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UNESKO kaj Esperanto
Sur la kovrilo de la antaha numero de nia revuo staris 1<liti kun jena

teksto

Ĉu UNESKO pristudos la problemon de la lingvaj malfacilajoj Inter la
popoloj ?

— Tion decidos la generala konferenco batelait okazonta.

Intertempe, la konferenco de UNF.SKO kunvenadas en Parizo.
Malfelièe, ekestis politikaj inciclentoj okaze de la akcepto de Hispanujo kiel

membro de la organizajo, kaj la eksigo de la generala direktoro ankaft tute
aliigis la evoluon de la laborplano de la lmnferenco.

Nenio tamen indikas, ke tiu lahorplano ne estos etektivigata, almenaU plej
ra ndpa rte.

Kaj tial ni volas atentigi niajn legantojn pri la tre grava punkto en tin
Iriborprogramo, khi teillas né pri Esperanto ment, sud tamen pri la lingvaj
malfacilajoj inter la popoloj.

Ciuj memoras ke, alitait, kelkaj jaroj, estis transdonata en la 0.1\1,U., grava
petsleribo, per khi centmiloj da personoj individue,	 tiu sur aparta folklo —

ésprimis sian deziron, ke Esperanto estu akceptata kid helplingvo kaj ke e ia
iitstruo us-tu kuraigata kaj akcelata de la registaroj.

luter tiuj, kiuj individue subskribis tian folieton, estas la Prezidanto de la

franea Republiko, ti-ro 'Vincent Auriol; ankaii diversaj éefininistroj.kaj ministroj,
multaj parlatnentanoj, scienculoj, industriistoj kaj komercistoj... Duin multaj
asoeioj kaj sindikatoj, kun eentiniloj da membroj, are aligis al tin deziresprimo.

La rezulton de tin éi referendumo la O.N.U. transdonis al UNESKO, por
ke tin éi organizajo pristudu la demandait.

liii èiuj landoj de la mondo, la F.sperantistaj organizajoj sin direktis al la
uficialaj delegitoj, kiuj reprezentas iliajn landojn ée la Konferenco. En Relgiljo,
ankati Belga Ligo tion taris kaj diversaj delegitoj promesis, ke ili subtenüs la
proponon pri budget°, dedicota al la pristudo de tiu i por la tuta mottdo
interesa problemo.

Car, en tin unua stadio, ne jam tentas pri diskuto, kiu neeviteble
haosa, sed mir pri la akcepto de budgeto, kit, permesos al speciala komisiono

pristudi la demandon, por ke, ée sekvonta kunsido de la organizajo, la delegitoj

povu priparoli la aferon en pli taŭga kaj rezultebliga maniero.
I.a gvidantoj de la internacia movado tre serioze sekvas la demandon: kaj

se la budget() estas akceptata, ilia unua tasko estos, kunigi la necesan dokumen-
taron por konvinki titijn delegitojn, kiuj aktive kaj Speciale pristudos la

problemon.
Intertempe, en éiuj landoj, la esperantistaro, kun granda intereso kaj

granda espero, sekvos la evoluon de la afero. 	 Maur. JAUMOTTE.    

F  
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La Beneluksa Esperanto-Kongreso
Kvankam la oficiala Komuniko n-ro 2 estos publikigita nur post nova

plena kunsido de la I..K.K., ni jam malkaSas kelkajn sekretojn !
Ciu kongresano ricevos senpagan kongreslibron (ĉ.  40-paan); i enhavos

utilajn kongresajn informojn, la historion de kaj indikon pri la kongresurbo.
liston de é.iuj aligintoj, almenati gis certa dato, ktp.
La kongreskomitato ankaü eldonos plaéan potkarton,' afrankitan per

havinda„ verda, ,80-ctin-a po'Stmarko (serio de la Pok-Estroj). ii krome sur-
havos specialan kongresan pat*tarnpon — en Esperanto ! — èar almenair chi
tagojn funkcios pur ni pot-oficejo en la Kongresejo.

(La prezo de tiu sahib karto estos verkijne 5 bfr air 40 cencioj.	 esitoe;
akirebla de ne-kongresanoj eksterlandaj por 1 respondkupono).

Ni fine instigas niajn gemembrojn kiuj ne jam faris, tuj pagi la kongres-
kotizon de 50 frankoj al P.C.K. N' 3766.98 de 	 Belga Esperanto-Kongreso
Antverpeno.

Ĉu vi scias ?
En pasinta numero. ni komencis la publikigon de no-va ruhriko, kiwi

ni dafirigos en la proksima numero.
Ni volas hodiaii rezervigi la lokon al pago, kiwi ni trovas en la

septembra-oktobra numero de a Franca Esperantisto kaj khi prezentas
ankaii tian demando-serion, sed speciale rezervitan al nia Majstro.

Car estas decembro, en khi ni festas la Zamenhoftagon, ni pensas
ke tio Ci interesos pli multe la legantojn ol la dernandaro kiun ni preparis
pri la movado meni kaj kin same bone povas aperi en la numero de
Januaro

DEMANDOJ PRI NIA MAJSTRO
Nia arniko lossinri. 	 kompetento pri éiit, kit) konerrnas la vivon de D-ro Lantenhof. estas

kone konato. clonas al ni kelkain responcloin pri faktoj malbone konataj. Jen la dernancloj

radiai. kaj liai respondoj.

	Kiu estis Ici Icalleen an taiinomo de I) ro
	

de lit gintnazio pro lia bonega «tu& de

	Zamenhof ? — Lazar (ruse): elektive, li estis 	 greka

	

enskribita ée la Rabeno nur sub tin antaŭ -
	

Cu D-ra Zanienhol konis uliuju linoroni

nome (en la liehreri parut de, la lite.
	 les, la polan, la hebrean kai la

El'Azar). 	 F.ntate I 2 liglaVOin•

Kia estis lin lalliron atifoŭrionio 	 — 1.takok
	

CU D ro Zamenhof iafoje rizis pseildoriorn

	

(pole); li ne volis. k. oni uzu alain nomon. 	 oin ? — .Je 	li subskrihis per l'of...amen,

En tau lingro Ii estis 	 ? — 	 la
	

l)-ra Esperanto. .\nrut R.. linuel. Ego suai.

rusa. 	 Flomitcano. kaj D-ro X.

	Cri D-ro Zamenhof lernis lrenuldin linge
	

Cu D-ru Zamenhof fondis Sionisnion

ont Y 	• les, en la infant-en, Ii lernis la
	

Groix-in Y Jes, la laMail en Varsovio:

	

germanan. In Franran kaj la anglan. En Var-
	

[lavis kiel nomon : « Amikoj de•Siono
	savio, li lernis kun grandit sukceso la latinan. 	 CU D-ro Zatilen/101 hOPIS frenalan prou!.

	la grekan. la germanan kai la (rancart lingv- 	 aron ? — Li mem asertis, ke lia familia nouai

	om. Li eè ricevis en 1 ti79 arientan medalon 	 Samenhol estas germandevena (ekzistas vilaĝo

7 I

Fondajo Jennen... kaj Premio por Grupo
Nia membraro scias, kin estas la premio	 Antoinette Jennen
Temas pri postlasajo de nia hedaiirata amikino F-mû Antoinette Jennen

kaj kW permesas al ni transdoni énijare premion.
La du tintiajn jarojn titi prenno estis transdonata al S-inn Maria Elworthy-

Posenaer, pro i; ia pionireco, kaj al la Brua Grupo, okaze de gia
La Prezidanto de la • Fondajo S-ro -Maur. Jautnotte tanlen akceptigis

dela membréj de la jugantaro, ke, estonte, la premio ne plu estoe donata al
privatulo, kin bone laboris, sed al la belga grupo, kilt plej boue laboris en tin

senco, ke.gi progresigis la Ligon per plialtigo de -sia inembraro kaj de la
sumoj transdonotaj ilirilate ;..i1 la Ligo.

Pur scii-kiu Grupo akiros la premion, nè gravas kW :estas la guipa., plej
forte sed kW grupo akiris, kompare al la antaüa jaro,- la plej altan procenton.

Je la 15a de novembro, dato de la lasta administrantara kunsido de la
Ligo, la intergrupa konkurso donis jenan rezulton :

Grupo. de : 1951a 1952a

Bruselo  	 1-18 	 p. 492 p. 109,8
Antverpeno l 	I 558 109,2
Gente 	 ' 119 120 100,8
Brugo    264 220 83;3
Charleroi 47 35 74,4
Verviers 79 36

El tio evidentigas, ke tri grupoj plihonigis sian rezultaton kompare al la
an' tafia jaro; duin éiu esperas ke ankaii la Bruga Grupo ankoraù kapablos atingi
similan rezultaton aurais' la fino de tin ti monato.

Intertempe la vetkurado iras inter la brusela kaj la antVerpena grupo, kiuj

amball promesis labori gis la lasta tago' de la jaro al la .plibonigo de la jam
tre bela rezultato... por gajni la prernion, jes; sed precipe por plifortigi la
situacion de Belga Ligo.

Ni do faras alvokon al tiuj Belgliganoj, kiuj havas infanojn, nepojn, nevojn,
kuzojn, ail nepinojn, nevinojn kaj kuzinojn, kiuj ne jam estas membroj de la
Ligo, por ke ili ilin membrigu, eè kiel kadetojn, se ili né estas jan' 18 jaraj...

Estas interesa manier() suhtenu la movadon, éar Belga I.igo sendas al fint
ittembroj la revuon, kiti iam ekinteresigos, se ne la infanon mem, eble unu el liaj
familianoj !

Ni laboru, ni persistu, kaj ni venkos !

er'`,
	Sainhof apud Ingolstadt, en BaVaIlliO: alla 	 por Esperanto ? — Dek mil rubloj 	26.50o

	vilain Sentait ek-eislas en Estonujo, an ki l . 	 !rainai frankol). doto cle S-ino 7arnenitol..

	

oriente cl" la surin pinto de la lago Wirzjarw.
	 CH elnistas ardeorati fonografoj ilisko/ (aŭ

	—  Lia borrato Silbernik eĉ asertis, ke lia 	 eilindrof) min la POĈO (14? • D-ru Zamenhof

	

Fang-dia estis Forpelita el Hispannio en t402. 	 Verliajne ne. bedaŭrincle. La disko enregie

	Kicon D-ro Zamenhof esiis- mimait (n'enfin, 	 traita lian voéon en in ii, en Parizo. estis

de la franco flonorlegia 	— lin t901. laŭ
	

lialkontrakte detruitit 	 kun aliaj

Registara Dekreto.. je la Itla de -i■dio. 	 Winh firmo Gaumont vendis saui indastriint.-

	KiOrna estis la urina monierantg investita
	

Roland JOSSI



Por ke Blinduloj povu legi  
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Ci tilt titiikOlo■ f•Siti, restant, (le paroi/ni.,

Kiun  faris niu  *deano Henry Kruse,

jr. (Intati lU hierattera kuj Praletilza Esperanto

Gruau en Nat, York. Ni eerpis gin en lu

la,tuperinia titi/Item de 4 Ani■•rikai Esperun-

iist,» (Sept. Okt. 32a).

De antikvaj tempoj estis blinduloj
inter la homaro, kaj ili farigis socia
problemo. Car ili ne povis sin vivsub-
teni en la antikva ekonomio, ili plej
ofte mortis ait estis mortigitaj. Eè tiam,
tamen, estis multaj blindaj metiistoj,
ekzemple vagantaj muzikistoj kaj poe-
toj. Primitivaj popoloj èiam bezonis
personojn por kanti pri iliaj bravaj ven-
koj.

Ciuj aùdis pri la fama blinda
l'ornera, kin verSajne estis tia vagmu-
zikisto. Sed la plej granda parto de
la blinduloj restis eis modernaj tempoj
nur almozpetantoj. Nuntempe, la blin-
dulo povas sin ment subteni, se nur
vidantoj komprenas kaj fidas pri lia
kapablo. Tin fakto estas dank al mo-
dernaj eduk metodoj.

Tiun eJu kon kumencis Valentin
Ilaüy en la jaro 1783, kiam li fondis
en Parizo la Instituton Nacian de Junaj
Blinduloj. Haüy edukis per alfabeto

grandaj levitaj literoj havantaj la form-
ojn de ordinaraj nigrepresataj literoj.

Post proksimume kvindek jaroj,
Louis Braille elpensis palpalfebeton por
blinduloj, kiu hodiaŭ. portas lian no-
mon. France kaj angle gi nomigas
braille. kaj Esperante ()rafla.

Braille estis unue soldent() kaj poste
instruisto de orgenmuziko en la Pariza
lernejo. Car li kredis, ke sukcesa blinda
muzikisto devas skribi kaj legi sian
muzikon, Braille elpensis sian sespunk-
tan sistemon de palpskribo.

Poste li algustigis ein por ordinara
legado. Braille bone sciis, ke levitaj
punktoj estas pli palpeblaj ol levitaj
linioj, kaj ke la plej bona sistemo
palpskribo estu .plej simpla. Cil, el liaj
literoj kaj signoj formigas el unu eis
ses punktoj en sespunkta êelo. El tiuj
punktoj oni povas fari sesdek-tri
diversajn kombinojn. En hodiaii la plej
granda nombro da blinduloj opinias, ke
la brajla sistemo estas la plej bona
palpskriho iam elpensita. Oni povas
presi brajle, kaj oni povas skribi gin
per hrajlskribmaSino agi. per mano.

Spite de la boneco de la brajla sis-
temo kaj gia populareco inter la blin-

duloj mem, la estraro de la lernejo
en Parizo malaprobis gin kaj malper-
mesis gian uzon. Oni eè malpermesis,
ke Braille instruu per sia sistemo. Li
mortis forgesita kaj malkontenta en
januaro 1852, kaj estis entombigita en
sia naskievilaeo .Coupvray, Francujo.
Tien senéese pilgrimas blinduloj kaj
hlindulamikoj. Nur nuntempe, je la
centjara datreveno de lia morto, oni
planas translokigi 1jan korpon al inda
tom hejo en Parizo (1 1.

Je proksimume la saura tempo, kiam
Louis Braille enkondukis sian sistemon,
temon. fondieis tri unuaj Usonaj priv-
ataj lernejoj por blinduloj. En éi tiuj
lernejoj kaj en la multaj Stataj lernejoj,
kiuj baldaû poste fondigis en Usono,
oni uzis levitajn literojn simile al la
Ilaiiy-sistemo. Pli poste oni edukis per
American Braille, kiu estas adaptai()
de la originala brajla sistemo. En 1918
éitij hlindullernejoj kaj blindulpresejoj
en Usono konsentis uzi sistemon noma-
ta n reviziila angla brajlo, grado unu

kaj chrono.

Duni la lastaj jaroj komitato de
Unesco por Unuforma Brajlo arangis
konferencojn, kie eeltikistoj kaj presis-
toj de samlingvaj grupoj interkonsentis
pri imuformaj brajlaj sistemoj por siaj
lingvoj. Tinij konferencoj jam sukcesis
pri Proksima kaj Meza Oriento, Afriko,
kaj Flispan- kaj Portugal - lingvaj landoj.
Ankorafi necesas nur untiformigi la
hrajlajn sistemojn de la Malproksima
Oriento.

Restas por priskribi, eble la plej
gravan, plej antaiwidantan hodiaüan
klopodon pri brajlo : la Esperanto-mo-
vado inter la hlinduloj. Eble estas
nekredeble, sect proporcie estas pli da
hlindaj Esperantistoj ol vitiantaj. El la

268 regule presataj hrajlaj revuoj en
la mondo, kvin estas en Esperanto.

Tiu inda tombejo estas la Panteono. al
laŭ 8 peciala let°. estis transporiatai la

restaĵoj de la kam cnortinto.

EKZEMPLO SEKVOT À

WORLD FEDERATION 1:0R THE
PROTECTION OF AMMALS. — En la
sonnera mimer° de lit orgarm de tin ei
Asocio, en kiu nia malnova amiko Jan Jacobs

halas gravait ruina. amis. unuaioje. artikolo

en Esperanto •ulmonda akoko por stariga

rondo , ...Ni sans ke. chan h internaciaj

ktinvenoi de titi asocio. nia amiko. diversfoje

jans, parolis malrapicle esperanilingve kaj sanie

borie aŭ eé pli bone kuniprenigis sin. el tan

kilij parolaéas uit alian tielnosmitan « inter-

nacian lingvon... Li intencas daŭrigi kaj.

atikail en la revuo, li presigos estonte similajn

anl ik('lojn. Gratulojn.

Kial la hlinduloj tiel sin turnas al
Esperanto ? Car ili mem pli multe
bezonas gin, kaj tial pli bone kom-
prenas la generalan hezonon de Espe-
ranto. Brajla presado estas multekosta,
kaj blinduloj ne havas multan monon.
Tial la internacia pruntprenado
brajlajoj estas speciale necesa.

Estis surdblinda Sveda lingvisto
Harald Thilander, kin unue komencis
klopodi pur Esperanto inter la blindu-
loj. Tuj kiam li men: eklernis Esperan-
ton, li komencis agiti por eia uzo inter
blinduloj. Sub lia influo Profesoro
Cart de Franctijo fondis en 1904 la
unuan Esperantan brajlan revuon Es-
peranto-Ligilo. Post kelkaj jaroj Thi-
lander mem farigis hrajlpresisto, kaj
de tiam li regule redaktis kaj presis la
revuon.

Krom la Esperantaj brajlaj gazetoj,
estas ankaii brajlaj libroj publikigitaj
Esperante. Nur antafi nelonge tondigis
lnternacia Esperanta Brajla Biblioteko
en Franctijo, de kiu in ajn blinda Es-
perantisto rajtas pruntepreni librojn
per poto. jus fondigis Ligo Internacia
de Blindaj Esperantistoj. celas pli-
honigi la vivkondièojn de la tutmonda
hlindularo, kaj plidisvastigi la uzon
Esperanto.
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Paso post Paso en Esperanto 6:
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BELGA KRONIKO
•1)uni nia elementa kurso ni lernis ke

k oni uzas ski, . kiam la vorto apud sia
rilatas al la subjekto de la frazo sed ne
estas part() de i 'meni ». •

Ni iom pli detale priparolu fion
..Ni ankoraŭ bone scias. ke la posedaj

Pronamoj 'estas mia, via (cia), lia (Sb,
el a), nia, Via,. ilia.
• .- D6, Por- la tria persono : lia, ia , gia
Ca. la tiiiunombro kaj ilia en la malte-
nom b ro.

•Anstataib tiuj pronomoj, ni uzas sia
de si) por la multenombro sanie

kiel por la uniinombro, se la vorto apud
th, pronomo rilatas al la subjekto sed
ne trovi.çzas mem EN la subjekto de la
frazo.•Oni do neniam pavas uzi sia
EN subjekto.

"Unuflanke ni diras
mi vidas mian patron
Vi vidas vian patron
li vidas sian patron (de si)

sed aliflanke
mia patro vidas min
via patro vidas vin
lia patro (de li) vidas lin.

En la simplaj frazoj ne povas esti
malfalilajoj, kvankam ()ni vidas ofte
erarojn koncerne la uzon de sia.

lom pli atenti oni devas kiain temas
pri nesimpla frazo

1-e en la éefa frazo uni tutsimple

respektas la ordinaran regulon:
•2-e en la suhfrazoj, la komplementaj

frazoj, oni devas hune distingi la sub-

jekton de la (effrazo kaj la subjekton
de la Subfrazo. Se ne trovigas subjekto
eh la komplementa fritz°, oni devas
enpense aidant

Se la subjekto-vorto apud sia (en

la subfrazo) rilatas al la subjektn de
la komplementa frazo : sia.

Se la vorto apud sia rilatas al la
subjekto de la êeffrazo : NE sia.
Certaj gramatikistoj plenigis tutztjn
brourojn pri la sia-problemo. Zamen-
hof mem eê ne menciis in kaj
regulon oui faris lait, la ekzemploj de la
klasikaj Esperanto-tekstoj.

Se uni aplikas la regulojn cititajn
éi-supre, oni ne erare uzos la  posedan
pronomon de la tria persono kaj pli
profunda pristudo estos tertio pur alia

PaSo 	 post kelkaj monatoj.
Ekzemploj
1-e simpla frazo
Li renkontis sian fianéinon (de si)
Alberta renkontis la fianaton de

Albert°.
Li renkontis lian fianéinon (de li)
Alberto renkontis' la fianèinon de

Ludoviko.
2-e nesirnpla frazo
La instruisto legis en sia libro, pos-

tulante ke ankaii la lernantoj legu
siajn lecionojn : la instruisto legis en
sia libro 	 en la libro de la instruisto
— de si - de la subjekto: 	 la
lernantoj legu siajn lecionojn 	 la
lecionojn de la lernantoj 	 de si
de la subjekto de la kompleinenta
frazo.

Kaj aliflanke : La instruisto unue
legis sian diktajon, postulante ke posté
la lernantoj klarigu lian tekston 	 la
tekston de la instruisto = de li 	 do
de la subjekto de la C.effrazo =

EKZERCO : Prenu la ‘.‘.. Fundamen-

to »-n kaj klarigu al vi la uzon de la
posedaj pronornoj en diversaj tekstoj.

H. S.

KNIVERPENO

Esperanto-Grupio'.« La Verda Stelo »

726.54)

I 'or. enkonduki h4 oktabriba monition. la -ion

lagon purolata jurnulo okuzi kun la kutima

kaulahoro de- diversaj menthroj.

La postan tagon (sabate) ',mitai verdetelanuj

siaj familianoj partoprenis al la m'Ourla

halo.

La taon ni 'lavis lu plezuron éeesti vesperon

itrantitan de niai no tj inembroj S•ino G.
I )cbacker (kit, pritraktis la animai t pullula
kaj S-eo Fl. Dentiyer (kiu prenis sur sin la
geografian porion). Ili donis drtalan raporton

pri • sia vanté.) iii Jugoslavujo kid j I surprizis

nin per filmai (parte kolorigilaj) pri siaj

gravai travivajoj en la l'indri. kii, okazos nia
sekvontntra universalit kongreso. Ili speriale

substrekis la alahleran kaj• la korecon de la
akcepto Ilanke de Ir. jugoslaval esperantistaj.

T okaj ekstergrupanoi. konatoj de la geparo-

laclantoj, eeestis tiun interesan ve.speron. S-ro

R. Van Lynche niable la lilma•
paraton.

La anitiza vespero de h. n donis al
F-ino Fl. D. Ketelaere la okazon montri sian

kapahlecon. Si tian Faris Ire lerte kaj sprite
kaj la laaga aplaŭdo êc It, fino ver» esprimis

dankon de la éeestantaro. Estis unu cl la
plej bonaj artitrzaj. vesperoj de la lasta: tempo.

La 2 .pin, F'.-ino . H. Hi:Miens parolis pu
Kelkaj Skizoj. ...Si vekis la atenton per sia

sprilpletut temo kaj la maniera laŭ kilt i in
prezetitis. 	 enigmaj tlesegitaînj (tuouver-

isii.oi) i revivigis situaciojn pasintain tÛ rr-

sonoin kitn ludas sperialajn roloin en nia
grupo. li. Vitleblikilnsuzin Jr Id FMI estis

por la parolarlistino rekompento pro ia laboro.

Por konkludi la monaton. la -.hm S-ro R.
Van Eynde ara nis lilinvesporon. iatatan de
lit êeestantoj pro la diverseco de la kami
rtr Ir, Fulda, kelka; [d'aloi jam estis sonaj.

Li. 7an ;le noveitehro, okazis nia èitijara

mitulvespero en la salon() • In 't Kasteelfir •,

\Vaalselatai. z Menthrot partoprenis al tai
festeneto kaj laŭ In speeinla karaktero de fin

vospero. jit esti s. devigata kunporti sian pro-
jetai, !Imola Tilt fukto 4111)4 dl I. lestestrino

In okazon .. lekti la plVi belan lumigilon:

Thibatt gajnis la prenaon. set h nia pu-

zidanto konigis sin kl la plej grava mitul-

maniant.).

1.a diskuRespern dr la 1.1a kint lu tenu.

Cu la mondo progresas ? 	catis

liait, tir S-ro G. VIII. tivti Rossi hi.. Tin akturtIn

subjekto vigle estis diskulitta. preeipe tik S- roi

"I. De Ketelaere K. .\iiieryek, F-inoj

Ii. De Ketelacre kaj I I. et "I. n'IL-ris. S-roj

Vanderhoydonck kaj A. Debaiker. S-ro M.

lauanotte, ktl Prezidanto. per 1r:d'ai vortoj. e

detalis diversajn punktojn kaj pliklarigis kel-
Lin opiniont de la êt-estantoj. konkludn

catis ke lit 111011(10 vere progresas

Programo (le la ("montai han venu :

Cittretalrecle es s \‘'itte feetru . ['tank-

rijklei. 4 je la ln il lu I,.
Dreembro 	 Iii 5011 	parolata

NikOlail fCrio; la 12an 	 Zaria-al-iota

,e-,pero: la I 94111 	 ct IIIUZH vespero: la .2 an
(dimanéon) 	 afitoêm-ekskurso al Bruseln por

viziti la lumigadon: la 2han (2.1 Kristnask-

tago) : rte olaizus	 submon. I, 27.til

Kristnaska Bal° , kun interludoj (èiu ininporal

surprizon donaceton).

barmen I953a : la Inn : parolata jurnalo;

I., ()an 	 « Base-hall .-vespern, kun klarignj

demonstrearioj k.t.p. 	-11) .1ozel Vire k kaj

Kompanio: la ihan : écnerala kunsido: la
18an (dituanèoti) : jarlesteno. spkvota de

kaharecht haro kaj de dant:ado: ln ionn

(I mulon) : ekzameno dr la vintra Lors()

la -23an : cliplomtlisdono al lit gelrntintai

la vintra kurso: la 3uttc. 	 prelego el la lihro

• \bru, Pensa. iiiltt •.

Febrnoro : 	tb n II : piifOlittct jan-Ani-la

flan 	 M'alla vespero en la signo (1.• Lena-
valo: la 14an : (sabote) karnavalkilo: lu

zuan : liltmespero de S-ro R Van Eyncle;

1741/I , 	ah.	 Tin, Van C.in

dertaelen. kontitatano cle l'.F...A.

Mario : h. han parolata jurnalo: L, i3an :

kabarerla vespero de 	La Klopodantoj s; la

FAKA UZADO DE ESPERANTO
S-ro C. A. Pruissen el Amersfort (Nederlando) verkis 62 -paan broSuron.

kiu enhavas ne nur modelojn de komercaj leteroj, sed ankaii utilajn konsilojn
pri internacia komerco, kaj listojn de specialaj komercaj vortoj kun

difinoj. (Eldonita de The Esperantist Publishing C°, Heronsgate, Rickmans-
worth). Esperantistoj, apliku esperanton al via fako.
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borin . diskutvespern; la 27an : amuza vf.

rem.

Aprilo : la 3an 	 parolata jurnaln (Sankta

Vendredo).

BRUC()
Brua Grupo Esperantista.
It'oitèekrumeero : 48.33.33)
Li kurso pur ksinenrantoj regule estas

Eeestata dum la muta bora de Cet marda

kunverso. Dum la dua boro la novaj iielern-

antof Ionie kun la pli n'allaitai geinembroj

agrable praktikas la lingvon.

La 7-an cl<. Oktobro okazis tiel interparoludo

pri diversaj artikoloj aperintaj  en lit Belle

Ouzetaro pri la problemo de la internacia ling-
e°. La sen de Okkihro S. Kart. Poupeye

raportis pri sia vizito de la allaitent tago al la

kunveito de la lirtisela Grapo. Esperanta

tratrala estis legata dom la kunveno de la

2I -a de olctobro kid vekis ĝenerttlan intereson.

La 25-an de Oktobro. en la dancejo Tablent,

akazis muta baht d, la nunn sezono

I 	sukirso rstis grantleuit kai kid kutime

plimulto de la Ceestantin nur kontraiivole

Forlasis L idonegon je ht 3a matent.. Natale-
tarin pri tut aloi/1mq° plenigi• lu ktim,11‘,11
rh• In ,ekvanta glanda.

Interesa interparnlarlo pri nialmulte komitaj

stratntatioj en Braĝn okiteis la 4-1111 Ii\.

vembro. La tian de Novert;bro L eestantoj

organizis bidon pri la temo : • Kion kunportas

situ en siaj poire kaj virino en sia ntaneaketti

Ciu laüvicc malplenigis siajn paon) aŭ

mansakelon ka, la montritaj objektoj est i&

laŭte noinataj. I iij inventorioj instruis kelkajn

novain vortojn Laj la uzun 	 la sufiks0111

ing- il- Lai plie prizurgis mutinait amibien-

tojn.

Dum la • Bratlerio - de ln 23-a de \ii

vendus), libroj kaj esperantajoj esti,

iiiontritaj krtj Lelkai disvendatal.

JaŭtIon 27an de Novembro okazis en la

restoracio cle L grupa sidejo mittilvesper-

manĝo. La cludeko da ĉrestantoj abuntle gustu-

mis la Isottegajn illitillojO kaj Irititant terpo-

mojit kaj poste agrable liniĝis lit vespero per

rakontaclo Lij per societap  ludoj.

Surpriza vespero astis organizata la lias de

clècembro. La dislontmado kaj inalenvolvigo

de la nekonatal prrmioj alportataj de dut

êtsestantoi. estigis grandan ojun.

	

Programo de Id vent-trio-ri 	 :

Ordinant Lins:roto : ĉiumarde je la 20.

en la sidejo • Gouden 1-loorn  - Cornet (l'Or -s

Simon Stevinplaats.

Decembro : 23a11 : jr• lia 20a : azameno

pri la èlementa kurso: je lit 1 	:  Debalo

« Cu estas dezirinde k, edzino labont ,kster-

bejnie ? »

30-11n : je la 20a 	 ni I 	 I 	 I 	ice. L.p.■■111(1,

Ck7.11111e.nitibli alto' de la dente:Ma karsts.

.le la 21a : Parolata gaZelti.

■IalittarU : ban 	 (Festu de la Tri Reĝoj -

Epilartio) Agrabla kunv•no estas preparatit.

pri kit: detalaj iniormoj rstos &matai pli

poste. — i3an : tooterala jarlcunsiclo de la

Grupo 	 Raportoj. 	 Komilittaj 	 elektoi. 	 kit,-

— 2nan : Kanta vespero —
raki:mol ion pri propra t'avivai°.

31,a, (saliaton) en la ilanctio • Tala-trio •

votifs) Grains werkerristritat. apud la Train,/

Duit grunda BAI .0 de la mina vintra sezoilo.

I :Mikado' pur 30 Ir. ée le membroj ait per

pago al la P.C.K. de la grupo 1835.3").

Fruit rezervigo de kartoj estas kowilinda.

Februaro : ;an 	 Raportado pri la halo.

ban : Parolata gazeto. 	 7att 	 Pont rit

ludado l.uû lottunitclo ait ekskurso al la Kar

navalaj festoj Ce la marbortlo. bpin : Fluitior-

ajoi Ituttaiiskribitajl.

RRUS1-.1.0

Esperantista Brusela Grupo.
(Poitérintinn.n.o 	 12.30. 0)

La kunvenoj estas regule Lai multnombre

vizitataj. 	•
I cs ban de oktobro, “.5.prrilii de nia parolaia

oitzeto, okazis lesta kunveno por prerniigi

S-itton E. Stars kaj S-ron Von der Stentor',

kinj akiris la plej alla tu poentnombrojn par

siaj artikoloj, !cotai en la Luira de la parce

lato gazeto. Ili ricevis cliplomon kaj èekon kno

subira de 5o trankoj pur aéeti esperantan

libron. Rekompence S-inn Stucs kaj S-ro Van

der Stempel regalis' riin per la legado cle la

premiitaj prelegoj. Samtempe S-itio Plyson

ankaŭ ritevis &ken de 50 frankoj kaj diplo-

mon por lit phi regula Ci-eu-tu dc niai k11-

venoj. La 20-an de oktobro kaj la 17-an de

nos:4-1116ra S-ro Van der Stempel gvidis kun

lit kutinta lerteco la pericktigan kurson.

li bonvulis rekomenci. La 13-tu i 'le oktobro

S-rn Castel priparolis la /dei orandskale or-

unnizitan monIalsarlon. kiun la mondo hua

vidis, kaj kiu okazis clum la lasta milito; Id

27-an de oktobro estis rezervita al S-ro Oleffe.
kiu /iro teknikaj cirkonstancoj ne povis ĉeestt

Ia kunvenon. Lecat, kit' haï-arche vizitis
niait grupon en titi vespero, bonvolis legi por

ni kelkajn Iiistoriopt, kaj aliaj sainideanoj

agrabligis la vesperon per rakontoj pri mal-

nova Bruselo. La 3-ml de novembro rekomete

tiĝis nia parolata gazeto. kaj S-ino Ernst

akiris toi tin unua vesja•ru la plej uhlan puent

nombron per sia artikolo. La 10-an de no-

vembro S-ino Daems parolis pri 111:11110Via

kal liuVit I 1'1(44n-trio. Si iiprtitile pritraktis lit

le:durion de tiu lattdo kaj ilustris sian prelegon

per multe da bildprospektoj: tiri sukcesi›

t'uni al ni bonan i i-li-on pri 1-11sugarujii.

Lt liait de Oktobro malien-nies en
Aterieo Robert Catir-an, rue Ernest Allant

Bruselo. elentent'a Esperanto-kurso eidatit

de F-ino Simone Obozinski.
Specialan mencion meritas la prelego de

D-ro Kempeneers. kits okazis la 9-an ch-

aktobro en « Maison du Peuple > Si.
Ce la naturamikoj. Cm-eu-fis multe da personoj.

ktin grande: interesiĝn sekvis la paruladon.

lardait en franco lingvo. kaj kits ternie pri la

atigino de la lingvoj ĝenerale. I.a preleginto

klarigis k<• ili Ciarn estas ĉerpitaj el diversaj
dialektoj. ankait lit intentacia lingvn

ilevos esti éerpitta e1 pluraj lingvnj. La paro-

linto menais ankaŭ la grandajn maltacilaĵoin.

kami oni renkontas 'Cr la tuja tradukado de

itt lingvo en alian, kaj atentigis pri lit dan-

ĝero kuj rio:punchs o Ce interpreto de komplikuj

tekst, tuj Ce elparolado, kio fioul' olte devas

okazi durit la grandaj ONU. konferencoj. Post

ege interesa parolado sekvis viola diskuto.

Proaramoj de la esiontaj frunsicloj.

Citilunde. je 20.30 h. Ein : liraggerie St.

Nlartin. Place du Grand Sablon. '0- Grote

Zavel plein..
Dererobro. -- La t -an, parolitta gazeto:

ilimanênn la 7-att , je la 1 	 Sttiiktil Nikoiati  -

festo la 8-art. S-ro Iirousek : 	Ok grandit'

ensekretigitoj s; la u yen. Zaineithufa vespera:

LASTHORA INFORMO
la liera prestlinnientO, ii rievrib u i t /-) ro

Kemperteers la jeruat ormott

LASTMINUTE, mi ricevis ampleksan
raporton de D-ro I. Lapenna, en kiu
li detale raportas pri la pritraktado
de la demando pri la diverseco de la
lingvoj en la internaciaj rilatoj.

Je la fino, rezolucio proponita de la
Svisa delegacio, INVITANTE LA ÙE-
NERALAN DIREKTORON KOMUNIKI
LA PETSKRIBON AL LA STATOJ-
MEMBROJ KAJ ENTREPRENI.. LA
NECESAJN PREPARLABOROJN POR
EBLIGI AL LA 6ENERALA KONFE-
RENCO DECIDI DUM CIA OKA KUN.
VENO, PR! LA AGOJ FAROTAJ JE
TIU Cl PETSKRIBO, estis unuanime
voêdonita de laborgrupo, kiu devis
pritrakti la tutan programon de la kul-
turaj aktivecoj de UNESKO.

la 22-an, kuru-fina kaj kristnaska festoj:
It)-all, Nlittilvespero.

lanunra. — Ja 5-an, parolata gazeto;
12-an, S-ro Kerupeneers prezentos

climanCon la 18-ait. partopreno en la l'estima
the Verda Stein,. en Anlverpeno: la iq-an,
Van der Steinliel. iwri,ktiga kurso: la 26 - an.
Cenerala Kunsido. raportoj. elektoj.

Februaro. — La 2-an. parolata gazeto:

u-an, S-ro Swinne : • Oro kaj poco 	 •:
la t6-ate Sn) Van der StellIfICI. ja•riektiga

kurso: la 23-an. S-ilai Stern: . li. bard

\Vagner •. kun digknj.
larto. — La 2 an. parolata gazent: la

g-an. S-ro Adamski. mernorjonglajo; la to-an.
S-ro Van der Stempel. jx•rfekliga kurso:

23-an. S-t0 Castel manĝigos karnavalktikujn:
la 30-an. F-mu Kestens, Nova promenado tra

ntalnova Bruselo.

Genta Grupo Esperantista.
Tiu Ci grupo oroanizis novatt Eau-Jan

lerinnaronF 	 okazas
en ĉantbro cl 	 Nlezgrada Lernejo. La

_ee ..la îspetata

lecionojn gvidas Sinjorino M. De Rick.
dektis metorlon tian k, ni- Mir la dulingsartoj
(neclerlanda 	 fruan-ut) Coin kompnotas, set'
ankaŭ la unulingvanoj. I 	Grupo claŭriga
ankaŭ perleteran lerionaron gvidatan de S - ro
Vandevelde.
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Bibliografio
ANTALI DeM11. 1..\1■01 — Romano de

Emmanuel. pere de Prarstiscu Gaulai° Xavier,

rl In portugala lingvo tradukis L. C'. Porto
(1-forcir° Neto. Ilflooloko mle Brazila Spiritis-

nia Fedcracio. 100 pa§oi. I 2 x tS,

Jets «voèo cl la transmondo.

LI tie transe, Emmanuel. Id spirits, 'aubin.

de Ir Antaŭ chaud jaroj •, diktis sian romanon

n1 la Brazila medium° Francisco Gualirlo

Xavier. initlaltranga kdi nur dentelait, instruita

oficisto. Liu jan) Acribis (ne * ,erkis •1 Lai

bottait publikigis li,ardel: unu .,erkoin Iseletris-

likain. historiais, ail ,atensajn.

Tion klarigas al ni enkonduke lit trittlu•

kath, 	 C. Porto (.'arreiro Neto.

Ni do titi kaj 	 ijnie estas informillitj psi

la tria-lem:st de la Mn°.

Nu. kia ajn estu lia ititinio pri nia postmorta

estons°, ni uer)igu,-. al la Irganto ke. smiller-

minte la voitura-in, li al e restos katertita

rab.
1.a tento raillas al la spiritisma Lins-pots

pri la evoluado tir anittin al perfektiĝo, per,

cle sinsekvaj rerakarnigni. Pritrakti§as stadio

de tin evoltsaclo.

I .a okazintajoi lokièas. en l Noms, kat 13:le5-

lino. inter la Mn-si 3 s Lof 79 post la naski§o

rie KristO. Vian; la koncernatan artimon —
Istŭpretende hua  111e111 	 EDO sen Mc( — mil

karnigas 	 Lentulus Cornelius, romana

patririo kaj senatano.

Veninte Palt•staton, kies Mimant, li esperas.

estes ravin, por lia mal:sana lainent. Publio

Lentulus Cornelius renkontas lie la grandan

liguron iir lesta,. La impresa personeeo de la

Naifirein prof etc enumenttin eitiancelos la

room  rico. Sf.d h ne kapablos proliti

lint oportunaĵon unikan, kaj bahlaŭ rekaplillos

de.‘ la Cezara; pompoi.

Tute male lia edzino. lu milda 1-ivist, avide

mail...naos al la nova doktrino sian koron loin

iiritan de intimai êagretioj. Si laŭiros. eh
i.t stario. la kalvarinn tie Ist tiamaj kristannj.

kai modos dispecigite en la cirko. sub la

okuloj de sia edzo, la lagon ment Liant tilt

« Du: REISE • estas nionala revuo belas-

pekta por vont§o kaj lando-logio. kiu enhavas

divers:tin artikoloja, priskribajn Lai Islamisant

•pri dilinitai lancloi aŭ isrboj.

La numero de nOvembro jusaperinta, 011-

laŭmettle sur Id kuvrilpato. bilan ,idajon de
la Grandi, Placo de Bruseln ka; emblavas

ankaŭ interesan artikolon pri nia ĉeltirlio.

Sed iom sensaria per la esperantistoj. en

lia revuo, estas' la ĉciarlikolo, kits bavas Lis,'

min longan titolon :
• linglish spoken — On parle irançais —

Si parla habillas 	 Man spricht Deutsch —

Se hoida Espanol. kaj • la-st ont least ‘, kaj

sur aparta tria uni, : ESPEI2ANR) PAR-

OLATA.

Titi ĉi artilsola 1.-ta 	vera pleiln pie Ma

lingvo. La aŭtoro atentigas pri la mulla' mal

Idcilitioj. kinin t'Ut reiskontas ĉe turistant.

ès- komerca vojaitt; pri lit rualfacileco stkeeptigi

Ld internarian lingvon. unu el la tiel nomataj

• grandaj » ail dise konataj lingvoj: kaj han,

firme proponas esperanton. por kits sri millon.

oj 	 boutai sendis petskribmi .t1 	 kdj

en khi jam korespondas mullitj gravai asocioj.

inter kittj estas eititaj en la revus, : La itala

Koninitikada .0Ficein 	ENrr •. là Dain'

Turista Ligo. la Germants • Buncleshaisn• 1.1

Francis Tourna:1(6bn. la Fions-si lervojoi. kiuj
metis iniormiloin en Esperantn en la starido•

moi. diversaj urbaj administracioi. kali per-

mesas al sis-mi Esperanto-scipo‘antai  poliisanoj.

parti 1,riikunion. k.; mult.j turisittaj oficejoi,

k iutj elc 11-01i1S prOSIWIdojr) 	 r) F:$per:1111n.

ci ( -Ans puhlike horion-da kini ainsi altrangulaj

de 	 imperin.

L:kde nain ni vidas Public, Lentalus Corne

lius droni ett ahisisso tle cssscll,Iiu. 	 lerinte

li fari§os. en sin n'alluma, la pen-•

tarda gasto Je siaj pasintaj entroi. Seri lit

spirito cli. Livia reventes konsoleme ivebi ĉirkaŭ

h. Lai ban fine li siavice morios, enterigite

sut, la ruinoj dc Pompeja, ni komprenos ke

EL LA ESPERANTISTA FAMILIO
NEKROLOGO

Sus iorinu Vnn Wanseele.-Barbet tunehras

jiro ln mono, Okaiinta antaû kr•Ikaj monatoj

jans. d4 ia pittrinu Sinjorino Barbet. La

gesamidettnoj iie la sintIonenut kasistitto ili,

Gertitt Grupa. kore kundoleticas.
* *

22rtn 	 Oktobro mortis en Britio.

S- izm Nlaria Bockholls. edeino'iie Sro Léon

Van Wassenliove. kt11161C1 de longal iftroi

eenterithroj de la litain Catin). I..a malaperinta

iamideanino regule éeestis ln helgajtt kaj ankaŭ

• Kurioza matematika Problemo
lam kreditoro postulis de matematikisto la pagon de ::;uldo, kiun li pretendis

esti de 1.610 frankoj, sed el kiu li ricevis nur 805 Fr. La matematikisto ne
neis'la ciferojn, sed li jugis ke lia .'uldo estas likvidita, Car li jam pagis parton !

La afero alvenis al la tribunalo, kie la advokato de la kreditoro povis
facile demonstri la rajtojn de sia kliento. Tiam, car la advokato uzis jurajn

argumentojn por pruvi sian tezon, la matematikisto petis de la jueisto la
permeson utiligi sian sciencon por sia propra defendo. Kaj li tiel rezonadis

a Ni difinu per A la tutan sumon postulitan (1610 fr.).
kaj per B la sumon jam pagitan (805 Fr.)

Ni havos : A 	 B	 1610 + 805 --= 2415
El tio ni tiras : A = 2415

kaj B -= 2415 — A
Ni nmItipliku per B la ululait ekvacion kaj per A la duan. Ni havos

AB 	 2415 B — B2
AB = 2415 A — A2

Du kvantoj egalaj je tria egalas unu la alian. Sekve
2415 B 	 B2 = 2415 A 	 A2

Ni povas fianffi C iujn signojn, konservante la egalecon. Do
B2 — 2415 B = A2 — 2415 A.

Se ni aldonas al í.'itt membro de la egaleco la saman kvanton, ni havos
(2415)2.

(2415)2
4

kelkloje intesnaciajn kongresoin. Al SUI Vain

\Vassenliove. kaj al S-ino SChook. Ant•

Ni•rpena parenrino. ni prezentas plej -korant

1:ondoient-ont.

GRATULOJ s..  
Grattslinn ni senclas al maltioviij esbeinn:

listai. kiai festis sian ar§entan edzi§jubileon

kaj kiruj menthries en La Verda Stelo

4•11 tenpo, kiarn S-ino \'errintytett estis an

koritit traŭlino Blanche Lacroix... Estas longe

For, sed ni esperas .ke niaj gramikoi Hector

kaj • Blanche Vermuyten ankoraŭ longtempe

eut,, leliĉan Limas vivo,' et' butta saga).

• -. 	4

Clam egalecon. Ni aldonu la kvanton

(2415)2
B2 — 2415 B   — A2 -- 2415 A +4

Sed
	2415 )2(2415)2

B2 — 2-115 B + 	(B	 —

Kaj	
2415 )(2415)2

A2 — 2415 A + —	 — (A --- •9

La du kvadrataj nombroj estai- egalaj, iliaj radikoj estas ankaii egalaj

13 — A
	2-1 52415

Sekve B	 A. Do nenion mi tildas.
Perpleksa, la jugisto gis min ne decidis. Eble inter la legantoj de a Belga

Esperantisto »sin trovos in por klarigi la aferon.	 SEUEZANO.

Ni havos
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ZAMENHOF-TAGO
VER1■01 (origineilaj eu trialuking) de L. L. IAMENHOF

Irtaulamento de Espetanto (Fran. a

Funclumenta de Esperanto I ned('rlaiela)

Fundamenta Krestornotto

Fabeloi de Andar5>en 1%.1.
(;eorgo /latridirt (Molière)

Digenia en Taiirida (Goethe)

le Raheno de Baharah (Heine) .

La Rabisiol (St 	 ...

Le ReriZer0 (GOgui)

1.ePhlrii (el la 	 ..• 	 ••.

1.a Predikanto 	 la 	 •••
1.0 Sanld(C Bill° en Esperanto

Originalo 	 Priearo (kompilis 1)ietterlel Iiikse kind.

Leteroi de 1..1 . immen/101 (du vol.)

Lu Batalo il, /Vivo (CIL Dickens) „.

FI la Halo
11 Ilromoi liniLanentoi)

Kainediuj (iraementoi)

Vire, lie Zume•rdloi 	 (E. Privai) .

Historia de la Linger« Esperanto (F. Privid) I I,S,7

•

Fr. 	 0.—

1 a,--

20.—

30.—

10.—

2h0.—

4.—
4.--

4.—

.••

900 ..

PI s 900-1927

rijaiin Ira la Esperanio-Monado ((. P. de lirnin)

Lipureenhti (n) juni 	nri II C l('(ifree) • ic 	 iirtpro IiieratHr41 (G. J. Degenkemp)

broa 20.••••• kart,

	UrgtittiZti	 rotrui ,-;tclfel (Se )t. Mita (Stap Brava?.Ja 

\tendu ĉe
	 BELGA ESPERANTO-INSTITUTO

Koopern Societo. 	 26. Oosténstraat - Antwerpen. 	 Poiterkkonto 1680. 5P

F.Sprraftte Morado
Ishrtirker)

44. —

14.—

13.—

lia anima ,oprenirie plian itupon survoje

reaĉcto.
***

1.a supreritital ĉelroltiloi mer, de

lutta lite, do lionini kaj okazajoj, pro la niez',

rita loko ne altureklaj en la kadro de titi ĉi

rerenzeto. Mt diru nur k L1 majstra maniera.

khi eghtS e•Rekitil tri atmostero de la

ontikvaj Rom() kaj Palestina lasos al la

imagenualo impreson de aŭtentikero kit, jans-

zigus Sron CecilR. de Mille.

.len kiniklucle verko. :d'Iaveh« lait forum

kaj enliavo. elegante tradukita. kaj el klei

ĉiu êerpos elektindan substancon; la iloktri-

nanti : [idiot:Inn gvidilon la laiko : belan

legendon kaj ainhaŭ tiintljia legajon.

H. CASTEL.

S(JOMI 	 SVENSKA 	 ENGLISII .

,DEUTSCH - FRANÇAIS - PC) RUSSKE -

F.SPERANT() - DANSK - NORSK rrA.
LIANo _ ESPANOI. - POKUUGUES

« M.()S/L.0 	 estas la laneega

tolo de verketo de nia konalii lintilando

tleano Villio Setalti. kit: enhavaS itlikthet,

klasionajn kiii en ĉiiii 	 «ititaj

tradukitain Irazoin. kiiiin mil iota hezono%

dam

Kun P a lpa de tin 	 i libreto (levas eleti

kompreniei ie, n Lia ajn PcmcIa, eldirante

ïtŭ montrante unu aŭ diversajn el la aperiging

Irtizoi.

Kai êar ĉiuj irazoj ankati estas presitaj em

nia Esperanta lingva ĉiu esperantisto

in do certe uzi.

LES ENTREPRISES

226, Rogierstrato, BRUSELO
Tel. : 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAĴOi

Por viaj esperantajoj,
libroj, insignoj k. C.

Belga Esperanto
26, Oostenstraat, 26
ANTVERPENO

kitz anleaŭ &frigos al r i nacilingrajn librojn,
rertioin kaj gazetojn. kaj ĉia5pccon

3 4i-'ribrnederialan.

BRUGGE BRUGES

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

Moderna komforto —

Sidejo de c Brua Grupo Esperantista

	 Tel. 314.59 	

G. FAES
16, Schoenmarkt, 16
ANTVERPENO

Por via MUZIKO,

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 pur la paco per juraj rimedoj; internaciaj organ-

izajoj. -- Prezo : 70 fr.
Ankait ĉ iujn aliajn Esperanto-eldonajojn oni povas mendi êe Belga Esperanto-

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

Verreries et Miroiterie DESMECHT & C°
1111111111111111W1111111111111111I1111111ifill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
LA LOUVIERE 	 Tel. n-roj 223.01 - 225.37

esperantaj markoj

TABULO, por lernejtabuloj; KATOKULO, por signalvitroj.

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

CIUSE-->ECAJ VOJAGOJ AL C IUJ LOKOJ
— Vojagkartoj kaj rezervoj por Fervojoj, Aviadiloj kaj Sipoj.



.

E REGe%A BELGA LIGO ESPERANTISTA
e. 	 ASOCIO SEN PROFITA CELO

• Preziderito 	E)-ro P. KEMPENEERS, bij. rut: G:fierai Loti., LIeBniseto.
Vic-Prezidanto : S-r M. JAUMOTFE, 44, avenuo De Bruyis. Wilrijk-Antverpenn.
Cereerolo Sekretario s-ro H. SIELY.NS. Flouwerstraat, 12, Autrement..
Sekretario : SCI1 Joseph SOYEUR. 98. ru.' du alêne. Seraine
Krisistino : S-inn J. PL1.SON, 185, rue Jourdan, Saint-Gilles-Bruselo.

▪ KOMBINATAJ KOTIZOJ

Rega Belga ligo Esperantista kaj Universala Esperanto-Asocio
A. 	 B. 	 C.

g-=

I. Simpla mendeaco (cnhavas nrembrecon al la loka Grupo
se ekzistas 	 al k Ligo kaj al la internacin organizajo:
rajtigits ricevi la nacian gazeton < Belga Esperantisto
kaj la internacian kuppnaron par servoj)

menthro (same, excepte la gazeton) ...

II. Menibrecti kart inilivititia alito al Id internacia organizsijo  •

a) Membro lam larlibro : kief simpla membro; ricevos krome
In Jarlibron kaj ĝian aldorion

F,) Membre .Abotuutto : kiel mena:Jr° kun iodant); ricevas
krome la monatan „internacian gazeton < Esperanto

t) Mernhro &Amenant° :lo01 membro abonanto: ;bagas pli
'tan kotizon por helpi la movaclon

25,— 50,— 100,—

50,—

75,— 100,— 150,—

165,— 190,— 240,—

250,--- ?75,— 350,—

Banforunta Membro mernvole aldonas almenaii 25 Fr. al sia kotizo, speciale por kelpi al
R. B. L. F..

l'agir' al via loka grupo; 9., ne eli7isiRc, al pnitéekkontn 1317,tr,- rie R 	 Briga I tan

Esperantisto.

A Kraletnj (iiig 18 1.): B. itinidnj ce. 2 i.): C. (21 J. ka; ph).

: BELGA ESPERANTO INSTITUT° sKo7reetora 

D-r L. r Zamenhof, 1839-1917. Aŭtoro

cle Esperanto. Reprocluktajo poŝtkarto,

de la bildo de nia Majstro pentrita kaj dona-

cita al Internacia Esperanto-Muzeo, Wien, de

artpentristo Ach. Bentos. Eldono < Espe-

ranto s. Oostenstr. 2t). Antwerpen. Prezo

Fr. La sama bildo estas havehla kiel

Vera fotografalo. Prezo : poŝtkartformato : Fr.

10,- ; 24 z 30 cm., Fr. 65,—: 50 z 40 rut- EL:
E

Fr. in°.

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