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N-re la

Post la Subakvigoj
En la nokto de la la de februaro, terura uragano okazinta je epoko de

escepte altaj tajdoj, kaŭzis gravajn detruojn en la malaitaj regionoj de nia lando,
precipe en la provincoj de okeident- kaj de orient•Flandrio kaj de Antverpeno.

Laŭ nia scio, neniu el nia Membraro kaj legantaro funebras pro la morto
de karulo, sed kelkaj perdis, en tiu nokto, parton de sia havajo.

Al ili ni prezentas la esprimon de nia plej sincera kunsento, kiun la
Prezidanto de Belga Lige cetere havigis, tuj post la okazintajo, al la prezidanto
de « La Verda Stelo ».

Sed la malfeliêo de kelkaj el niaj samlanclaj satnideanoj, ne povas forgesigi
al ni la sorton multe pli dolorigan de niaj amikoj en Nederlando kaj en Britujo.

Al ili, ni speciale volas sendi saluton de simpatio kaj de solidareco. Ke
la multaj pruvoj de kunsento, kiujn ili ricevis kaj ankoraii ricevos el la rangoj
de la esperantistaro, estu por ili kuraĝigilo en la tnotnento de la restarigo kaj
de la rekonstruo. Maur. JAUMOTTE.

UNESKC) kaj Esperanto
Sub tiu titolo en la antafia kajero la Cefredaktoro de « Belga Esperantisto

klarigis al, la legantoj la gravecon de la demando, kiun la ûenerala Konferenco
Je UNESKO devis solvi, rilate al la lingvaj rnalfacilajoj inter la popoloj.

Precize kiam la gazeto estis presota, mi recevis de D-ro Lapenna ampleksan
raporton el kiu mi eltiris tekston, kiun S-ro JAUMOTTE sukcesis enkvi sur
pagon 77an de la gazeto.

Nun mi ricevis sciigen ke siavice la Generala Konferenco de UNESKO, dum
ia kunsiclo de la 1 la de decembro, voêdonis la tekston proponitan de la Svisa

delegitaro en juni pli mallonga formo
« La t enerala Direktoro estas rajtigita komuniki al la ŝtatoj-membrol la

» Internacian Petskribon favore al Esperanto, kiu estis prezentita al la Unui-
» gintaj Nacioj kaj transdonita fare de tiu organizajo al UNESKO, kaj entre-
» preni, surbaze de infoi-moj ricevotaj, la necesajn preparlaborojn por ebligi
» al la (ienerala Konferenco decidi dum gia Oka Kunveno, pri la agoj farotaj
» je tiu êi Petskribo. »

Kiwi signifas titi decido ? Gi signifas unue ke la Petskribo	 por kiu la
be1gaj esperantistoj tiom laboris — oficiale estos konigata al ia Statoj, membroj
cle UNESKO. Estas memorigite ke la Petskribo astis transdonita de la Sekre-
tariaro de UNO al la Sekretariaro de UNESKO, ecl nur kiel dokumento, sen
deviĝo al tuja esplorado kaj pritraktado.

La decido signifas due ke la Sekretariaro devos, surbaze de la informoj
ricevitaj, kunmeti raporton prezentotan al la Oka eienerala Konferenco, okazonta
en 1954 en Montevideo.
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La decido signifas trie ke Esperanto, — kaj nur gi, — estos la terno de
la raporto.

Tiu decido estas pli favora ol tiu kiun ni celis	 (Tends nur pri asigno
de Budget° por pristudo de la problemo de la lingvaj inalfacilajoj).

ru .estas granda sukceso, kiun ni ulc_las al la persista laboro de U.E.A.,
de la landaj asocioj kaj de la esperantistoj sage kaj energie gvidataj de la
Centro de Esploroj kaj Dokurnentado de U.E.A., kaj speciale de gia Direktoro,
P-ro I. LAPENNA. kiun mi tie èi volas danki kaj gratuli.

Li estis en Parizo duin la Konferenco kaj senlace batalis kontrali èiuj mal-
helpoj, kiujn li devis superi.

Plej gravan paon faris la svisa delegitaro, khi kurage proponis la rezo-
Iticion. La honora prezidanto de U.E.A., D-ro E. PRIVAT sukcesis, per sia
persona agado, pe:svadi gin faii la proponon.

Cetere, dank'al la informoj donitaj kaj al la pae;oj faritaj de ni, la belgaj
delegitoj al la Konferenco voêdonis la decidon.

Tin granda sukceso devas inciti nin persiste labori por nia afero. Ni
uzu gin kaj konigu gin, ii pere da la gazetaro, tradukante la rezolucion kaj
enmanigante gin al la jurnalistoj de ni konataj, iu en e u ta ga j konversacioj
kun niaj amikoj kaj konatoj. Tiu sukceso preparas novajn, se ni gin hune
eluzas.

antaŭen D-ro P. KEMPENEE.RS,Kurage,	 !
Vie-prezidanto  de U.E.A.

91y.  	 ":13■

	Ampleksaj raportoj pri la afero	 periodo, kiii postidos 	 ni malte da enta
aperis en 	« Esperanto	 (januaro	 =litsam bai energio. pur ke ni paru montri

	1953). Estas konsilinde ilin atente legi.	 id la venant(' generalkunsido de 	 ke

	Ni citas la lastan paragrafon de la 	 Esperiailo estas vere 	 tu linger). incita
artikolo de L)-ro Lapenna	 èie en la mondo, ritiligata en literaturo. scien-

« Al mi person' iii Konferenco goikoraiijoie 	 t°. Lomerea. torismo kai irixtrnata en ratifiai

	klare montris kiorn grandega. potence ka/
	 t4niversiltitoi liai lernejoi.

• nublo estas la utero, pur kiii /II éilli
r. Ni porto lion liero nian koinpintan rerdan

• stelon liaj ni tenu aile nian kapon. éar
, nia relu estas pli ol pista liai 	vojoj

• estas gastaiNi (levas Nouit,/, ankoraii

▪ ouille hatali kontaiii èiitspecujra antaiijo

• nin, nesrion. ignormlon. Sed , ni povas esti
b konvinkital pli 01 iom, ke lute certe venus
»In ivnapo, luorn la estontai generurioi estos

• tionlzemai al ni pro la laboro. faim ni non
• faros pur

El la organo de niaj Svedaj sarni-
deanoj, ni èerpas tiun ei konkludon de
artikolo skribita de S-ro E. Malmgren,
Prezidanto de U.E.A.

• Ankoraŭ estas tn) irrie imagi al si la

selevuin Je lu decido en Une.dio. Sed pri tin

ail e.qaN certa : nome le nun at..mlus nin
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Beneluksa Esperanto-Kongreso
Oficiala Komuniko n-ro 2.

En modela kunlaboro, la L.K.K.-anoj, membroj de la tri koncernaj Esperanto-
Ligoj, ellaboris definitive diversajn punktojn 4,12 la programo de la Beneluksa
Esperanto-Kongreso, kin okaZOS en Antverpeno, la 23an. 24an kaj 25an
majo 1953a.

Pasinian semajnon, la L.K.K. faris la necesajn a:angojn por ke ni disponu,
por okazigi la diversajn programerojn, pri tuta konstruaĵo kun luksaj salonoj
en plena centro de la urbo. Tiamaniere la kongresanoj estos eiam sufiêe proksime
al siaj hoteloj kaj ne perdus tempon trairante traveturante tutan urbon.

Jen koncize la programo de la kongreso

Sabaton :	 Jarkunsido de Belga Esperanto-Instituto.
Jarkunsido de Flandra Esperanto-Instituto.
Gvidata promenado tra Antverpeno.
Laborkunsido de Rega Belga Ligo Esperantista.
iLigestrarkunsido de Flandrzt Ligo Esperantista.
Kultura Horo (1 ).
Oficiala inalferma kunsido de la Beneluksa Kongreso.
Granda Kongresa Balo.

Dimanê.on : Diservoj por Katolikoj  kaj pur Protestantoj.
Solenzt Kunsido de Re‘;za Belga Ligo Esperantista.
jarktinsido de Flandra Ligo Esperantista.
Laborkunsido de « La Estonto estzts Nia
Akcepto de la Urbestraro.
Oficiala Fotografado.
Komuna Tagmango (Prezo : Bir. 75, tritilmiono enkalkulita).
Dua Laborkunsido de L.E.E.N.
Agrabla posttagmezo.
Komuna Panmango (Prezo : Bfr. 45, trinkmono enkalkulita).
Festvespero kun la kunlaboro de la tri Ligoj.

Lundon :	 Tre varia ekskurso.

En nia proksima komuniko, ni publikigos la kompletan programon, kun la
ekzakta horaro. Ni aldonas al la mina numero la oficialan aligilon kaj insistas
por ke niaj membroj TUJ giru sian kongreskotizon de Fr. 50, al P.C.K. N-ro
3766.98 de « Belga Esperanto-Kongreso », Antverpeno.

SIELENS, 	M.  JAUMOTTE,
Sekretario.	 Prezidanto.

eeptita por la Universala Kongreso de
( ) ORATORA KONKURSO

	 la sama jaro.
Ni nun ekscias ke la temo por la

	Ciujare dum la nacia Kongreso, nia 	 Universala Kongreso en Zagreb estos

	

Ligo okazigas oratoran konkurson, al 	 « La robo de Esperanto por la inter-
	kin  povas pztrtopreni èiuj gejuntiloj gis 	 nae'a prottsitnigo de la junularo ».

28-jaraj. 	 do ankaŭ e3tas tia de nia konkurso.
	Kiel  temo tiam estas elektata tiu ak-	 C iuj gejtintiloj sin p.-eparu !

JARLIBRO DE U.E.A. 1953
Unua parto.

Jus aperis la Iowa parto de la Jarli-
bro de U.E.A. pur 1953. Tiu do tre
akurate aperinta parto estas nea-
Cetebla, sed ricevebla nur de individuaj
membroj de la Asocio, kaj enhavas,
kiel kutime, la nomojn de la delegitoj,
libroliston, adresojn de eldonejoj, de
la akademianoj. liston de la universalaj
kongresoj, de la fakaj asocioj k.t.p..
kin trafos la aprobon de éiuj uzantoj,
la informoj pri la esperantistaj arangoj
en 1953 kaj la indekso.

Unufoje pli, tin volume° tre prk-
tika provos, pli hune, ol longaj par-
oladoj, la efikeeun de nia lingvo.
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Rega Belga Ligo Esperantista, a. s. p. c.
FONDAJO JENNEN KAJ PREMIO POR GRUPO

Sub tiu ĉi titolonianoncisen lalasta numerodepasintajaro,ke estontela
premio, akirebla de la Fondajo Antoinette Jennen estos donacata, dum la
nacia Kongreso, al la grupo, kitiedum la antaila jaro estos akirinta la plej altan
procenton en la konkurso intergrupa pri plialtigo de la membraro de Rega Belga
Ligo Esperantista.

Jen nun la rezultato akirita de la diversaj grupoj durn la jaro 1952a

Grupo de : 1951a 	 1952a

Bniselo
	•••

448 	 523 116,7
Antverpeno 511 	 565 110,6
Gento 119 	 120 100,8
Brug-o 264 	 220 83,3
Charleroi .17 	 35 74,4
Verviers 36 50,0

Estas do la Brusela Grupo Esperantista, kiu gajnis la premion per 116,7 %
kaj kiu, dum la Kongreso en Antverpeno, ricevos la premion Antoinette Jennen.

1<cm-tin gratulojn ni prezentas al la gajninta grupo, same kiel al liuj. kiuj
plibonigis sian procenton duin la jaro 1952a.

La aliajn ni alvokas al pli vigla laboro en I953a, tiel ke ili ne nur plibonigu
sian nunan procenton, sed almenaŭ reakiru la procenton, kiun ili havis jam
en 1951a.

-.2■1111■M

ÔENERALA LAÜLE6A KUNSIDO

La anoj de Rega Belga Ligo Esper-
antista estas petataj êeesti la jaran
1-cunvenon, kiu okazos sabaton la 11-an
de aprilo 1953, je la 17a horo, en
« Brasserie St Martin », Place du
Grand Sablon, 38, Grote Zavelplein,
en Bruselo.

Tagordo.
1. - Raporto de la AdnUnistrantaro.
9. - Aprobo de la bilanco de la jaro

1952.
3. - - Fiksado de la kotizo.
4. - Budget() 1953.
5. - Laŭstatutaj Elektoj.
6. - Diversajoj.

Rimarko. - La grupoj estas petataj
proponi kandidatojn por la adminis-
trantaro. (irupanoj, kiuj ne noyas
eeesti la generalan kunsidon, povas
anstatailigi sin de alia membro, don-
ante ai li skriban ateston.

	La Sekretario,	 .La Prezidanto,
	J. SOYEUR.	 P. KEMPENEERS.

ADMINISTRANTARA KUNSIDO DE
REGA BELGA LIGO ESPERANTISTA

La administrantaro kunsidis la I7-an
de januaro 1953 en Bruselo.

Financoj. I.a raporto de la kasis-
tino estas aprobita. La financa situacio
estas tre kontentiga.

Membraro. - Je la fino de la jare
1952 la nombro de niaj membroj su-
paras tiun de la antaŭa jaro.

Fondaĵo Jennen. 	 La premio estas
atribuita al la grupo de Bruselo
akiris en la intergrupa konkurso kvo-
cienton de 116 %.

Belga Esperantisto. - Oni decidis
daŭrigi la sendon de la aldonoj « ES-
SOR » kaj « DE ESPERANTIST

Kongreso 1953. - arangoj jam
faritaj tre bone disvolvigas kaj oni
povas antaiividi grandan sukceson.

Unesko. - Grava rezolucio favora
al Esperanto estis alprenata en la
Cienerala Konferenco de Unesko oka-
zinta en Parizo dum novembro kaj

La Loka Kongresa Komitato de nia
Beneluksa Kongreso 1953a organizas
LITERATURAN KONKURSON kun
premioj gis 1.300 Belgaj frankoj i.e.
pli ol 100 Guldenoj, donacotaj de la
tri Ligoj sub kies aŭspico kaj kun kies
subteno okazos la Kongreso kaj la
Konk urso.

•La partoprenantoj ensendu
a) originalan prozajon (maks. 3

p;ij0j de « Belga Esperantisto » aŭ
3 kolonoj de « Flandra k. Nederlanda
Esperantist(»..

b) originalan poezion (inter 10 kaj
11-.4) versoj).

ûeneralaj Kondiêoj.

1. Oni rajtas partopreni min aŭ am-
bafi konkurs-partojn.

2. 'La manuskriptoj estu maginskri-
bitaj en 3 ekzempleroj, je iinu flanko
de la papero.

3. Ili estu plejlaste la 30an de aprilo
I953a en la posedo de la sekretariejo
de la L.K.K.. Houwerstraat, 12, Ant-
verpeno.

4. Ciuj prerniitaj ensendoj estos la
propraj() de la 1..K.K., khi rajtos aperigi
ilin en « Belga Esperantisto », « Flan-
dra Esperantisto	 kaj « Nederlanda
Esperantisto.

5. La L.K.K. fiksos la nombron de
la premioj kaj de ilia sumo, lait la
valoro de la ensendoj.

6. Citij partoprenantoj indiku sur sia
nianuskripto moton aii pseŭdoninion.

decembro 1952. Tiu hela rezultato
estas ::itildata al Prof. LAPENNA, kiu
plenumis tie tre grandan laboron.

Gazetara servo. - Dum la jaro
1952, la I.igo sendis 25 artikolojn al
70 gazetoj. Laŭ nia scio aperis 65
artikoloj en 15 gazetoj (8 franclingvaj
kaj 7 flandrelingvaj).

I,a administrantaro denove kunsidos
la 11-an de aprilo 1953.

La Sekretario ,

Ilia mono kaj adreso neniel montrigu,
krom en fermita koverto, sur kiu
aperu la dirita moto aŭ pseiidonimo.

7. La jugantaro konsistos el komi-
siono, en khi kunsidos S-roj H.• Ver-
muyten (Belga kaj Flandra Ligoj) kaj
A. J. Kalma (LEEN).

S. I.a rezultato de la konkurso estos
komunikata, okaze de la kongresa
« Kultura Horo » kaj krome en la tri
supre cititaj organoj.

9. Rajtas pzirtopreni nur la membroj
de la koncernaj Ligoj : « 1.a Estonto
estas Nia », Flandra Ligo Esperantista
kaj Rega Belga Ligo Esperantista,
la abonantoj de ilia revuo.

IO. Ensendoj, nekonformaj al la
supraj reguloj, ne estos ,konsiderataj.
Pri êiuj punktoj kiujn ne antailvidas la
« Ceneralaj Kondièoj » sen-apele de-
cidos la jugantoj, interkonsente kun la
1..K.K.

* * *

MALAPERO

En ri') 4-1951 de Malri.ronda Remo. S-ro
Stilan Englmiro anoncas la ĉesigon de la
eldonado de lia periodajo. Li provis krei

kultarati revuon en Esperanto, se‘d pruviĝis
ke, malgrail dekjara persista, neofta

sedstanta U regula aperi 	 ogo, la eldonajne
eesis veki ĉe la esperantista publiko sufiĉan

intereson par fariĝi vivkapahla. MR merlus
pli 'milan sorton ĝia malapero estas perdu
por In movado. Pur ebligi
iii Lllipletigu :dari kolekton kaj al aliaj in-
tcresuloj, akiron de bonus kaj interesa
la eidoninto disvendas sian provizon.

Kompletaj jarkolektoj 1948 - 4 num. - Fr. 40
1950 - 6 num. - Fr. 69
1951 • 4 num. - Fr. 60

1952 - .1 mon. - Fr. 66
NrWirrilmaj kolektol - N° )- I 1944 - 5-'916
- 1--5-4-1647 po Fr. 5.

N° 1. 2. *; 1940 po Fr. 10.
(mi 	tuj 	Beloa Esperanto-In-

stituto. Oostenstr.. 26. ANTWERPEN. Pek.
N° 1689.58.
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Literatura Konkurso
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BELGA KRONIKO
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Esperanto-Grupo « La Verda Stelo »
(Poiiĉelentimero : 726.54)

La' juan cle novembro S-ro I I. Sielens
parolis pri la diversaj organizajoj starigitaj
post la lasta milita kaj kiuj celas fiksi la
mondpacon. Kvankam la parolachsto disputais
nur pri naalmulte da tempo por pritrakti Lion
ampleksan teuton. li Laue sukcesis doni mml ln
nailtnombra ĉeestantarn klartut ideuta pri la
evolucio kaj la «tango de tag organizajoj.

La 28a staris en la siano de la gnjeco
La malgranda sed vigla sekcio LA KLOPO-
DANTOJ. kies membroj parants dota kaj
post la Lavent) nur esperantlingve., doras

provon de sia lerieco. Kantoj. cleklamajoj.
skcĉoj aŭ raportoj plertigis la programma kaj

Itavigis al la aŭdantaro bonlunnorajn Itorojn.
Partoprenis en la aplaŭclo : S-ro P. Pealman
(kat gvidis la progranton kiel paroladisto kaj
aktoro). F-inoj Cl. Partitas kaj E. Van der
Weken. S-ino 1.. Bernaerts. Ges-roj Troyens.
S.roj K. Atiteryekx. J. Van Nereaux. A.
Verhoeven kaj Verstraetan. Pro la suk-
es°. la Prezidanto esprimis la deziron ke

estontece okazu pliai tiaj vesperoj.

La 5a de &cambra. la fastmonato, estis
enkondukrita de Sankta Nikolaa festo kune
kun la parolata ĵurnalo. Kiel kutime, la mena-
brai vigle kunlaboris. Laéelpunkto de la
vespero astis forlottimado (aranĝita de F-mu
Fl. Toussaint) ,de donac oj, Lia) lompartis
multaj vercistelan(in)ca. I it liant kit •sids
kai ĉiaj miris je la lino, ke astis ja pli malfrue
31 Liante.

Solena festo iéis la Zama:fabula vespero
la cian. Antaŭ hele ornamita fotografajo de
nia Majstro. S-ro Maur. Jaurnotte per  trafaj
vortaj grandlinic. memorigis lit sivon kaj la
again de la elpensinia de Esperanto kaj

voĉlegis artikolon alarmant, en c Belga Es-
perantisto >. S-ro K. Ameryekx cleknonis knj
kantis: F-ino E. Van der Weken dtis paru*,
nahlajn el kunaresaj purolittloi de D- 1'0 Za-
menhof: Sao P. Pei-Iman legis kaj Finit Il
Holkens parolis pri D - ru Zamenhof kiel

rock) s; S-ro J. Verstraeten prelegis kaj de-
klarnis kaj S-ino R. Lecat donacis al la grupo
cleseguitan portreton de nia Majstro. S-ro G.
Van den Bosselle flegis la ĉiujaran libroven-
clan.

La laina. Sao K. Anieryckx aranéis amu-
zan vesperon al kit, kunlaboris S-ro G. Van
den Bosseha per vorlproblemoj (okatze de kiu
S-ro J. Vita-k sin rimarkigis pro sia sperteco).
la F-inoj Joannia k0 limria Arnrryckx (per
franco popoldanco, akompanata je la piano-
folio de F-ino (il. Peeters). Ges-roj Truyens
Itaj S-ro P. Peelman (kali aŭtligis trinkkan-
tain) kaj S.m Dillis (kilt luclis kelkajn web-
diojn). S-ro J. Van Nereaux ie la pianoforto
itkompanis diversajn numerojn.

La 26éla ne okazis kunveato ê ar la sakvantit
tago, sabate. okazas la kristnaska  halo. Gaja

narziko kaj tombola akirigis la almosferon
Lune kuil la Lely °maniai' kaj lurnigita krist-
teaskailm. Flanke de la darteetutiloj prizorgis
la programon : F-inoj L. De \N'inter, 1-1.
Toussaint kai Sint) L, Bernaerts (en aniu-
zega parodia el la malnovis tempo) kaj F-irm
l I. I lolkens, S-roj P. Prairial-an kaj K. Ana'-
ryckx (en malgranda, sed tamen sprita skeĉo).
Fanal F. Meriletnans kat Cl. Peeters prezentis
belon. kvarrnanan muzikajon je la pianoforto.
i'ici ei festo astis bela konkludo por la jaro

19510.

1)urn la urina ka:Ivan° en januaro 1051
krom la bondeziroj de la Prezidanto al la
mentbraro. okazis la parolata jurnalo al kin
diversaj membroj kunlaboris.

La tian. S-ro J. Vint-k kaj W. Vinger.
!torts (jouai, naval matubroj) parolis pri la
sportludo c Base Bail • S-ro R. Van Eynde
donis enkondukajn klarigoin ;mira/ al la parti-

kirti estas aktivaj ludantoj. laŭvice,
tirade klarigis la funkriation kaj la regularon.
tiel la eestaraaj akiris halpe derrionstracioj
kaj cleseanajoj, pli bonan ideon pri lia nova

Prezidanta datikvortu kaj tsplaŭclo cle
la évestattioj cm-rit' instigos la du juna in cla-
mai-th-tin par prizorai estonta allain vcsaerain•

I .rt taon okazis la étalera:da jarkunsido
Vaĉlego dr I, raportuj de sekretario kaj

Litsam) kaj éenerala kont varia de L Prezi-

danto por danki e iujn kiuj kunlaboris al la

kreskigo de nia grupo, plerugss la unuan
parton de In vespero.Dtun la dua porto.

plairai membroj astis hanorigataj per medaloj

itŭ aldonaj steletoj pro -3O-25 aŭ 20 jara

lidela membreco : S-ro E. De Coster, kiu

ricevis unu arĝentan steleton ĉe la aritenta

mecialo: S-imioj A. Brisius kaj L. Merckx.
D-ru A. Cleistiaens akiris la aréentan maccia-

lori  la bronza; S.ro Il. De Nantit

rirons Juan stelt-ton ée sia bronza merlan) ,

l'or ĉiuj la Prezidanto havis specialan spritan

kai amikan mitral kaj en la plej harmonia

efero finiis tiu kunsido.

Dimanĉe la t8an en la restoracio de la

asiaclila stacio, la verristelanoj havis sian

ĉittiaran bankrclan. .le la 5a h. posttagmeze,

batiltattiontj membroj kun gajni vizaĝoj sidis

éirkaŭ la tabla kaj gustutnis la manéajojn.

Paroladis : S-ro Maur. Ja lllll taie kiel Preai--

data° de Verdit Sida, S-r0 Castel kiel

reprezentanto de la Brasent Grupo. D-ro P.
Kempeneers kiel vie-prezidanto de U.E.Akaj

S-ro J. Verstrarten k11 honorigis lis sinjorinojn

en la personoj de Santa 11.  ScItoofs kaj S-ino

'slang. Jaamotte al kitij balai Clorai estie clona-

eataj. La kabarecla parto astis prizorgata de
la teatra scktio: sin speciale rima-aidais S-ino

L. Bernaerts kaj S-mu) K. Anteryckx kaj P.

Peeltnan en la skrĉo « 15jnra Jubile° s.

Ankaŭ la gejunttla clam:guipa montris sian

lertecon per ire atata demonstracio. enerala

datura paria al kia partoprenie ĉitti ĉerstrattoj

konkludis tian rimarkindan lestenon en plej

agrabla artmosfero.

La ILUIdall paStaft. la m ()an, la nova prin-

tempo elementa kurso konsentijkis : S-ro Maur.
latsmotte denove funkcias kiel profesoro.
gelernantoj cnekribiĝis. Sanitempe ekzameno

okazis por la arlemintoj de la vintra kurso

io aektirsanoj sukcesis al kitij estis disdonatai

la diplomoj dunt la posta vendrecla kunsidn.

Akiris la diplonton pri elementa kapableco

S-roj Van Gompel K.; Vingeritoets W.:
Broerkhoven il., Leys Arum.; F-ina Verschate-
ren M.; kaj F-inoj Van Copperiollr Ni_ kaj

Van Ucayali!, M.  S-roi Van der Maat G.

kai Versiauueri G. F-in SaVenierS. M.;

Sin° Truyens E.: F.-inoj Vital Lea; Volant

Yvonne; Johnson,' A. kai S-ro Reniera FI.:

Fano Merckx J.: S-ruj Janssens Lode kaj
Verschueren Aug. Fi untoŭn kurso, paria-

prenis la ekzamenon kaj ankaii akiris la di

planton; S-ro Dillis; dum , ne sekvinte kurson

sed bone sin preparinte. ankaŭ laite  sukcesis

Fano Paula De Ketelaere. Varma n'yak°

al la gediplomntoj fare de la Prezidanto

Maur. laurnotte rnkondukis titan solenan vas

peton. S-ro 	 Vingerhoets mime de la

gelernintoj nfable dankis sian profesoron, S-ron

Maurice Jaurnotte, dunt S-ino Truyens

donacis al li du bilant librojn kun kovrilo.

Al S-itto Marg. Journotte anlcm freâaj floroj

cutis transclonataj de F-mu L. Vinrk. S-TO .1.
Verstraeten, nome de In komitato. dankis ln

Preziclantan Lai tin rrsponclis laŭ sia sprita

kai Ixanhurnara maniera. Al la 2a parto de
I.■ vespero. kiu havas kabareclan aspekton,

kunlahrtris : S-ra K. Ameryckx per kantoj,

S-insu Denayer kaj S-ro A. Verhoeven per

deklatmajol, Fanai P. De Ketelaere kaj M.

I bollens voêlegis-

Lundon. la 26an S-ro Mon De Ketelaere

rekomencis la perfektiaan kurson.

Vendredon. la 50an, pro la striko de la

tramai, ne okazis kunsiclo. por kirt tonton

ok taenuanbroj kun-venis I

Programo de la venontaj Kunvenoj

Ciuvendreda en « Witte Leeuw s. Frank
rijklei. 4 je la 2011 50 Il.

FeLnioro : la 20an 	Legatin el la libro

c Mira.	Pansu, Rida s; 	la	 iaan

Parolado de Sm 'Mao Van Gindertaelen, ko

mitatano de U.E.A. kaj Feet vicprokurnro en
Mehleno. pri « La psikoloaio de la Muni° s.

Marto (rnemorigol : la 6an : parolatit

jurnalo; la 13an 	kabarecla vespera de s La

Klopodantoj s; la 2uan 	 daskutvespero; lit

27an : amuza vespern.

Aprilo : h an (Sankta Vendredo) Paro-

iota jurnalo. 'don antailiras intima Skia.Van•
&Khi marrêo: la ruai' : ln pro la tramstriko

prakrastitaj [d'uni rie Sro R. Van Eynde:

In t8an (sabaton) : Printempa Bakt; la
2 jan : Parolado de S-ro Roger Lamour..

: Ventlredan la mmm, festotaatt.runicou:

ekskurso ila la jan); la 8,14r parolata

 iin

la i5ati : Amura vespero; la 22.01 : Kon-
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gresaj preparoj aŭ kongrcsa atatosfero: la
23-11-25ajn : Bencluksa Kungreen; In 29an
Raportoj pri la kongreso.

FAMILIA KRONIKO
Naskigo.

Novan membron akiris s La Verrla Sida
alian inranon ge-rej nenni Toussaint, nepon
.G-roj Toussaint, nevetran F-ino I lenriette
Toussaint kaj S-inn Bernaerts, per la naskiio
de I lugeto Thibau.

Al gepatrej, gertvoj kaj onklo. é iuj ge-
nre:111,mi de c Li Verda Stelo ». ni prezentas
niajn plej korain grattrlojn.

Funebro.
Pro la morto de lia fratino, ni prezentas

sincerajn kondolencoin al S ri) Verhoeven kaj
al lia erizino, aruhriŭ membroj de e I a
Varda Stelo Ir.

I gttiön
Bruga Grupo Esperantista.
(Poŝtĉelmuntero : -18.33,33)

Dum la kunveno de la sa de Decembro
estis farata speciala prezento de la grupa
bitilioteko. Pluraj êeestantoj prunteprenis
libron por legialo krtj la novaj menihroj sub-
skribis la e Oron Libron La stian de
Decembro okazis la lasta leciono de la cie-
menin kurso, imst kiu la prezidanto faris al-
vokon par daŭra praktikado de la lingvo.
Elizanterm pri untragracla lernado nkazis
r3101 kaj posk. deltatn pri la demando s Cu
edzino devas labori eksterheane ? ». La
rezultoj de la ekzameno astis proklainataj
la 3080 jerie Sro De Scheernaceker 93 1/20/t
Su Lenoir 92 %.; F-inoj 1-ferreweghe kaj
Van Belleghern, ambaŭ 8o %. La laŭreatoj
ricevis Esperantan insignon ateridante  la di-
plumon. La 110%a grima jaro komen-
eléis la 6an J. Januetro per gaja Festado
la Tri Reĝra. Sro Van Cleven trafis la fahon
el distranĉita kuko kaj estis kronata kiel reîo;
siavit u l kronis kiel reêinon ritton Yv. Pou-
paye. Le ĝenerala jarktinveno okazis la ian
de januaro kun militai ĉr.,stalaol. Post fa
leaado de oficialaj• mandai. kitti estis apro-
hataj per aplaiidoj. la Kontitato estis unira-
nime reelektaiii: ĝi konsisiris do el : S-rni Ch.

tPouPeYe. (ironthert. V.n*P I( 	I_)euetrlan 	Ie
notre, F-inoj Bi/acclamai Lit; I- Van Parys,

(Sro C. Brt k0 stis komintiano durit 1952
kaj loĝas nun denove en Kongolando, ne estis
anstritaŭata). La aussi' de Januaro. Sro De
Scheemaccker, lernanto de la ĵus finiĝinta
Larsa,- fans honegan paroladon pri s La
originn Je la Sonorilarnj s. Poste okazis gain
portretludado. Sep gensembroi. inter Lui du
novuloj. nome Sro Martel l'oupeye kaj rirto
Van Brlleghem, aurai-Agis la vesperon de la
27n de januaro per interesaj kaj plejparte

rakontoj pri propraj fraya-40i.

Progronio de la innioritaj biinsidoj

Ordinara kunveno : élimait-de je la 2oa.
en la sidejo e Gouden Hoorn Cornetd'Or
Simon Stevinplaats.

Dom ĉiu kunveno iu membru prezentos
malgrandan paroladon.

Marto : 3an 	Parolata gazeto 	borin

Delft tO it Nia klimato ail alia » 	 r7an
c Leksikon ›kartlirclado 	 alan 	 Hurnora-

. juj — tan : Portrelludielo.

Aprilo : 7an : Parolata gazeto — 1411n
Debato ti Pur aŭ kontraŭ ■tlkoliolaĵoj 	—
2 r an : 	Leksikon >kart' udado 	 28art
I Itimoraĵoj.

EL LA ESPERANTISTA FAMILIO
NEKROLOGO

Al F-inaj Jeannine HINDERYCKX kaj
Lucienne VAN BELLEGHEM. du noviti
membrinoi de la Brua Grima kali ambail
durit Januaro 1955 perdis asuatan avinera ,
ni prezentas sincerajn kondolencojn.

BRliSELO

Esperantist-a Brttsela Grupo.
(Poitéeltriturtern	 12.30.48)

La monato decemhro estis enkodukata per
la parolata jurnalo; multnombra estis la par.
topreno. La i -an cie decembro S-ro Vander
Stempel akiris la plej altan poentnombron.
kaj S-ri, Castel gajnis la konkurson la 5-an
de januaro. La 24 an de novembro kaj la
1 2 -an de innuitro D.rn Kempeneers agrabligis
la vesperojn per montrado (Ir filmai. Denove
ni ',avis travivi kelkajn lanclajn kongresojn
kaj ankaŭ kelkain internariajn. Tatum ankaŭ
la kolorfilmo pri la iilielbreclado kid tiu Pri
la belegit saijaĝo al Alĝerio treege plaĉis al
eirij teestantoj.

Inonato decembro estis sera fesationato,

If' Mal I 01 4 lestoj tikazis. La 7-an la
Sankta Nikolaa-festo. kiu estis grandi, suk-

ceso . kaj nia danko iras al tira organizantoj,

kaj speciale al niaj :Reniai-ai kaj èiam hel-

peinai samideastinoj S - moi Plyson kaj Weyn.
Dankon nieritas ankaŭ S-ro ( )lche. kiti kid

pasintjare ludis sian Sanktan Nikolaan-rolon,

kaj Ges-roj Kempeneers, kiuj alimaniere multe

kontribuis al la sukceso de tiu vespero. Multaj

gesamidennoi respondis id nia alvoko, kaj

ĉeestis la intirnan feston, kiun ni speciale

rikazigis par la M'arroi de niai nierubroj. Kun
ruĝaj vangoj kaj grandaj okuloi . sidis 1 2

ctuloj en la unirai vicuj. kaj atendis la cika-

-,;(astajojn. Kaj ili ne astis senduziiĝintaj. Post
lUini.alo, la io-jara knabo Yves ludis n'anion

sur akordeono. kaj poste ni alvolds Sanktan

Nikolaon per kommut kanto. L alvenis en
grandit ornato. kaj li transdoslis ceremonie

la clonacojri destinitajn por la infanoj. kiaj
por èiu infant> konsistis el ludilo, tokolado.
bonlionoi. biskvitoj, ktp. Kiel (lacis al Sankta

Nil:alita li sidiĝis meze inter la infanol. rias-
kultanie la manpupteatraĵon. Luit ludis S-ro

Jirousek kaj S-ro Weyn. Estis prezentado spa-

tiale adaptila al la rirkonstancoi. La mal-

grandaj inhalai multe guis la teatrajon kaj

grandaj ĝajis pri dia plezuro. Nia ro-
jara akorcleonisto esprimis sian dankon al

Sankta Nikolao per tre Irone ludita valsa

Intertempe faridis la born por trinki kafon

kaj kakaon kaj manĝi bonuirstain kukojn.

Servemaj manoj rondins kou kak- aŭ kakao-

kruèoj kaj regis ĝenerala honhumoro, kiatu

pur fini la vesperon la diskoj invitis la ge-

daneistojn al Vals° liai boogy•woogy.

La i 5-an okazis nia Zamenhofa vespera.

Ce tiu okazo S-ino Stucs Amatis al la grupo

portreton de D-ro Zamenhof. designatan de

S-ro Laçai kaj enkadrigitan S-ro \\'eyn.

S-ru Vancler Stempel enkonduke

Poste la prezidanto D-ro Kempeneers clirek-

tis sin al la aesamiclearroi, kaj skizis vivan-

tan bildon de Dan Zamenhof, de lia vivo
kaj de liaj verkm. Kun trafaj vortoj In paro-

'iota sukcesis krei la tistan annosferon. Tiam

S- ro Jacohs legis du spritajn rakortietoin

I lendriko Fisher. Lx unua parto de nia pro-.
granio finiĝis en komuna kantado de « Ta-

giêii s. akompanata Je S-ra Vander Stempel.

Post la pneu° S•ro Vander Stempel inter-
priais al ni disait auszikvarkon kun la sania

sitkrese n1 nistaŭe„ kiti poste S-ru Verdier
legis versaĵtan de Jean Prevert. Iradukitain

de li ;rem. F..stis ankaŭ S-ro Verdier, kiu

plenumis la robin anonci la prograrnerojn

kaj enkonduki la Enlaidirai. Nun estis la van
dc S-inci Ernst, kit, deklainis la Preĝo sub

la verda Standardo s. kitm poemon îi enkon-

dukis per legado cie parto el la korigres-

parolado de D-ru Zamenhof en Bulonjo sur
maro. Sed k granda sukceso de la vespero

estis la s Raclio-clisaŭdigo , pri la vivo de
nia majstro. prezentatri dc Satin Weyn, S- roi
Castel kaj Jirousek. La teatrajeto astis akom-

panata de arlaptita pianludado de S-ro Van-
der Stempel. La tata program° de tiu VCS-

per() estis zorge elektita, kaj povas esti rigar-

data kiel plena sui:rasa. Citai pretoprenantoj

rikoltis laŭtan aplaŭdon. En komuna kantado

de la himno riniĝis ti tiuj Zainenhofttj re-

memorhoroj.

Li 22-an okazis Kristnk-rskfesto. Tilt lesta

cutis la plej multnoruhre vizitata de la jaro.

La salure, estis preskaŭ tro malgranda. Meze

en la salami staris bek ornamita arbo, kaj

ĉirkaŭ kaj sub la aria, troviĝis la znrge

volvitaj clonaroj de la aesatuideancej. kI11J :ne

forgesis alporti ian surprizon. Sur la tabloj

troviĝis tnithkoloraj kancleloi, Kiam la elektrn

Luno estingiĝis kaj nur la kandeloj brulis ,

fariĝis ire intime. Ciuj kantis la tiel konatan

kaj halait c Sankta Nokto s kaj en la salono

clisvastiĝis la adora de la brulantaj kandeloj,

kit' tiel hannonias kun la kristnaskatinusfero.

Pere de diskoj oni zorgis pri la gajeco. Fano

Gisèle Oleffe kaj S mn ic..irouse.. prezentis tre

maman dialogua. Fano Nicole °taifa regalis

nin per akordeonludado. Finfine venis la
granda moment() : h1 donacoj astis nutuvritirj,

L j eits gesarnicleannj devis preni el skatolo

nurneron kiu konkortliĝis kun unu Cl auj.

'cari astis sur. la paketuj. Tiel tiuj havis sur-

prizon, kaj regis tre gaja kaj bona amnistia°.

La s'espero finiĝis en dancvespero kaj nur

malfrue ni disiĝis kun la agrabla sento , ke

oni pnsigis lielan vesperon inter geamikoj.

L) - ro Kempeneers dankis per varmaj vortoj al

Gesroj Weyn leaj S - ino Pissoir, kiuj tiel malte

kontribuis al la sukceso de tiu festo.

Por fini la jaron '952 ni, organizis la 29-811
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agrablan. intima kuneston ĉe maniai kaj

fritilaj terpoinaj. Ceestis j j gesamicleanoj. La

vespero pasis en gajeco malte tro rapide. kaj

je la dekunua haro ni rlisiiis kun la agrabla

sente ke nia lasta ntonato estis unu el niaj

bonaj.

I a t ti-an de janua ro hncselaj gegrupanoj

ltavis la guindai' plezuron &esti en Antver-

prao belan feston kun kabaredo. organizitan

c Verda Stelo s. La lesterai okazis en la

resturacia salono de la Aviadila Stacio. kie

la bruselanoj guis la amikan akcepton de la

karaj antverpenaj samideartoj.

La 26-an de i,anuaro 1955 okazis la écrie-

rala jarkunvenu de nia sekcio. dura kit' la

nialno‘a komitato estis cleiaréata de siaj

funkcioj kaj la nova komitato elektata. La

nova Lainai° konsistas cl 7 nirmbraj. noter

S-ra Castel, Sinu Ernst. S-ro Jncohs. S-ro

Jirouse.k. S-ro D-ru Kentpeneers, S-ino Plyson.

S-ino Weyn. La lielpkornitato : S-ro Jacquet.

Fin° Kestens, Sit) Okile. S-inn Staes, S-ino

Stern. S-ro Vander Stempel kaj S-ro Van

Geydt.

Progruntaj de la estontai Lasicloj :

Carlunde. je 20.30 h. Ejo : Brasserie St.

I'lat-e du Grand Sablon, 38. Grote

Zavelpleirt.

Februaro. 0-an. S ro Swinne

()ro kaj pare ?: la 16-an. S-ru Vander Stem-

pel. perfektiga kurso; la 23-art. Sino Stern

Richard Wagra:r kan diskoj.

Marto. -- la 2-an. parolata gazeto: la

S-mu Ernst, Priparalraln tir nov-aperinta

libre: la t6-an. S-ro Vantler Stempel. per-

fektiga kurso: la 23-an. Sino Castel man-

éigos karnavalkokajn: la 50-an. Finit Kestens.

Nova promenade tra mabrova Bruselo.

Apriln. —• La fi-an, paska :ne okazos

kunsido: la 13 an• parolata gazeto; la 20-an,

S-ra Valider Stempel. perfektiga Laso: le

Mad. Lefebvre : Oni néi senprepare

fariéas paroladisto ).

Mai°, — I ‘1-1.111 pitralato jurnalo;

Ir-an. S-r i Castel parolos pri Popolpoezio

kaj pri la hispana poeto G, A. Becquer

(1837-1870); la t8-an. perfektiga kurso de

S-ro Vander Stempel; la 23, 24. 25-ajn.

partopreno en la Beneluksa Konkreso en

Antverpeno.

VERVIERS

Esperantista Grupo Verviers.
•I'o; Lm) d11111 decembro ni sritiís Ki la

decido alprenita ĉc 11.5.N.E.S.1(.0.. ni deziris

komuniki éin al la publiko kaj ttlinteresigi

la geinstruistaron de la regiono. kun la cela

krei kadrojn por la estuntaj kursuj.

estis organizata sabaton Iran de januaro, en

la saltato de kt c Conservatoire de Musi-

que s , senpnge disponigita al ni de la

skithertarit. propaganda parolado kun moto

e La natta situatie de Esperanto en Ia

Mondo •,

Samtempe. ni ekspoziciis imponan kvanton

da literaturaj libroj kaj turisniaj broiuroj. Ni

sendis 500 invitilajn. laŭ listai de lit geint,

feutrai kaj instruistoj afable komunikitaj

ni de la lernelinspektoro de la orbe.

Bedttŭrinde, l -lltta vespero estis *agie

iiti de la terura neé-ŝtorma, kiu lalis sur nian

regionon kaj kaŭzis ĉe la marin-In-Io la term-an

katastrolon kiun ĉiu konas. Kaj tiu rezultigis

laithaulttionibran ĉeestatitaron ĉe nia kunveno.

La parolanto estis S-ro D-ro Pol Denoël. el

Lie-go. esperantisto jam de la Imita junaĝo.

Dom pli ol une horo. li tenis la publikon

katenitan pro siaj agrabla dirmaniero kaj

interesa te1110. Cvnt.rala dehato sekvis kaj

estis tre profita pur ĉiuj. Li estis prezentita knj

dankata de la Prezidanto S ro I lérion. Ida

bedaŭris la foc-reston de la ge:tistruistoj speciale

Seralitoj de la chi plej gravai jur-

rialoj enitrintj &estis kaj repartie per longaj

(..sc.ontic.s put-kaj raportoj.ohjektivaj ;

pagandajn kaj turismain flugfoliojn: kelkaj

ĉeestantoj provizis sin per lern-libro kaj unu

profesorn kaj lia filma postulis apartan kaj

rapidan kurson par iii ambaii : kio estis tuj

reguligita. Ln urbestro kaj la skalieno estis

perletere senkulpiéintaj pro nt-vida ĉeesto.

Je tiu okazo, ni sukcesis regajni al la

novumn samitleanoin kajrsiovado kelkajn mal

tin serioze influas nian nunan membrolision.

grupo reorganizié,is kun jena komitato

prezidanto Jas. Herion: vie-prezirlanto Jean

Kakis; tic kretario Léonard Lenzen;  kasisto

Toussaint Dentarrhe. S•ino Elben estoc la

clelegitino ĉe la eittiagaj jurnaloj. La kunvenaj

okazas ĉittin tramas kaj trian merkredojn en

la rucnato ĉe c Café du Vieux-Brasseur s.

tue NI,:ivée. je la 20a.

La 38a en Zagreb
El la oficialaj komunikoj

Adreso : 38a Universala Kongreso
de Esperanto, PoAtfako 213, Zagreb.

Kotizoj : De la komenco de tiu
jaro la pli alta kategorio de kotizoj
validas. I.a 1..K.K. denove sciigas
la lasta dato por kongresaligoj estas
la 30a -de junio. Aligoj venontaj post
tin oato estos Ella la k ceptataj.

kunsidoj : Fakaj asocioj estas
petataj jam nun anonci sin kun detaloj
pri salono kaj nombro de eventualaj
partoprenontoj.

Karavanoj : Arangantoj de kara-
vanoj nepre tuj kontaktu la I_KK por
ricevi detalojn kaj instrukciojn.

Subvencio : La Registaro de la
Kroatia Respubliko asignis  al la kon-
greso la sumon de 500.000 dinaroj.

Junularo : En Podlahin, Esperanto
estas- devige instruata al 114 infanoj
10-14 jaraj, inter kiuj estas 30-membra
orkestro de 4c taniburic » (nacia jus-
trumento). Loka karbmina entrepreno
subtenas tiujn gejunulojn kaj promesis
ebligi al éiuj la aligon leaj partoprenon
al là kongreso. L.K.K. tial urge petas.
ke granda nombro da gejunuloj venu
al Zagreb. L.K.K. preparos specialan
programon por la junularo.

*

Ni rememorigas al la personoj, kiuj
deziras partopreni la 38an Universalan
Esperanto Kongreson en Zagreb, he
la kotizoj, gis la 31a de Marto 1:153,
estas : Por la Kongresano : 340 belg.
Fr; por la edzino 170 telg. fr.; por la
junuloj malpli ol 20jaraj : 120 belg. fr.

Por la individuaj membroj de U.E.A.,
la kotizoj estas respektive : por la
kongresano 300 big. fr.; por la edzino
150 belg. fr.

Oni povas aligi al la Kongreso pere
de Rega Belga Ligo Esperantista, kiu
estas la peranto por Belgujo; oni giru
la kotizon al postêekkonto 13.37.67 de
Rega Belga Ligo Esperantista, Bruselo.

Bibliografio
.a Canto rip la linuigintaj Nncic,j. tradu-

kita de R. L. Harry, de la Departamento de

Eksterlanclaj Aferoj, Canberra. Art:tirait°.

fin paéis, Itektografita

HAMBURG (Germa:agio) : Jen nova pros-

pekta eldonita de la Turistasocio de la Hama

Harnburgo. entute en esperanta lingvo,

kun multaj plaĉaj fotografajoj kaj klarigoj

pri la precipaj %idincIrtĵaj. La adreso de la

KOORDINATAJ KURSOJ

De la fine de Oktobro 1952, F-ino
OBOZINSKI gvidas elementan kurson
de Esperanto êe la Ateneo Robert
Catteau,' en Bruselo, sub la patronado
de la urbaj instancoj. Tin kurso estas
starigata sekve de la propono de S-inn
D-ru PETER-RUETSCHI el Zurich, khi
organizigis « koordinatajn kursojn de
Esperanto » en kief eble plej nombraj
landoj. Tio signifas ke, samtempe. en
diversaj lokoj, la gelernantoj (plen-
kreskuloj de, êefe, popolaj universita-
toj) ricevus lecionojn laŭ speciala,
sama plano; tiamaniere, post kelkaj
semajnoj, la gelernantoj po-vus komen-
ci korespondadon.

La kursgvidantino ricevis listojn
(kun nomo. ago, adreso, profesio,
temo dezirata) de eventualaj gekores-
pondantoj el : Firenze, Ilelsinki, Karl-
stad (Svedujo), Kopenhago, Manches-
ter, Parma, Parizo, Salzburg, Stuttgart,
Zurich. Si sendis la liston de siaj ge-
lernantoj (éitij, krom unit, inoj) al la
profesoroj de la supre menciitaj urboj.
I.a interkorespondo jus komencigas,
estas do ne eble doni jan' rezulton,
sed Aajnas ke tio interesas la gelern-
antojn, kiuj sekvas regule la semajnan
kurson.

ATENTU

Pro manko de loko, diversaj rubrikoj
estas prokrastitaj gis la proksima nu-
tnero i.a. : « Paŝo post PaAo ». «
vi scias », lcuriozajo (respondo), hii-
inorajoj, k.t.p.
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eldoninta asocio esta s 	.Onn btlIrdsbriicke. 1,
Hamburg 1.

11.AVF DET. ESPERANTO estas Ia his-
pana titülo rie IO nova c ŝlasilo eldonita de
U.E.A., interkonsente kun é iuj la landaj aso-
cioj dc Hispanujo kaj Ilispattlingvaj sud-
anterikaj landuj.

PADOVA koj gui Foire, estas la titolo

de lteleta braiment, eldonita de Fiera Inter-
ni-rianaln di Parlova s, kin entravas artikoletojn
pri la historie de la Hala urbo kaj pri la
vizito de la vidindajoj.

KO1N ((;ommuta)) : Kontraŭ du responcl-
kuponoj, sendatal al < Esperanto-Societo
N1Ülheint. Kuiprodestr. tg. Köln. é iu povas

ricevi grandan plaTiOn de la fama urbo, kun
germana teksto ja, sert al kitt estris aldnnata
libreto kun éittj informoj pri titi konstruaĵoj.
montritaj sur la plarlo. fi0 ei klarigoj estas
laŭvice dortataj en germants. anglet kaj es-
peranta lingvoj.

ZAGREB (lufloslavio) : Okaze de
estonta universaln Kongreso, la L.K.K.
Zagreb eldonis faldfolion. kiu enhrtvas bon-
venigan vorton al Zagreb je la granda jar
lesto de la 25a de joli() *is la 3a de aügusto
I055a. Ci donas klarigoin p6 lugoslavujo

ĝenerale kaj pri la kongresurbo. de kiu detala
plano estas alclonata.

Usperantlingeni resumoj en metlicinaj gazotot
Ni ricevis ekzempleroin de « Ulgiene vaa-

,lernet >, hela revu° publikigata de Istituto
d'Igiene, Viole Benedetto XV. Genova,
ltalujo.

Kun plezuro ni vidis en gi esperantlingvain
reSUUtuin de la artikoloj. Espereble la presejo

balclaŭ disponos pri la kelkaj inatricoj neresal
per la presaclo de la akcentitaj literoj. Ni
renientorigas L aliaj mecheinaj revuoj inter
iii S Journal de Médecine de Lyon s kaj

c Acta Orthopaedica Belgien 'jans delonge -

reptile presigas esperantlingvajn restunoin.

L'ARC: EN-C1EL, organo de Union Fé-
dérale du Mouvement Universel pour une
Confédération Mondiale. 3. Passage des Pos-
tes. en Bruseln, citis la nonton de D-ro Ed.
mond Prive, rektoro rie In ..\ieufchistel'a

versant° en raporto farita ph la la Kou!,
relax, en London() pri la temo : La Monda

Radio
La nova ge.ograinkajero de la svisa mallong-

onda radiostacio por la tempo ils la 3o-n
de etprilo aperis. La dignŭcligoi de profesoro
Privat kaj doktorn Baur, okazas je la sama
tempo kaj sur la spinal ondolongoj kiel en la
somero; do marde kaj jaŭde je 12.55 !cal
18,35. La adreso estas : SViSa Mallongontla

Rarliostacio, Neuengasse 23, Bern.

La horoj inclikitaj estas tiuj de la niez-
eŭropa tempo.

Luncle
19.00 19.30 Rai,nt 	 .02 os.

Marde
1.45- 2.00 Baur 	 91 m.

12.15-15.00 Beni 	 16.9. 3*. .48.7 m.
18.35-18.40 Bern 	 19.6. 31. 48.7 ni.
23.15.23.30 Guatemala .19 m.

Merkrede
19.00- t 9.20 Roma 	 15.2. 51.4. 49.9
20.50--21.00 Madrid

	
42.3, 225 m.

22.35-22.40 \Vien 	 313. 23-5. -18 - 7 ru.
Jaŭde

9.30- 9.4i Paris 	 218 m.

8 - 35- 8.40 Lille 	 348 m.
L2.55-i3.00 Bern 	 16.g. 3i, 48.7 m.

18.15-18.40 Bern 	 19.6, 3t, 48.7 m.

Vendrerle
19.00 19.20 Roula 	 25.2. 31.4. 49.9 m.

2.3.15-2110 Hilversum 188, 208 m.

Sabate
0.30-10.00 Rio de

Janeiro 	 50.7 m.
21.15-23.40 Hilversum 402 m.

enta Juan lunclon
23-15-23.40 Hilversum 402. 188 m.

Citm Juan mardon
16,00-16. t 5 \Vien 	 203. 25. 30, .1o.

15 m.

koo,-iiantaro por la Stari*anta I 7nui§o de la
Popoloj.

La parr, psishilas les ordon.
La ordo postulas la leîon.
La leb postulas la regnn.
La 1:rniver$ala Poco postulas universalan

regon.
(Lord Beveridge).

Membriĝts al s Union Fédérale -,..
Itelaa sekein de la 1Mtnalmovadtt. par I 1 1

versala Konfederario. Selo-et. 5. Passage
(les Poqr.s, isi Anspach, 3, Bruxelles ,                  

LES ENTREPRISES Por viaj esperantaĵoj,
libroj, insignoj k. c.

Bega Esperanto-
Institut°

26, Oostenstraat, 26
ANTVERPENO

itz ankai; liavigos al vi nacilingvajn librojn.
revuojn kaj gazetojn, kaj ĉiuspecan

skribmaterialon.     

DERKS     

226, Rogierstrato, BRUSELO
Tl.: 15.19.92

Entrepreno de
KONSTRUAĴOJ                    

BRUGGE 	 BRUGES

Hôtel du Cornet d'Or
2, Simon Stevinplaces, 2

Centra situo - Moderaj prezoj

	 Moderna komforto -

Sidejo cie < Braga Grupo Esperantista
	 Tel. 314.59 	

G. FAES
16, Schoenmarkt, 16
ANTVERPENO

	 Por via MUZIKO,

RADIO kaj GRAMOFONO                  

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO, kocrpera societo.
26. Oostenstrtutt, .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 .
eittjn aliajn Esperanto-eldonajojn  oni povas mendi e Belga Esperanto-

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

Verreries et Miroiterie DESMECHT & C°
Ill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
LA LOUVIERE 	 S.P.R.L.	 Tel. n-roi 223.01 - 225.37

Da e.porantal markoj
TABULO, por lernejtabuloj; KATOKULO, por signalvitroj.

VOJAdAGENTEJO ULTRA MONTES
24, Koningin Astridplein, Antverpeno. - Tel. 32.76.15

17, rue d'Arenberg, Bruselo. - Tel. 12.55.02
• elUSPECAJ VOJA00J AL elUJ LOKOJ

Vojag-kartoj kaj rezervoj por Fervojob Aviadiloj kaj Sipoj. -

•■■••■



L'21IIIII11111111111111111111111111111iii111{111111111111(1111111111111111i1M111111111111111111MM111111111111111111111111111111111111111111ifitIlijiM111111111.!;

REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezitiento : D-ro I'. IENIPENEERS. rob, rue General Lotz. I :crle-Bruselo,

Vic-Pre:alunto S-ro M. JAUNI° 1.1h, 44, avenuo De Bruyn, Wilrijk-Antverpeno.

Ct.rutrala Sekretario: S-ro H. SIELF_NS, Houwerstraat, 12, Antverpeno.
Selzretario : S ro Joseph SOY-Ft_.-7P. 91, rue du Chêne, Seraing.
Kasistinn S-inn J. PINSON. 185. rue Jourdan, Saint-Gilles-Bruselo.

KOMB1NATAJ KOTIZOJ

Riga Belga Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto-Asocio
A. 	 B. 	C.

1. Simpla rainai:ta-y° (enhavas membrecon al la loka Grupo -
se ekzistas 	 al la Ligo kaj al la internacia organizajo;
rajtigas ricevi la nacian gazeton e Belga Esperantisto
kaj hi internarian kuponaron por servoj) ... 	 25,— 	 50,— 100,—

Familia membro (saine. escepte la gazeton) 	 .. 	50,—

Il. Membreco laan indiuidua alrĝo al la internaria organizaĵo •

a) Membro kun larlibro : kid simpla mendiro; ricevos krome
Ia Jarlibron kaj ĝian aldonon 	 75,— 100,— 150,—

h) Membro AbOnanto : kiel membro kun Jarlibro; ricevas

',rame la munatan internacian gazeton e Esperanto > . 	165,— 190,— 240,—

e) Membro Subtenunio LA membro abonanto; pagne pli
.altan koton por helpi la movaclon 	 ... 250,— 975,— 350,—

Il. B 	 Mori,ortin.a .'.ern.ero meinsule aldonas 	 k al sia kotizo, speciale por 	 al
R. B. L. F.

Pagu al via loka grupo; se ne ekzistas. al poŝtĉekkonto 1337.67 d Rc .si Belga ligt

F.sperantista.

A. Kadelol (tes 18 	 B. Junuloj (ĝis 21 j.); C. (21 j. ka pli).

BELGA ESPERANTO - INSTITUTO Koopera
Societo

	

D ro L. L. Zamenhof. 1859-1917. Milon> 	 tarda s, Oostenstr. 26 , Antwerpen. Prezo

Se Esperanto. 	 Reproduktaĵo sur poŝtkarto, 	 Fr. 	 La sama hilclo estas lirivehla kiel

	de la .bildo de nia :\laistro pentrita ktij dono-	 vent fotografajo. Prezo : poŝtkartformato : Fr,

	cita al Internacia Esperanto-Muzeo, Wien, de 	 la,-: 21 	col.. Fr. («,-5.-q 30 x. 40 cm..

artpentrist.o Ach. Renlos. Eldono 	 Espe- 	 Fr. ion.
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