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Nia Beneluksa Esperanto-Kongreso
Per tri linioj, sur la unua pago de la antaCia numero de nia revu°, ni informis

nian legantaron pri la fakto ke la proksimjara kongreso ne okazos, kid antaŭ-
vidite, en Lieeo, sed.en Antverpeno, en la kadro de granda Beneluksa Kongreso,
al kiu estos invitataj éiuj esperantistoj de Nederlando, de Luksemburgo kaj
de nia propra lando, el kiu ajn regiono ili venos kaj al khi ajn asocio ili
apartenas.

Intertempe, la administrantaroj de la diversaj Ligoj kunvenis aparte kaj
per delegitoj, kaj ili jam prenis diversajn gravajn kaj unttanimajn decidojn, kiuj
permesas, ekde non, la plej belajn esperojn.

Post generala aprobo de la Ligestraroj, Loka Kongresa Komitato estis
kumnetata en Antverpeno, sub prezido de la subskribinto. La konsiston de tiu
éi I..K.K. la leganro trovos sur alia pago en tin èi numero.

Per unuanima akordigo ankaü, estis decidate ke la tri asocioj, kiuj estas
interesataj en tin éi organizado, havos, dom la Kongreso siajn apartajn kon-
resajn laborojn : Por Belga Ligo do la tradiciajn laborkunsidon sabate kaj

solenan kunsidon dimanèe. Tiuj (.1 kunsidoj estos estrataj de la Liga Prezidanto,
helpata de la administrantoj kaj funkciuloj de Belga Ligo.

!Junte, la aliaj Ligoj kunvenos aparte por diskuti kaj aranei proprajn
aferojn.

Aliflanke, estos diversaj komunaj araneoj. Ni pensas pri malferma kaj
ferma kunsidoj, pri akcepto en la Urbdomo kaj pri komuna Festeno.

La tri I.igaj Prezidantoj rezignis prezidi, lailvice, tiujn diversajn arangojn,
kleI unuavide simpla sugesto povus antaŭvidi.

Kaj è iuj tri akceptis ke S-ro Theo Van Ciindertaelen, nun vicprokuroro
de la 'Reeo en Mehleno, sud kit', — dum jaroj kiam li estis advokato en
Antverpeno — estis la vicprezidanto de la tiea 	 kaj khi plenumis diversajn
funkciojn en Flandra Ligo, prenu sur sin la gvidadon de tiuj komunaj arangoj.

Siaflanke, la nederlanda Asocio L.E.E.N. akceptis reprezentigi sin en
la Loka Kongresa Komitato, khi generale estas kunmetata el kunlaborantoj,
kiuj logas en la regiono kie okazos la Kongreso, de S-ro Mabesoone, por helpi
al solvado de problemoj, kiuj pli speciale interesas niajn nordajn amikojn.

Cie estis do farata kaj jam kunigata por certigi la sukceson de titi éi
Kongreso, al kiu jam aligis cento da membroj, je la momento kiam ni skribas
tiujn éi liniojn.

Tin unua cento estas gis nun trovata en la rangoj de la nialanda esper-
antistaro. Sed trans la Moerdijk -nun ankaii komencieas la aliga laboro kaj
ni fidas, ke la mina baldaü, envenonta informo, kin atingos nin el la Nbrdo,
indikos al ni ke la montrilo staras en la •bona direkto kaj klare montros ke la
Kongreso 1953a estos vere Beneluksa Kongreso, kiu kunigos multnombrajn la
samideanojn el la plej diversaj regionoj de la Malaltaj Landoj èe la Maro.

Maur. JAUMOTTE.

REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
106, rue Général Lotz, Bruselo
— ASOCIO SEN PROFITA CELO —

Statutoj : Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad, n-ro 115, 27 Junio 1936.
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La L.K.K. por 1953a Alvokas
Oficiala Komunikajo n•ro I.

La 37a Universala Kongreso
Brila sukceso

NIA HONORA KOLONO 1953

Estas tradielo ke jam duns la Kongreso

enskribas la alifgantojn al la Kongreso ck In

serkonta jaro.

Astkaŭ en Bruo tin okazis kaj ni pu.hlikig-

as el sube tiun honoran kolonon de Belga Ligo.

kiu estas jasai la plej bela garantianto de

sukceso de nia Kongreso *631 en Arstver

peno

t. S-ro Otaries Aalders (Grobltentionk

2. S-ino l eo Bernaerts-Taussaint

(:■1)tverpetto) : 3. S-r Arthur Bouquet

(Brugge) : 4. S-no Léon Broei ; 3. S ln()
Breret-Vermeire (Nietarpoort) : 6. S-ro lier-

tor Castel ; 7. S ina Lucy Castel (Ganslm-

ren); 8. S-ro Joseph Decoster: 6. Sinn
Cecile Dec-aster (Si-Anuries) ro. S-ro Au.

eust Dr Groef (Antrerpeno) ; s 1. S-inn

Jeanne De Honnit (Antverpeno) ; 12. S-ro

Oslo, la 2an de Afigusto 1952a, goja
atmosfero, flagoj, eksterurhanoj, ek-
sterlandanoj, e iuj sin miksis goje pro
la festoj okazontaj je la okdekjara
naskigdato de la rego.

Sabate, je nia alveno, la akceptejo
jam funkciis. Kiel kutime, oni devis
mule viziti la kasiston kaj post ordigo
de propraj kalkuloj kaj kon kontrolita
membrokarto oni recevas la kongres-
paperojn kaj antatimenditajn biletojn;
aparte oni ricevis la neanstataileblan
balkarton.

Robert De Kegel (Charleroi) ; I -). S ro Da-

vid Derneulenaere (Bruce) F- issu Paula

Demilde (Brugge) t5. S-ro Jean Desonay

(Spa); 17. S-itto Artels Cruslet (Gent); 18.

S-ro GeOfees Groothaert ; 19. S-inn Jeanne

Gro,411Hrrl (Bnititle) ; in. F- ion Hélène Flot-

kens : 2 1 . F-ma Mathilde Hollens (Antver-

petto) : 21. F- iras Maria Jacobs (Borgerhout)

23. S-ro Maurice Jatimolte ; 24. S- mu Mar-

guerite Jautnotte: ij. ro Roger Jauloot-

te (Wilrijk) 26. Sino Diny Kempeneers
27. [)-ro Paul Kempeneers (Licele) ; 28. F- mn

Mathilde Kestens (Bruseln); 20. Sinn Renée

Li-rat (Antverpeno) ; :so. 'F-ino Jeanne Lo-

quet (Wilriik) : 51. S-ino Livine Merckx He-

rinrkx (Borgerhout) : 52. F - ino Fade Meule-

tuons (Wilrijk) : 31. F-loti Elsa Nat hier-

eaele : 34. F-mn Juliette Nachtergaelr.. (Gent):

35. F-ino Sintone Ohozinski (Linde) ; 36.

S-mu Julia Plyson (St-Gilles) : 37. S-ro Char

les Poupeye 38. S-ino Gabrielle Poupeye

S-ro Kart() Ponspeye: Io, F-ino Yvonne

Poupeye : 41. S-ra Marcel Ponpeye (Brug-

g..e) ; 42. S-ino Ilenriette Schaats (Artiver-

petto) ; 	S-rp Joseph Soyeur (Seraing)

S- ino Fdieie Staes -Vandervoorde ; 45.

S- ino Elly Staes (Koekelberg) ; 46. F iras Hea-

nette Toussaint (Antverpeno) r. S-ro Geor-

ges Van den Bossche (Antrerpeno) ; 48. S-ro

Clotaire Vandevelde ; q. .S-ino Mammite
Vandevelde 50. S-ro Paul Vandevelde

(Merelheke) ; 51. S-ro Jean Claude Van-

I.a interkona vespero okazis en la
« domo de ingenieroj .» kie, la kon-
gresanoj disponis pri salonoj sur du
vastaj etagoj. Retrovo de malnovaj
ainikoj (kelkfoje forgesitaj), kisoj,
manpremoj, êio kontribuis fari de tia
vespero, veran sukceson.

Dimanée je la nafia matene, okazis
la katolika diservo. En la pregejo St
Olaf, lia èefepiskopa Moto en plej
pura franca lingvo, deziris al ni bonve-
non en Oslo kaj sukceson al la 37a
kongreso de Esperanto. Pastro Ludwig.

der...torde (Bruselo): 52. rira) Elsa Van der

Weken (Antverpeno) : 55. F- ma Isabelle Van

Parys 54. F-ino Yolande Van Parys (St-

Amines) ; 55. S-ino Brigitte Van Wanseele

(Getito) e. s-,4, Léon Van Wassenhore
37. S-ino Maria Van Wassenhove (Bruo)

58. S-ro Jacques Vermeensch (Bruo); 59. S-ro

Jules Verstraeten (I loboken) ; 6o. S-ro Flo-

rent Verni:socle : 6*. S-ino Leontine Ver-

plancke (Bruo): 62. S -ro José Weyn: 63.

S-ina Marguerite Weyn (Bruselo); 6.1. F-irso

Clt-sra Peeters (Antverpeno) : 65. S-ro lienri

Sielens (Antrerpenu) ; 66. F-ino Hortense

Bv,rrape,kno(‘).Vilrijk) : 67. S-ro W. Dallez (Ant-

Lasta listo de la Kongresanoj

de nia 36a

la antaŭa suintera d 	Belga Esperan-
tista . mankis lalto pur la eito de la nomoj
de la lastaj aliéintoi al nia 5.6a Kongreso

Sro Braet. Karel (St-Kruis-Brugge) S-ro
lirael, I.00f1. S-1110 Braet-Vermeire (Nieuw-

poort): S-ro Elliott. Charles (Croydon. Angl.):
S-itto M. El, artity - Vosenaer (Mariaburg)

S ro Ciloteaux, Loc. (Croix. Franc.) ; S-ro

Maes. lienr. (Wattensrheid, Ges-nt.) ; S-ro

Ortmann, Walter (Wattenscheid. Germ.)

F-ma "'kaons, Yvonne (Nloerkerke) S-ro

Vrielynck. Hugo k-aj S-ino Vniclynck-Hu-
brecht. Y. (Brugge).

Post intertraktado inter la Nederlanda Esperanto-Asocio « La Estonto estas

nia » (L.E.E.N.), Flandra Ligo Esperantista (Fl. L.E.) kaj Rega Belga Ligo

Esperantista (R.B.L.E.) decidigis, ke, dum la pentekostaj tagoj .1953 (23an,
24an kaj 25an de majo I953a) okazos granda beneluksa Esperanto-kongreso
en Antverpeno.

Interkonsente inter la tri Ligoj, la Loka Kongresa Komitato (L.K.K.)
jam estis kunmetata jenmaniere

S-ro M. Jaumotte : prezidanto.
S-ro P. Mabesoone : vic-prezidanto.
S-ro T. Van Ciindertaelen : prezidonto de la Kongreso.
S-ro H. Sielens : sekretario.
S-ro A. Pittoors : kasisto.
S-ro F. Volders : festkomisaro.
S-ro J. Verstraeten : .propagando-fako.
Titi organiza komitato, same kiel la estraroj de la tri Ligoj, tuj ekkomencis

ta laboron, kuninetis provizoran programskemon kaj firme decidis tiun fari por
ke tiu kongreso igu ioda je nia êies espero kaj klopodo. ni unualoke devas

impona elmontro de nia forto kaj pruvo de la efiko de sana kitj sincera
hunlaboro.

La kongresontoj senprokraste aligu al la kongreso, PERE DE SIA
RESPEKT1VA LIGO. Tuja enskribo kaj pago de la kongreskotizo certigas
al la kongreskomitato seriozan bazon por ellabori allogan programon kaj pruvas
la fidon, kiun la anoj havas en niaj klopodoj.

La kongreskotizo estas
por nederlandanoj 	gold. 3,50 antait la 1-a de majo I953a

gold. 4,- post la 1-a de majo 1953a
por belgoj : bfr. 50 antait la 1-a de majo 1953a

bfr. 60 post la 1-a de majo 1953a
Geamikoj, ni zorgos pri bona kongreso; vi zorgu pri tuja kaj multnombra

aligo.
Por la 1..K.K.

H. SIELENS, 	 M. JAUMOTTE,
Sekretario. 	 Prezidanto.
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Thalmaier el Munchen, diris la meson
kaj predikis lai) la taga epistolo kaj
komparis la universalecon de la kato-
lika eklezio kaj tiun de Esperanto.

Poste, ni reiris al la kongresejo kie
post kelka tempo (tio mirigis nin) oni
anoncis ke lairnorvega lego oni devas
haltigi ĉiun trafikon en la kongresejo
ĉar en neniu loko oni rajtas nek akcepti
monon nek komerci, dum la daitro de
religiaj ceretnonioj.

Je la 11 h. 30, okazis en la stadio
la oficiala fotografado de la esperan-
tistoj.

Je la I4a, solena inaüguro de 37a
kongreso en kinejo Colosseum;
ceremonio disvolvigis jene

1^ Polonezo de Chopin por fortepiano
ludata de Franck Merrick.

2" Esperantlingve, bonveniga saluto de
la urbestro de Oslo.

3" Inaügura parolado de la Prezidanto
de U.E.A. Ernfrid Malmgren.

4" Salutparolado de la prezidanto de
L.K.K.
Salutparolado de la reprezentanto
de la norvega registaro.

60 Norvega nacia !Umm).
7" Salutparoladoj de la reprezentantoj

de registaroj; por Belgujo nome de
la ministro por publika instruado,
salutis F-ino Ohozinski.

8° Salutparoladoj de la reprezentantoj
de la landaj asocioj; por R.B.L.E.
salmis S-ino Plyson.

9° Festparolado de profesoro Ivo La-
penna, kiu akcentis la pacan ma-
nieron laü khi la nordaj i-itatoj, Nor-
veg,ujo kaj Svedujo, disigis duin
jaro 1905; tia agado kaj la rezul-
tato devus esti ekzemplo por ĉiuj
internaciaj rilatoj.

10° Kantado de la Espero.

Samtempe okazis en la urbo Osh
famaj naciaj festoj okaze de la okdek-
jara datreveno de Lia Rega Moko
Haakon VII; por ke ni ankaŭ parto-
prenti en tiu koncerto de lojalismo,

la prezidanto de U.E.A. proponis
wandadon de gratultelegruno al la
rego. Tre viglaj aplaŭdoj salmis tiun
sugeston.

La ministro de lndonezio en Norve.
gujo salutis la kongreson en sia lingv.),
tuj tradukis en Esperanton S-ino
Ranskajo.

Je la 19 h. 45, Malfermo de la In-
ternacia Somera Universitato.

Lunde. Unua generala kunveno
legado de la raportoj de la estraro de
U.E.A., de diversaj telegramoj inter-
alie de la vic-prezidanto D-ro Kem-
peneers kaj de la urbestro de W6rgl;
de S-ro Edouard Herriot.

Je la 14a, unua kunveno de la kvar
sekcioj.

Unua sekcio : Esperanto kaj eduka-
do. 13. L. komisiis F-mon Obozinski.

Dua sekcio : Esp. en scienco kaj
tekniko. B. L. komisiis S-ron Van
Eynde.

Tria sekcio : Esp. en la internaciaj
intelektaj inten%angoj. B. L. komisiis
S-mon Lefebvre.

Kvara sekcio : Esp. en la internacia
trafiko kaj komerco. B. L. komisiis
S-inon Plyson.

Vespere, je la 20a, okazis distra
vespero, kun multenhava programo
ma:novaj norvegaj dancoj; infanoj
prezentis mirindajn gimnastikajojn
ventroparolisto; .Hardanger violinisto, la
violono havas ok kordojn; fantazitdo
kit) imitis kantantajn virinojn; ;iaradoj
kiuj devis helpi trovi titolon de diversaj
libroj; blindulo kilt per la manoj C:e la
btto, imitis mirinde diversajn muzik-
instrumentojn, kaj poste atingis saman
rezultaton per hiciklopompilo.

Marde. Je la 9a matene, kunveno de
la kvar sekcioj.

Postagmeze kunvenoj de diversaj
fakaj asocioj.

Vespere je la 20a, Arta vespero; la
urba orkestro de Oslo, solistoj, dekla-
tuant° Fr. Merrick, soprano, fortepiano,

ia tuta vespero estis dediĉata al nor-
vega.muziko. Longaj, varmaj aplaiidoj
dankis éiun artiston kaj la Espero
alportis la final) punkton al tin bela
vespero.

Merkrede. Okazis la tuttaga ekskur-
so : Ni elektis la aŭtobusan vojagon al
Sundvollen, kun supreniro per kablo-
sego al rava elrigardejo. Ni guis belan
veteron kaj tute agrablan tagon.

Kunvenoj de fakaj asocioj.

Vendrede. Dua geneala kunveno
raportoj de la kvar sekcioj
por la mina sekcio raportis s-ro Ken-

nedy,

pur la dua sekcio raportis 1)-ro Ivo
La pen na,

por la tria sekcio raportis S-ro Rus-
bach,

por la kvara sekcio raportis S-ro Pe-
tit.

La prezidanto de kongreso de blin-
duloj raportis pri la lahoro kaj clecidoi
de la kongreso..

El dek landoj partoprenis 80 blin-
duloj kaj 20 gvidantoj.

e Kiel lasta rimarkinda progreso, li
t'oins detalojn rilate al blindulo sen-
braka kin sukcesis legi pere de la
rnalsupra lipo.

eu VI SCIAS?
Jen nova ruhriko. Ne superflua rubriko, ni kredas.
Grava procent° de niaj legantoj estas postmilitaj esperantistoj, kiuj ne

jam havis la okazon partopreni dum multaj jaroj la vivon de nia movado. Ili
preskaŭ nenion scias pri la historio de nia lingvo kaj de nia movado,
internacia, ĉu nacia.

Al iIi, kiel al la malnovuloj, ni volas antaŭmeti, en ĉiu numero de nia
organo, mallongan liston de demandoj, al kiuj tiuj novuloj verSajne ne povos
respondi kaj pur kiuj eĉ ne ĉiuj malnovuloj trovos solvon.

Nia celo estas, ke tiuj demandoj iu okazo por la grupgvidantoj doni
kelkajn klarigojn pri tio, kion faris unue la pioniroj de ia movado, kaj, post
ili, la same grava generacio de rinter-du-militoj; por atentigi ankaŭ la novulojn
pri multaj legindaj verkoj, en kiuj iii povos mem trovi vivoplenajn detalojn,
kiujn ili certe kun vera intereso legos.

Kaj se izoluloj, kiuj vivas for de kiuj ajn esperanta agado kaj kiuj ne
povas êeesti grupkunvenojn, interesigas pri tiuj demandoj kaj al ili ne trovas
respondon, ili rajtas, plene rajtas, sin turni al la direkcio de nia revuo.

lu havigos al ili lia respondojn.
Jen do la demandoj

I. Cu Esperanto estas la unua internacia helplingvo, khi havis publikan
vivon kaj adeptojn en diversaj landoj ?

2. Kiam aperis la unua brut-giro pri Esperanto ?
3. De kie devenas la nomo de nia lingvo ?
4. Kiam kaj kie okazis la unua universala Kongreso ?

Kiam kaj kie okazis universala(j) Kongreso(j) en Belgujo ?
t5. Kiam kaj kie okazis la Imita Belga Kongreso ?
7. Cu kaj kiam okazis Belga(j) Kongreso(j) en via urbi)?
M. Kiam estis starigata nia Belga Ligo Esperantista ?
9. Kiarn estis starigata via loka grupo ?
IO. Kin estis la fondinto de via loka grupo ?

IINC-761■1■It	



Je la lIa, kunveno de la informaj
fakoj de C.E.D.; oni decidis :ke la
speciala n-ro de Esperanto rilate al la
aütuna kampanjo aperu dum Aprilo.

Akcepti diskuton rilate al la elekto
de agi tdevizo.

Pliampleksi la gazetaran servon.
Sendado de dokumentoj al universa-

laj federalistoj sciencaj, tute simple
klei informado sen iu propaganda for-
mo.

Vespere, la urbestro akceptis nin en
la urbodomo kie devis okazi nia grau-
da halo. La tabloj estis abunde orna-
mitaj de sandviêoj diversaj el kiuj
certe, ê iuj povis elekti je plena konten-
tio de la stomako.

La urbestro ree esperantlingve dezir-
is al ni bonvenon kaj brilan balon. La
prezidanto de U.E.A. esprimis al la
urbestro la dankertion de ni è iuj. Poste
la partoprenantoj dispartigis en la
grandaj salonoj . de la ter- kaj unua
eta go, kie, laiiplaèe ()ni dancis
malnovajn èu modernajn dancojn.

La prezidanto petis momenton de
silento kaj legis danktelegramon de
Lia Rega Moto responde al nia grattd-
telegramo. Estis momento de emocio
kaj poste de bruaj aplaüdoj.

Sabate. Maigre" ke tre tnalfrue finis
la halo, la salono kie okazos la ferma
kunsido estas plenplena. En prezidanto
gratulis einjn por tin akurateco kaj
poste iris al la programo.

1.1 dankis êiujn siajn kunlaborantojn
Juin la kongreso, la L.K.K. anoj rice-
vis apartajn gratulojn kaj dankojn.
Poste venis la disdono de la premioj
por la belarta kaj oratora konkursoj.

130 partoprenis' la helartan konkur-
son kaj 3 la oratoran konkurson. S-ro
Minnaja el Romo gajnis la unuan pre-
mion, S-ro Adamson el Svedujo, gajni,j,
la duan premion.

Brazilio gajnis la premion de Inter-
nacia konkurso. S-ro Malmgren donis

la premion al la reprezentanto de la
brazila asocio, khi dankis kaj laildis
la agadon de la prezidanto en Brazilio

Post komuna kantado de la Espero,
sub la impona g-vidado de S-ro [MN,
la prezidanto donis la lastan martel-
frapon kaj la emociplenan

CAS REVIDO !!!

J. PLYSON.

* * *

Mi èeestis kunvenojn de la Unua
sekcio (lnstrua fako). Oni speciale
aludis la agadon de la diversaj grupoj
(sub la titolo eduka valoro de la
kunvenoj de la Esperantistaj grupoj);
oni proponas inter'Sangon de progra-
moj; seras rimedojn por aligigi la
lernantojn al la -grupoj kaj por pro-
gresigi la eternajn komencantojn. La
agado de la gepatroj efikas êe la
esperantistaj familioj. Oni ankaii kon-
sideris la socian nivelon de la grupoj.

iDum la kunvenoj de Internacia Ligo
de Esperantistaj Instruistoj, la delegi-
toj prezentis raportojn kaj oni pritrak-
tis la interesan temon 4 Pull() en la
lernejoj 	 Parolis, interalie kaj inte-
rese geprofeseroj brita, aüstria,
tralia, sveda, itala, franca.

La konkludo estas ke oni devas eviti
la neceson puni, sed oni ne kapablas
starigi generalan regulon; è io depen-
das de la personeeo de la instruisto.

Tute improvize, oni arangis infan-
kunvenon. Ceestis dekdu geknaboj
6 gis 16 jara (danaj, francaj, italaj,
svedaj). Oni paroligis kaj kantigis ilin
kaj gvidis ludojn. Kelkaj rimarkinde
bone komprenis kaj parolis: sed tia
arango devus esti antaŭvidata de longe
por la venontaj kongresoj.

Ni ne sukcesis eeesti multajn kursojn
de la Somera Liniversitato. Ni ails-
kultis kun granda intereso la prelegon
de D-ro Lapenna pri Nova kategorio
de internacia kritno (genocido) 1).

S. OBOZINSK1.

.I'VERPENO
Esperanto-Grupo « La Verda Stelo »
(l'ohéeknumera 720.54 )

1)inil la n'omit° julia kaj malgraŭ la

liberten)pa periodo la graveco de la kunvenni

ne naalpliiis : la :jan ()kazis la ĉiumonata

parolata j'aidai° al kiu la pli grandet parto

di, lu ĉeestantoj partoprenis

La Isar). estis okazo por diskuis pri la

temo «. Sminkarlo de la virinol enkondukita

de Fino L. De \Vinter. kin skizis la his-

loriot' de la iminkado tra la jarcentoj. Mandi

inembroj. precipe Majorai. detale konigis siaja

api niojn.

La t8ara. praktika ekskurso tra la tuba sub

la oriclado de Flua Il. 	 Ketelaere kaj

l'a A. Debacker. Titi eksperimento. Rame

kid titi d 	 la pasinta jaro. bone sukcesis

Laŭvice la du gvidantoj klarigis sur..oje

diversajn sciinclajojn. S-ra Dellacktr kat bosse

konas la malnovan :intverp•nan kvartalon

êirkail la pre§ejo d Sankta Karnla 13oro-

ntra viziligis la kelojn kaj Ij trezoreion

dis êi rama preĝeju. le la lin. S-ro M. Dc
Ketelstere arable dankis la du gvidantojn.

La 25an pluraj membruj jans raportis pri

siaj libertempoi : Finis 1-:. Val* der \Veken

pri Hispanujo. S-ro .1. Vini_k pri Narvegisjo kaj

.S-ro Verstracten pri Londrina. dusti tuba bora

rakontis pri siaj aventuroj eksterlandaj.

La rats de aŭgusto denove la grupanoj kun

lahons por sukresigi L parolatnn jurnaloa.

S-r Ntoir el Anghtin postlasis aortes..

sinpreson pro sia afiddit kunlaborn al la pro-

gramo. Ges-roi Coventry Van der Veken, an
kaü el Anobli° , samtempe ĉeestis tain km.

veston al khi S ra Coventry riants apartia

Cadrans per paroladeto.

1...a Man. denove seri() da raportoj pri la

libertempo pleniois la prngramon Fin()

Van der Weken. Sin() R. Le( ai. S-rt, R.

Ballen kaj S-ra I. Verstraelen. siavice rakan-

lis pri la okazintajojis kiujil ili spertis dam la

do'Cali perioda Isliertenspa.

La .1.2an, lu vespero staris eu la signo Je

la Internaci:s Kongreso : S-ino .1. De Ilondt.

kaj S inn H. Schoots laide raportis pri la

ĉelokazintajo en Esperantujo. Tre speciale

S-ru R. Van Eynde rakontis pri sia vojab al

Oslo. Li tion rads tiel sorite kij amplekse, ke

Ii estis devigata daŭrigi sian raporton dum

la sekvanta kunveno, la 2nan. "nunc ankaü

raportis Sin. 1-. Benmerts lni3 sia propra.

contiza maniera pri la postkongreso. 1.a kvar

gerapodantaj estis aplaüdataj d, la eeestan-

taro.

La anisa vendrerlo de la alambics. la 5an,

rIe septembro. okazis kid kutime la parolata

jurnalo. Car la libertempo estas Far, la mem-

brai &T'ove regule partoprenas al la kun-

salai kaj la amplekseco Ir la kaalallatai

111.110VC alaalriS la niembran intereson

La t2all. nia Prezidanto S-ra M. Jatailatte

skizis dm)) interesa parolado sian vojaĝon

cl Italujo kai tre spéciale rakontis pri Ratio.

Ti parolis pri i mû macleras). antikva kaj

religia virlplinkto- kaj Imne sukcesis pentri

alitait niaj okillaj venin 1;11clon cie la nuna

Eefurbo de la kristana monda. Varma aplaŭdo

slankvortal cle S-ro M. De Ketelere

seks.cs.

nantit& la 14all pli ol 30 membroj. sub

ovidado il- S-ro G Vermandere, ekskursis

dŭtobuse al Gent°. por tuttaga vizito al la
urba. Bela velcro kaj aidai klarigoj de S-ro

Veratandere boultualorigie la ParloPrenant"in.

Liai kantentaj reveturis heimen.

1..c) postan lagon, lande lut 15an elementa

L posa 8U.1) eVidrain de S-ra M. intimait, kaj

perfektiga kurso, komenriûis kun S-ro M. De

Ketelaere kiel prafesaro, 30 en la unua Li
20 lernantoj en la la kurso enskribiitis. Titi

brila sukceso esperigas al ni la plej bonan

rezulton par nia ,grupe.

La won, lasta soda do liberternpaj rapor-

toj ranis al Fin() Van der \Veken. Final

li. kaj P. De Ketelaere. rira, H. Holkens.

Sin° 1.ecat L1 S-ra G. Vermandere

ukazon ktimitigi -.jans impassajn dam cliver-

saj “siaĝoi. S-ra Il. Denayer enkandukis

jans la paruladon, kiun li intencas Joui (en
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kunlaboro kun S-ino Debacker) la man de

oktobro pri Jugoslavujo.

I 	einn.	 vespero estis organizata

L.a indotiezia S-ino Datoe Toeutertggoeng

(korespontiantion de S ra Verboeven) refaris

sian paruladon k0 ii e•Iparolis dam la

Internaria Kongreso en Oslo. 1..a temo estis

Ii virtna vivo en Indonezio. Pli of cent gesam-

ideanaj ĉeeslis hun vesperon. La koraj

vortoj de la F.K.I. prezidanto S-ro M. Jau-

motte k0 L belaj • floroj donaritaj al la

eksterlancla samirleanino certe instigis S- rom n

J. Jacubs. kai Fugue' kaj S-inon H. Selioofs

elparoli plenfidajn vortojn rilate ol la estonta

IS urilaboro inter la diversaj grupoj. Nome de
la sinjorinoj S-inn H. S-hoots rioneteis al
S-inn Toemenggoeng, belati libron  pri Ani-

verpeno.

Progranto de la venorthli Kansicloi.
entvendrecle en • Witte Leeun 	Frank-

rijklei. 4 je la 200 30.

Oktobro : la lan : parolata jurnalo; la
tan (sahate) aŭtuna halo: la Inari : Ces-
roj Denayer kaj S-irto Debacker parnlas pri

ingoslavujo » kun filmoj: la 	r7an

amuza vespero; la 24an : pnrolado

Hofkens: la )tan : filmvespero de S-r R.

Van Eyntle.

Norembra : la 7an : parolata jurnalo titan
rnitulversperman*n: la 14am : diskutvespero

•‘tikoncluketa rie S-ro (1 Van den Bosselle
pri tr Ca la monrin progresas ? la 2 t nn

parolado rie S-TO Fi Sielens: In 28an : 66 -
n'An vespero 0h gvidado de La Klopodantni.

Dei:torde° : la 500 : parolatn ĵurnalo-Satikta

Ir,:to: la 12an : Zatnenholit vespero:
Ia 1000 : atrium vespero: ln 260rt : krist-

naska atmosfero: ln 27an : Icristnaska halo.

13121_1(i0
Brua Grnpo Esperantista.
(Poŝtêeknumera : 48.35.33)

ĉiumarciaj kunvenuj regule okazis.  maman

malpli ĉeestalaj 	 dam k, vintra sezono.

Duni tin de la 220 de julio. la grupo

ricevis surprizan %iiiton de siaj Antverpenal

: S-itut rirai Tatissaint

kaj S-ro Verinantlere en Ides &e to !t'amiral-

ludado gaje estis daŭrigata.

Dirnanèon. .2711n de jullo, kraal grupanaj

ekskursis ai 1{oksetn. kie ili estis afable ak-

ceptataj en la krimpohinno rie Ges-mj

lynck. Tie ankaŭ S-ro Kano Poupeye (filo)

starigis por du tagoj provizoran radittelsentiiints.

kit, vekis ieneralan intereson.

Vizito de S- George.._eorge Moir el Sunderland

(Anginjo) agrabligis la kunverion cle la 2911

de irrita.

Dom la kunsidn de la 50 de nügusto. lit

prezidanto S-r 	Ch. Poupeye antaŭlegis 'sri

Niaj fauniliaj nomoj s. Interesplena tliskii

tarin pui sama lento sekvis.

26an de Etŭgusto pluraj gememkroj kaj
kelkaj invititoj iris vespere per la l'ordo al

Domine por lie aduriri la lumigadotii,

saute revenis post tre agrabla ekskurso disais

kiu la propaganda ankaŭ ne estis fortesata•

Sn, Carlos Broei. koinitatano. la 215fl de
septembro, je ĉies berlaŭro. la grupon.

denove forirante al Kongolando. kie li laboras

nun kiel instruisto en la Ateneo de Leopold-

ville. La saman vesperon. S ro Bouquet

interese parolatlis pri ln Japana lingvo kaj S-rn

Ch. Poupeye raportis pri la eksktuso al
Damna:.

La nova kurso por komettrantoj komentiiis

la thon de septembre kun tre kontenti2a

notiihro de enskribintoj. ĉiaj gejunuloj. Post la
untm lerinno donata de S ro Ch. Pnupeve.

seleds agrabla interkonatib inter la noyai kaj

la maint-irai gemembroj.

I.a ;rial' de septembre, okazis la duit leciono.

post kit. la gelernantoj pos-topr a-nis ktin la alietj

gemembrol en amuza portreiltalado.

Programo de la rertontoj latnsidoj

Sahaton 230n cie Olztahrn : Granda Bal,

je ln 210 en la dancejo 4 Taharin • miro
Graunerkersstraat (aputi la Teatro). Enirkar-

toi por 3o fr. e la membroj aŭ per paon
al la P.C.K. de la gram) : N0 4855-33-
betioj de la Brufga Grupo estas ĉiant < even-

toj 5 en la Bailla vinlra sezono. Rezervigri

v iajn kartojn stifiĉe frue.

Orrlinara kunveno e Ciumarde. je la 200 en

saki° : e Gouden Honni - Carnet

Simon Stevinplaitts.

La noua lioro de ê iu klinveno estos dediĉata

.11 kt kurso. ln dua bort) al agrabla kunesto

jena prograttio

Nottenthro : 4111 : Cu vi konas la stratojn

Rie Bruo ? aian (Nat ia festotago) Knu-

t ell0 Ile OLIZOS. sed la postan lagon e 12an

(merkrede escepte) Kion kunportas viro  en

iaj poioj kaj virino eus Ma tuansaketo ?

Brada-.rio • — 25an : Parolula

grima.

Decembro : 200 	 Surpriza vespero : ĉiu

membro Apollo nekonatnn premion. — gan

Prezentado cle la J,hl0tk0. — lban : Za-

nantirait feS1.0. 	21an 	 Delatto : ta estas

dezirintle ke edzino laboru eksterhenna' !

Sabaton 27an e Finjara vespermatio (detaloj

liksataj pli poste) — 'Watt : Parolata gazent.

BRUSELO

Esperantista Brusela Grupo.

(1)0..itĉp1ammero : 12.30.48)

La anlaŭtiksitaj programoj okazis laŭclezire.

La ktUIVCIlui estas regule kaj imillnombre

vizitataj.

1.a 300n de juan) 	 Obozinski parolis

pria sia Voiaûo al Portugalujo.

La 7-an de julio. la 4-an de aügusto kaj la

an de septembro okazis nia parolata jurnala.

Tin) kunvettoj estas sper iale lame %iiitataj, kaj

okazas vera velkurado por akiri la Malan

pretnion. Lai* la statistiko akiris S-ino F.

STAES (569) kaj S-ru Vander Stempel (165)

la plej ai tain poentnambrojn.  Ili estos prenais-

laj dum festa kunveno.

Let t4an de jar) F-i 	 KES-l'ENS parolis

pri malnovaj bruselaj kvartalaj.  Post la pa-

nolarlo 	 promenado tra urtalnova firuselo.

1.r% 28-an rie julio S-uw ERNST legis parton

Je la «refit novelo s La Alaska Stakto s.

La t-an de aŭgusto S-inn Elly STAES

Cis aalal rit Inn el la litova literatitro. La 18-an

de aŭgustu S-ro VAN DER STEN IPEL paroi

is pri la inderoj de scient (do. I  n 2I-an de

aŭgusto S--ino PLYSON kaj .F-mu OBO-

ZINSKI donis detalan raporton koneertie la

kongreson en Oslo. La 8-an de septembro S-ro

-JACOBS parolis pri la nova Israversala kalen

tlitro kaj S ro KEMPENEERS Jouis klarigon

koncerne lit akvokulturon. La 15an de septern

brai S-ro EVERAETS parolis pri la Monta de

tutu prusio. 1.4t :tuait de septerultra S- jutai

STERN legis al ni la rakontun • Let Muta cie

Ira Papa s de Alphonse Daudet kaj la 29-an

cle septembro S- ra VERDIFIR legis tradukon

versoj de la lratira vr.rkisto Jacques Pré-

vert.

Dura la lastaj monataj vizitis niai, grupon

diversaj eksterlancianoj. i.o. S-ro Ll\VLRS

kaj lia filino el Svisujo. 17-ino VOILER t:1

Nederlando. Ges-oj THOMAS el Anglujo.

finlanda st.-anideanino kaj Sin° TOEMENG

(X)ENG cl Inclunezio. Speciale menciinciaj

estas la vizitoj al la butanika seketo de la

eksperimenta brdeno de la brusela.

Jniversitato sub la gvidacio rie D-ro DE

KEYZEI: kaj al la botariika institut° tic la

liftera I. iiiversitato sub gviciado cle Prof.

HOMES. Ni ultaj gesantideanoi profitis de

litij ekskursoj kaj ankaŭ limitai E-eestis lui vere

ege interesan prelegon de S-ino Ch. S. Dt.

TOI .:MENGGOENG. I EA-tielegituto en

Djakarta (l.ndortezio), kit( pzircilis pri la Soria

pozicio de la vlan() en bilait-Lai: Si speciale

priskribis la grecizan sistemon en la 7.ylenang-

kahaüaj lantioj (malgaanda patio de la insulo

Sumatra en Inclonezio).

Finfine arrinîis nia grupo 2 navajn kursoin,

elementan kurson laŭ rekta metodo. gvida-

tan de S-ino M. \VEYN. 6j 2) piAektigan

kurson. gvidatan rie S-mu E. ERNST.

Progrumuj de lu esiontaj kurtsitioj.

Citilunde. je 20,30 k Ejo : Brasserie Si

Martin. PL e (lai Crainml 38. Gmot a

Zavelplein.

Oktobro. — La ban, paralata Prrnalo; la

t3turs. S-ro H. Castel : • Pri [alita mono lb;

la nan. S-mn Van der Stempel. perfektiga

kurso: la 27an, S-11). Oleffe : • Bruselo

agitai.; cent jaroj 5.

Notiembro. — 1 n 3nn .parolata jurrialo; la

tOan, Sinn Darius : La malnova kaj

nova I lungarujo ie la 170n. S-ro Van del

Stempa- l. perfektiga kurso; la 24an. lult,,

vespern D ris Kenipeneers prezentos filmojn

pri esperantistai kongresoj.

Decend,ra, — La s rut. parolata ĵurnalo :

Sankta Nikolaa-festo; la San, S-ro .1i-



SUB LA SIGNO DE LA
ESPERANTO-STELO

Dimaní'on la 27-an de julio 1952
okazis en \‘.rgl (Afistrujo-Tirol) la
inaüguro de la Zarnenhota montimen-
to. Proksiniume 200 esperantistoj el
ok diversaj landoj partoprenis al tiu
manifestacio. Sabaton la 26-an de
julio la muzika societo Kundl donis
belan koncerton sur la .loka stacidom-
place. Abato Flieronyintis Triendl cele-
bris la pontifikan meson en la urba
pregejo. La Schubert-ineso estis kan-
tata en esperanto de la urba pregej-
horo kaj de la munkena operkantisto

ruusck	 • Po in ajn 	 la 	 Zaturnhula
vespero: la 22an. Kursfina kai kristnaska
festoj ; la loan. Nlitulvespero kiii vizito al lit
Pulĉinela Keln de Tonne.

januaro :053. 	 5an. parolata buttai();
la 2an. S-ino Lefebvre : 	 Al la 'enflai de
gueznokta s'Inn kaj de la 1...arxij 	 ln g gun.
S-ro Van der Stempel. perfektiga kurso:

Cenerala Kunsido : raportoj. elektoj.

EL LA ESPERANTISTA FAMILIO

Nekrologo.
Al S-ro René RUSSELL , fidela membro

de la Bruu Grupo, ni prezentas [JO sin
terajn kondoleneojn. pro la morto de lia kara
edzino : S-ino Diana DAENINCK (3-8.52).

Gratuloj.
Al S-r Kart. Poupeye (fil.) inembru de

la Bruit Grupte kiu post sukre:sa defendo
de tezn. akiris en la Naeia l'Islam° por Radio
kaj Kinematograliu en Bruselo. la  diplomon
kun (listing° kiel iebnikisto pri elektrongko.

-Esperantista geedzie.

La 28an de jylio s952 edziĝis, on Nantes.
kun F-ino Annirk OLLIVAt D. nia sami-
&ana Daniel 1..15EZ, proFesoro en la leen

de Laon: Ii ĉeestis la helgan kongreson en
Bruselo (195i) kaj lasis plej bonan mernnron
al la partoprenintoj.

Niajn bondezirojn de plena kg longgligŭrig

feliĉo al lin jutai esperaniista paro.

Kou Ier. K.apelano Thalineier el Mun-
keno, gvidanto de la germana katolika
esperantista rnovado legis la predikun
en Esperanto kaj poste germanlingve.

Post la religia cereinonio la atitori-
tatuloj kaj la esperantistoj maris,
akompanataj de la nuiziko, al la staei-
domplaco, kie ili haltis antaii la ko-
vrita inonumento. Partoprenis i.a. kor-
tega konsilanto Hugo Steiner, honora
prezidanto de la monumenta komitato,
S-ro Mayr, anstatananto de la landes-
tro, D-ro Riecabona, regionestro,
bestro S-ro M. Pichler, reprezentantoj
de la francaj aittoritattiloj, kaj multaj
aliaj eminentuloj el la privata kaj pu-
blika medioj. Urbestro S-ro Pichler
faris la bonvenparoladon, kortega kon-
silanto Steiner laiitlegis parton de la
telegramoj kaj leteroj de personoj, kiuj
ne povis partt,preni, ja. de S-ro D-ro

kanceliero de Mistrujo, de S-ro
iarna prezidanto de Airstrujo

kaj de I.)-ro Andreas Rohraeher, epis-
kopo de Salzburg. Ili transdonis siajn
salutojn kaj bondezirojn.

S-ro 1-lans Steiner, unua prezidanto
de la monumenta komitato aludis la
malfacilajojn, kitij devis esti forigataj.
S-ro Mayr, anstataiianto de la land-
estro, forprenis la tukon, kit i kovris
la montimenton, granitait buston de
D-ro Zamenhof, faritan el blanka mar-
mot-0 de la juna skuiptisto Theodor
Ohnesorge, starantan sur granita so-
klo, al kin kondukas du Attipoj. Mar-
mortahulo inernorigas pri D-ro Za-
menhof. La piedo de la monument()
estas kovrita per siliciaj S.tonetoj kal
alitait la monumento trovias espe-
ranta stelo el verda musko, êirkaffita
de 'peton°. S-ro Mayr kaj S-ro Pichler
subskribis dokumenton, kiu estis enma-
sonata en la montimenton. Poste S-r i
Pichler prenis la monumenton sub la
protektado de la urbo Würgl. Kapela-
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PEER GYNT. 	11)sen. tradukis
E. A. Haŭgen. Elclonis ( Eldona Rondo s.
Trondheim, Norvegujn. 258 paĝoj :9 x 13.
Prezo b11d. N.Kr..13.00. brog. 119.50.
c Peer Gent s. diras la Iradulcinto. estas

Iii plej nurvega kreajo de Ibsen. Tint. mi
volas kredi. ke Ij verkis Qin en eksterlando.
nome en Roma. Ango pli profuncla klinas  nin
al la 'nitr:4o. kiam ni estas fur de e.

Pli al dragua pOen10. Peer Gynt 	 estas
speco 	 inirmkonto veninta. laŭ rekta Imite
el non:cg:g legendoj. El ili, Ibsen transprenis
plejparte la epizodoju de sia serk,), kai la
personecon mem de sin horon.

Tiu'ĉi. nutrite jam de la bilan, kiel nad-
taj norvegaj infanoj. per fabeloj en
>vannas supernaturaj. estait>) : gnomoj. kabol-
dol k.5., ne plu sukcesas, nek deziras,
:girl lie sia fabelmonclo. En ĝi li sin sentas
Cezam. dum surtere, metate antaŭ la kruda
realeeo. li refariĝas la hezitema frato de
Hamlet

Jes. pensi, deziri, e volt, cetere,
> sed fart Ne. lion mi ne kœnprenas

(Akto III. - Sono I.)

Taŭga nek por hono. nek por pcko, fiente
sian destinai:, ne kapablinte esti si  ruera
sur la kro, Peer Gynt estus, laŭ decido de la
superhomaj instancoj. nepre decliĉota al < re-
fando u, se ne gnalfermiĝus por li la brakoj de
Solveig la fidela. Car, por i, Ii estis 	 si
nient 	 « en iiaj lino . espero liai auto.

* *

Tri ĉ.cfroluloi elstaias en la verko de
Ibsen : Peer Gynt : Ase, lia patrino kaj
Solvejg.

< Peer Gynt >, malgraŭ konduto verdure ne

no Thal ma ier faris la festparoladon .
en kiu li ne ntir honoris la memoron
de D-ro Zamenhof, sed ankaii akcentis
la grandan signifon de la helplingvo
Esperanto.

Tradukita el
(s; Tiroler Tagezeitung »

de Elfriede ERNST'

Ire kaj orte unie ne eglifa. reMas al ni
Simpatia. pro sia gaja fanfaronemo kaj ver-

gajne ĉar ni retrovas en li nian propran
iagneliĝemon. niajn pan:tain fontojn de
egoisrun, de memsufiĉeeo kai de... arnerno.

Kart; rŜit eclaS la maljuna Ase, alterne
plena de kolero kaj de adtairo kontraŭ sia
amatit < snalLuna knabo s. Kiu povu, sen

emocio legi aŭ vidi 6 scenon de la morto
de Ase, en iluzikalego Lita Peer kondukas
al paradizo

La mildan Solvejg uni ne malte vidas,
igŭrlas, .egl gi nevideble ĉeesta, ira la

luta draina kaj personigns la ek.nsenton
idealan. la AMON kin savas la anignajn

erarintajn. * * *
Se lu originala verku estas nirtimrajo

konata cetere en la tuta monda. kune kun

la muziko de Grieg — la tracluko de ĝiaj

kvin aidai en es-peu:niait' ver-soja rimaln.
ritmajn kaj... kompreneblajn estas indic je
titi ruaistraĵn knj je nia plej sincera admiro.

alrlorut ke la kurnentario kaj notai de
la tradukinto. same kiel la tri akompananlaj
popolfigheloi. multe helpas al la kompreno de
air eksterlanclanni enigmaj scergoj kaj aludoj,

kirrj ablatif:ut en ln vendu cle Ibsen.

H. CASTEL.

Kongresa Universitato de 38e lapono kon-
ires° (5950. — 4- tu paĝoj. t8 :c 12.3
cm. ElcheniS F.speranin-S0eieto. PfeZro DAI,
0.25. Havelrla cle Belga F:speranto Institut°.

Kun jojo mi ricevis hun Mari broguron,
kiu enIngvas kvar prelegoin de la Korn:resa
Universitato. La uni-tu estits s Esperanto kaj
la Internaciierm» de S-ra TAKASUG1-leiro.
kit' estas proFesorn dc arirria lingvo de l:4106
Universilatct kai estas ankaŭ lionata kiel
verkisto.

I.a durs estas Sema sernita s dc S.ro
Yukito OOTA.fpro.esoro plant-fizigglogin
de Nugoja Llniversitato.

I.a ifisc estas Nova ordo en I !orna mon-
di) . Si-0 ,1-1ASEGAWA-Riej M'art" soro
gle jura de Kanazawa Untversitalo. Li estas
delnnge konata sangirleano. Estas notinde ke
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LES ENTREPRISES

DERKS
Por	 viaj	 e•sperantajoj,
Libroj,	 insignoj	 k.	 c.

Belga Esperanto
226, Rogierstrato, BRUSELO 26, Oostenstraat, 	 26

Tel. :	 15.19.92 ANTVERPENO
Entrepreno de ki. ankoii havigos al vi nacilingvajn librojn.

KONSTRUAĴOJ revuojn kai gazeiojn, kaj ĉiuspecan
skribrnaterialon.

BRUGGE 	 BRUGES

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

Centra situo - Moderaj prezoj ANTVERPENO
Moderna komforto —

Por via MUZIKO,

RADIO kaj GRAMOFONO
Sidejo 	 de 	 e 	Brua	 Grupo	 Esperantista

Tel. 314.59

Verreries et Miroiterie DESM ECHT & C°
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I
LA LOUVIERE 	 S.P.R.L.	 Tel. n- roi 223.01 - 225.37

Du esperantaj mark:4 :

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 VOJAGOJ AL CIUJ LOKOJ
— Vojagkartoj kaj•rezervoj por Fervojoj, Aviadiloj kaj Sipoj. —

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

Jus aperis
9 -ro IVO LAPENNA :

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

izajoj. — Prezo : 70 fr.
Ankaŭ, ĉiujn aliajn Esperanto-eldonajojn oni povas mendi te Belga Esperanto-

Institut°, 26, Oostenstraat, Antverpeno.
Belga Esperanto-Instituto akceptas abonojn al eksterlandaj Esperanto-gazetoj.
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RECEPTO DE FELICO
Komence vi metu en hotelegon 4 aŭ 5 funtojn da espero. Aldonti centfunton

da delikataj prizorgoj kaj da konscienco, mezuron da boneco, kvaroncenton da
komplezemo, gajecon laŭvole, 4 aŭ 5 potojn da obcemo, 5 aŭ 6 funtojn da
mildeco. Por eviti la unutonecon, aldonti al la gajlitimoro miligramon da mal-
sag•eco (petolemo). Metu nur eron da salo, Car, se vi superas la ordonon, vi
devus meti dek tincojn anstatait unu da pacienco !

Lasu kuiri per malgranda fajro, kun daŭra varmo. Amo kaj amikeco nenian
e in perdu el vido !

Tiarnaniere vi akiros hune kneditan kukon. Unu bt.ipreno ĉiurnatene stifiĉos
por plibeligi la vivon.

Trad. S-ino Richard (Bruselo)..
83C7l71.737-1-	

li 1.,tincitipe tradukis en Lptlitlikill Jap-titall

Konslikulan. kin kamplele forjetis
anaran por ĉinna. La japanaj esperantistaj kaj
in plejparta de la japana impala  1>0CF1■P11.10

deziras kanservi tiun kanstintrion kontraŭ e iuj

La kvara estas « Cu ektistas etlukado al
la l'et° . 	de D-ro Hiden YAGI, prnfesoro
de Akuŝginiskologio de Okayama Universitato.
Li ankaii estas di-lange konata sainideano
kaj oni ne pavas eĉ supervalari lian kloporlon
por la enkondukn iii rsperanto en niedieina
manda.

Niaj japanaj sainideanni sukcesis
iiijn verkajojn; esperekle 	 balelnŭ

sukcesas presegi — kaj disvendi — la tre
inieresajn prelegoia de lei Sameraj Univeralta-
toj. Tiel estas alportataj novaj îtorioj al la
jam bupreste% hibliagnifio de sriencaj verkaj
en Esperanto.

K.

5pa internacia Foire, 7/22 'Uni° 952.

Parfum, (Ilote ja). Trilenlora afiso 70 X 100

rie kun esperanto tek.sto.

HAA1BURG. Germanino - Bele ilustrita

prospcktn. 	 Havebla d I lapag.Lloyd
Reisebüro Safari, Verkehrspasillon. Jungfem-

stieg. Handiurg 	i, Lie cleĵoreis esperantistol.

MALGRANDA RF.VI.70 - N" 2 - tp5 .1 -

,,a Jan). &lava : F.. Kuder -Mateffy -

1...speranto en la ĉiutaga vivo ; Hans Ruin -

Gajna de kartludo ; \Vrthanes Papasian -

La inalaperinta 'Juste«, ; Marjorie Boulian

kaj L. C. Deij - Poemnj ; 	 All

PAGATAil KONSILOJ

l\ccracisto tel 1 kul Las 011 - 	 111110 all% OketiOn

ni kit! li kunlidis siajn malacrablaĵajn
Cie, kien mi iras, ĉu en societo. êu en

kafejo. ĉ ic la boncoi &mondas al mi kuracis-
tajn konsilojn. tastloje, mi estis ĉe amiko.
unit el la getstni priskribis al mi èiuin siajn

dolorojn kj cle‘igis min tiel frai kompletan
cliagnown kaj kansili Lurncaalus  t.

La venontan lagon mi sendis al li mian
lionurarian mitan.

Kian vi pensas pri tin, S-ra advokato ?
Jure. ĉu mi pravas ?

Senduhe responeli F. lu advokato, kaj la
venontan tagon li ,ndis l li kuracisto sian

lionurarian notait pot jura konsilo.

ORDONRAJTO„

Ciedeono kaj lia edzino kun-vivas en
paco tre relativa. !un tagon tin ĉi
postkuras lin kun babilo en la manu.
Senesperigite kaj tremante, la kompa-
tinda edzo ovas sin sui" la liton.

Eliru de tie, -sentaŭgulo, kriegas
la edzino.

— Ne. milfoje ne ! respondas Ge-
deono energie. Tiel vi komprenos, ke
titi kin ordonas liejine, estas mi.

Pri la ,celce parodia ; Deleato 	 Literatura

(Recenzaj).
Jetrabono : Fr. 6n.— ; Aparta mimer°

Fr. 15.— ; Spcimeno : Fr. 5.— . Belga Es-

peranto-Instituto K.S.. Oostenstr. 26. Ant-
werpen. PeL 1680.58. Maliawaj jarkalektaj
menelehlaj.
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-7-- 	 ASOCIO SEN PROFITA CELO 	 == 	 E- 	 =
5:. 1 'rezitienio : 1)-ro P. 1■L\11'1.:NEERS, r 06, nie (T'encrai Loti. Uicle-Bruseln. ==
1 I

-

 l

▪ 	

ic-Preziclanio : S-ro M. JACMOTTE. 44. avenue De Bruyn, Wilrijk-Ankerpeno. 	 =
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 e e n o r a I a Sekretario : S-ro 11. SIF.T.ENS. 1 louwerstra a t. s a. Antverpeno. 	 E
--f." Sekreiaria : S-ro Joseph SOYEUR. 91. rue du Chêne, Seraing. 	E
1E
E.--_- Kasistino : S.ino J. PLYSON, t85. rue Jourdan. Saint-Gilles-Bruselo. 	 ==
= 	 =E-z_-. 	 =E.-- 	 =
E E-

E- KOMBINATAJ KOTIZOJ 	
.
--2_	E

E- 	 E
E= Riga Belga ligo Esperantista kaj Universala Esperanto-Asocio ===A. 	 B. 	 C. 	F._-.-
= 	 =
=	I. Simpla membreco (enhavas membrecon al la loka Grupo ,-.7..- 
.;" 	 se ekzistas .-- al la Ligo kal al la internacia organizajo: 	 a-
E rajtigas ricevi la nacian gazeton c Belga Esperantisto ) 	 =
= 	 kaj la internacian kuponaron por servoj) ...... 	 25,— 	 50,— 100,— 1-
F..= 	 n =Familia. membro 	5,,(sanie, escepte la gazeton) ... ... 	,— =-E 	 =
E: 	 .---_-..--..=..- ." Il.  Membreco Lm individua alio al la internacia organizaĵo 	7-
E. 	 E:= 	a) Membro kun Jarlibro : kiel simpla membro: ricevos krome 	 -i-=
E la Jarlibron ka j ĝian aldonon ... ... ... ... ... ... 	75,— 100,— 150,— F.-.= 	 E
F.-_--= 	 b) Membru Abonanto: kiel -membre kun Jarlibro: ricevus 	 ==
-1 krome la monatan internacian gazeton s Esperanto 1, ... 	 165,— 190,— 240,— ---7----= 	 ==
E. 	c) Membre Subtenonto : kiel membre abonanto; pagas pli 	 E.
E =
E altan kotizon por helpi la movadon' ... 	 250,— 275,— 350,— ---Tz
1. 	 =

III. Bonfararria 'lerrifiro menivole aidonas almenaŭ a5 fr. al sia kotizo, speciale per helpi al E

R. B. 1.. E. 	E

• Pagu al via loka grupo: se ne elczistas , al poitĉekkonto 1337.67 de Reĝa r , 	==Belga r no =
E1: Esperantista. 	a

E E
E A. liacletoi (ĝis i8 j.): B. Junuloj (ĝis ai j.); C. (21 j. kaj pli). 	 E==
-2
..E.
EBELGA ESPERANTO_
=
E
E
E- 	D - ru. 1... 1.. Zamenhof, l59-:9t . . ‘ ii ton}

"Z de Esperanto. -- Reproduktajo sur poŝtkarto.

E-= de la bildo de nia NIzrjstro pentrita kai clona-

11=
5111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a

Imp. Lielens, s. p. r. I.. 18 , rue de la Princesse, Bruxelles - Tél. : 21.10.98 - 21.87.90

cita al Internacia Esperanto-Muzeo, Wien, de
E
E artpentristo Ach. Bento.s. Eldono t Espe.=

=-_-_-

—INSTITUTO 	 Koopera
Societo

-.7_
_-_-"È_
===
-

7..,..
=rani') i., 	Oostenstr. 	26, 	Antwerpen.	 Prezo 	:

Fr. 	2.,-«. 	La sama 	 bildo estas 	 havebla kiel "14-=
veni 	fotograraĵo. Prezo : poŝIkartformato : Fr. E

s0.-: 24 :c 30 cm., Fr. 63..- : 50 x 40 cm.. E=
Fr. 	trio. r:
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