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Lasta Alvoko - Unua Saluto
Ne kiel Redaktoro de e. Belga Esperantisto », sed kiel Prezidanto de la

Loka Kongresa Komitato, mi hodiaŭ skribas tiujn i kelkajn liniojn, kiuj
antaniras Komunikon ampleksan kaj detalan pri èio, kio okazos en Antverpeno
dum la Pentekostaj tagoj.

La celo de tiuj êi kelkaj linioj estas alvoki vin, pur ke vi tuj alleu se vi ne
jam faris; kaj por ke vi ankafi tuj ensendu vian aligilon, è ar speciale la loeado
estas problemo ne facile solvebla en urbo en kiu, duin la pentekostaj tagoj,
okazos diversaj gravaj Kongresoj.

Kaj dua celo estas, jam de rom, sendi al vi plej koran bonvenigan saluton

Estu certaj ke la organizantoj éion faris, faras kaj faros por ke, de ee via
alveno, vi eksentu ke vi uniras familian rondon kaj estas en Antverpeno, —
meze de la Verdstelanoj kaj de aliaj esperantistoj. — vere hejme. Kaj por
ke ni iiij kune, en- kaj eksterlandanoj, povu gui tri memorindajn tagojn, pri
kiuj oni, en vasta rondo, ankorai longe parolos. Maur. JAUMOTTE.

Beneluksa Esperanto-Kongreso
OFICIALA KOMUNIKO N-ro 3.

Jen la plej fredataj kaj kompletaj informoj pri nia granda okazajo
pentékosta !

Nombro da aligintoj : pli al 250.
Jam akceptis membrecon de nia honorkornitato 	 tatministro Kam, Huys-

mans, la Provincestro, la Urbestro, la skabeno de Publika Instruado kaj —
last but not least — la Cienerala Konsilo de Nederlando, lia Moto Duco
Middelburg, kilt persone êeestos kelkajn programerojn i.a , la oficialan mal-
fermon de la Kongreso kaj alparolos la èeestantojn, en Esperanto. Tio instigos
nin dujn, precipe la ,LEEN-anojn, multnombre aligi kaj eeesti !

Inter la aligintoj, estas : s-ano W. Solzbacher, prezidanto de EANA (Usono)
kaj Akademiano, kiu promesis partopreni; s-ano T. Jung (« Heroldo
Esperanto »), kaj Delegito de UEA (*). Partoprenos ankait unu ail cin inksern-
burganoj tiel ke nia Kongreso nepre estos 	 beneluksa

En la d-monata gazeto vi ree trovos aligilon kaj ni insiste petas, se vi ne
jam faris, tuj sendi gin al la sekretario de la L.K.K., S-ri) Henri Sielens,
Houwerstraat, 12, Antverpeno, Pagu ne nur la kongreskotizon, sed samtempe
la aliajn araneojn, êar i.a. la malaltprezaj hoteloj ne disponas multajn èarnbrojn
kaj jam pluraj mendoj estas notitaj.

Ne ripetante la novajojn, kiujn vi legos en la suba programo, ni tamen
substreku ke nia pogt-oficejo funkcios sabate kaj ke poste ni mem kolektos

	(fr) le la moment() de la presacto. 	 ekSeiCIS lee eslas D-ra Rad KEMPENEERS,
	prezidanto de U.E.A.. kiii .repre.zenios 	 iniernacian movadon. êe la Benpluler.a. Kongreso

uni kiu ariludi alporios apollon salulon al la Sri Ligoj nlidintaj rd U.I.A.
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Antati-Kongreseto
Vendredon, la 22an de majo, je la

20,30a h. okazos en « Witte Leeuw »,
Frankrijklei, ENI -vespero, kiel enkon-
ditko al la Beneluksa Kongreso.

S-ro W. Solzbacher, prezidanto de
EANA (la Nord-Amerika nacia Ligo
aliginta al UEA) jam firme promesis
êeesti ekde tin tago kaj paroladi dum
tin vespero.

Aliaj eminentilloj verajne jam estos
ankaü alveniritaj kaj povos oratori.

Cittj esperantistoj de Antverpeno kaj
el en- kaj eksterlando estas bonvenaj
dum tiu certe interesa interkonatiga
vespero.

Post- Kongreseto
Lundon, la 25an iie majo, je la lia

homo, okazos la oficiala ADIAŬO. éar
diversaj kongresanoj nepre devos  finir
por kapti la lastan vagonaron, kit] ilin
rehejmigos je deca horo.

Multaj tamen ankore disponas p;i
tempo kaj .LA VERDA STELO »
decidis organizi por ili, tuj poste, --
tio signifas post kvaronhora paüzo, -
grandan KABAREDAN VESPF.RON,
kit; deros proksimume du horojn kaj
estos sekvata de DANCADO.

Ciuj Kongresanoj estas bonvenaj.
Aliaj personoj nur kun speciala in-

vitilo.

la pokajojn por ke ili ricevu la oficialan kongresan stampon. Atentii  pri la
kongresa memoriga pokkarto (Fr. 5.- ait cendoj : 40) ée la sekretario : la
kvanto estas vere limigita kaj tin maloftajo rapide estos... maloftega !

La kongreslibro - ilustrita - havos almenail 42 pagojn kaj estos sendata
al la aligintoj je la 15-a de majo venonta, fiel ke élu havos la tempon zorge
trastudi gin. Listo de la - tiutempe - aligintaj kongresanoj aperos en
Reklamoj estu rapide varbitaj kaj senditaj al la sekretario, zintafi la 4-5-53.
Jen la tarif°

1/1 pago : b, fr. 750,-; 1/2  pago : h. fr. 400,-; X pago : b. fr. 225;
1/ pago : b. fr. 125,-.

Cu ni sciigu ke la partoprenantoj guos fervojan rabaton de 25 % (por
eksterlandanoj : dé la belga limo !) : la rahatilo estos balde sendata !

Programo

13.30 h. -- Malfermo de la akceptejo, informoj kaj transdono de la kon-
gresaj dokumentoj.

Notu ke, se ejo ne estas indikita, temas pri la salonegoj « Ambassades »,
Anneessensstr., 20, je 5fX) in. de la centra stacidomo.

- ,Malfermo de nia oficiala pokoficejo (aêeto de potniarkoj kaj de nia
memoriga po'kkarto);

- Malfermo de la Libro-Ekspozicio de Belga kaj Flandra E. lnstitutoj.
16 h. Jarkunsidoj de Belga Esperanto-lnstituto kaj Flandra Esp.-Inst.

Ovidata promenado tra la urbo. Oratora konkurso de RBLE.
17 h. Laborkunsido d'e Reĝa Belga Ligo Esperantista.

Ligestrar-kunsido de FI.L.E.
18 h. Kultura Horo kun parolado de D-ru I. Lapenna pri UNESKO.
19 h. Oficiala Malferma KlInSid0 de la Bencluksa Kongreso.
Fermo de la pokoficejo kaj de la Libro-Ekspozicio.
20.30 h. Granda Kongresa Balo.

Dimanêon, 24-5-53 

8.30 h. Diservo por Katolikoj (Kapelo St. Jan Berchmans, Meir 36) kun
precliko de lia Pastra motto De Mayer.
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Kolono 1953
Allons Vercruyssen (Antverpeno); 82. S-ro

August Debacker; 83. S-trio Germaine De-

hacker (Antverpeno); 84. S-ro Gustave Ver-

mandere (Antverpeno); 85. S-ro Adhérnar

Verhoeven (Antverpeno); 86. S-ro Remy Van

Eyncle (Antverpeno); 87. S-ro Achilles De
Nlartelaere (Gento): 88. S-ro Jozet Van Grild:
(Antverpeno); 89. S-ro Frans De Bruyn (Ant-

verpeno); 90. F ino Henriette Heyens (Ani-

verpeno); 9t. F-ino Marcelle Moriamé (Ant

vcrpeno): tja. S-ino Louise Timmermans

(Hove); 95. S-ro Jules Van Nereaux; 94.
S - ino Marguerite Van Nereaux (Antverpenn):

05. S-ra Kdrei Arneryckx: 00. S-mu Maria

.nieoryckx: 97. F-ion Marta Arneryckx; 98.F'‘.nt 
Jeanne Abieryckx (Merksetn); 99. liti.

Louis Deroiqy (Antverpeno): no. S-ro Louis
Colling (Bereldange. Gr. D. Luks); sus. F-ino

Blanche ( ;t-ers (Heide-Kitimiliout): 102. F-mu
Mathilde \Villette (13r4o): io. S-ro Walter

Van Nercaux (Antverpeno): 104. S-ro Karel

Van Golitpci (ilokskeri-Aritverpeno): 105. S-r11

- Diservo por Protestantoj (Lange Winkelstr. 5).

9.30 h. Malfenno de la akceptejo.
10 gis 11.30 h. Solena Kun-sido de Reĝa Belga Ligo Esperantista.

- Jarkunsido FILE.; - Laborkunsido LEEN.
11.30 h. Fermo de la akceptejo.
12 h. Akcepto fare de la Llrbestraro en la Urbodomo (Granda Placo).

13.15 h. Oficiala Fotografado (Stuparo de Flandra Operdomo).

13.30 li.Komuna Tagmango (Supo, antatimango, viando-terpomoj-legomoj,
deserto kaj kali)).

15 h. Laborkunsido LEEN (derigo).
- Promenado tra la urbo, vizito de la imizeo Plantin, gvidota de
S-ro Maur. Jaurnotte.

18.30 h. Komuna Panmango (« Angla telero », hulkoj kaj kafo ail teo).

20 h. Festvespero teatra kaj amuza vespero (kunlaboro de la tri asocioj).

Lundon, 25-5-53 

9 h. Enipigo en « Flandria »-boato ée Steenkastelo kaj ekskurso tra kaj

ekster la haveno (la boato estos	 fernlehla 	 ée malbona vetero !)

13 h. Nomuna vanna tagmango.
14 h. Vizito al la Ruhensdomo, gvidota de S-ro Jaumotte.

16 h. Ferma Kunsido.

17 h. Adieu (17.43 h. kaj 18.45 h. forveturos el la Centra Stacidomo

vagonaroj al Roosendaal, Rotterdam, 1 -lago kaj Amsterdamo).

17.30 h. Post-kongreseto (vidu la apartan informilon).

Sabaton, 23-5-53 

Nia Honora
1:.n la stunn;ro d (■ktohro 1951a. ni publi-

kigis la Honoran Kolonon pur nia Kongreso
de 1053.

Ci enhavis 66 nomojn (la lasta nom estis

sin de S-ro Dollez, kun la numero 67. sed

6 mankis en la listo).
Ni pultlikigas ét sube la nomojn de la

aliiiintoj al nia [tenir-1(0sta Kongreso.

*gis la moment., de la presaclu de tiu Ei nu.

marra
0fi. S - ro W. poilez (Antverpcito); 67. S-ro

Morris De Ketelaere: 68. F-mu lienny De
Ketelaere: (>9. F-Ino Paula 1)0 Ketelacre:

70. F-ino Johanna De Ketelacre (Aubier-

peno); 71. S-ro Troyens: 72. S-ino Truyetts

(Antverpeno); 73. S-ro Campe (Aniverpeno);

74. S-ro Lonthie (Atikerpeno): 75. S-ro Ma-
thieu Guyot ((3archott); 76. Dru Marcel
Roost (Antverpeno): 77. S-iito Lefebvre-Jans-
sen (Bruselo): 78. F-ma Elisabetli De Winter
(Antverpeno): 79. S-ro René Balleux;
S-trio 1\:. 'laiteux (Antverpeno); 8 S-ro
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POST LA SUBAKVIG0.1
En la numero de februaro, ni prezen-

lis la esprimon de nia plej sincera
kunsento al niaj amikoj en la lando,
en Nederlando kaj en Britujo, kiuj
estis trafitaj de la terura uragano, en
la nokto de la 31a de januaro.

Nia Ligo siaflanke ricevis de diversaj
naciaj asocioj, de grupoj kaj ankaŭde
individuaj esperantistoj leterojn kun
naciaj asocioj, de grupoj kaj ankaŭ de
helpo diversspeca.

Al ê iuj iras, nome de niaj subak-
vigitoj, nia tre kora danko.

Jozef Viral; io6. Vin() Lea Vinck (Antver-

peno): io7. S ino Maria Philips (Antverpeno):

o8. E-Ino Françoise Jaspers (Antverpeno):

S-ino Philomena Mortelmans (Deurne-

Antverpeno); I 10. S-i,.0 Madeleine Stem
(Bruselo); ii. S-inn E. C. Ernst (Hussein):
112. S-re, Philernon Van Cuit (Bniselo):

S-ro D. van der Stempel: 114. S- in,, R. van
der Stempel (Anderlecht); 113. _ti-ro Joliano

Oleffe: ii b. F-mn Oleffe; 117. F-ino

Nicole Ol . -lie (\\'olutve St. Pierre): 118.
Sao P. Vanderhoydonck (Nlariaburg): 11o.

S- fo Félix St. inne (Bruselo); 120. S-inn Génia

Thihatt (Autverperm): 121. F- mn (jolda Lei-
bovitche (Antverpeno); 112. S-ro Pierre Peel-
man (Antvcrpeno): 123. S-ro Désiré Roland

(F.kereil-Aniverpeno).

Tag ritimeroi rilatas al hi honora kolono
kai al la kongresanoj membroj de nia Ligo.

III nè estas la numeroj en la Beneluksa

Kongreslisto. ĉar en lin êi la listai enseralitat
de la tri Ligoj intermiksiĝas.

numeroj aperos en In Kongreslikii,

kitinCIlij alièintoj ricevus.

BENELUKSA KANTO

Olzuze th» nia lieneliiksa Kongreso, nia
Anteerpeno 5(1/tiiCIVU/10. 111(1111e0 de s
Vertlo Stelo •. S ro Aug. Debacker liompords,
sur poeziain de S - ra nectar Vermuyten, belan
Laiton pri Benelulisa baj Mun ĉiuj kantos clum
In Kongreso.

Mina«, lni telesto estas presatoi en lo
Kongreslibro. b. aperos aidai; h. Konareso.

ADMINISTRANTARA KUNSIDO DE
REGA BELGA LIGO ESPERANTISTA

La 	 ad ministra ntaro 	 kitliSidiS 	 en
Bruselo la 11-an de aprilo 1933, sub
la prezidanteco de D-ro KEMPE-
NEF:RS, Prezidanto.

Ceestis : S-ro Jaumotte, vic-prezi-
danto; S-ro Sielens, generala sekre-
tario; S-ino Plyson, kasistino; S-ro
Soyeur, sekretario; S-roj Groothaert,
Paulus, Poupeye, Van den Bossche,
Verstraeten, administrantoj.

Senkulpigis sin : S-roj Pilloy kaj
Va it develde.

1. — Legaçlo kaj aprobo de la proto-
kolo de la antaiia kunsido.

2. — Financoj : La kalkuloj saldigas
favore; ili estas aprobitaj de la
komisaroj kaj estos prezentataj
al la generala kunsido.

3. -- D-ro Kempeneers estas elektata
kiel komitatano de 11.1-:.A.
Eventuale anstataŭos lin S-inoj
Plyson kaj Schoofs.

Belga Esperantisto : la 2-a nu-
mero aperos antaŭ, la 1-a de
majo.

5. - Beneluksa Kongreso : I.a L.K.K.

lo Nordfranca filmai° « Nard-Eclair
api-ripas ĉiuclimanĉe Esperartio-leronilton en la
katiro de sia piritilara pago.

En 1952a, ciperis en tin jurria/o
mallongaj informai pri In internacia

truanda:

u8 lonpuj artiladoi pri la ĉefaj oltazintajoi
de la esperantista jan) (Ok eI lits' artiltoloj
aperis loin (010).

Lsperanio bars°, k0 enhavis 10 lecirmojn.

La reclaktoro de la Jentajna Esperanto-
ntbrileo ĉe « Nord F.chtir /lia franco
amileo Lucien Gdoteaux. /titi ĉeestos Pente
lioste en Antverpono, leai leonsekvence, cuti-
kola pri titi Kongreso aperos en no grava
Nardfrcinca gazeto bi.. havas arakaŭ belgan
elelonan

insistas pri rapida menti() de

logado.
6. — •La venonta kunsido okazos la

13-an de junio.
La sekretario,
J. SOYEUR.

GENERALA LACILEÙA JARKUNSIDO
La generala kunsido okazis la 11-an

de aprilo 1953, en Bruselo. (tin prezi-
dis : D-ro P. KEMPENEERS, Prezi-
danto.

66 membroj eeestis aŭ estis re-

prezentataj.

I. 	 - La èeestantaro aŭskultis kaj
aprobis la raporton de la admi-
nistrantaro.

2. — (3i aprobis la bilancon kaj la
kalkulojn de la jaro 1952.

3. — La kotizo por 1953 ne estis
ŝangata.

4. — La budget° pur la jaro 1953
estis aprobata.

5. — Laŭstatutaj elektoj : Ciuj ad-

	

ministrantoj 	estis	 reelektataj.
Laŭ la nombro de siaj membroj,
la Brusela Grupo rajtas havi
plian administranton : por tiu
posteno, oni elektis F-mou Obo-
zinski.
Komisaroj : estis reelektataj, S-
roj Mathieux, Alofs kaj Eve-
raerts.

La sekretario. 	 La Prezidanto,
j. Soyeur. 	 P. Kempeneers.

*

I.E.L.I.

ATENT1J — F ino Si,.inn OBOZINSK I

(164. avenue Brugluann. Uccle) estus dan-
kerna al la geinstruistoj aŭ geprofesoroj (es-

perantistoj) kiuj valus sin konigi. Si estas

delegitino de 1.E.L.1. (Internacia Esperantista

Ligo cle Instruistoj). kaj deziras starigi liston

sendotan al la Prezidantino F-mu NIXON.
kiu petas precipe ni/1110in de

c aktivai aŭ almenaŭ interesniaj personoj s.

	

* 	 .•

tehoslovaiatjo. 	Kreièis urinent Asocio

cie invalidoj. kiu celas disponigi al

konsiloin kai helpon; ĝi ankaŭ zorgas pri ilia

LA 38a UNIVERSALA KONGRESA
EN ZAGREB

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

Kotizo : De la komenco de tiu-ei
monato, la plej alta kategorio de koti-

zoj validas

T.e. por kongresano 380,—

Pur Edzino 190,--
Pur junulo malpli ol 21) jaroj 140,—

Oui povas aligi al la kongreso pere
de Rega Belga Ligo Esperantista, 106,
rue Général .Lotz, .Bruselo.

Uni giro la kotizon al P.C.K. 1337.67
de Rega Belga Ligo Esperantista,
Bruselo.

I..a atentigas pri la takto ke
post la 30a de Junio, gi malakceptos
eitijn aligojn. La aligiloj devas esti en
Zagreb je titi dato.

klercco kiaj soda vivo. La Asoeio iotas km,-

laboron kun invalidoj de la tuta monda.. En

la prezidataaro estas aktivaj Esperantistoi,

deziras praktike sutiligi Esperanton. Citi in-

teresulo, pri invalidoj skribu al S-ro Joe

A.\1BROZ, Spaĉkova. BRNO-Zidertice (Ccho-

slovakujo).

JALUZ0

Pri la virina jaluzo. jen historia kina
Guitry rakantis.

Inn lagon, Adarno clins al EVit ke l i devas

iri al k ĉaso. sed li ne malfruiĝos. Li foriris.

sed lia foresto ŝajnis Ire longa al la sertpacien-

ra eclzino. tiamaniere ke. kiitin li revenis. ŝi

havis malbontin mienon.

- Diru. kion vi faris. la tutan tagon ?

— Mi ĉasacli). kiel 	 diris al vi.

— Ne... mi perceptas ke vi kaŝas ion al

1.i. 	 Cu vi bazarde renkontis juin ?
- Kia dernando, karrilino ! Vi hem, scias

ke ĉi tic ne estas aliaj homaj kreitoj al ni du.

ne plu okupante sin pri la afero,

ekdonnis. Tarnen liai vortnj ne kontentigis

Evon. susprktenian kr Ii ne diris la veran.

tuj kiain ii kanvinkitis ke ;ia kuntilo

donnas profuncle, ii proksinliĝis al lu kaj zon-

e kalkulis èiiiin li,.jn ripojn, unir post unu...
(Brazila Esperantisio.)

Rek‘a Belga Ligo Esperantista, a. s. p. c.



En la jaro 1887 aperis en Varsovio
la unua lernolibro de la lingvo inter.
nacia de D-ro Esperanto (pseildonimo
de la aider° : Dro Ludoviko Zamen-
hof). Naskiginte en 1859 en Bielostok,
kie logas kaj intermalpacas kvar mal-
samlingvaj popoloj . Zamenhof jam de
sia knaha juneco komencis studi kaj
labori pri internacia lingvo. Kvankam
li farigis profesie okulisto, lia èefa celo
en la vivo estis, èiam helpi al inter-
kompreno de éiuj nacioj per helpa
komuna lingvo neŭtrala.

Antaŭ la publika apero de Esperan-
to, Zamenhof dum multaj jaroj kutim-
igis pensi kaj verki rekte en la nova
lingvo. Tial gi jam havis komencon
de originala literaturo, kiam ,C,=i aperis.
Post 1887 la lingvon lernis kaj uzis
èiam pli granda nombro da êiulandaj
adeptoj, kiuj per sia proza aŭ poezia
verkado iom post iont plirieigis la
lingvon kaj kreis tradicion en nia stilo.

De 1905 okazis èiujare tutmondaj
kongresoj de Esperantistoj, kaj en
tiuj grandaj internaciaj kunvenoj mon-
triais pli kaj pli 'rimarkilida untleco
en la elparolado de la lingvo, kaj an-
kail kreigis tradicio en la parola stilo.
Pro tio kaj ankaŭ pro la fakto, ke la
plej granda parto de la Esperanta
vortaro estis alportata de la vivo iom
post iom kaj aldonata al la unua tre
malvasta vortareto de l)-ro Zamenhof
en la komenco, oni generale konstatas,

ke Esperanto farigis non vivanta ling-
vo.

Gian tujan praktikan utilon prtivas
la grandaj servoj de Universala Espe-
ranto-Asocio (U.E.A.), kit, havas de-
legitojn en la plej multaj urboj de la
mondo kaj ebligas facilan internacian
informadon, anoncadon aŭ vojagadon
per Esperanto. La jarlibroj de U.E.A.
entenas liston de tiuj delegitoj kaj
utilajn informojn pri la praktika tizo
de Esperanto. Dank' al tio, miloj da
turistoj aû komercistoj nur uzante
Esperanton, povis vojagadi, junuloj
trovis oficojn fremdlande, junulinoj
sendangere travojagis grandajn urbojn.
lnternaciaj societoj fondigis por tut-
mondaj idealaj ail profesiaj celoj. Kel-
kaj miloj da libroj estas presitaj en
Esperanto, tradukitaj el èiuj naciaj
literaturoj aŭ originale verkitaj de Es-
perantistaj ailtoroj.

Ekzistas multaj Esperanto-gazetoj,
revuoj aü jurnaloj en plej diversaj
lokoj kaj kun plej diversaj celoj.

EKZERCO : Post legado de la ui-
supra teksto, vi relegu kin, klarigante -

al vi la diversajn gramatikajn detalojn,
la malfacilajojn, la verbajn formojn, la
posedajn pronomojn (tria persono)
k.t.p. Laŭbezone vi notti viajn r imar-
kojn kaj en nia proksima numero vi
povos kontroli per la sekvonta ePaŝo».

H. S.

ANTVERPENO

Esperanto-Grupo « La Verda Stelo »
(Poitĉekruirnero : 726.54)

Dum februaro preskaŭ ne okazis kunveno

nek kursoj pro la daŭra tramstriko.

La 2000 rI e februaro la regain grupa vivo

rekomenciiis k0 l. kunveno estis dediĉata

al hone sukcesinta parolatit 31011010.

I Ji 27all 1uriegi9 tre agrable el la libro

« Miru. Pensu. Ridu •, F-ma H. De Kete-

Jarre Icraj S ra I. Verstraeten.

Marto estis enkondukata per parolata jar-

nalo en kiu flanke de la Maniai precipe la

veteranoi sin rimarkigis,

1,a 13an, sud, etviclado de S-ro Peelman

te kaZi S ka barecl a vespero de « 1-11 K10110

ditIliOi Prizorgis la muzikan parton

F-inoj CI. Peeters kaj F. Nieukintins, S-ro

W. Van Nereaux kiel solisto akiris iipartan

aplat-Irian. La deklamaĵoj de S-ro A. Verhoe-

yen vigle interesis la aŭskultantoln kai amas-

zaj prelegoj de F-ino E. Van der Weken

kaj S-ro J. Verstrarten kreskigis la gajan almo-

sferon, Grandan sukceson nierais la inter-

pretantoj de la d iversaj Ake.Ĉ01 : Ges. roj

Truyens. S-ro P. Peelman, S-ro K. Ameryckx.

S-ro W. Van Nereaux. Dankvorto de la
Preziclanto, S.ra 	 Limiter% esprimis

kontentecon ark In ĉeest ntoj.

20an F-ma 1.. De \\Pinter enkondukis

tvesperon. Interesa teint) : s Alkultolis-

mo aü alastinenco s clonis al ii la okazon

klarigi diversajn argumentajn pur kaj kontraŭ

la du imam. Poste pluraj menthroj vigle paras
Laj diskutis. 1.ct Oreziciantn linlina it1111 neŭtre

konkludis !

La postait Lagon , en la helegaj salonegoj

de « Ambassades •. kie okazos la Beneluksa

Esperanto Kongreso, Flandrn Grapo F.sp. kaj

s Venin Stelo s organizis komunan printem-

pan laalon. balo okazis en bouta aimas-
Uni. chia ankaŭ tre lang., orkestro. Precipe

Ii jurinloj de alpha* grimai intitziasridis kaj

la lastaj dancenuiloj forlasis La salonon je
Ira la matene. Konkludo : sukceso kiu in-
stigas al pliaj komunaj aran*Uj.

La 27nn. S-ro R. Van Eynde prezentis la
francan sonfilmon s Monsieur lied.« a de

Fernandel. La nombro de la éeestantoj mou-

tris la sukreson kaj la intereson por tiaj

vesjieroj. F:n la estonteco pliai programoj

estas organizataj.

La 3an de aprilo, la membroj partoprenis

al la parolata j(arnalo kun la speciala intenco

krei la paskan almosleron. le la fino surpriza

((n'anomal°. laŭ speciala maniera, de bolitaj

orrt:t.noitaj ovoj aran*itiij de F-han H. Tous-sai

La mati. I)-ro T. Van niait:di-mien. Pre-

zitionto Beneltsksa Kongreso kaj kami-

tatoua de Flandra Ligo Esperantista, parolis

pri « La Psikologio de la Munia s. I i spe-

ciale substrekis la deziron pligrandigi la

interkonsentare kaj la samlaboran inter la du

ligoj, Litai kune Lam L.E.E.N., la Nederlanda

Ligo, organizos la Beneluksan Kongreson.
Poste li sukcesis interesigi la écestantaron
pri trion kilt estas ion, altnivela kaj clunt

pli ol 'mu haro li tute kaptis la atertion

cl,' li, atiskultantrij kaj alvenis al la kankludo

ke la juèo pri la jes aŭ ne-kulpo de krimuloj

postulas severajn ekzamenon kaj studon. Per
specialaj laildvortoj S-ro M. Jauntotte. sub-

strekinte sian konsenton kun la enkonduka

porto de lia parolndo, dankis D ron Van Gin
dertaelen. kid konkludis la vesperon,

nedubeble posIlasis banc-gaga impreson.

Programo de la venontaj Kunvenoj
Ciuvendrede en s Witte Leeuw s Frank

rijklei. 4 je ln 2on 30 la. ( t -a etaîo).

Mid° : In 8an parolata jurnalo: la Isou
parolarla aie S-ro Roger littIMUlit. pri • Antik-

va Rama «: lit 2:21,18 : E.K.I. vespero

kun I. a. parolado de D-ra W. Solzbacher.

Prezidanto de la Nord.Amerikaj Esperantistoj:

L1 25-4-251an Ileneluksa Kongreso kun. ves-

pere, post-kongresa festeto , organizata de la
Grupo, kun la kuolaboro de la junulara

la 29all retportnj pri la Kongreso.
bouta : la 5an : parolata >main: la 12an :

teoria ekskurso tra la urbo: la tuan : vizito

al la antverpena kerilleso: ln 26nn :

vespero.
latin r la 3an : parolata j'Irmak).

FUNEBRO
Niajs, plej sincresin konclolencojn ni pre-

—

Paso post Paŝo en Esperanto 8.

laura ét fuJolt ni ne 1)riIraLto t ain pecialan grumatikati teuton: ni simple volas iom
raleonti pri Esperanto. Anktai en ln estonteco tri laine tant pli (taule pristudos Ltellajra detalojn
pri /a Esperantormovaari, in historio. iiieruittro, lti.p. eicttn poste ni uzos finira par
denove doni prigramatikajn

Par Un a leciono ni eleklis tekslon ei la malnova lernolihreto 	 Kursa Lerraolibro » de
unu el la plej grandaj staistoi el nia morado : D-ru Edmond Privai.

PRI LA HISTORIO DE ESPERANTO
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zentas al nia sindona kasisto S-ro H. Sielens
Lj lia edzino, pro la subita rnorto de ilia

kara pato kaj bopatro.

BRUGO

Brue Grupo Esperantista.

(Poitérdenumero

La (luis vintra balo de la grupo okaris
sabaton 31 -an de januaro en la clancejo
• Tabarin ». La sukceso astis kiel kutime

NI oral-:h e ...grandega. La original., orkestro • 1
liners .. kun siaj neegaleldaj funtaziaĵoj.
ankoraŭ pliaarabligis Ici ialu gajan aimas-
leron. Dimi la sekvanta kunvenn de la 3a
Je februaro, ĉhij ĉeestantol laüvicc esprimis
siajn impresojn pri tin brile sukcesinta halo_
Dum la kunveno de la aaa rie (chromos, du
lernintoj de la lasta kurso, S-ro Lenoir kaj
S-ro Marrai Poupeye, kaj ankaŭ F- mn Yvonne
Poupeye, antaŭle.gis rakantojn de ili traclu-
kitajn.

Vendredort 27a0 'Antara inalfermidis,

en la ejo de la Rab Kruco. Langestraat,
dua vintra kurso por deko da genovuloj.
kiffs° non daürigas ĉiuvendrede kaj estas
recule <ekvata cie 1ri 	 elernantoj. inter kitfi,
pluraj jam intencas partopreni en la Bene-
luksa Kongreso.

Plia eldorm de la « Parolata Gazeto s
aperis la 3an de marin. km, oficialaj koala-
nikajoj de S-TO Ch. Poupeye kaj de F-mn
Is, Van Parys, knj interesaj artikoloj de :
F-ino Y. Van Parys « Amuzaj Rakoriletoj »:
S-r A. Bouquet. pri • Sonatoj s: S-m G.
Groolhaert pri c Pentrajoi frenezulo ».

Dun, LI kunveno de la ou de maria. rino
Yvonne Poupeye antaŭlegis biografian radon
lei Hendrik Conscience. (antaŭparolo el la
lihro « Rikke-Tikke-Tak • tradukita de
Maria Posenaer). Srkvis dehato pri « Nia
klirnato aŭ :lia • en kiu partoprenis S-ino

SY-o Gruothaert. S- roi Ch. k. Karlo
Poupeye, S-ro Bouquet kaj allai. La kanklinla
estis ke nia klimato ne estas la plej malaria.

La 17.in cle marin, la tuta kinivendaŭro astis
decliĉata al provluclado de aĉetota diskaŭ-
digilo per (ylektitaj diskoj alable pruntadonilaj
(le S-ro Groothaert. Post la L'avenu , la
plimultu et la ĉeestantoj iris kune al «Tabarly')

kie la diskaŭdistilu estis Isonrezulte probata en
In clanceja salonego.

Dum la Liment u de la 23a de marto, F-ino
Is. Van Parys. kasistino. elprigis la kongresan
ŝparkason al la îparintoj. por ke tiuj povu plej
rapide ensencli sian aliĝilon al la Beneluksa
Kongreso. Post tio liuntorajoj estis rakontataj
de ê iuj eectitantoj.

Gaia portreiludado i,krtzis ln 31-an de
marto kaj la -,--ara cle aprilo aperis plia numero
de la • Parolata Gazeto s kun interesaj
artikoloj de S-ro Bouquet. pri « Intelektaj
provoj (testai) s: S-ro Groollinert pri Test-
maiino en la uzo de la arme:, »; F- lno
Yvanne Poupeye. pri « Lü Soulou de la

Azeno. sekvo : Okcidenta parla s: S-ro
Marcel Poupeye pri « Vivo de A. M. Am-
père •: kaj S-ro Ch. Poupeye. pri • Artikolo
el I•111ustralion de aŭgusto 19 1 2. pri la
Krakova Kongreso ».

Fondo de Esperanto-Komitato
lntergrupa en Bruĝo.

Antaŭvide al la komuna Beneluksa Kon-
greso en Antverpeno, klopodoj astis farataj
liruĝu por ebligi kunlaboradon inter la
• Brua Grupo » aliĝinta al RBLF.. kaj
• Para kaj Justeco s loka salai° de FILE.

Post prepara interparolado inter, la du
prezidantoj : S-roj Ch. Poupeye kaj F. Roose,
okazis la r2an de [abrasa.° en « Taharin s,
komuna kunveno inter ambaŭ' komitatoj.

Srkvis dimanĉon Firin de marto, en la grupa

sidejo « Cornet d'Or •. komuna posttagmeza
manêeto. proponata de la Bruita Grupo kaj
ĉeestata de tri el ĝ iaj membroj 6j de il
membroj (le 	 Paco kaj Juste«) ». S-ro
Poupeye honvenigis ĉittin èeestantojn. kies
nomojii li proklamis por reciproka konatiêo.
kaj poste li legis gratulan leteron dc Sro
Jatunatte. Prez. 	 de la Beneluks..
Kongreso. Je la fino de tiu parolaclo é iuj

ĉrestantoj kunkantis • la Espero 7, (n).
Agrablaj interparoladoj ekikis ĉittflanke duin

Ici manĝeto, khi astis plie agrabligala per
pianoluclado d S-ro A. Bouquet. S - ino Pou-
pey kaj F-ino M. L. Roose.

S-ro F. Roose. Prez. de • Paco kaj Jus-
leco s espritnis dankojn kaj pledis par pli
serioza kaj pli scienca laborado por E°. S-ro
Groothaert prezentis la « Oran Libron » de

la • Bruita Grupn • kaj petis la invilitani

subskribi din. Post relcantado d < La Es-

fx-ro i. la partoprenintoj disiĝis eirkaŭ la 2 ta
ra plej bona spirito.

Kelkajn tagujii poste, jaŭdon ilan de
martre komitatanoj de ambaŭ grupoj denove

kunvenis ccc • Talsarin kaj post funda dis
kutado kaj daim, de Statut°, definitive fondis
Ici Esperanta Komitaton Intergrupan. Sro Et.
De Craecke. dentliirurho en Brun, membru

de imam(' grupoj, akceptis est, honoran pre-
zitlantecon kaj por 1953 la estran, estis
ciel:tata jene : Prezidanto : S- ro Ch. Pou-
peye, prezidanto de la • Reêa Brua Grupo

F.sperantista s: Virprezidanto Drs F. Roos.-.
prezidanto de « Paro kaj Justeco s; sekre-
tario : S-ro André Durnarey (Fl. I.igo) Gene-
raal 1-manitou, s 12. Assebroek: Kasisto

ro Georges Grenait...a (Belga

Programo de la venontaj kunvenoj

Ordinant kunveno : ĉitunarde je la 200. en
la sidejo s Gottden Hoorn - Cornet d'Or
Simon Stevinpluats.

Duni 	 isu kunveno iu nierlihro prezentos
malgrandan paroladon.

Majo : 5 an : Oratora konkurso. 12an
Parolata Gazeto: u 9an : Laslaj aranĝoj pur
la kongreso: 2tian : Raportado pri la kon
greso.

: 2aii 	 Leksikon kartludadu: 9an
l'arolata Gazai(); lian : Portrelludado: 23an
I lainoraĵoi: 30an : Debato < La preferataj
libertempoj ».

Plie, éittvenclrede je la 2na, en la cjo
cl' la Ruda Kali 0. Langestrant, daŭrigo
elementa kurso.

EL LA ESPERANTA FAMILIO
Gratuloj. 	-

Al Ges-roj .1. DECOSTER VERHELST
el SI•Andries. kaj al Ges-roj K. DECOS•
TFR-BILLIF.T el Brie, e iuj kvar tariohroj
do la Bruita Grapo , pro naskieto de liValra fila
Li rima : Francis. Id 238ll de marte. 1953.

BRI "SELO

Esperantista Brusela Grupo.
(Poiteekritancro : 12.30-18)

2-all de lebruaro kaj la 2 an de marto,
okazis parolala hurlait, 	 S-inn

I.RNST akiris la plej alliai poentnornbron.
La 0-an de februaro. S•ra SWINNE faris

tre interesan paroladon pri : 	Oro kaj
Par«) Li pritraktis la temon : t Cri la
moderna monsistenio, bruita sur la oro , estas
kunigebla kun daŭra paco ? c Laŭ la paro

lito — Ne ! kaj li cutis la libron de SILVIO
GESLI-L : « La natura ekonomia Ordo s,
libro, kiu estas jam tradukita el la germain«
lingvo en diversajn aliajo lingvojn, kaj kiu
naskis ln luovadon pur liberekonontio.

La t(i-an de februaro S-ru Vander Stem-
pel sia kulinat lerta maniero. Ia
perfektigan kurson.

La 23-art de feintant,. S-ino Stern tris
interese prelegis pri RICHARD WAGNER.-
kai aŭdigis al ni el < I.ohengrin s. • Wal
küre • kaj el la • Majstrokantistoj de
Nürnberg kelkajn diskojn. S•ino STERN

bat ce,ie pro/cuti al uui la prilltdall

:11r1j,:tron per variai kaj per muziko. Ai
rikoltis multe d8 aplaŭdo b, laŭdaj variai.

La 0-an de manu, estis la vira de S-inr,
ERNST, kiu detale remuais ronsanon. canne
• La alia Pasinteco », kaj sukcesis interesigi
la gentlikultnntojn dum pli ol unu horo. En
Ire lerta kaj streĉn n'altier°, ŝi atentigis la
gesainideanojn pri la novaperinla

La u 6-an de marto, ni aranĝis eramatikan,
vesperon, kiun èiuj entuziasme parloprenis.

La 23-an (le l'auto, eslt$ la Vico tic S-ints
CASTEL. Kiel ĉiam oka-ze de ŝiaj vesperoj.
lc ceinembroj ocultnutubre alvenis, car

esperis Posigi gajan vesperun. kaj ili ne
senilusliĝis. Sin° CASTEL. rakontis tre bone

elektitajn gajajn historiettfin, kaj poste mari-
etigis al la ecestunloj la (le ŝi men, faritajn
bongustifin lorenajn karnavalajn Irandaĵojn.
Boita kalo eslis sers ata, kaj titi kulinara ves-
per)) finidis en bona tomme.

La 3o-an dr marlo. F-ino KESTENS pro-
menigis nin tra malnova Bruselo. kai aten-
ligie nin pri historiai malnovaj kvartaloj.

Programoj de la estontaj kunsidoj
Mai. : la aan : Parolata jurnalo: la u tan

S ro ( 'aslel parolos pri 	Hispana Papal
poezio 	 kaj pri • L. bispone, porto G. A.
Bec-quer (18 )7-1870) .: la 'San 	 Perlektiga
k are°.

lunio : la ijan : Parolata banal.: la San :
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Humorajoj
_ Neniain, en mia èevala vivo, mi

supreniris tiom krutan deklivon.

La kondukisto, mirigite, al la hundo
— Cu vi jam aŭdis êevalon paroli ?
La hundo

- — Mi! neniam !

Bibliografio
Feliĉaj la kredantoj !

Ce landlima stacidomo.

jus enveturis vagonaro de pilgrirnan-
toj revenantaj de Lourdes. En siaj pa-
kajoj èitij kunportas ujojn enhavantajn
akvon de la konata mirakla groto.

La oficistoj de la doganejo konas
tiun kutimon, kaj montrigas toleremaj.
Tamen, jen vojaganto kun tiom da
hoteloj, ke la doganisto farigas suspek-
tema. Li prenas unu el la boteloj, mal-
kopas gin, kaj tuj elsendigas nekon-
fuzebla odoro de konjako.

— Tiu benita akvo ne lajrias
mi tre katolika ! e li severe diras.

La pilgrirnanto siavice kaptas la
botelon, flaras gin, kaj mirigite ekkrias:

— Miraklo !! jam !!! ».

Alia miraklo.

Estas varmege, sur kruta deklivo.
Kompatinda êevalo suprentrenas plen-

plenan'..argveturilon.
Svitegas èiuj : la kondukisto, la èevalo

kaj akompananta hundo.
Ellasinte gemegon, diras la e'evald

Sm Jacobs : 	 La kaneero ›: la tian

Periektiga kurso: la 2-min : S.rn Verdier

Helikopternj ›: la 20an : S-TO Jirousek

.	spritaj historioj •.

: la ban : Parolata j'uranie; la 13an

rn Van Cru : e Pri insektoj • sekvota

surprizoj.

Genia Grapo. — Sinjorino De Rijke finis

la serina cle unuagradaj lecinnoj, kiurs

komende en la monato Oktobro; ĉar

foriris al Hispartujo. kompletigaj lecionoj estas

nunc gviclataj de gesinjoroj Vandevelde. Tiuj

lecionoj okazas ĉiumarcie en la Mata mezgrada

lernejo. sekve de permeso ricevita de la,

Ministrejo. antaŭ 5 jaroj.

(Oni ne bonlelorlis lie tentas pri lecionoj

lu ordinaraj lernantoj en tin lernejo: oni

(Janus nin pri farilaromajo.)

Pri gustoj kaj koloroj !!
Kliento. — Mi attis aèeti siringo-

koloran kravaton.
Vendisto. 	 (traserêinte sian sorti-

menton) Cu tin violkolora ne estus lai'
via gusto ?

Kliento. — Ne. Mi preferas siringo-
koloran.

Vendisto. — Kaj tiu vinfeêkolora ?
Kliento. 	- Mi ripetas al vi ke mi

volas, ke mi volegas siringokoloran.
Mi cetere vidis unu en via montro-
fenestro.

Vendisto. — Kial vi ne diris tion tuj !
Bonvolu esti sufiêe afabla montri gin
al mi.

(Ambaii eliras, kaj la kliento indikas
al la vendisto la alsopiratan kravaton).

Vendisto. — Sed gi estas blanka !
Kliento. — Cu vi neniam vidis blan-

kan siringon ?

Ni estu seriozaj en niaj informoj.
le, sur trotuaro, en la lando de la

kvara dimensio.
1-a pasanto. — Cu vi povus diri al

mi kie estas la kontraria trotuaro ?
2-a pasanto. — Je la alia flanko

la strato.
1-a pasanto. — Neeble, Sinjoro !

Mi jam tic faris la saman demandon,
kaj uni sendis min tien èi.

Kompetenteco.
Antaù nelonge, en eleganta kabareto

de Hollywood, aktorino kiu distingieas
per sia kutimo flati la influhavantajn
personojn, alproksimi,C;is dolèmiene la
tablon de la konata kritikisto N..., kaj
diris al li per miela voèo

e -- Mi ne scias kiel esprimi al vi

ESPERANTO-M'OORDENK.W.K IF.. de

C. L. de Veer. kvara eldono (300 278

paĝoj. 10.3 x 8 cm., kartonita). Eldonejo H.

Meulenlioff. Herengrael)t 86. Amsterdam.

Prezo 3.93 ned. Il. Havebla êe Belga Espe-

rassit, institut°.

En la Esperanto-Nederlanda parto de tiu

bonega vortaro troviins itij radikoj de la

Fundamento kaj de la ses alrlonni. La nombro

ii, la ne-oficialaj radikoj estas konsiderinde

pligrancligita. Al la Esperanta-Nederlanda

paon estas alclonitaj proksinunne vortojn,

LA STUDENTO
Organo cle internacia luderacio de esperan-

studentnj kaj 	 II lerlItialltij informas

abonintojn de • malgranda revuo • ke

daŭrigos aperigi kultlirajn kaj literaturajn

artikolojn. I..; rioninj de êiaj kunlaborintoj kat

koislaborontisj garantias la nitrai kvaliton de
tiuj artikoloj. Ni nota inter alinj r \N'yu Atticl,

D-ra l'isba Egami. 'Stellan F.nolsoltis. D-r W.

Manclers, D-ro Paul Neergaard. Prof. Edmond

Privai. Par almnprezo de nur Fr. 50.— vi

ricevos en 1033 iii oint 	() numerojn 1 2
paĝajn. Perantnj por BA; tain eSIFIS : Belga

Esperanto-Instituto. Oostenstrant, s6. Ant-
Werpen )(1: Nt 1689.58.

kiom mi guas la legadon de viaj arti-
koloj !

— Bone, respondis N..., e sendu iun
khi scias. »

*
Afrika rnedicino.

...Kaj pri anestezio, estas tre prak-
tike : Kiani ni ne plu havas klorofor-
mon, ni rizas mitojn Tsé Tsé.

*

La urbestro vidviĝis.

Car jus mortis lia edzino, la urbes-
tro volis ke la tuta urba konsilantaro
grupigite ĉeestti la enterigon.

La sincliko kontratistaris filin dezi-
ron, donante la kialon ke ne estis la
kutimo en la lando.

— Se estus mortinta vi, li diris. ni
ĉiuj kun plezuro ĉeestus.

toue vortojn Luira oni regule trovas en la

literaturo kaj kin oni ne plu povas konsi4ri

kiel neologismnin. Rilate al tio kelkaj

okazis en la Neclerlanda-Esperanta parto.

La libro estas zorgt' reviziita. En ia belet

griza vestalo. ldare presita sur blanka papero.

cette plaĉos al la leganto. Ciu Nederland.

Esperantisto deziros in posedi, des

pli ke oni lizig la novan ortografion.

K.

R1_11 BARBOSA .1849-'023). Biografia eseo

Je Fernonao iVery. El la portugala lingvo

tradukis lozefo Joels. Eldonis s Casa de
Rut Barbosa 	 Rua Sb° Clemente. 1.54.

Rio de Janeiro. 202 paèo j 23 x 1 5.

Estas fakto ke publiko kaj kronikistoj pre-

fere interesiQas pri elstarai fisfurni de ln his-

toria, /ci kies talentoi mi eĉ ne volas (-bibi.

sed hitaj ĉefe sin Famigis per siaj intrigoj kaj

perfirlaĵoj. Kiom da libroj pri la Talleyrand.

Fouché kid abri' diablaj erninentuloj 1

Cu tial k- la homo' virtaj. same kiel la

popoloj feliĉaj. ne havas historion

Ni admiru do la kuraijmn de S- roi Fernan-

do Ncrv kaj Jozefo iode. aŭtoro kaj tradu-

kinto de la subrubrika hiografio de perfekta

Imerstulo Lu, laŭ In vortoj de S-ro Carlos

Dontingues, prezidanto de la Brandit Esperius-

tn-Ligo, dediĉis sian vivon al senĉesa

hatalo por fa Justeeo, kni estis samtempe ln

plej grands, îlatisto de Brazilo kal unu el la

plej grondai verkistoj en la portugala lingvo >.

Deputito. senotano, ministro, vicestro de

;roto. Rui Barbosa supreniris preskaŭ la tutan

ittiparon de lit politikaj honoroj kaj. se li ne

atingis la supron la prezidantecon de la

respubliko. estis pro kialoj lute fremdaj al

la volo de la plimulto.

Advokato pro la profesio, politikisto pro la

volo de siaj siirillundanoj, heletristo pro anal

al la belo , lia preferata hatalkampo tatami

cstis la gazetaro.

En la lando, kie la parlamento inaléuste

reprezentas la popolon. la plumo cle gazet-

verkisto valoras pli al la clok.ento de ()ratina

(respondb al César Zama, en la Brazila Se-

nato).

Tia deklaro jam atentigas la laikon pri la

naturo de la Ifbereco en la tiama Brazilo.
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En la parldinento. Roi Barbose ',ses rc-

prezentanto de la liberale partio.

Cu nionarhisto ? 	 respublikano ? Ni lasu

lin respondi mem.

Mi êiarn estis asertanta la indiferentecon

de la formai de regado. la egalvalorecon

ĉinj konstitucioj 	 tiuj estas monarhiaj.

respublikaj -- se per ili l‘stas earantiata

al la popolo regado parlamenta kaj al ĉiii

individuo reéimo laŭlega libero.

El kin konsistis la programo de Rui Bar-

bosa. Ni denove transclonu al li la parolvicon.

Elradikigi la sklavecon (persistinta gis

'888): ripari la miksaĵoin de la imperia regimo

(falinta en 1889). ka' ĉesigi la ekresojn de la

respubliko, por konstrui In librron kaj pali-

tikon pli dignon. noblan cl tin. kiun prak-

tikis la kortegannj dom la imperio, aŭ la

lakrecaj oportunistoj dum la tiraneco. 3

Bela tasko per justulo. kiel Rui Barbosa ,

ĉe kiu, kiel êe la poeto, la agado estis [rainai

de la revo. Sed tasko dangera en lando

hie. sur la politika hatalkampo, la ien de
• V ae V irlis 	 estis speciale peza por la
venkitoi. Car se Roi Barbosa konis ja trima-

fajn liorojn, li ankaŭ konis la ekzilon kiu. gis
en eksterlando, la embuskojn de spionoj kaj

de dungitaj murdistoj.

Cu fine nom da sindonemn. da- ktuago,

da talento havis almenaŭ praktikan rezultaton?

La respondon donos al ni Pedro 11 , la

detronigita imperiestro Brazilo.

La I jan de Novembro 1889. jam sur
la ŝipo Alagoas 3 , survoje al ekzilejo.

Pedro II trovis ln iman klarigon : c Mi estis

forgesinta pri Roi Barbosa, khi estis la men-

ton,, la intelekta gvidanto de la nova situacio.,

Saluto de venkito al lojala venkinto , kaj

iiiikaŭ de la malnova rceirno al la arhitekto di.
la nova.

Car la verkaro de Rui Barbosa restas an-

koraŭ grandparte neeldonita, i verŝajne nur
estos pritraktata en posta aldono al la eseo

de S-ro F. Nery. Ciel ajn. la eravecon cie
robo de Roi Barbosa sur la beletristika kampo

montras lia elekto. en 1908 , kiel prezidanton

cie la Brazila Literatura Akaclemio,

* * *

I.n tradnko de S- u, Jozelo .1oels estas

prezentata kiel kontribuajo de la Brazila Es-

peranto-Ligo al la prograrno organizita por
saleni la rentan clatrevenon cle la naskigo

de Rui Barbosa.

Mi devas iiiallilesti nii,jo esperon kaj

l'iclon 3 titras S-ri, Carlos 1)ornineues, jam

menciita ke l esperantistoi. en e iuj ceteraj
I andoj. pl -zure akreptas la verkaĵon, latin
iliaj brazilaj samideanaj alportas al la kumunii

trezoro de nia literatura

Ni (Manak0 i ankaŭ estas praktika apliko

de une el la plej atentinclaj aloj de F.spe-

: permesi la diskoniguri de lihroj ver-
kitaj en lingvoj ne molle disvastigitaj.

Estas plia kialo por Lonveniei la nove
alveninton. Il CASTEL.•

Troilo full Krasicki, tragedio korneclio en
kvin aktoj de William Shakespeare , tradukita
ile Stephen A. Andrew. Eld : The Esperanto

publishing Co I acl. Havehla ĉe Belga Es-
perd Institu to.

Apero de nova traduko de Shakespeare
estas gojiga fakto. Pro tio mi prenis kun

intereso la ĵus nperadan

Bedaŭrinde gi ne respondis al mia espero.

Apenitŭ toi sukcesis legi glu gis la fino. Mi ne

povas kompari la tradukon al la originala

teksto: sed mi Ier-de imagas ke la tradukinlo

pelle klopodis redoni ê iujn nuaneojn de la
Insuo. Li rezulto estas verko pesa: la stilo
tute ne estas flua; je ?iu ions longa vorto

oni de\ as hait por kompreni la sinsekvon de

subi:soi kun I I i ki ta j.

Ille la aŭtoro lantlegos sian tradukon, kaj
gin plibonigos, is i estes facile kaj flue

legebla kaj komprenebla. Tiam ni volonte

konsilos al la literaturamittitaj iri aĈeti kaj

P. K.

LAGO DE COMO. — Lastjara publikigo

de tiu eMonaĵo atingis tiel sukeesplenan re-

zulton, ke « Ente provinciale per il Turismo >

represieis novan, pli belan. kolorilustritan Lad-

folion kaj,' gvidlibreton.

Lkzempiero estis aldonita al la arment

Humera tiamaniere ke niaj menihroj povis jugi

men, pri titi eldonaĵo. Ni insiste pelas. ke ili

gratulu la eldonanton kaj petu de gi aliajn

ekzemplerojn. Adreso .4 Ente provinciale per il

Turismo Piazza Cacciatori delle Alp; Corne>
(lialujo) kie oni korespondos en Esperanto.

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

Dii esperatiltzi morkoj

TABULO, por lernejtabuloj; KATOKULO, por signalvitroj.

VL_ OJAGAGENTEJO ULTRA MONTES
24, Koningin Astridplein, AWverpeno. -- Tel. 32.76.15

17, rue d'Arenberg, Bruselo.. — Tel. 12.55.02

	IIMMUI•1

CRISPE.CA1 YOjAûQj AL CJUJ LOKOj
— Vojagkartoj kaj rezervoj por Fervojoj, Aviadiloj kaj Sipoj.

LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 	 15.19.92

Por 	 viaj 	 esperantajoj,
libroj,	 insignoj	 k. 	 c.

Belga Esperanto-
Instituto

26, Oostenstraat, 26

Entrepreno de ANTVERPENO
lei', ankatl hceigas al 14 nacilingvajn 	 librojn.

KONSTRUAĴOJ reinoin leef gazetojn, kaj ĉia.ipecan
skrii,maierialon.

BRUGGE 	 BRUGES

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

Centra situo - Moderaj prezoj ANTVERPENO
Moderna komforto —

Sidelo 	 de 	 < ,Brun 	 Grupo 	 Esperantisto >
Por via MUZIKO,

Tel. 314.59
RADIO kaj GRAMOFONO

BELGA ESPERANTO-INST1TUTO, koopera societo.
26, Oostenstrant, 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.
Ankati, ĉiujn aliajn Esperanto-eldonajojn oni povas mendi Ce Belga Esperanto-

institut°, 26, Oostenstraat, Antverpeno.
Belga Esperanto-lnstituto akceptas abonojn al eksterlanclaj Esperanto-gazetoj.
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REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
ASOCIO SEN PROFITA CELO

• Pre - id 'tao 	 Dra P. Kempeneets or.). rue General Loiz. Lit rle.Bruselo.
- Vic-Preziclanto : S-ro M. ,JAUMO rit. 44. avenuo De Bruyn. \Vilrijk-Anherpeno.

e• 	encrait, Sekretario : S-ro FI. SIELF.NS. Hoinverstraat, I Z Antverpeno.
▪ Sekreiario : S-ro Joseph SOYELJR. 91, rue du Chêne, Seraing.

• Kasistino : Sin° J. PLYSON, 185. rue Jourdan, Saint-Gilles-Bruselo.

=--- KOMBINATAJ KOTIZOJ

▪ Riga Belga ligo Esperantista kaj Universala Esperanto-Asocio
I Simpla membreco (enhavas inembrecon al la loka Grupo —

=
se ekzistas 	 al la Ligo kaj al la internacia organizaĵo:
rajtigas ricevi la nacian gazeton c Belga Esperantisto
kaj la internacian kuponaron por servoj) ... 	 25,—• 	 50,— 100,—

E 	Fnmilia
E

membro (same, escepte la gazeton) ••• 	 50,—E

• 11 Membreco kun incliaidna alio al la internacia organizajo •

a) Membro kun Jarlibro : kiel simpla membre: ricevos krome==
la Jarlibron kaj tian aldonon 	 75,— 100,- 150,—

b) Membro Abonanio : kid meulier, ktin Jarlibro: ricevas
krome la monatan internacian gazeton Esperanto 	 165,— 190,— 240,—

r) Membra Subtenanto : kiel membre abonanto: pages pli
altan kotizon par helpi la movadon 	 250,— 275,— 350,—E-2

Fr':

-

 I I I Bonforanta Membro menivole aldonas almenaii 2.5 Fr. al sia kotizo, speciale por helpi al
• R. B. I,. E.

- Pagu al via loka grupo: se ne ekzistas, al poŝtekkonto 337.67 cle Reéa Belga Lino
Esperantista.

a-• A. Kadetoj (gis 18 j.): B. ,Ittintloj (is zi j.); C. (11 j. kaj pli).

=—
--7- BELGA ESPERANTO — INSTITUTO Koopera =

Societo E-
=
E	 D -ru L. L. Zamenhof, 1859 1917. Aŭtoro 	 ranto s, Oostenstr. uo, Antwerpen. PreZu
E ,:1 	 Esperanta	 Reproduktajo sur poŝtkarto, 	 Fr. 	 La sama bildo estas havebla ktie

E de la bh-l0 de nia Majstro pentrita kaj dons- 	 vera fotografaĵo. Prezo : poŝtkartformato : Fr.

• cita al lnternacia Esperanta-Muzeo. Wien. de 	 in,— 	 50 cm., Fr. 65,—.; 50 .x 40 cm.,

• artpentristo Ach. Bentos. Eldono r Espe 	 Fr. 100. 	 zr-=
F.
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