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ĈIAM ANTAŬEN NI IRU!                             
Kiam tiu Ci numero estos antail la okuloj de la legontoj, éle en la lando

Ia kursoj, organizitaj de la Grupoj, estos rekomencigintaj.

Denove ni staros antaii jaro de propaganda laboro; éar se la kotiza jam

komencigas okaze de la renovigo de la jam, la laboro de la Ligo kaj de la
grupoj tarnen ne dispartigas lait la kalendara jam.

Kaj la plej grava moment() en la vivo de la grupoj estas tin, kiam reorgan-

iz.igas la kursoj. Car de la sukceso de tiuj kursoj etektive dependos la suk-

ceso de la grupa vivo.
Oni, en tin Ci tempo, multe parolas pri transdono de sango; de tiu sango,

liu renovigos la funkciadon de la organismo, de la homa korpo. Nu, la alvenigo
tIc novaj lernantoj al niai kursoj estas kvazail transdono de sango.

En la plej bone funkcianta grupo, - en kaj ekster la Esperanta movado,

- iotn post iom, malnovaj membroj forfalas, ne nur pro malsano kaj morto;

sed ankah pro malpliigo de la intereso por aferoj, kinj ne rekte rilatas al la
profesio, al la mongajno, al la Ciutaga vivo.

Kaj fini membroj, inter kitij itij estis honegaj helpantoj, kinj ne mir regule

éeestis la kunsidojn. sed kiuj kunefektivigis la Ciutagan laboron, devas esti

anstataitataj.

En Esperantujo, ili malfeliée ne povas esti anstataitataj de kiu ajn novulo,

kinn uni hazarde renkontas kaj kiun oni ntomente entuziasmigas.
En nia mondo, la neofito devas ja eklerni unue la lingvon; êar por la plej

multaj el la transdonotaj taskoj la kono de la lingvo estas necesa.

Kaj tiu tempo, dum kin la neofito lernos la lingvon, ofte sufieos pur for-
faligi tute ait preskah lian emon al granda laboro, al grandaj reformoj kaj

plibonig-oj en la funkciadn de la grupo !
Tial ni bezonas, éiam kaj éiam, pli da lernantoj. Kaj do ankaii pli da

sangdonantoj, da propagandistoj, kiuj alkondukos al niaj kursoj tiujn sang-
havantojn, kinj chie, siavice, igos iam sang-donantoj !

Tial ni volas honore saluti en tiu Ci ahtuna mimer° lima kiuj povas diri,
legante tiujn éi liniojn

Mi sendis al la kurso, organizita de mia grupo, tutu, du, tri, kvin, ok
iernontojn .. Mi faris mian devon... Mi donis mian sangon.

Sed kiel la Ruga Kruco daitre alvokas al plia donado, ni ankaii alvokas

vin... Ne ripozu... Varbadu... Kaj tiam antaiien ni iru !

Maur. JAUMOTTE.    
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LA 38a UNIVERSALA KONGRESO EN ZAGREB

•Y7

POST BELA KONGRESO

KUN LABORONi ne intencas doni tie ei raporton
detalan pri la Universala Kongreso,
kiu okazis tint] ii someron en Zagreb.

La legantoj, kiuj vere interesigas
pri tiuj ĉi detaloj, povis ilin jam
trovi en la revuo de U.E.A., en e lie-
roldo », k.t.p.

Ni substreku ke, okaze de la malfer-
ma kunsido de titi ti Kongreso, por
kin enskribigis 1760 esperantistoj el
30 landoj, parolis esperante la urbes-
tro de Zagreb, S-r Veêeslav I lol jevac,
kin per konvinkaj vortoj montris sian
komprenon pri la celo de nia lingvo
kaj, -- je ê ies granda surprizo —
ankaŭ la Honora Protektanto de la
Kongreso, la Prezidanto de la Kroata
Registaro, fl-ro Vladimiri Bakariĉ,
substrekis ke, jam duin pluraj jaroj,
la oficialaj instancoj en Jugoslavujo
sekvas kun granda intereso la laboron
de la Esperantistoj kaj kit, salutis la
Kongreson, al kin li deziris plenan kaj
hrilan sukceson.

Oni komprenos ke post tinj du
esperantlingvaj paroladoj, sekvis ton-
ga, ripetita aplaŭdo.

Laŭ °ratera viclonnkto, estis certe
granda allogajo la fakto. ke ĉeestis
D-ro Edmond Prive, kiwi la malnovaj
esperantistoj en nia lando ankorail
memoros pro liaj belaj paroladoj en
Mons, okaze de Belga Kongreso, kaj
en Antverpeno, okaze de la XXa Uni-
versala Kongreso.

S-ro Malmgren memorigis pri li, ke
dum la unua kaj jam legendara kon-
greso en Bulonjo-sur-Maro aperis ju-
nulo, kies variai kapabloj kaj talentoj
devis poste grave infini nian mova-
don. Titi ĉi junulo tiama min testas
sian 50-jaran jubileon en la movado
kaj nun ankorail êiam estas la ora-
tor° Nro. 1 en Esperantujo.

La Kongreso donis okazon por
inailguro de Zamenhofstrato : « Mi-
ca Dr: Li.. Zamenhof(' ». 1.a urba
aŭtoritato elektis unu el la plej belaj

kaj largaj stratoj, en vilaokvartalo,
Estis la urbestro mem de Zagreb, kin
inaŭguris la straton en êeesto de
da esperantistoj kaj de interesuloj.

Citindajo estas, ke UNESKO estis
delegaciinta Ce tin Ci Kongreso, ob-
servanton, S-ron Pierre Lebar, khi ne
konas Esperanton; kit' do salutis la
Kongreson franclingve, sed kilt êeestis
la plej gravajn kunsidojn kaj
haldaŭ povis kompreni la esprimitajn
ideojn kaj konvinkigi pri la granda
facileco de la lingvo kaj de g ia
uzehleco.

Ni ne dubas ke lia raporto al
UNESKO, eble ne tuj, sed tamen certe
influos la sintenon de titi organisme.

Ni diru, por fini, ke ĉe tin Ci Uni-
versala Kongreso estis Somera Uni-
versitato, en khi diversaj prefesoroj el
diversaj landoj faris interesajn pre-
legojn, kaj ke, nome de la belga
registaro kaj de Belga Ligo, salutis la
Kongreson S-ro J. Hérion. el Verviers.

... KAJ LA 39a
I	 ai«) 	 11 (lori 	 Nederluntto
,tu 	;ah. i5 	 0, (le rulnusto 495 I.

: Kongresanoj : 1 0 	uldenoi;

F.(1zino de kortgresaaa	 bilaila ne pli

ol 10-jitrit : 6.30.

La koneresanoi, indi%iduaj utelolnoj

I. 	pago ulbalpiir 2.50 euldenojn.

Poomon ro Ki pagas per banko bore

%l'In mai, Li. lit neclerlandaj Lartkol deprenas

fair inaklera I.0.50 de pagoj el la eksterland o.

Tiun stunon aldonu al I,, .11nm paella al

nia Lillo. Prefere pneu tro iicuulte ol tro

malmulte ĉ.ar ekstrajon ni skribas je la

kreditt, de la kongresano. Keinsilincle

Le pluraj personoj pagu kune pur eviti

utimpitjti 	 (_:eter,.. per lolernaria

l'oŝtitiantlato oni evitas titr;s1 fienoin.

Now troc 13011E. ke Perantoj de la kongreso

(1.1ro esreptn de karavangvidantod

akceptasicuir koti7ojn.

Sendante pardon .4t•illIert. al Haarlem, nepre

La Beneluksa Kongreso en Antver-
peno estis sukceso.

Ne mir sukceso laŭ la nombre de
partoprenintoj, sed ankaŭ laŭ la at-
mosfero, kilt regis dam la tri kon-
gresaj tagoj.

Tio instigis la tri Ligojn daŭrigi
sian kunlahoron, kaj malgraŭ la fakto
ke la proksima Universala Kongreso
okazos en Haarlem kaj ke la Neder-
landa Asocio L.E.E.N. do preferas nè
organizi veran nacian Kongreson, ili
akordigis pri la organizo de plia
Beneluksa Kongreso, dum la proksi-
maj pentekostaj tagoj, en Liego.

L.7; laborantaj memhroj de la L.K.K.
estos ĉefe membroj de Belga Ligo,
sed amhail Flandra Ligo Esperan-
tista kaj I..E.E.N. estos reprezentataj
en la organiza Komitato.

Aliflanke, la estraroj de R.B.L.E. kaj
de Flandra Lige Esperantista baldaŭ,

sandentpe serait' lit Aliiilon. Sendante pagon

per ['cranta. ankaŭ al li senclu la Aliêilitn.

Korespondocio : Post olièo. clirekto 	 itijit

petojn pri informo senpere al la L.K.K. por

ŝpari tempon. Aldono de Internatia Responcl

kaparm (aĉetelila en vialandn poitejo) Itelpos.

I.a oririala lingvo de la kongreso estas ES-

PERANTO. En leteroj uzu nur huit iltIgVall.

Chiai cita vian kongresan numeron en kures-

pondaĵoj. I I uta sistemo de admintstrado

estas haziia sur la numeroj.

deMswianionwnlinoikli:o	 entenehloi 
lo loéigi kore

gresanuin tneze en la hantant sezono la I..K.K.
avertas. Le i verajn devos limigi la porto

prenon en la kongreso. Frua aller) sekve estas
konsilincla.

Tempolino : Kiel en antaiiaj koneresoj, kaj

konfonne al la Kongresa Regularo, la

anonc:as. ke la lasta dato por alio al lu

kongresn estas la 3u-a de junio 1954.

post I in data *si maiakeeptos.

konitine kunvenos, por ekzameni la
diversajn eblecojn rilate al pli intima
kunlaboro.

Por montri al ĉiuj membroj de am-
baŭ Ligoj, ke la kunlaboremo estas
kompleta, la estraroj de la du Ligoj
decidis ke simbole la Prezidanto, D-ro
P. Kempeneers, la vicprezidanto S-ro
Matir. Jaurnotte kaj la Cienerala Se-
kretario S-ro Henri Sielens igos mem-
broj de Flandra Lige, dum tri mem -
broj de la estraro de 1:bruira Lige
ankafi igos membroj de Belga Ligo.

Titi gesto montros la vojon, kiun
la gvidantoj de la movado en nia
Lando deziras aluni por la plej granda
bono de arnbaii, Ligoj kaj de la mov-
ado en nia Lande.

Intertempe do la esperantistoj de la
Liega regiono jam kunvenis kaj
okupig.as nun pri la ktinmeto de defini-
tiva L.K.K., kiu tuj eklahoros.

Kiel montrigas per la Honora Ko-
lono, kiun ni publikigas en titi Ci nu-
mero de nia Bulteno, jam multaj mem-
broj de Belga Lige montris sian
apogemon al la organizontoj kaj same
taris ankaŭ membroj de Flandra Ligo,
tiel ke, de nun, la sukceso de titi
Beneltiksa Kongreso 1954 estas cerf-
iga ta .

Ni aliflanke atentigas pri la fakto
ke, en Haarlem, kunrnetigis, — sub la
prezidanteco de S-ro Mahesoone, la
vicprezidinto de la Antverpena L.K.K.
— la Loka Kongresa Komitato de la
39a Universala Kongreso, por kit, oni
jam min povas enskribiffi.

Nedubeble pluraj helgaj esperantis-
toj, kitij ordinare ne ĉeestas la Uni-
versalajn Kongresojn, deziros vojagi
al Haarlem en I954a kaj rerenkonti,
kun multaj aliaj, la nederlandajn
samideanojn, kun kiuj ili interkonatigis
dum la pentekostaj tagoj de 1953a en
Antverpeno.
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Rega Belga Ligo Esperantista, a. s. p. c.
JARRAPORTO DE LA ADMINISTRANTARO

Tin ét raporto, saine kiel h mmij porto/ de la grupnj 7aporioj ne porib esti eniorotoj
en la amatit] mimera, kit, estis •peciala « Beneluksa Esperanlisto

Ili ionien estas sala., interesaj por Le ni ilin presigu. f'è fi un.

Karaj Gesamidearioj.

Laŭ nia replu°. estas hochait mia devo
raporti al vi pri la agndo de nia Ligo (Juin
la pasinta jaco.

En penso. du. na pelas. ni revenu kune
al la urinai tagoj, Inuj sekvis nian jarkun-
siclon de aprilo 1952. Je tiu epoko. la kon-
sisto de nia estraro estis la jena : Prezidanto.
D-ro P. Kempeneers vir-prezidanto. S-ro
Maurice Jimmotte: ĝenerala sekretario. S-ro
I lenri Siclens; kasistino. S-ino Julia Plyson:
sekretario, S-ro J. Soyeur. Ln aliaj admi-
nistrantoj estis : S- rol Charles Poupeye kaj
Georges Groothaert. el Bruo; S-ro Clotaire
Vandevelde. el Gento; S-roj Georges Van
den Bosselle kaj ,Iules Verstraeten. el Ani-
verpeno; S-ro Raymond Paulus. I Ch 1e. --ar.ero.
kaj S-ro Jacques Verdier. el Bruselo.

Tiuj administrantol ankoraŭ tunkriadas.
escepte tamen S-ron Verdier khi, pro manko
de tempo, ne povis daŭrigi sian oficon. Li
estas anstataŭigita de S-ro Michel Pinay. el
Ottignies, kiu lavais sur sin la taskon de la
Gazetara Sen-o de la Ligo kaj ankaŭ oku-
piĝas pri la Junulara Sekcio.

Duni la jaro , la administrantaro kurivenis
sesfoje: e ekzamenis kaj solvis multajn
clemandoin rilate nian movadan en- kaj
eksterlandan. i konstatis kun ĝojo. ke la
plialtigo de la kotizo, anoncita dom *95'.
ne malltelpis la kreskiêon de nia membraro.
Efektive. lit notule° de niaj liganoj je la
finis de la jaro 1952-a superas lino atingitan
je la sama th-ito de 1951.

Tiu bela rezulto estas precipe ŝuldata al
la grupoj d Bruselo kaj Antverpeno. kittj
Ire hune klopodis par pligrandigi la nomhron
de siaj membroj. En ln intergrupa konkurso
starigita por la disdono de la prernio An-
toinette Jennen, la Brusela Grupo venas sur
la unua lini , kun plialliêo de *6,7 %,
kompare al la situacio cle In aniaŭa jaro.
Al ĝi estos d0 atrihuata la Kentia por la jara

1052. Ni n'il:are gratulas êin kaj ni estas
konvinkitaj ke ĝi taros novan paŝon antailen
pur akiri denove la saman relsompenron por
'un. Siallanke la °liai grupoj interhiltalados
pare por plibonigi sian procenton knj provi
ekkapti siavire la unuan lokon de la lista.

Nia bulletin. s Belga Esperantisto ».
aperas regule, sed pro la altaj kostuj de en
presado, ni bedaŭrinde ne povas doni al ĝi
la amplekson, kiun ni dezirus. Nia revu.)
Jonas al ni klaran bildon de la vivo esperan-
tisla en Belgujo kaj per ĝi ni ekkonas la
viglajn klopodojn faratajn de ĉiuj niaj grupoj
pur ĉium pli kaj pli agrnbligi satin kunvenojn.
En ĝi ankail ni trovas mutile la interesajn
artikolojn de S-ro Sielens. • Paŝo past patio
en Esperanto s, kiuj refreŝigas al nia menton,
la nociojn lernitajn en la kursoj.

Ni havis la plezuron legi en « SVISA
ESPERANTISTO •. ke nia revuo estas la
UNUA esperanta gazeto, anoncis la
gravan decidon alon•nitan de UNESKO,
koncerne la Internacian Petskribon favore
Esperanto. Kaj In svisa revu() aldonis
« Bries Esperantisto » meritus en tiu punkto
olimpian laŭron pro ĝin rapideco ». Mun
laŭclon uni ŝuldas al nia Prezidanto. D-ru
Kempeneers, kitt transclonis la novaĵon al la
ĉefreclaktora de la hulteno, tuj kiam li ekk mis
ĝin kaj ankaii ai S-ro Jaumotte, khi stikcesis,
je lasthora presummento, enmeti en lit gaZel011

la laŭditan artikolon. Ambaŭ accru nias;
sinceran gratulon

La aldonoj < L'ESSOR s kaj « DE ES-
.PERANTIST tre _one taŭgas por la

propagando. Tial la achninistrantaro decidis
daŭrigi ilian sendon al la abonantoj de nia
revuo.

Nia jarn kongreso okazis en Bruo dum
Pentekosto 1932; ĝi havis brilan sukceson kaj
clisvolviĝis ire annate laŭ programo marge
starigita. La nokta boata vizito al la lurni-

gitaj kajoj de la Norda Veneciu kaj

aŭtobusa veturado laŭlonge de la marbordo

restos longtempe en nia memoro. La orga-

nizinta komitato meritas la varmajn  laŭdojn.

Isitij al ili estis malavare adresitaj.
Dun, tiu bruĝa kongreso. ni l'avis la

grandan ojon festi la unuan oran jubileon

en nia nacia movado. Efektive, antaŭ 50
jaroj, bruêta pioniro, S-ro Witteryek. kuraêis
peissi pri la starigo esperantista grima.

la unua en Belgujo. Li plene sukcesis kaj
de liant lia grupo Avais, niaient-1 la militai
atakoj Lai malagrablajoj al ĝi direktitaj.  Ci

estis la kerno de la estonta Reĝa Belga Ligo
Esperantista, kiu ekkonstruiĝis en la jaro 1905.

Ci lutin jaron. nia nada kongreso devus,
laŭ la kutimo, okazi en valona urbo. Sed,

esperante plifortigi la kontakton inter la
s 'clearmj de la beneluksaj landoj kaj
dezirnnte forigi la eblecon havi 2 esperantajn
laingresojn okazantajn je la sauna tago en du

diferencaj belgai urboj. la administrantaro

interkonsentis kun la gvidantoj cle la Flanclra

L1 j de la Nederlancla Ligoj par organizi

unikan kongreson. komunan je la tri or ga-

Pur ke tiu komuna kongreso sukcesu. la

tri ligoj opiniis ke la urbo Antverpetto. pro sia

geografia situacio, taŭgas pli ol alia por la
efektivigo de tin rendevuo. La tri asocioj
interesalaj en la organizado hbvos siajn apar
tajn kongreslaborojn: sed estos konittnaj la

malferma kaj ferma kunsidoj. la akcepto en

la urbdomo kaj la lestent). Ciu Ligo havas
membrom en la I.oka Kongresa Komitato

kaj rikoltos la enskribon kaj la pagon de sia

propra membraro. De nun ni estas certaj

pri la sukceso de tiu internacia renkontiêo. ĉar
jain je la komenco de januaro. pli ol too
kongresontoj aliĝis.

Dum la lahorkunsido de nia Ligo , same

kiel dum la antaŭaj jaroj. ni organizos cornio-
t:an konkurson inter la gejunularo. La pasin-

tan jaron. ni luisis bedatIrinde nur unir kan-

didatinon. F-mon Henny De Ketelacre.

kompreneble gajnis la premion. Cetere, ŝia
teketo estis vigie kunmetita kaj bone prezen -

lita. Ni esperas ke, êi 'filin jaron, ni havos
'Aurais' oratorojn, liarnaniere ke la juĝanlaro
povu pridiskuti la ineritojn dr la konkurintoj.
La tento proponita estas tin, kiwi oni elektis

pur la Universala Kongreso de Zagreb : « La

robo de Esperanto por la internacia prok-
sitnigo de la junularo ». Ciuj gejunuloj sin
preparu I

Pri la Universala Kongreso de Oslo. oka-

zinta d'an aŭgusto 1952. vi povis legi en la

ektobra nimbera de 4 Belga Esperantisto s.
la ire bornait resurnon redaktitan de nia
kasistino, S-ino Plyson. kaj ankaŭ raporton
de F-mu Ohozinski. pri la kunvenoj. kiujn ŝi

ĉeestis.
La 38-a universala kongreso okazos de la

15•  de julio it is la t-a de aŭgusto 1953. en

Zagreb (Jugoslavujo). Je la lino de januaro.
pli ol 700 kongresontoj, el 23 landoi, estis

enskribitaj. Sen ia dubo. tin kingreso estas

indu je la iantaŭaj.
vor.o,r1 pr. ,a _11-Mi deziras kelkajn t i I G

zetant Sers o de la Ligo. tre boni. zorgita de
S-ro Pinay. Dum la jaro 1952. Reĝa Belga

Ligo Esperantista sendis 25 artikolojn al 70

gazetoj, inter kiuj 41 franclingvaj, 23 flandraj
kaj E■ lukspinburgaj. Entute aperis. laŭ nia

scio, 65 artikoloj en 15 gazetoj, 8 [Pinang-

.4 kaj sep flandraj. Kompare kun la rezultoj

akiritaj de aliaj landaj asocioj, tiuj ciferoj
estas kontentigaj.

Mi devas ankaŭ atentigi vin pri In « koor-

clinataj kursoj de Esperanto s. organizataj

en kiel chie plejuuntultaj landoj. sekve rie svisa
proporm. En diversaj lokoj. santtempe, la
gelernantoj. kiuj ĉefe estas plenkreskuloj de-
popolaj imiversitatoj. ricevas lecionojn laŭ

speciala plano sama por ĉiuj. Tiumaniere.

post kelkaj semajnoj, la gelernantoj povas
kontend korespondadon. En Belgujo, la
elementa kurso estas gvidata de F-jan Obo-
zinski, membrino de Esp. Brusela Grima: ĝs
'okazas en la Ateneo Robert Caftan. sui,
patronado de la urbaj instancoj.
kursoj ekzistas en Firenzo. Helsinki. Karl-
stad (Svedujo), Kopenhago, Manchester,
Panma. Parizo, Salzburg. Stuttgart kaj Zurich.

La interkorespondado jam komendêis kaj

initias interesi la gelernantojn. kiuj sekvas

regule la semajnan kurson. Ni sekvos kun

atento la evoluon de Hu provo.
Alia fakto interesa estas r la Literatura

I■onkurso organizita de la I-06 Kongresa

Komitato de nia Beneluksa Kongreso,  kilt
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NIA HONORA KOLONO 195 3 	Paŝo post Paŝo en Esperanto 9.
Inn 53 lideluloi pagis s,on kotizon por

la kongreso en Lieto

1. S-ro Desonay (Spa): 2. S-ro J. Soyeur
(Seraing); 3. S-irto .1. Plysnn (Si-(1illes-Bru
selu); 4. S ro M. Jaurnotte (Wilrijk-Antver-
unir.): 3. S-ro 11. Sielens (Aniverperm); 6.

S-ro J. Verstracteit (Hoboken-Alliverpenn):
7. D ro 1'. Kempeneers (Uccle-Bruseln); 8.
S-ro Ch. Pottpeye (Bruo); 9. S-ro G. Gront-
Itaeri (Brut()); Io. F.-mn S. Obuzisiski (Uk-
10-Bruselo); ii. S-inn H. Schoofs (Aniver-
peno): 12. S-m Ch. Aalders (Grobbenclonk):
13. S-ro R. Balleux (Deux-rie); S-ino R.
Bolleux (Deurne); S-ino L. Bernaeris
(Aniverpeno); 16. F-ino H. Brack (Wilrijk):
17. S-ru II. Castel (Ganshoren); .8. S-1,10
H. Castel (Ganshoren); 19. S-inn G.  Debat: -
Ler (Antverpeno); o. S•ino J. De Hondt
(Aniverpeno); ii S-ra M. De Keit-lier,-

2.1. S-rn R. De Kegel ((har-
leroi); 23. Fin() E. De \\'inter (Ant«erpetio):
21. S-inn Ernst (Iirteirlo): 23. S-r, A. Files

aljeiĝos pur tio. prentiojit ÎS I.500 belgaj
frankoj. donacotajn de la tri I .iguj. La inter
‘saloj trovos en la februara mimer.) de Belga
Lsperantisto la tentyralajn konclièuin plenum()
lajo de iii. Nur la mertihroj de la tri ligoj
aŭ la abonantui de ilia revu() rajtas plan
vela en tirs korikurso. La plej lasta dato
pur la ricevu de lit maraiskriptoj eeillf. 1.1
30-a de aprilu. La mallruiĝintoj rapidu sentli
sia(j)t, verku(j)n.

Kvankam tin ne 1:omet:nits rekte nian bel-
tian rnovadon, acm deziras rapide rememorigi
al vi la granclan laboron plenumatan de la
Centra de Esploro kaj Dokurnentado. kaj
speciale de tin efo. Prof. Lapenna. Dltill LI

enerala Konferenco de UNESKO, okazinta
de la 12-a de novembro ĝis la 10-a de de-
cembro 1952. li estis en Parizo kaj parolis
kun multaj Unesko-delegitoj. En la III01110

tIF. A. li lads. en UNESKO. franelingvan
paroladon. Lait instigo de D-r., Privai. la
svisa Delegacio decidis proponi la rezolucion,
kinn vi e iuj konas, rezolution. kin estis poste
akcepiata eiuvoĉe tir il ĝenerala Ltinveno.

(Aniverpeno) 26. S ino L. Fars (Antverpenn);
17. S-inn G. Grnothaeri (Bruo): 28. F-inn
H. Hofkens (Aniverpenu): 29. F-ino M. Hol-
kens (Aniverpeno): 3o. S-inn M. Latium,
(Wilrijk): 31. S-ro R. Jaumotte (WilrijU
712. rifla M. Ja«./S (BOrfeeriMill): 713. S-ino
P. Kempeneers (LIccle); 34. F-mu NI. Kestens
(Bruselo): 35. S-ino R. Lecal (Aniverpenn):
36. Sinn Ch. Poupeye (Bruto): 37. S-ro C.
Poupeye (Battu); 38. F-ino Y. Poupeye
(Brut()); 39. S-r,) M. Poupeye (Bruĝo):
S-ino F.. Lefebvre (Ixelles); 41. S-ino
Merckx (Borgerhout): F-inn F. \feule-
mans ik): 45. S-mu Ph. Nlortelmans
(Deurne); 44. F ino C. Peeters (Antverpeno);
5. S-me E. Staes (Kockelberg); 46. S-m.o

F. Staes (Koekelberg); 47. F.-ino H. Tous-
saint (Antverpeno): S-ro G. Van den
Bosselle (Antverpeno): F-jan E. Van der
Weken (Antverpeno): 50. F.-ino L Van
Partis (Bruo); 51. F-mu Y. Van Parijs
(Bruo); 52. S ro A. Verhoeven (Antverpeno);
53. S-ro G. VermoroLre (Antverpeno).

Por 10 preparado de lin itgado. malle laboris
durn jhtiraj jaroj, nia ledit samicleano. S-ro
1)urront.

Tiu akcepto J.. Unesko estas pur ni grava
sukceso. k.. ebligas al xii esperi ke ni a l .

proksimiĝas al la venko. Sed non. pli ol
iam. ni devos kihori por doni al la Unesko-
Kontisionoj L. al la registaroj Is. necesain
informo in pri LI progresoj de la [sperme.
Movado.

Ko.rni gesamideanoj. mi alvenas al la lino
mm raporto. Tanne», mi ne volas sidiĝi

aniaŭ al menti:6 vin pri la simlonentn ;il
nia Ligo : de nia Prezidanto. D-ro Kern-
peneers. de nia vie-prezidanto. S-ro Jan-
motte, de nia tenerala sekretario. S-TO Sie-
lette. kaj fine de S-ino Plyson. nia kasistinn,
Liu tiel zurgeme administras la 1.igan kason.
Mi proponas al vi aklami ilin kaj ankaŭ la

administrantojr, kinj. en la otuhro,
laboratlas kune, par la pli granda borin de
Reĝa Belga Lige Esperantista.

La sekretario,
J. SOYELs.

Naskieinte en 1859. Ni konas la
finajojn de la participoj en Esperanto:
-anta, -iota kaj -onta; -ata, -ita kaj
-ota.

La èiama logika reguleco de nia
Lngvo ankait èi tie permesas ke el
t;iij -a-vortoj oni konstruu suhstantiv-
ojn a adverbojn laŭvole, nur ;'ang-
ante la -a en -o aft -e. (Ankaii en
naciaj lingvoj ekzistas substantivaj
kaj adverbaj participoj.)

Koncerne la substantivan formon,
ne ekzistas malfacilajo

Aliginto : persono kiu estas aliinta.

Preterpasantoj : personoj kiuj estas
preterpasantaj.

Atakoto 	 persono kin estas arak-
ota.

La adverbaj participoj, finigantaj
en -ante, -inte, -onte, sufièe ofte
estas uzataj ne-ekzakte.

Oni devas uzi

-ante : kiam la ago de la subfrazo
kaj tin de la èeffrazo okazas
sampempe. F..kz. : Dum li prom-
enas, fi pensas pri la Esperan-
to-Grupo : Promenante, li
pensas pri la Esperanto-Gru-
po.

- jute : kiam la ago de la stibfrazo
okazas antaŭ tiu de la èeffrazo
(do tin de la ĉeffrazo post tin
de la subfrazo).
Ekz. : Post kiam li revenis, li
eklernis sian lecionon : Reven-
jute, eklernis sian lecionon.

-otite : kiam la ago de la subfrazo
okazas post tiu de la èeffrazo
(do titi de la êeffrazo antafi tin
de la subfrazo).

Ekz. : Antaŭ ol lerni sian
lecionon, li prenis siajn es-
peranto-librojn : Lernonte sian
lecionon, li prenis siajn esper-
anto-librojn.

Ni do êium. remeniorn,

-ante : dum

- inte : post kiarn
-onte : antaŭ ol.

Se D-ro Privat do skribas : Nas-
kiginte en 1859... Zamenhof komen-
cis..., tio signifas : Post kiam Zamen-
hof naskiffis en 1859, li komencis...

Kirrj per ski proza aŭ poezia rerkatio...

La logika kaj kompleta frazo
estas : Granda nombro da èiulandaj
adeptoj per sia proza aft poezia
verkado iorn post iom pliriéigis la
lingvon. Ni povus turni tiun frazon
jenmaniere : Granda nombro da ĉiu-
landaj adeptoj iom post iom plirièigis
la lingvon, per sia proza aŭ poezia
verkado. Ciuokaze temas pri la ver-
kado de la adeptoj : la verkado rilatas
al la subjekto de la frazo kaj ne estas
parto de la gramatika subjekto : do
sia kaj ne ilia.

Cu io ;gainas nel:larigeblo a/ ri ?

Ni petis ke vi legu kaj relegu
la tekston de D-ro Privat kaj ke vi
mem pristudu la lingvajn malfacilaj-
ojn.

Ni nun uzis tiun tekston por
la uzon de la adverbaj participoj kaj
ankoraŭ insisti pri la uzo de « sia ».
Se vi trovis aliajn malfacilajojn en
la teksto, skribu al « Belga Esperan-
tisto » kaj ni klarigos en nia proksima
leciono.

H. S.

Ln la aniatla « Pak 	(no 2- Aprilo 1953a) ni 'jouis teksion s Pri Ia Ilisiorio de
rspeeartio s ei la lernalibro de 1)-no Edmond Privai • Kursa Lertiolibro

nul êi talon , ni klarigos kelkajli moliorilojejn grontaiikain. rilaie al na leksta.
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BELGA KRONIKO
ANTVERPENO
Esperanto-Grupo « La Verda Stelo »
Paĉekriumero 726.54.

La 17an de aprilo. la junuloj organizis

kabaredan vesperon, khi iĝis vera sukceso

(lankT al la kunlaboro de F-inoj Ameryekx

J. kaj. M.. kaj Vindk L., de S-roi Van

Gompel (Th.. Van Nereaux \V.. Vinck J.
kaj Vingerlinets W.

La .2.jan : Tre agrable kaj entuziasine

S-inn L. Bernaerts raal--ontie kaj raportis pri

sia vojaĝo al Hispanujo kaj sia bonega ak-

cepto fore -de la hispanaj samiclearmj.

La kian de niai° ni havis la parolatan

ĵurnalon kaj la 1500 S-ro R. Jaumotte tre

interese parolis pri s Antikva Romo ». Li

akiris varman aplaütion.

La 22an. la vespero antaü la Beneluksa

Kongreso. E.K.I.-vespero estis organizata. kiu

akiris grandegan sukceson : pli 01 100 êres-

tantoj ! En tre agrabla kaj arnika attnosfero

S-i00 Ljablit Lapenna parolis pri s La vivo

••••••■•	

Magazeno	 fr. 81.229,08

Kaso, PoStc:.eko PM. 	 22.880.97

Kooperantoj-akcitiloj
	

27.161,39

Klientoj-Suldantoj
	

7.948,54

Statutaj deponoj
	

3.700,—

Fr. 142.919,98

en Siberio • kaj poi.te D-ft) 1. LcipCtIlla

paroladis pri < La perspektivoj de Esperanto

en la nuna monda situacio ». Longa aplitŭdo

kaj spritaj dankvortoj de la E.K.1.-Prezalarsto

Jaurnotte rekompencis la parolintojn.

Multaj esperantistoj kaptis tiun okazon por

interkontakti kun la du gastoj kaj la membroj

de la diversaj antverpenaj grupoj.

La 23-24-25a 11 okazis la Beneluksa Kon-

greso, pri kiu la detalaj raportoj aperis en

speciala Beneluksa Esperantisto >. La

290n, di%ersaj membroj raportis pri h< Kon-

greso. ĉu prose ĉu poezie.

La jan de junio. okazis la parolata j'Ir-

nalo ka; la 12rin la membroj vizitis la

ataverpenan kermeson.

La 13eui tata karavano da finnaj >amide-

anal (survojen al Parizo) vizitis nian urbon.

S-ro G. Vermandere, kiel delegito de U.E.A..
akceptis ilin kaj helpata de diversaj iidalaj

membroj, oni vizitis nian iirbon. Dimanĉ-

vespere la esperantistoj de In diversaj grupoj

Socia Kapitalo ... 	 fr.
Laillea rezervo
Eksterordinara rezervo
Amortizo
Kreditoroj
Dividendoj pagotoj
Statutaj deponintoj

Saldo
Profito antaŭa fr, 1.913,94
Nunjara 	 ... 	 951,34

83.000,—
4.000,—

23.000,—
6.000,—

20.270,70
84,—

3.700,—

2.865,28   

Fr. 142.919,98

estis akeeptataj en la finna marista hejmo

kaj poste en c Witte Leeuw La fini»)

bore aürligis helegajn. ai-tapi kantojn. Nia

Prezidanto elparolis la bonvenajli vortojn ka;
Ici gvidanto esprimis sian prolundan clankon

pro la kora akcepto.

La 1900 la lernantoj de la lasta kurso

ricevis siajn diplomojn. En la progranno,

kompletigis tiun solenaĵon. F- ii o 11. 1Iof kens

kaj Ch. Van Gompel niontris kiamaniere oni

povas konduki frernduleati tra la urbo. F-ino

C. Peeters. nomede la I ernintoj de la per-

lektiga kurso, per vortoj kaj per doraceeto

Ire sprite dankis S-ron De Ketelaere M.

F-mû Madame. nome de la lernantoj de la
elementa kurso dankis S•ron M. Jaumotte

kaj F-ino G. Van Gornpel donacis belan

planton al S-i110 Jaumotte. Post boirai paroloj

dc nia Prezidanto S-ru J. Verstraeten es -

primis la dankemon de la membroj al ilia

Prezidanto kaj S - ro J. Vinci: kaj Vinger

koets W. konkludis tiun vesperon per tre

autuza skeĉo.

La 2orin. uni diskutis pri la antverperia

trafikproblerno ka; parolata jurnalo estis la

tenu, de la tonna kunsido de julio. Malgraü

la bina-tempo, la kunvenoj ĉiusentajnaj plane

kontentigis pro la regula, nombra ĉeestado.

La boita. S-ro Ch. Van Couinai gvidis

nin tra la urbo kaj la 17an S-roj R.

I eux kaj .1. Montmirail organizis amuzan

vesperon kaj sukcesis (Itaii pli ol trou horo

forgesigi al la ĉcestantoj la ĉiutagajn zorgojn.

S-rn K. Arneryckx parolis pri

« Centra 1 1eltac10 fakalip kaj metiisto,

li (fatale informis pri la diversaj sistemoj.

Li klarigis la funkriadon kaj la manierojn

por varmigi la domojn. Multaj demandai pust

la parolarlo montris la intereson de la ails-

kultantoj.

La 3 tan per la rakontado de travivaĵoj el

sia ilifaneco. S-ro J. Verslracten sukcesis

kapti la atenton de la ĉeestantoj dum tata

boro. V17j119 nian klubon niaj anglaj amikoj

Ges-roj

La 7an de aŭgusto, okazis la parolata

ĵortialo kaj la sern. pro la antvarpena feria

semajno oni kunvenis nur en intima rondo sen

speciala programo. La 1 I nn komenĉigis la

raportoj pri la libertempo ». S-ino I.. Ber-

nearts parolis pri sia restado êe la marbordo:

E-ina E. Van der Weken vojaiis al Aŭstrujo

kaj donis sienn impresojn. S-rit 1 1. Vermuyten

JliS agrablail senrojnon en DEIlltlin khi Il

Ire sprite rakontis siajn travivaĵojn.

La 2300. du plenaj aŭtoĉaroj Forveturis al

Valkenburg. kit- la verdstelanoj travi■ts tutan

belon tagon kaj vizitis la ĉefajn vidindaĵo;r1

de tiu lama suda nederlanda urbeto.

Merkrede la 2(ran. chiai n'eoficiala L111 -

sida. estis akceptata la inelonezia santideanino

S-inn Datoe Toemenggoeng. akompanata de

sia amikino. Urĝe telefone alvokita de S-ro

M. Jaumotte, multaj niembroj ĉtestis tiun

hazarrlan vesperon knj denove travivis agra-

hlajn horojn. S-ro M. Immune bonvenigis la

gastojn. S-mu D. Toemenagoeng parolis

ankaü nome de sia amikino kaj donacis

la Prezidanto, al la grupo kaj al kelkaj

membroj belajn orientajn ohjektojn. En Ire

agrabla atmosiero fiuuiis tin konvena.

28an okazis plia raportado pri la

libertempo kaj S-ino G. Delateker detale

prelestis pri sia vojaéo al Konstanz: --

vojaĝo kitin i loris etkompanala dr.- kvin

verclstelanoj.

La ian de septemhro denove nia parolata

ĵurnalo banc funkciis kaj la 1 tan F-ino M.

Hollens. S - r K. Amerynckx kaj S-ro J.
Verstraeten daŭrigis la rubrikon 	 Liber-

tempaj Raportoj >.

La 1 .ian F-ino Henny De Keteliiere

komencis elementim kurson antitü 55 teuton-

toj: la 18an. S-r Verinnyten interese kaj

entuziasme paroladis pri kvaropo da Poetnj.

kiuj kune eldonis belan libron. el kiu li h-gis

helajn eltirajoin kaj la lastan vendredon

okazis antaŭ 8o ĉeestantoj bnnege preparita

kaj sukcesinta Kabareda Vespero. al kin

kunlaboris Iraŭlinoj J. kaj M. Ameryckx.

De Ketelaere kaj Lea Vint& Lai

S-roj \V. Vingerhoets. \V. Van Nereaux.

.1. Vinck. Ch. Van Gompel kaj F. Ameryckx.

Longa aplati& kaj elokventaj prezidantaj

vortaj rekompencis la aktorojn.

Prograino de la venontai Knneenoj.

einvendrede en s \Vitte Leeuw 	 Frank-

rijklei. .1 je la 200 Io h. (la etaĝo).

Oletohro : la roan (sahate) : Aŭtuna

Balo: la 12 100 (undc) 	 komenco oie supera

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO, K. S.

H11.ANCO JE LA 30-A le. MARTO ocr,-0

Kalkaio de profito kaj perdo.

öeneralaj elspezoj ... fr. 	 1.409,20 	 Saldo de antaŭaj jaroj fr.	 1.913,94
Gajno 	 • • 	 951,34 	 Magazeno 	 . 	 446,60

Fr. 	 2.360,5-1 	 Fr. 	 2.360,54



kurso gviclota de S-ro Immune: la luati

arum:a vespero organizota de F- ion H. De

Ketelaere: la :San (dimanĉe) : parlaprenn al

la festesia de ln Brusela Campo; la 25alt

mitulvespennanèn: la loan : (entra vespero

organizota rie la teatra sekcio;

Nottembro : la Gan : parolata jurnalo

la 13(01 : S-ru R. Van Eynde. parolos pri

• Sociaj Pr,tblentoj 	 la zoon : rino L.

De \\tinter montras s Manieroj pur drapi

la vestojn 4; sekvotet c.le kantvespero; la 27etti:

luibareda Vespero; la 28an (sabate) : vizito

il la Pulĉinela Kelo.

Decembro : la 4an : parolata Induit() kaj

Sankta Nikolaa l'esta: la 	 an : parolado

de S-ro L. Deroisy pri geograba temo • 1.a

norda Poluso »; la t8an lamenhofa Ves

pero: la 2.nan (sabote) : Kristnaskfesto

Baia.

bRUGO

Brua Grupo Esperantista.

(Poitéelmoniero : 4835.53).

Dom I, kunveno de la Lia de aprilo

volviéis (lobait) s Por aŭ kontraŭ alkalail

aloi 4. Vigla partopreno cle e iuj ecestantoi
kankludiais al uzo sen inisuzo. Esperanta

kartludado s Leksikon 	 okazis la suai.

Duni la kunveno de la 28a estis dortataj.

escepte pro nedisportebleco de la kutima kur-

sejo, la s9a kaj 20a lerionoj de la elementa

kurso. post kiu estis rakontataj litimorajoj.

La 5an de mata estis priparolata la terne

de la oratora konkurso antaŭvide al la kon-

greso. post kio sekvis interparolado pri la

kennesa foira. Plia numero de la parolata

gazeto aperis la s2ati de mai°. kun ĉefaj

rt ikoloj de S-ro Marcel I 'oupeye. pri • 1.a

150a clatreveno de la naskiéo de Profesoro

Justus Liebig 4. de S-ro Ch. Poupeye, pri

< Espera titi sta Mono . kaj de S-ro G.

Groothrtert pri s Libertempado en Waul-

sort ». La du lastaj lecionoj de la elententa

Lune estis danataj dam la kunveno de la

190 de maje : finante film kurson. la gvidinto

S - m Ch. Poupeye. gratirlis l 	persistemajn

g,elettlintojn 	 inrilis ilin al plia prailikario

de la lingvo per Fidela partopreno en la

grupa vivo kaj en la érnerala movado. Lastaj

1,ranèttj estis prenataj por la i r-a& al la

Beiteluksa Kongreso. al kat ĉerstis i iii-n a in-

brai. Dom la sekvanta kunveno Cie Id 26d.

la kongresintoj detale kaj •ntoziasine raportis

pri la kongresaj okazinlajoj. Dinittnée 301111

de moto. la grupa Flago estis puddla en la

sekvantaro ukase de la êoja eniro de la

Reéo en Bruéo kaj la 214t1 de junio. la

ĉeestantaj interianĝis lastajn eiliojn pri la

Linares° kaj poste lemige kartludis.

La 9fin de junio. aperis denove la parol-

ata gazeto kun kontribttaĵoj de F- ion Yvonne

Potrpeye pri • Kukao F-mn le. Van Parys

pri tr niropa Kolegio en Bruo ». kaj de S-ro

Ch. Poupeye. kiu prezentis krucvortenignion

komune solvotan durn la kunveno. Debato

pri la preferitaj liliertempoj okazis la 30011

rle junio. La 5an de julio, kelkaj grupanoj

rads komunan ekskurson al Wendoilie. kie

pronienatlis, ludis kaj. rostigis en la Lelnj

dunoj.

Duni la kunveno de la 7a de julio. S - ro

Groothnert prezentis kaj komentadis kelkitin

elrktitajn diskojn luclatain pere de la bonega

diskaŭdigilo antaii nelottge akirita de la

grupo. S-ra Van Gompel el • La Vercla Slelo»

de Antverpeno vizitis la kunvenon de la Lia

de julio, dum kits estis eldonata &nove la

parolata gazeto. kun artikoloj cle F-ino Is.

Van Parys. pri • Johannes Brahms s. de S-ro

Marcel Poupeye pri • Ultraviolaj radioj • kaj

Je S-ro J. Venta-erse!) pri « La mensaj ak-
averoj de la homo 4.

delegario de la Venlo Stelo »,

nome S-ino Bernards kaj l-ino Toussaint.

ĉeestis la kunsidon de la 28an de joli., clam

kiu S-ro J. Vetrneersch antaŭlegis sian Ira-

chaton de parto el la libro di. D- (ru ..2arrel

la Homo. titi nekoradulo 5. nome pri

4 La adaptai funkcioj s.

Debato . Pur aü kontraŭ ĉapeloj » okazis

la „jan de aügusto: F-juin P. De Staercke

faris la plej interesan komunikajon pri tiu

temo. Denove. la I tan tie aŭgusto aperis la

parolata gazeto kun artikoloj de F-ino Is. Van

Parys. pri « 1 n cloveno de la alumerloj

de F -mn P. De Sint-rate, pri s Caruso, la

Envorato s: de S-ro Marcel Pouprye. pri

s La unua fluganta besto . kaj de S-ro

Ch. Poupeye. pri s Kelkaj pensoj pri la

huma eer-ho

l u- lia vizilaitio, Ste J. L. I 'mines, ins-

iraisto kaj Del. U.E.A. el Appeldoorn (Ned.)

estis akteptata la i8an d aügusto. S-ra

Lenoir. ekslerninto el la antaŭlasta karst,.

hais rakonion de li bonege tradukitan s Om-

bro de dullo Post la nieŭa la ĉeestantoj

kune promenis laŭ la vojo de la Itailigatlig.

Eksterordinarn kunveno okazis I0 54(v/intrus

lagon pro la vizito de kvin 'talai gesarnirleannj

gyidataj de S -ro Luigi Topi.

el Cremona. kaj denove belega; lurnigarloj

estis kune admirataj.

I.a serin rie vizitantal rstis daŭrigatn la

l'ion de aŭgusto de S-ino Ivy Myers el Poole

kaj rirai Sybil Lock el Bristol (Anglujo).

La ian de septenahro okazis nova aŭdigo

de du /triai longludaj diskoj prezettlataj kaj

komentariataj de S ro G. Grontimert kaj la

San d septenthro D-r Theodor Henneherg.

oktilisto el Kamen optai Dortmund (('iyrin.)

Fennis provizore la vicon dr la ekstergrupaj

vizitantoj. Li klarigis per ire bona lingvo. kr

lernis Esperanton tutsole de nur kvin mo

natal kaj pur la mura fojo interpamlis loin

samideanoj ukase de sia nuna vojaèo. Post

tin, en la L bo de la parolata gazeto. parolisa

S-inn 1. (roothaert, pri s Campanvino st

S-ro G. Groothaed. pri Nevill Duke. re-

kordulo pri rapideco », kaj S-ro Ch. Pou-

peye. pri • Ne-esperatitistai pensoj ».

Progromo de la trenontaj krinsidoi

Ordinara kunveno : principe ĉiumarde je

la 20a, en Ia sidein s Gouden 1 bomn -

Cornet d'Or 4. Simon Sievinplants. 2. La
kunveriaj de la 23 14 kaj wa de septembro

okazis tnerkrede, pro nedisponehleco de la

loitivenejo. Dum la daŭro de la elementa kur-

so, (23-9 éis 24)-12) la musa hem de ê ju

kunveno estos dediĉata al leciono. La êi sutra

prooramo rilatas do nur al la dua haro de

ĉiu L'avent)

()ktobro : tlan : Parobita grtzeta. —

i7an : je la 21E1 en Tabarin Unua Balo

de lia ĉi xintra sezono. kun la bonega or-

kestro. « The Mooriliners ». Antaŭmendu

viajn kartojn. 20811 : Ramla& de F- inoj

Is. kei Y. Ven Parys kaj Y. Poupeye

Vojaéo al Karintio kaj Veni - i ». 	 270n

Portretludado.

Novembro 	 3an : Kartludado. 	man .:

I lumoraĵoj. 	 17an : Kanta vespero.

jan : Parolata gazeto.

Decembro : tan : N'Imam vespero.

San : Surpriza sespero : ê iu alportu nekon.

alan donaceton. 	 8.5an 	Zarnenlinia festo

220n : T .egadn de teatraĵet, 	20an

I I untoraji ,j.

BRIJSEL()

Esperantista Brusela Grupo.
(Poîtêelmontero : 12.30.48/

Nlalgraŭ la bela soniervetero niaj kunvenoj

estis ĉiarn niultnombre vizitalaj. Ni havis

ankaŭ la plezuron honvenigi ĉe ni du ekstrr-

landanitiojn. nome S-uien Nbtrris, Sussex

(Anglujo) kaj S-itton St:halva Cettevo (Svis-

lando).

La zo -an de joli() ni kun t-cois pro lu tre

bela vetero en bilera :ter°. Ni pasigis Ire

agrablan kuneston en restorado ĉe la arbitra

• Bois de la Cambre ». I.a 	 an F-ina

Kestens gvidis nin tra malnovaj liruselaj

kvartaloj. kaj atentigis uitt denove pri histo

riaj lomoj kaj intniumentoj.

1.a 3 an de aŭgusto kaj la 7 - an de sep-

tembro okazis la parolata ĵurnalo. La plej

altan poentnombron akiris S-itto Ernst res-

pektive S-ro Van der Sterapel. Ci estis la

Lista antaŭ la premio-disclonetdo. 1.a 10-an de

aŭgusto ni havis la plezuron aŭskulti S-inon

1.11y Staes. kiu faris ire bonan prelegon pri

• Si, la tria 4. La 17a 1 estis la vico de S-ro

Van der Stempel. kiu prelegis en tre intereaa

kaj fakscia maniero pri la historio de -la

laneinatografio. La 24-an S - ino Plyson gvidis

la vesperon: i aranêis en tre lerta manier*

gramatikan vesperon. kitt eittj entuziasme

partoprenis. La 31-a estis rezervatet al nov-

bakita Esperantistino, S-itto I leyman, kilt

Luis sian unuan prelegon en esperanlo. Si

rakontis pri sia vojaêo al Sverinjo Ira Nor-

vegujo kaj rikoltis multe da sukceso.

Sahaton. la 20-an de ailgusto.,1953 hruselaj

esperantistol vizois la -Rdan Oliservatorion

Uccle. laŭ invite de S-ro E. Vandekerk-

Itove. ri:strontium. I .i montris al la vizitantoj

horloétijn, kiuj donas al ĉ iuj iitatservoj la

étistrin Inerin: poste li gvidis ilin eu diversajn

obseryejojn. lue li ĉion hotte klarigis. per
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strupl.ti 	 i■Ottiprrilrliiiti 1101

dei-able surprizis nui, 1110fitrante di ni ekzent-
pleron de scient a verko eldor en tate io

lingvo kat esperonto. Ci est ir; folonielno

atlas° de Io sunospektro, verkita de S-ro

linaert kaj elclonita en Utrecht, 194o. La
ĉeestintoj konservos tre bonan memoron pri
loi ege interesa sizito koj pri sia 4impatia

S-ro E. Vanclekerkhove, Lion ili
tie,éi ankoraŭtoje dankas.

Pronrorttoi de lit esiontai

Oblohro 	 t :tan : 	Stern parolos

pri • Tri intizikistoj, tri epokoj (rIkaŭdivo

Je 	 climanĉon 	 Li 	sust : 	fora
1:estent, 	 ji. tu 	 I la en • Nloolin d'Or »
58, 	 rue 	 des 	 Pierres, 	 loir 	 S- run

H. Castel: (enskrilmj t 25 Ir. pagoldj sur

potitêekkonlo 	t fln. 	(Ir	 I 	 ( 401,0

Esperrintista): la 19on : Perfektigit korso

data de S ro Voit der Strot lul: la :mon
S- 	 .elekvre respontlos til dentan(loj pri

Jogoslavujo.

Novembre) : 	2an : Parolata jorn.du; Li
9an : S-ro Van Geit 	 Pri insekloj 	 11111

parto: la 16an : S-ro Van der Stempel
perfektiga kttrso: la 21m) : F-ino Obozinski
pri c Vojaéo 	 loan : S-ro Il. Castel

Kontentarioj pri la lihro 	 Sango kaj
Sabir, • cie Blasco lhanez.

Dei:florin) : Dimonerm la (tan, je la 150
en la ordinant rio Santa Nikolaa Festo. Ni
atentigas la gepatrojn ke Sankta Nikolao

venos en granda ornato. Ni esperas revidi
molle da infanoj, al kiuj clonacoj kaj dolĉ-
aĵoi estos limitai. Marionetoj kun nova
programo rerte ne mankos al la festo. La
700 : parolata jurnalo; la Lon Zamenhofit

vespero en nia kunvenejo: La 12an : S-ro

Van der Stempel : perfektiga kurso: la aRitil

l■ri-strattskresto en la kunvenein. Pro la eratula

sakeeso de la pasinijara kristnoskfesto,
iflit1114US denove ornami arbon kaj disdoni

clonacojn.

Karaj geitatikoj, bonvolo noti jam ekde non
la Itto 	 ,Son cii Oldobro (litnanĉe),
(Jan de Decembro (dimanĉe), la t4on de

Decenibro kaj la 98,in de Decembro.
Groioloi : Al S-ino Couvreur. membrino

de (dit grupo, gratulojn (Aine, de Ta etizrè0

de gia filo.

NE - ESPERANTISTAJ PENSOJ
UNUA PENSO : e La apostolado

Je Erasmo konsistas esence je reduk-
tado de la kontrafiecoj, kiuj estas nur
Sajnaj kaj je valorig,o de la similecoj
favoraj al unuigo de tio kio Sajnas
neakordigehla.

« volo : multobligi la rimedojn
pu r nterkompreno inter la kleruloj
dezirantaj ne perfidi la aferon de la
spiritoj, estas tia, ke li foras je ilia
intenco internacian lingvon, fleksehlan,
rapidan, mirinde modernan, kin havas
preskaii nenion plu komunan kun la
klasika latin°. »

El « Ilumanismo kaj Turismo ,» de
Daniel Van Damme, (Le Soir, Bruselo
3-9-53).

DUA PENSO : « Nur Eiiropa fe-
deracio povas ebligi al niaj patrujoj
retrovi realan sendependecon rilate al
la aliaj kontinentoj. En la kadro de
tiu nova Efi.ropo, ili povos fine denove
daiirigi la normalan iradon de siaj
destinoj, refarigi fortoj de progreso,
de kultura disradiado. »

El « Efiropo antaii sia destino » de
Et. de la Vallée Poussin artikolo pri la
libro « Fortune de l'Europe » de Guy
des Carmoy, (Le Soir, Bruselo 3-9-53).

KAJ ESPERANT1STA PENSO

Cu la aropa federacio de la 20a
jarcento ne nepre bezonos la interna-
dan lingvon de Erasmo (16a jarcento)
...en g ia ankorail pli moderna formo
ESPERANTO ?

POR LA ANTVERPENANOJ
La Grupo « La Verda Stelo » inten-

cas presigi en nia organo anoncon, en
kiu i rekomendos siajn membrojn,
kom ercistojn aü profesiulojn kiujn ajn,
kiuj rilatas kun klientaro.

Tio estos por la membroj senpaga
reklamo.

titi rajtas ie unu-linia teksto, kiun
li do havigu TUJ !

U.SPF.RANTO -.. estas
vendataj ci,  1_ M. COPERNIC'', Via Bruitai
-5, Turbo (It andi)),

226,

LES ENTREPRISES Por viaj 	 esperantajoj,
libroj, 	 insignoj 	 k. 	 e.
Belga Esperanto-

Instituto
DERKS
Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92 26, Oostenstraat, 26

Entrepreno de ANTVERPENO

KONSTRUATOJ
kiu ankaii .11avig.os al vi nacigng,ajn librojn.

revuoln kaj gazetojn. kal értispecan
<Irribmalerialon.

BRUGGE 	 BRUGES

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

Centra situo - Moderaj prezoj ANTVERPENO
Moderna komforto —

Por	 MUZIKO,via
Sidejo	 de	 <	 Brua 	 Grupo 	 Esperantieto 	 s

Tel. 314.59 RADIO kaj GRAMOFONO

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

Rekomendas al vi
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.
Ankaft dujn aliajn Esperanto-eldonajojn oni povas mendi ĉe Belga Esperanto-

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

Verreries et Miroiterie DESMECFIT & C°
1111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111IIIIII111111I111111111111111111111111,111111111111111111111111111111
LA LOUVIERE 	 S.P.R.L. 	 Tel. n-roj 223.01 - 225.37

Da esperaritai markof

TABULO, por lernejtabuloj; KATOKULO, por signalvitroj.

VOJACAGENTEJO ULTRA MONTES
24, Koningin Astridplein, Antverpeno. — Tel. 32.76.15

17, rue d'Arenberg, Bruselo, — Tel. 12.55.02
CIUSPECAJ VOJAö0J AL CIU J LOKOJ

Vojagkartoj kaj rezervoj por Fervojoj, Aviadiloj kaj Sipoj. —
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REdA BELGA LIGO ESPERANTISTA
ASOCIO SEN PROFITA CELO

Prezidanto : D-ro P. Kempencers in6. rue General Lotz. Ucele-Bruselo.
Vie-Prezidanto S-ro M. JAUMOTTE, 4 4 , avenue De Bruyn, Wilrijk-Antverpeno.
Cenerala Seleretario : S-ro H. SIELENS. I-louwerstraat. 12, Antverpeno.
Sekretorio : S-ro Joseph SO...v.P.—UR. çl i. rue du Chêne, Seraing.
Kasisiirto : S-ino J. PLYSON. 185. rue Jourdan, Saint-Gilles-Bruselo.

-5 KOMBINATAJ KOTIZOJ

Rega Belga Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto-Asocio
I. Simple membreeo (enhavas membrecon al la loka Grupo

se ekzistas 	al Ia Ligo kaj al .a internacia organizaĵo:
rajtigas ricevi la nacian gezeten 	 Belga Esperantisto
kaj la internacian kuponaron por servoj) ... 25,— 50,— 100,—

Familia membre (same, escepte la gazeton) 50,—

II. Merrehreco kun in(lividua alio al la internacia organizaĵo -

a) Membro kun Jarlibro : kiel simple membro; ricevos krome
la Jarlibron kaj éian aldonon

b) Membre AL/monta 	 kiel membre kun Jarlibro; 	 ricevas
krome la monatan internacian gazeton 	 Esperanto ),

c) Membro Subienanto : kiel membro abonanto; pages pli
altan kotizon por helpi la movadon

75,—

165,—

250,—

100,—

190,—

275,—

150,—

240,—

350,— F..-7

kolizo. speciale por helpi .1

E
	 Pagu .1 via loka grupo: se ne elczistas, ai poŝtĉekkonto 1537.67 de Reéit Belga Lige

Lsperantisia.

A. Kadetoj (is 18 j.); B. Junuloj (éis 21 j.); C. (21 j. kaj pli).
=.	

E>

=

▪- 

III. Bonfaranta Membro memvole aldonas almenaŭ 35 fr. al sia
R. B. L. E.

E

É BELGA ESPERANTO - INSTITUT° Koopera
Societo

D-ro L. L. Zamenhof, 1859-1917. Aŭtoro

de Esperanto. 	Reprocluktaĵo sur poîtkarte,
de la bildo de nia Majstro pentrite kaj clona-=

a, cita al Intemacia Esperente-Muzeo. Wien, de

= arti)entristo Ach. Bentos. Eldono ( Espe-

rente s, Oostenstr. 36, Antwerpen. Prezo

Fr. 	 Le sema bildo estes havebla kiel

vera fotograla)o. Prezo : poilkardormato : Fr.

24 X 30 cm., Fr. 65,—; 30 X 40 cm.,

Fr. ion.

.Till11111111111111111111111111111111111111111111f1111111111M1111111111111111Intimilluilifilillij11111111111111111111111111111111111111111111I1110111111
Lielens. s. p. r. 1., 18, rue de la Princesse, Bruxelles — Tél. : 21.10.98 — 21.87.90
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