
estonte tiam estos havigata al la
Gnon plej meritplena iaü membre-
varbado. Titicele estos organizata
konkurso simila al tin de U.E.A. pur
la landaj asocioj.

Pur la mina jaro tarnen la Komi-
siono decidis aljugi la premion ekster-
konkurse al la Bruga Grupo, honore
de ties ora jubile°. Kaj S-ro Jaumotte
transdonis koverton al S-ro Poupeye.
khi dankis pro la honoro kaj promesis
Firman dailrigon.

Tiam sekvis la honorigo de S-ro
Vandevelde, pro la multaj servoj fa-
ritaj de li al la movado generale per lia

senéesa laboro en Gento kaj speciale
ankaii pro tinj faritaj al la Ligo, post
la milito, kiel generala sekretario.

S-ro Jaumotte legis leteron de S-inn
De Rycke, el, Gento, en khi plej kor-

tue estas sumigataj la servoj faritaj
de la Genta Prezidanto kaj li alcionis
kelkajn pliajn korajn vortojn. kaj tiam
transdonis al S-ro Vandevelde, kiu

rifuzis pli ampleksan honorigon, sim-
plan diplomon de la Ligo.

Estis emociiga momento, kiam am-

bail la Kongresa Prezidanto kaj la
Genta Prezidanto enbrakigis.

Helajn florojn transdonis ankaû S-ro
Jatimotte al S-mu Vandevelde, kit kiel
dam èeestas la Kongreson kaj kin

Ciarn helpis sian edzon en la plenumo
de liaj taskoj kaj ofte eè, per tra-
dukoj, partoprenis en la laboro de la
Ligo.

F-mu Henny De Ketelaere estis in-
vitata rediri sian paroladon de la

-- 48 —
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La Kongresanoj fotografitai antaŭ la Provin( a 11.,1.1%
Kun la Prezidanto de la L.K.K.
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antaüa vespero kaj guis pro tio rean
belan sukceson. Kiel temo por 1953a
estis tiam akceptata : « La Rua
Kruco kaj Esperanto ».

Monkolekto sekvis, kits akiris al la
Liga Kaso pli ol 1.500 frankoj,. dooi
la varbado por la Honora Kolono de
la Kongreso 1953a estis prokrastata
gis la vesperfesto.

Fotografado kaj Flordemeto

La Prezidanto tiam fermas la kun-
sidon, è ar alia Kongreso devas ankaŭ
kunsidi en la sama salono.

Post mallonga vizito de la Urb-
domo, la Kongresanaro estas foto-
grafata sur la stuparo de la Provinca
Palaco. Poste êiisj, selovantare kon
la flago de la Bruga Grupo antaite, di-
rektis sin al la monument° al la Milit-
mortintoj, kie S-ro Jaumotte demetis
florojn kaj kie (l'hg vizitis la kripton.

La Festeno

— Kaj jam estis tempo por in Cor-
net-d'Or - Gouden Hoorn », kie estis
okazonta la Kongreso a/Festeno.

Ce la bela per floroj ornamita ho-
nortablo la floroj estis ensenditaj
de F-ino Thooris, — sidis S-ro Jan-
motte, kun dekstre de si S-ino Pou-
peye, S-ro Soyeur kaj S-ino F. Staes
kaj maldekstre S-ino Plyson kaj S-ro
Poupeye.

Citsj guis la bonegajn mangojn. Sur
la menu° estis menciataj : Salmo en
gelatenajo; Tartara saisco; Krem-
supo a Argenteuil »; Pasteéeto kun
fungoj; Rostita bovidajo laü Viena
maniero, Terpomoj fritajetaj ; Kuko
kaj èiuj volonte atestos ke êio estis
perfekte organizita.

Ce la toasta horo, la Kongresa
Prezidanto trinkis je la bonfarto de
la Rego kaj tiam sekvis diversaj mal-
longaj alparoladoj : de S-ro Castel
al la Sinjorinoj, kun respondo de S-ino
Groothaert ; de S-ro Morris De Kete-
laere al la feksterlandaj gastoj kun
sprita respondo de S-ro Ch. Elliott kaj

aldoneto de S-ro Oiloteaux: de S-ro
Soyeur al la L.K.K. pro la bonega or-
ganizo de la Kongreso, kun danko de
S-ro Poupeye.

Kaj preskaŭ fuj sekvis en lit plej
entuziasma atmosfero, la festado de
la Bruga Grupo mem okaze de gia
ora jubile°.

S-ro Jaumotte memorigis pri la an-
taŭ nelonge okazinta argenta edzig-
jubile° de Ge-roj Poupeye kaj, en pro-
pra nomo, transdonigis de sia edzino
belajn florojn al S-ino Poupeye.

S-ro Vandevelde, prezidanto de la
Genta Grupo, éirkaisata de kelkaj gent-
aninoj, transdonis tiam al la prezi-
danto de la Brua Grupo, belan flor-
poton, dum S-ro Jaumotte, nome de
« La Verda Stelo », metis sur la tablon

grandan, belan, ornamitan gong »

on, kiu, — flanke de la flago donacita

de « La Verda Stein » antatimilite
dailre montras al la membraro de la

Bruga Grupo la simpation, kiun ei
guas ankail ekster la urbo.

Nome de Belga Ligo li ankaŭ trans-
donis belan flotlzarbon al S-ino Pou-

peye, sed tiu lasta petis sian edzon
transdoni tiujn ĉi al F-ma Is. Van

Parijs, kiu vere plej multe laboris por

la organizo de tin êi bela kongreso.
Tio estis okazo por S-ra Poupeye,

transdoni al è iuj L.K.K.-anoj indivi-

due la laildojn, kiujn èiuj meritas kaj
kiujn èiufoje substrekis longa

do.
Sed la Bruganoj inter si volis an-

kaa honorigi unu la alian kaj la vic-

prezidanto S-ra Groothaert tre lerte

tion faris. Li ne nur legis interesan

historion de la Bruga Grupo tra tin
duonjarcento, sed ankaŭ aplaŭdigis la

nomajn de du plej malnovaj laboran-
toj, S-ro Poupeye kaj F-ino Boere-
boom, kiuj ambaii ricevis helajn me-

morigilojn pri tin neforgesehla tago.

Tiel finigis, en plej harmonia, ta-
rama atmosfero, titi i plej bone suk-
cesinta festeno.

La Festvespero

Multajn festvesperojn la kongres-
anoj jam èeestis en antaŭaj kon-
.4resaj.

Malofte nur ili havis okazon vidi
tiel bone prizorgitan programon

Unue la Brua teatra sekcio prezen-
tis teatrajon lafi nacilingva teksto
S-ra H. Vrielynck : 	 La Historia ne
plu rekomencigu »,.. kaj en kin la his-

torio de Brugo .kaj tiu de la Esperan-

to-grupo de tiu èi urbo estis tre lerte
iniksataj.

S-ra Jozef Decoster estis studento
kaj esperantisto, kiu tre dece plenu-
mis la rolon de la parolanto, kiu devas

fakte prezenti la tezon.
Li trovis en F-ino Vol. Van Parys

tre simpatian korespondantinon, kiu
fine lin honorigis per vizito. Kaj S-roj

Groothaert, Verplancke kaj Carlos
Braet zorgis por la prezentado de di-
versaj reprezentantoj cl antaisaj fera-
poj : arbarestro de Flandrujo, meze-
poka komercisto kaj centjarulo.

Estis artplena prezentado, kin guis
tre merititan sukceson.

La teatra sekcio de « La Verda
Stelo » el Antverpeno prezentis siavice
du teatrajojn :imite, skeèon de F-ino
Hélène Hofkens : « En Venecio ».

Tiu èi senpretenda, sed tre amuza
ludo havis la saman sukceson kiel,
pasintan jaron, la verketo de la sama

ailtorino : « Leciono en la jaro 2000 ».

S-ro Peelman parole kaj kante

aplaildigis sin, dom F-inoj ,Meule-

Aula kvadrato : La Kongresa Prezidanto,
..Iiileanta Grupo, S-ro Posupeye.

(Pronletionata de • Brugse

Jourootte.

Courani i,)
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N-ro 4a

Paso post Paso en Esperanto 5.

mans kaj Henny De Ketelaere. S-ino
Bernaerts kaj S-ro Aalders prezentis
fremdlandajn geesperantistojn : angli-
no, finnino, svisino, franco... kiu ser-
is kongresamatinon, dum S-ro Iluhert

Peeters estis amuziga nigrulo.
Poste venis la tre bela kaj emociiga

« Bietje » de Maurits Sabbe, en la bona
traduko de D-ro Van der Biest. Tiu
d teatrajeto estis jam prezentata an-
tafi multaj jaroj, diversfoje kaj nome
kun profesiaj aktoroj, kiel F-ino Mar-
guerite Bertryn kaj S-ro Jef De Wae7
genaere.

Estis iom riska por teatramatoroj,
kiuj neniam ludis antahe teatrajojn,
iri al Kongreso kun tia program°.

Ni diru tamen ke S-ro Roger Jan-
motte. kiel Jean Baptiste, S-ro Jules
Verstraeten, kiel Paêjo Monne, lia
frato, kaj F-mu Clara Peeters. kiel
Bietje, lia baptofilineto, prezentis la
teattajon en plej bonaj kondièoj, kaj
ke tin èi lasta, kiel la aliaj, plene
meritis la florojn, kiujn S-ino Jaumot-
te havigis al i kiel personan honor-
igon.

En la Belga K■oniko, uni trovos
kelkajn pliajn detalojn pri la prezent-
ado, kin okazis de tin verketo en
Antverpeno mem.

Kune kun tinj ti geaktoroj bruaj
kaj antverpenaj ni gratulas la ge-
afitorojn S-ron Vrielynek kaj t--mon
flofkens ; la suflorinojn, nome tiun ti
lastan kaj S-mon Vrielynck. kaj F-mon
Meulemans, kin malantah la seenejo
zorgis por la klaveenakompanado...
kaj aliaj detaloj.

Vizito al la lumigita Bruto

Kaj akurate je la deka la aplandoj
estis rekompencintaj la ludantojn kaj
tiuj tiam foriris, en la nokto, por pie-
da kaj poste hoata vizito al la lumi-
gitaj kajoj kaj konstruajoj malnovaj
de Bruto.

Tio ne bezonas raportadon. Ciuj
multe guis la belajojn jam konatajn,
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sed tamen pli klare videhlajn de Bru-
go la ntortinta, kin nun vere kvazaii
renaskigis el siaj cindroj, kiel la Fe-
nikso, kaj khi aperis al tiuj pli viva,
pli hela ol iam.

La Lunda ekskurso

Kaj lunde matene belaj ahtocaroj
atendis éiujn sur la Granda Placo
kaj komencigis bela veturado lah la
pentrinda Damme al Knokke, Zoute
gis la nederlanda landlimo, kaj poste
al Zeebrugge, kie oni vizitis la mar-
havenon kaj kie oni haltis duinnto-
mente.

Tiam sekvis la lahirado al éinj
marhordaj lokoj : unue gis Ostendo
kaj poste is Nieuwpoort, kie, en la
Hotelo « Belle Vue ›, okazis la tag-
mango, bone prizorgita. S-ro Jaumot-
te; kiel Kongresa Prezidanto diris tie
Ci lastan dankvorton al la Bruganoj
pur la bona organizo kaj la tiel afabla
akcepto.

S-ro Putt peye dankis, kaj post kiam
oni estis iomete kune kantintaj, li an-
tahenkondukis sian karavanon. Lati
Oost-Duinkerke al Koksijde, al la
ruinoj de la Ahatejo en la Dunoj,
kiujn oni vizitis, kaj al De Panne kaj
Adinkerke, kie ni estis akceptataj en
la instalajo « Meli » de malnova sain-
ideano S-ro Ghesquière, kin montris
la eksposiciojn. la zoologian gar-
deneton kaj la diversajn amuzajojn de
tin èi entrepreno.

Poste la karavano iris al Veurne
kaj, la h t'iistel, al Bruo, kie okazis,
kiel dam iom melankolie, la disigo.

Sed éinj, la Bruganoj kiel la vizit-
intoj estis kontentegaj pro la helaj
kune pasigitaj tagoj kaj la plena suk-
ceso de la 36a estos tre certe la plej
bona garantio por tin de la 37a pur
kin jam enskribigis 66 memhroj en la
honora kolono, kiwi ni presos en la
proksima numero, kune kun la nomoj
de la lastaj aligintoj al la 36a.

B. E.

Ni en nia ekzerco pristudis la
11, 13 15 kaj 17 de la e Fundamento
de Esperanto 	 Ni klarigis al ni
dufoje la uzon de la « n » de klareco.

Ni ja lernis dum nia elementa Es-
peranto-kurso, ke oni uzas la « n de
klareeo

A. por indiki rektan komplementon •
li amas siaN patroN

B. Ce lieus° de prepozicio, por indiki
-- direkton, almovon : mi iras
ParizoN (al Paris())
li iris en la ĉambroN (al en la
èambro)

— daton, tempodifinon
25aN 	 aiigusto.
mi venos vendredoN

3- --- da ii 	: mia voile() daefros
tri sema jnojN

— mezuron, prezon, k.t.p.
tiu libro kostas cent frankojN.

* * *
Ni nun devas aldoni kelkajn aliajn

sciindajojn pri la e n » de klareco
le Fakte (krom en okazo de rekta

komplemento) oni do usas la « n » de
klareco anstataft uzi prepozicion. Ta-
men ni èiam pensu pri la fakto, ke
« n » de klareco povas trovigi apud
prepozicio, êar uni ne uzas iun duan
prepozicion

Fikz. Li iris en la eambroN a nsta-
ta(' Li iris al en la èambro.

2e Car la prrpozicioj AL kaj e IS
enhavas en si la sencon de almovo,
de direkto, oni neniam usas « n » de
klareco post ili

Ekz. : Mi iras al Parizo ztù 	 Mi
iras ParizoN
sed neniam : Iii iras al ParizoN

3e Oni do devas meti nerektan kom-
plementon (kun prepozicio) en aku-
zativan formon, ne usante la pre-
pozicion

Ekz. : La knabo °lieus siaN patri-
noN anstatah : La knabo obeas
al sia patrino

4e Oni ne povas fari tion, se oni,
en la sama frazo, havas ankaii veran,
rektan komplementon.

Se do unuflanke ni povas skribi ail
diri

Li pardonas malamikoN anstataŭ
Li pardonas al malamiko ni aliflanke
devas skribi

Li pardonas al malamiko liajo efrit-
cloja

kaj nemiam : Li pardonas malami-
koN liajN ofendajN

5e Tamen, kiam temas pri akuza-
tivo pro almovo, tempo, daiiro,
ni povas trovi tiajn komplementojn
kune kun vera rekta komplemento

Lkz. : 1,i metas la CapelUN sur siaN
ka poN

6e La akuzativo post « kiel 	 por
novuloj ofte estas problemo.

Stifieas ke oni pripensu unoinentoa
pri la usta signifo kaj oni facile
scias kion fari

Ekz. : Kiel prezidanta li ordonis ke
oni organizu feston

En sia kvalito de presidantO,
li ordonis...)
Sed : Oni elektis lin kiel prezidan-
toN
(= Oni elektis lin, kiel oni elektas
prezidantoN)

Ekzerco : le Legu la § 19, 21 kaj 23
(lasta parto de 4: La Feino •5>) kaj



denove klarigu éitifoje la tizon de la 	 3e Post du ail tri semajnoj, jam
« N » de klareco.	 revidu kion vi studis antaile pri la uzo

2e Faru same pri la § 18.	 de e SIA
I l. S.

VERDA SEMAJNO

Pro decido de la administrantam de Rega Belga Ligo Esperantista, la
diversaj grupoj kaptos la okazon de la VERDA SEMAJNO, kiun ê iuj organizos
je la sama momento, por tutspeciale propagandi por nia lingvo.

La êiutagaj ĵurnaloj ricevos de nia gazetara servo specialajn komunikojn,
sed la grupoj per paroladoj, komencigo de kursoj k.c. helpu kiel eble plej multe
al la sukeesigo de tiu VERDA SEMAJNO.

AN-WER PENO

Esperanto-Grupo « La Verda Stelo »

( Poilée/in:micro : 72(3.54)
Let ottli le triait). S-iiio R. Leeat parolis

pFi • Bille:lisent, kaj Esperanto ». i ire lerte
klarigis la celon kal evoluon de -c 13altaismo »
kai skizis tian n'Ion rilate al Esperanto.

Irian tikazis la inaŭguro de la grupa
'Iwo en la kadro Jr anitiza vespero. Multaj
membroj ĉeestis. Lion S-ro Jaumotte n'allonge

kial Verdet Stelo ne ankoraŭ pose-

dis ilagon kai nun t in akiris riant: al la
instiga laboro de la festestrino F-ino H.
foussaint. Si tute sala verkis belegan (lagon.

pendas ée la muret. Li clonatis 411

Octroie). pro ickli ei per kortuaitaj vortoj dankis.
La anniza pana de tio vespero catis Ire rimar-
kinde prizorgata de S-ro Bulleux.

Jaŭdon. la 22an. S-ro lute-sotte
klarierinte gvidis tutan karavanen de espe-
rantistoj tra la urba parka. kie okazis la Rata
Kruca turion, de usina helpo k.j vundilegado.
Tre sukce.splena iniciato precipe je propa-
panda vitipunkto por nia ligie°.

La aan S-ro Van Eyncle denove prezentis
al ni interesajn [damai kun la surprizo de
unir semblai«) ire :items, de la ĉeestantoi.

La 3oan, okazis la solena diplonalistiono
al la 9,Clernintoi de la printempa rivent-nia
kurso.

F-jais De Keyser tre rimarkinde. nome de
la lernintoi. dankis la prolesoron-prezitlanton.

S-ro Mar. De Ketelaere poste vanne

elankis lin ankaŭ nome de la grupo. S-ro
Verhoeven Mimais tre, 'erse plierais, poezia-
jojn. Finci Hafkens parolis pn la kan

si idistaj de L 	 internacia muzika kookorso
ile Sin 	 ro

Spertoj

anujant
Dion la .511., de majo, lu tan kaj iéti d«,

junio. nia grupo vigie partoprenis al la
Nacia Kangreso en Bnito pri klu uni jitwas
Ire; ph detalan raporton je alia loko.

La riait tutspeciala vespero estis organizata
en la sitIono « Cecil s. Van Aneveldestraat.
par mit prezentacio de la teatrajnj « En Ve-
necio •. de lielene Floikens, kaj c Bietje s.
dr M. Sabir. kiuj jasa estis ludataj dum la

se ia Kangresa en Iinsto. Tiamaniere la
tirkongresintoj povis ankaŭ titi It. plezuron
tiuj teatrajoi. Samtempe F-inoj Van der We-
ken kaj H. Holkens, S-roj Sielens kaj, Peel-
man raportis pri la tri eeftagoj, kiujn ni
trapasis en Bruto. Dankvorto de la Prezidanto
kaj Iloroj rlonacatai al I: ino (1. Peeters. kit'
hel gracie luths la rallia de c Bietje s kan
k ¶sli 	titis. Ire 	 vesperon. pro kiu
kunhelpintaj. sur kai enaldnlaŭ la scenejo in":
nias laŭdoin.

La san. S-ro Balleux enkonclukis diskut-
vesperan pri • La gronda purigado La
aktualeco de tiu Irma igis plurain mem
brojn partopreni en titi diskuto, k0 montris
ke la opinioj de la sinjorinoi kitj sinjoroi
malte diferencitas.

La .20an, la verdstelanol huis sian ĉlujaran
viziton al la arelverperta kermrso kai ui s
agrablan vesperon.

Dimanĉe la 220n. tuta aŭtoĉaro kun bon
burnorai meteihroj faris agrablan surpriz-
ekskurson tra la antserpenit provins-o. La &f-
iel(); estis vizito al lit frenezulejo ile Geel,
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L, lesta ,,ekvantaro en Niehteno kaj je la ve-
pero. sub gviciado de S-ra Jaumolte. vizito al

la faltriko c. Usinas ». kie oni ialeikits

sterkajoin kai kie poste en lit olicejoi la

partoprenantoj estis akceplataj kaj regalatal
gal ĉampanvino. Ce speciala toast° je
fart° de S-inca Jainnotte. S-ra Verstraeten
naine cleĉiuj ĉanne (kalis la afahlain gegast-

ignestain. eitt kanservos lmrssts, memoron pri

tiu tlimariEo.
Léi .27an, esti, Final() teoria ekskurso Ira

urbo Lm L. 4-41 al la tasko

(I, gvidarlo frenichiloj tra Antverpeno.

Programo de la venontaj kunsidoj

Ciuvendrede en .« Witte Leetm », Frank

rijklei. if' la 20a 30

..1ŭqusto : IR sari parolata jurnalo la

San : Libertempaj raportoj : la slan : pro

la festotago ne okazos kanveno : eventuale

ekskurso : la 2.2an : raporto, pri la l'niver-

sala Kongreso ro Oslo : Id 2555sn :

psi raportoj.
Srpternbro : la 'pin parolata jurnalo

la 1 2an : Parolado de ro >I. Jantnotte pri

. Remo, antikva. religiit kaj mocierna ; la

t.tan (iiimunee) : ekskurso al Gento g.i(Lita

S-ro G. Vermandere (eventuale aŭtobuse):

I, toast : Promenado tra la urbo, gvidata d5-
S-inn Bernaerts: la eau) : Amuza Vespero.

gvitlota de G-rai De Naeyer.
Ofeerthro r la 3an Parolata jurnalo.

Ni atentigas pri la malferniu dr DM ti

elementa ktsrso tn, .-eriajne la i_gtes de sep-
tesuhro en la lernejo d Bclgklei. Sed spe-

s -Pola cirkulero ankoraŭ ',lentigos pri e.

RRUei0
Bruga Grupo Esperantista.
(Poileettnomero : 48.33.35)

I.a lasta monato antaŭ nia nana kongreso

rstis pleiparte uzata al tin preparo. ankaŭ

parle), de la maniai konvenaj estis dediĉata

al la provludado de le kongresa teatrajeto.
Tiam sekvis tiuj mernorindaj Pentekastal

tagoj pri kiuj estas detale rapartata aliloke.

Sama raportado okazis. kompreneble

dum la unua postkongresa Laveur) de, la .;a

de jurtio. kiun ĉeestis ankaŭ Sro Eliott, el

Croydon. Duni tin de la 1 as de pinio, estis

reprosata esperanta kartludado kaj dom lits

de la sa de junio. kiu escepte ne okazis en
la siclejo. su-cl en Talairin s. S-ino Vrie
Ivack-Hubredat bonege refaris sian konaresari
parolation pri c Esp. kai Turismo Sparkeiset
por la venontjant natia kongresa estis r«,or-

ganizata. LH istenveno de la 24a de junio estis
clediĉata al esaerantai Liang kaj dam tio

Je la en rie julio, S-r G. Groothaert esprit,s
ribose antaŭlegis la I AltentInnedluaReùin5(:

Astrid. tekston rie 

li tradukitan _in sol

post nur anis jaro sla esperannsteco.

Programo de la venontaj kunsidoj
Ordinant kunveno : ĉiumartly. je la 20a.

en sa sitiejo : 	Gouden Hoorn - Cornet

<1.0r 	 Simon Stevinplants.
Septemliro : /an : Parolata gazeto 9an

Moirerait) kai unua leriono de nova kurso par

komenciinlai.
Cite grupano "Manu sian personan propa-

gancion al la bana efiko de la prisions kon-
.gres° par alkonduki novait] gelernantojet.
Ir lit 21a baro r l'ortretlitclado.

La Mina hom de iu sekvanta Liment)

estes decliĉata al leriono de la nova Lugo.

La ĉi-suba magnum kans ernas do la Juan

Tsar-on
itrian 	 Kartludado : 	: Hurnorajoi

Kant() vespero.

M'ohm r 7an : Parolata gazeto r t _jan

l'ortretludado r han 	Legacin de teatrato

28an : Koala sespeto.
Dune oktabro nkazos la allas hala fk la

nova vintra sezono. l..a dato estos fiksata pli

postes.

BRUSLin
Esperantista Brusela Grupo.
(POŜteeklittitioro : i 2.50.48)

La kunsidoi okazis regule Lei estis konten-

tige sizitataj.
Kelkaj prelcgoi estas speciale rintarkinclaj.

S-ro Swinne parolis la slan de main pri

«Militrezistantoi ». Li pritraktis la temon el
diversaj vitlitunktoj (religia kaj lilozufa). Li

montris ke tiel tenu, estas ver«. sociala pro-

blreno. Lu estas diversmaniere komprenata
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ée kelkaj popoloj. Post la fino <li- lui .ere

Ire interesa preleg'o ekestis vigla diskuto.

Plue rimarkinda estas la 'n'Ire., de S-inn

Elly Stucs, parolis ln 2han de niait, pri

.4 Darnme mi la XVa jartento kaj hodiaŭ •.

La prelego estis speciale interesa pro la Fakto,

ke ekskursu el Datante estis ittaagalii vs, la
kadro de la Britiin kongreso.

q-a de kali° (-Ais destinita al le rancir-
to pri la land:, kongreso en Bruita.

okazis la tban ii juaio prelrei,

F-ino Kestens pri malnova Bruselo. Titi poste
la grupo vizitis sub la evidado de ring Kes-

tells malnovan kvarialon de Bruselu, kaj la
promenado trovis sien finon en niera& kun-

esta mn ege malman trinkeio,

lamait tjiasc,t tla s Krieken-Latilbit 	 Lai gaie
L.:1 diode.

Einfine clevas esti menciato In pertektiga

Lune. (le S-r Vender Stempel, kiit nkazis la
26nn d, litait, kid la .13an rie Pink,. Ci
estis la lasta frelata, VII iilt :WZ011t\t, kaj nia
kont (tank° iras al nia fiel sindonenia si 'cle-

aan S-ro Vander Stempel , ku senbrue kaj

modeste éiani plenumas sian latturon, fiel
kontribuante al la progreso de niaj urinent-
broi. donantr parion de sia Lino. Nome de
la grupo, la prezidatito transdonis al li Iii,ron

kiel rekompencon ri.- lia laboro,

Programoj de la estontaj kunvenoj
Cioloodr. ir 10 II. jo. Ejo : s Brasserie

SI-Martin s, Place clit Grand Sablon, 38 ,
Grote Zavelpleiii.

J uur, : La 'an. Pan-data Ĵurnalo : la

S-mu Ernst e Novelo 	 la 2 t ari, Nacia

Festo, ne okazos ktinverm la 28e 1, S-ru Ver-
dier Seiencai kuriozajoi

Aŭgusto : La 4011. Parolata jurnalo: la

tien. S-ino Ell Stars : 	 Vespero v:

(limanĉon. la t7an, vizito de la Eksperi-

menta Batanike Cardent, de la Brusela llni-

versitato. Kunveno je la 1.4a. Ch. de VVavre.

1850 (tintai Rouge-Cloitre - Trou tij .15. 31.

35); la itzlatt. S-ro Vander Stempel :

stiFeroj de grande scienculo v; la 25an. ro-

portoj pri In Universala Konereso en Oslo.

Sente:nitro : La tan. Parolata 	 ;

8an. S-r Jacobs : e Nove Universel° Kehl,

ANONCETOJ
— S- r.. Allaitait) .Alses de Almeida. rua

Caelés. 203, Belo Horizonte, Brazilo,

fraŭlo, deziras itilediméi ideojn kun gefraii-

loi. Skribas (-speranti', angle, 	 rance. larde.

Iiispane kaj portugeze.

— France esperantwn deziras korrspandi

ken belga esperantisto kio interesiéas pri la
lingva demanda en la eŭropa armeo.

Li skriloi .1 S. 1ro ...éon Agouriine. adminis-

trateur de liane classe. S.P

bon. l'iancttio.

	 ■•••■■•■■

il stro • f) ro Kelliftelleer$ :	l'ri akvokulinro

(preparo al la vizito de la Ln, 	 septembro):

!l'aimée-in, la i 'an. vizito 	 Botanike

stil do Leo Errera: luon pot) je la 1 I a. A% Paul

leger, iS (Solkos(11): la 13an. S-ro Everaerts

• I it (-suinte) de niaj pensionoi refus cenigate

se...L, .tien. S- mno Stern : • Alfons.',
Daudet .; la c.qmi, S-ro Verdier : 	 Vizito

111110 • .

El la Esperantista Familio

NFKROLOGO
Al Sinjoritioj Viane-Vande ,i 13erehe k.i

rida.; membrinot

de la Biliée Guam, ni prezentas plej sin-
cerise' kondialencojn. pro la morio de ilia Lama
patrino.

Ni eksciis pri Io morto. la 2.rpin de majo.

de 1-" inn Estelle Dubois. cl Bruselo. Car ai

estis ankoraŭ juna en nia movado, ni ne
Lavis la plezuron malte korsi. Ni tarnen

konservas ln memoron de Ire *enfila persono.

Al kaj gepatroj kaj familianni, Reért Belga

1 .igo Esperantisto prezentas siajn tre sinee-

rajn kondolencojn.

GRATULOJ
Pro Tt eéa Ordorio, S-ro Roger Inumotte

promociis, ekde la la (le junio, kaj iĝis re-
m-na subleŭtenanto. Niait' korajo gratillojr,

al la nova alaire.

Plej sincerajn grataloin al G rol R.

gernembroi (le e La Venin Stelo

okaze de In 	 fie nepino Linde (2 tan

(le majo 1952a).

LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAĴOJ

Por viaj esperantajoj,
1.broj, insignoj k. c.

Belga Esperanto
26, Oostenstraat, 26

ANTVERPENO
aniecd, havigos al ni naciiingvajn lihrojn.
!m'ovin kaj gazetojn. kaj ĉiu5pecan

5kribmaierialon.

BRUGGE 	 BRUGES

Hôtel du Cornet d'Or
2, Simon Stevinplaats, 2
Centra situo - Moderaj prezoj

— Moderna komforto —

Sidejo de s Bruĝa Grapo Esperantista

	 Tel. 314.59 	

G. FAES
16, Schoenmarkt, 16

ANTVERPENO

Por via MUZIKO.

RADIO kaj GRAMOFONO

BELGA ESPERANTO-1NSTITUTO, 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-

izajoj. — Prezo : 70 fr.
Ankaii êiujn aliajn Esperanto-eklonajojn  oni povas mendi ée Belga Esperanto-

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

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

D. esperantaj marieol

TABULO, por lernejtabuloj; KATOKULO, por signalvitroj.

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

CIUSPECAJ VOJA00.1 AL CIUJ LOKOJ
— Vojagkartoj kaj rezervoj por Fervojoj, Aviadiloj kaj Sipoj.



BELGA ESPERANTO INSTITUTO Koopera
Societo

F. 	D r(, 1.. L. Zamenhof , 1839-1917. Ailtoro 	ranto ), Oostenstr. 2(), Auto erpen. Prezo

_,-•=2 de Esperardn. 	 Reproduktajo sur poŝtkario, 	Fr.	 La sauta bildo estas havebla kiel

	= de la' bildo de nia Majstro pentrita kai clona- 	vera fotografajn. Prezo : poilkartformalo : Fr.
E-

	cita al Internacia Espcninto-Muzeo, Wien. Je 	 o.— 2j .1( 	cm., Fr. 65,—; 50 x 40 cm..

	artpen test° Ach. Rentas. Eldono s F-,1- 	I -r, i on.
F.:

-...2111111111 111 11111111111111111 111 11111111111111111 1111 1110111111111111 111 11111111111111111 111 11111111111111111 111 1111111ffli111111 1111 1111111111111111 1111 11111111111111'::
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7-- REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezalt,110 : 1)-to P. KI- \ 't'ENFERS. loti. rue General Lotz. Uct-le-Bruselo.

Vie Pr-Prao:lia : S-ru I. -JAUNIOTTE, 44. venin, De Bruyn. \\d'IWO, A rd vrrpen...
,= (.en	 rterea .71earetaria : S.to I I. SIEI _ENS, Hoio erstraat, t 	Antverpcno.

■•■•hretorio : S ro Jose' h S()Y1:1:k. (I 	du Chène, Sentine.
Kosistino S-ino J. PLYSON. 185, rue Jourdan. Saint-Gilles-Bruselo.

;"i KOMBINATAJ KOTIZOJ_
Rega Belga ligo Esperantista kaj Universala Esperanto-Asocio

B. 	 C.
F. 	 E-=. 	 I. Sionpkt tneraltreco (calta-vas aternhrecon al la loka Grupo .— 	=
E 	 =_
E--_ 	se eluislos — ,il la Ligo kal al la internacia organizajo: 	= =
= 	 =
-.:.-- 	 rajligas ricevi la- nacian gazeton e Belea Esperantisto . 	=

Uj ln internarian kuponaron por servoj) ... ... ... . 	25,— 	50,— 100,— =E
Fairailict membru (saine. escepte la gazeton) ... 	50,— E

E.
II Neraliteco bon indivi(Iu« alita al Io internacia organizajo • =—

E-
n) Mernbro huit larlibro : kiel sitnpla Inembro: ricevos kronte FE

=

	la Jarlibron kaj g ian aldonun ... ... ... ... ... ... 	75,— 	 100,— 	 150,—
	h) Mendiro Alumartia : Lel membru kun Jadibro: ricevas	Fi'

=

	kronte la nionatan internacian gazeton t Esperanto . ... 	165,— 190,— 240,— 5

c) Membru Subienanto : kl membru ahonanto: pagas pli
altan kotizon por helpi la movodon 	.• • • • • 250,— 975,— 350,— :=

Ill. Honiara:da Membru ntentvole altionas :Inclinez 15 fr. al sia kotizo. speciale por helpi al 5
R. B. L. E.

l'autt ai vin loka grupo; se ne rkzi$tas. al poŝtêekkonto 1117.67 de Rda Bel.ga Ely()

7.cperanliela.

Karletoj (êis i8 j.): B. Junuloj (gis 21 j.): C. (11

E

==

-E-
=
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