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BEANTWOORDT FORD AAN UW WENSE
di. hl' CONSUL

4 cyl. - 59 rem-pk - Taks: 10 pk
zijn klasse de enige wagen die plaats biedt aan 6 pen se

ZEPHYR
6 cyl. - 86 rem-pk Taks : 13 pk

De ideale wagen voor beroepsbezigheden
en het week-end.

ZODIAC
6 cyl. - 86 . rem-pk - Taks : 13 pk

Zeer luxueuze uitvoering van de Zephyr.
Vraag zonder enige verplichting de„ brochur$

over de ganse reeks aan de officiële Ford-verdom
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S-ro Joseph Soyeur forlasis nin

Okaze de sia prelegvojaĝo en la Lieĝa regiono, — kun paroladoj
la 15an kaj la 16an en Verviers kaj en Lieĝo, — la Prezidanto de
Reĝa Belga Ligo Esperantista. S-ro Maur. Jaumotte, kaj D-ro De-
noël, vicprezidanto de la Lieĝa Grupo, vizitis la amikon S-ron Joseph
Soyeur, en la posttagmezo antaü la parolado en Lieĝo kaj trovis lin,
kvankam en la lito, tamen helspiritan kaj vivoplenan.

Se do antaŭvidigis iom longan devigan ripozon, nenio tamen
anoncis ke, — du it sekvonta nokto jam --, la vicprezidanto de
Reĝa Belga Ligo Esperantista kaj prezidanto de Lieĝa Grupo Espe-
rantista, ekdormos ne nur por normala dormado sed por eterna
disiro.

Se la fino estis fakte dolĉa, la bato por la familio kaj por la mo-
vado esperanta estas vere tre kruela.

La Grupo de Lieĝo perdas, — jus en la momento kiam ĝi volas
restariĝi kaj ekrenoviĝi, — sian de ĉiuj amatan prezidanton.

Reĝa Belga Lige Esperantista perdas ne nur vicprezidanton kaj
kasiston, sed ankaŭ kunhelpanton sur la ĝenerala propaganda plano,
kies tuja kaj plena anstataŭigo ŝajnas preskaŭ neebla.

Ĉiuj en la movado. kiel en la familia rondo, perdas ankaŭ veran
amikon.

S-ro Joseph Soyeur estis homo plej afabla, iom silentema. sed
kun ora koro. Ĉion li faris kun la sama kvieta menso, kiu estis lia.

Li eniris nian movadon jam antaŭ pli ol 50 jaroj, kiam li kunsta-

Pro diversaj klaloj, — inter kiuj
la subita forfaio de S ro Jos. So-
yeur, kiu fakte prilaboris la tutan
administran vivon de nia Ligo, ne
nur sur la financa plano, sed an-
kaŭ sur tiu de la ĝenerala gvldad l,
— la aperlgo de tiu ĉi lasta nume-
ro de la jaro 1959 devis esti pr o-
krastata.

Niaj legantoj bonvolos senkulpigi
ĝin kaj la grupaj sekretarioj tuj
sendi la tekston por la unua nu-
mero de la jaro 1960, tiel ke la
kajeroj de du ĉi nova, plenespera
jaro, povu aperi same regule kiel
dum antaŭaj jaroj.

* *
Pro manko de loko en la nuna

numero, ni prokrastis la finon de
la artikolo: - Natur&ismo kiel Dok-
trino Interlingvistika ", kiu aperos
en sekvanta numero.
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Jnda .5Zonktudo de ia amenhoi-jaro

Preskaŭ ĉiuj grupoj en nia lando kaptis la okazon de la 100a
datreveno de la naskiĝtago de D-ro Zamenhof, la l5an de
decembro 1959a —, por fari aranĝojn, kiuj estu inda konkludo de tiu
granda Zamenhof-jaro, dum kiu, tra la tuta mondo, estis altirata la
intereso de la granda publiko sur la grandecon de la figuro de
D-ro Ludoviko Zamenhof, la kreinto de la internacia lingvo Es-
peranto.

En la urboj Bruĝo, Bruselo kaj Antverpeno, estis D-ro Ivo
Lapenna, ĝenerala sekretario de U.E.A. kiu, dum rondvojaĝo, pre-
legis pri tiu granda figuro ; en Verviers kaj Lieĝo, estis la prezidanto
de nia Ligo kaj prezidanto de la L.K.K. por la 45a U.K., kiu paro
ladis pri D-ro Zamenhof kaj, ankaŭ kaj samtempe, pri la Universal.r
Kongreso al kiu li invitis ĉiujn ne nur partopreni, sed ankaü kun-
labori sur la organizo plano.

El la prelego de D-ro Lapenna, ni volas ĉerpi, almenaŭ resume,
nè la parton historian, kiun ĉiu ja konas, sed la klarigojn, kiujn la
oratoro donis pri la kialo de la sukceso de D-ro Zamenhof, tie kie
multaj aliaj, — inter kiuj kelkaj veraj gigantoj de la penso. — mal-
sukcesis.

Laŭ D-ro Lapenna, la ĉefaj kaŭzoj de lia sukceso estas :
a) Internacieco kaj universaleco de la celo : D-ro Zamenhof kreis lingvon,

kiu kontcntigas la bezonojn ne nur de difinita grupo da nacioj, nek nur por
kelkaj sfcroj de la vivo, sed plenan lingvon, kiun povas utiligi ĉiuj popoloj de Iri
mondo por sia internacia komunikado. Li kvazaŭ vizie antaŭvidis la vekiĝon de
la popoloj de Azio kaj Afriiko, kiuj nuntempe prenas sian lokon en la monda
komunajo de popoloj.

h) Internacieco de la lingvo : Laŭ sia strukturo kaj vortaro, Esperanto estas

rigis la Serezan Grupon, kies unua sekretario li estis.
Dum iom longa periodo, li restis ekster la movado, sed kiam li

retrovis la vojon al la esperanta mondo, li tuj deklaris sin preta por
kunhelpi ĉiamaniere. Kaj en januaro 1954, li iĝis vicprezidanto de
nia Ligo.

Antaŭ unu jaro. R.B.L.E. honorigis lin per la Medalo pro
Merito kaj antaŭ nelonge la Lieĝaj amikoj lin festis okaze de lia
50a jara esperantisteco.

Nun li estas for. Li lasas gravan malplenan lokon en nia liges-
trara mezo kaj la administrantaro staras antaŭ la grava tasko lin
anstataŭigi ... lin tuj anstataüigi kaj kiel eble plej dece, por ke la
:aboro, kiun li plenumis estu daŭrigata en la spirito kaj kun  la zorgo,
kiun li dediĉis al ĉio, kion li faris.

Pro vojaĝa foresto de la prezidanto de R.B.L.E., la tagon de la
enterigo. S-ro H. Sielens alportis, en lia nomo kaj en tiu de la tuta
administrantaro kaj membraro, la saluton de la belgaj esperantistoj.
d.um D-ro Denoël, ĉirkaŭata de multaj samideanoj apartenantaj al la
diversaj grupoj de la Lieĝa regiono, speciale substrekis la simpation
de tiuj, kiuj vivis en lia najbareco.

Nobla homo foriris. Ni daŭre memoros lin !
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La impona procesio antaŭ la tombo de D-ro Zamenhof, dum la jubilea kongreso

ĝis maksimurno internacia kaj tial akceptata kiel propra de Ĉiuj uzantoj, tute
egale al kiu nacio ili apartenas. La moto « Por ke lingvo estu tutmonda, ne
sufiras ĝin norni tia », presita sur la kovrilpaĝo de la Unua Libro, entenas funda-
mentan principon de unuararuga graveco.

e) Internacicco de la lingvokolektivo : D-ro Zamenhof perfekte komprenis, ke
lingvo estas socia t•enomcno ; ke ĝi devas servi la bezonojn de komunikado kaj
pensado de internacia kolcktivo ; ke tial nur tiu kolektivo povas esti vere pro -
prietulo de la lingvo kaj evoluigi ĝin konforme al siaj bezonoj. Tial li tuj « for -

cedis ĉiujn personajn rajtojn » kaj akcente deklaris jam en  la Unua Libro :
« Internacia Lingvo, simile al du nacia, estas propraĵo socia ». Kaj plue : « Mi ne
volas esti kreinto de la lingvo, mi volas nur esti iniciatoro ». En la aldono
al la Dua Libro (1888) li skribis :

« Cio cetera devas esti kreata de la homa societo kaj de la vivo tiel, kiel ni
vidas en ĉiu el la vivantaj lingvoj ... Kompetenta devas esti dc nun, ne la
aŭtoro aŭ iu alia persono ; la solaj kompetentaj nun devas esti : talcnto, logiko,
kaj la leĝoj kreitaj de la plej granda parto de la verkantoj kaj parolantoj ... La
lingvo internacia devas vivi, kreski kaj progresi laŭ la samaj leĝoj, laŭ kiaj
estis cllaborataj ĉiuj vivaj lingvoj ... Mi ne volas eldoni aŭtore  plenan vortaron
kaj krei laŭ mia persona plaĉo la tutan lingvon de l'kapo ĝis la piedoj... Kiam
la lingvo sufiĉe fortiĝos kaj ĝia literaturo sufiĉe vastiĝos, tiam ankaŭ tio, kio
estas en mia broŝuro devos perdi ĉian signifon, kaj sole kompetentaj tiam devos
esti la leĝoj de la plej-nrulto ».

Precize tiel la lingvo estis kaj estas konsiderata de tiu internacia kolektivo,
kiu ĝin akceptis por sia internacia komunikado. Estas la kolektivo tiu forto, kiu
vivtenas kaj evoluigas la lingvon.

d) Humanisma internaciismo de la idea fono  : D-ro Zamenhof inspiris en
h lingvon la ideon de egaleco de ĉiuj nacioj, de internacia frateco inter la
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a 45a CWiiveru(a 5 cnereoo de eperanto

Ni jam menciis ke L.R.M. la Reĝo Baüduino akceptis la Altan
Protektantecon de la 45a L i niversala Kongreso.

Ni nun povas informi niajn legantojn ke la Prezidantaro de la
Honora Komitato konsistas el :

S-ro Paul Struye, Prezidanto de la Senato
Barono P. Kronacker, Prezidanto de la Ĉambro de Deputitoj
S-ro Gaston Eyskens. Ĉefministro
S-ro P.W. Segers, ministro de Komunikadoj
S-ro Pierre Harmel, ministro de Kulturaj Aferoj
S-ro Charles Mourei.ux, ministro de Publika Instruado
S-ro Frans Van Cauwelaert. ŝtatministro, prezidinto de la Ĉambro

de Deputitoj
S-ro Camille Huysmans, ŝtatministro, prezidinto de la Ĉambro de

Deputitoj
S-ro Achille Van Acker, ŝtatministro, eks-ĉefministro
S-ro J. de Néeff. provincestro de Brabanto
S-ro Lucien Cooremans, trbestro de Bruselo.

En sekvonta numero ni publikigos la nomojn de la membroj de
tiu Honora Komitato.

popoloj. Tiu idea fono restis la spirita hazo de la lingvo mem. D- ro Zamenhof
tamen ne supertaksis la rolon de la lingvo tiurilate, kiel kelfoje neinformitaj
personoj klopodas kredigi. En  Genève, en 1906, li precizigis :

« Ni ne estas tiel naivaj ... ktp », ĝis la vortoj « ... de devigata sin altra-
dado » (Originala Verkaro, p. 370).

e) Internacleco de la literaturo : D-ro Zamenhof mem tradukis el pluraj
lingvoj. Poste aldoniĝis multaj aliaj elstaraj verkistoj, kiuj kreis originale aŭ
tradukadis. Ticle, baldaŭ la Esperantlingva literaturo fariĝis vera mozaiko, kon-
sistanta cl plej valoraj verkoj kreitaj en diversaj naciaj lingvoj, sed havantaj
tutmondan signifon. Al tiu traduka literaturo aldoniĝis verkoj kreitaj originale en
Esperanto. Nur unu ekzemplo de la internacicco dc la Esperanta poezio : en la
verko Esperanta Antologio estis presitaj originalaj poemoj dc 90 poetoj cl
35 landoj ! D-ro Zamenhof mem estis ne nur la genia iniciatinto de la lingvo
sed ankaŭ eia unua verkisto kaj poeto. Li estis la bardo de tiu komence mal-
granda lingva komunajo, kiu fidis al homeco, restante fidela al siaj nacioj kaj
naciaj lingvoj. Estas kompreneble, ke per siaj poemoj D-ro Zamenhof inspiris
kuraĝon, paciemon, persiston. La hildoj estas ofte simplaj, mallongaj, la ritmo
impresa. Forta ritmo, preskaŭ de taĉmcnto marŝanta al la venko, sentiĝas en
« La vojo ».

Ni kredas ke tiu ĉi argumentado povas, ankaŭ post finiĝo de la
Zamenhofa Jaro, kaj speciale en Belgujo, dum la jaro de la 45a Uni-
versala Kongreso, esti uzata dum la multaj priparoladoj, kiujn ĉiuj
niaj legantoj, preskaŭ devige, havos kun tiuj multaj interesataj, kiuj,
okaze de tiu Kongreso, petos al ili klarigojn pri nia movado kaj ties
evoluo kaj sukceso.

Ĝi do estu. en la kadro de nia revuo, la konkluda vorto de la
Zamenhofjaro.

B. E.

Invito de la Urbestro de Bruselo.
S-ro Lucien Cooremans, urbestro de Bruselo, sendis al la Espe-

rantista mondo la jenan inviton, kiu estas surprenita sur la sonben-
don, kiu estas ek de nun je la dispono de la grupoj en la mondo, kiu
ŝatas propagandi la 45an Ü.K. aüdigante al siaj membroj tiun pro-
pagandan bendon kisi aŭdigos al ili la voĉojn de la prezidanto de la
L.K.K., S-ro Maur. Jaumotte, de la K.K.S. S-ro G.C. Fighiera, kiuj
ankaŭ atentigas la esperantistaron pri la granda evento de tiu ĉi jaro :

" La Esperantistoj tra la tuta mondo rigardas nunjare al Bruselo,
kiel al la ĉefurbo de la esperanto -movado.

Gastigante la kvardekkvinan Universalan Kongreson de la In-
ternacia Lingvo, Bruselo estas fiera pri la rolo al ĝi rezervita en la
kadro de la klopodoj por doni al la popoloj pacon kaj amikecon.

La historio volis ke Bruselo, — krucvojo de latina kaj ĝermana
civilizoj ---, gastigu popolojn el du etnikaj orgininoj kaj paroladantan
du diversajn lingvojn. Bruselo jam de longa tempo komprenis ke la
paca kunvivado ne povas baziĝi sur la hegemonio de unu lingvo,
sed sur la egaleco de la lingvoj.

Tiu principo, portita sur tutmonda kampo, montras ke la solvo
de la lingva problemo ne povas esti serĉita donante privilegion al
unu aŭ al kelkaj lingvoj, sed per justa konvencia elekto, kiu ne
ofendu ies sentojn, kiel Esperanto proponas.

Bruselo, kiu en la lastaj jaroj leviĝis ĝis la unuaj rangoj inter la
eŭropaj ĉefurboj, larĝe malfermas siajn pordojn al la esperantistoj,
kiuj venis el la kvin kontinentoj por kongresi en ĝi.

Ĝi ne nur malfermas siajn grandajn bulvardojn, siajn muzeojn,
kie generacioj da artistoj amasigis artajn trezorojn, ĝi ne nur mal-
kovras siajn monumentojn kaj siajn arkitekturojn. sed ĝi malfermas
la koron de siaj enloĝantoj por gasta kaj ĝoja bonveno.

k 4 k

jen la ĉefaj ekstraktoj el la Oficialaj Komunikoj, kiuj estis dis-
vastigataj de la Gaz€ tara Servo de la Ü.K. :
Kotizoj : 	 enhavos la provizoran programon de

Ek de la 1-a de januaro 1960 validas 	 la Kongreso, informojn pri ĉiuj aran-
jenaj novaj kotizoj : 	 ĝoj ligitaj kun la Kongreso kaj kom-

- Kongresano 525,— b.fr. 	 pletajn instrukciojn pri loj ado kaj
Fd/ino de kongresano 265,— h.fr. 	 ekskursoj.

— .funul( in )o ne pli ol 20-jara kaj 	 Fakaj kunvenoj :
studentoj 185 h.fr. 	 La esperantistaj Fakaj asocioj, kíuj
Karavanoj : 	 deziras organizi fakajn kunvenojn dum

Anoncis karavanon : 	 la Kongreso, estas petataj anonci sin
— Unuiĝo Esperantista Franca, 34 ĉe la Kongresa Komitato ĝis fino  de

rue de Chabrol, Parizo, Francujo. 	 januaro 1960.
— !tala Esperanto-Federacio, S-ro G. 	 Hoteloj :

Grattapaglia, Via Gravere 23, Torine, 	 Jen la provizoraj prezoj por loĝado
1 i alu jo.	 en Bruselo, inkluzive de matenmanĝo,
Dua bulteno : 	 servoj kaj impostoj :

Ek de marto 1960 ĉiu aliĝinta kon- 	 Hoteloj :
gresano ricevos la Duan Oficialan Bul- 	 Kat. 1 (luksa) ĉ. 270.— b.fr. por tago
tenon. La 24-paĝa broŝuro, ilustrita, 	 kaj persono.
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Per la sonbendo disvastigota inter Ia grupoj esperantistaj en
ĉiuj partoj de la mondo, la Prezidanto de la L.K.K. sin direktis jene
al la tuta esperantistaro:

Karaj geaŭskultantoj !
Karaj amikoj el ĉiuj partoj de la mondo!
Nin ligas en la nuna momento soubenda voĉo. sed ligas nin

ĉiujn ankaŭ komuna sento. kiu libere esprimiĝas trans la lan dlimoj
pere de komuna lingvo.

Nia esperantista sento alvokas nin hodiaŭ por anonci. ke  la 45-a
Universala Kongreso alproksimiĝas kaj ke Bruselo preparas sin por
malfermi siajn gastemajn brakojn al la kongresanoj el ĉiuj kontinen-
toj. Kiel Prezidanto de la L.K.K. estas por mi, pli ol devo ĝojo
kaj honoro inviti vin amase veni al Bruselo por labori kaj ĝoji kune.

La Loka Kongresa Komitato aranĝas por vi programon. kiu
riĉigos vian restadon. Ni ne celas pompon kaj lukson, sed ni strebas
atingi vivantan kaj kiel eble plej altnivelan Kongreson, en kiu ĉiu
partoprenanto trovu ĝuon kaj la eblecon plene realigi sian esperan-
tistecon, kaj kiu estu digna de mondformata realigo, kia estas la
Internacia Lingvo. kongreson fermitan en si mem, sed Kongreson
larĝe projekciitan eksteren, vaste alvokantan la publikan opinion,
prezentantan miniaturon de homaro en paca kaj libera kunvivado.
Tiu estas la devo, kiun ni sentas antaŭ ni mem, antaŭ vi ĉiuj kaj
antaŭ la Honora Komitato de la Kongreso, kies Protektanto estas la
Reĝo de la Belgoj kaj kies membroj estas parlament-prezidantoj.
ministroj kaj eminentuloj de la publika vivo de Belgujo.

La Universala Kongreso okazos en la Kongres-Palaco, tute nova
konstruaĵo, kit' situas sur la Monto de l'Artoj, preskaŭ vidalvide de la
Centra Stacidomo. La Kongresejo prezentiĝas kiel kvaretaĝa palaco.
speciale komforta por ĉiaj laboroj kaj servoj, ĉar funkcicele antaŭ-
studita nur por gastigi internaciajn manifestaciojn. Ĝi estas ekipita
per bufedo kaj pogtoficejo kaj per ĉiaj modernaj akcesorajoj bezo-
nataj de granda Kongreso. Antaŭ la Kongresejo etendiĝas ĝardenetoj
en deklivaj terasoj, ornamataj per fontanoj kaj akvosprucoj kaj kun
multaj benkoj. La Inaŭguro havos sian lokon en la Koncertejo de la
Palaco de Belaj Artoj. je nur kelkaj paŝoj de la Kongrespalaco. Same

Kat. 2 ĉ. 190,— b.fr. por tago kaj pot .

persono.
Kat. 3, 155,— b.fr. por tago kaj por
I)C rsono.
Kat. 4 ĉ. 120,— h.fr. por tago kaj por
f .rsono.

En venonta komuniko aperos la
prezoj de komuna loàe •jo kaj de aliaj
loĝkategorioj.

La Loĝiga Servo de la Loka Kon-
gresa Komitato, en kunlahoro kun pro-
fesia Vojag'agentejo, zorgos pri la en-
logigo de ĉiu kongrcsano, kiu petos
tion post ricevo dc la Dua Bulteno.

T.EJ.O. Kongreso :
La 16-a lnternacia Junulara Kongreso

de Tutinonda Esp . rantista Junulara
Organizo okazos c ; Rotterdam de la
23-a àis la 30-a de julio 1960 en la ko-
munuma konferencejo « De Tempel » :

Kotizoj por membroj de T.E.J.O.:
malpli ol 20-jaraj - ĝis 1.41960 ned. Fl.d
70,— ; gis 1.7.1960 ned. gld. 75,—.
Pli ol 20 jaraj - eis 1.4.1960 ned. gld.
75,—; ĝis 1.7.1960 ned. gld. 80;  .

Netnemhroj dc T.E.J.O., devas pagi
ned. gld. 4,— plie. Car la nombro  da
lokoj en la Konferencejo estas limigita,

proksime troviĝas la loko, kie okazos la Kongresa Balo : la Made-
lenaj salonoj. Antaŭ la Balo, la kongresanoj povos, ankoraŭfoje, havi
plaĉan komunan restadon okaze de oficiala Bankedo.

Ni klopodas en la nuna jaro plibonigi la dejoradon ĉe la kon-
gresejaj giĉetoj : tiucele L.K.K. malfermis specialan kurson por la
turismaj gvidistinoj de la Urbo Bruselo, kiuj en sia gracia uniformo
espereble donos al la kongresaj servoj tonon de ĉarmo kaj de pro-
fesia akurateco. La zorgoj de L.K.K. rilatas ankaŭ la edzinojn de
kongresanoj kaj, — ĝenerale, tiun amason da ĉeestantoj, kiu tro-
viĝas senokupa inter unit kunveno kaj alia. Por ili okazos senhaltaj
prezentadoj de 15 diversaj artaj kaj turismaj filmoj, grandparte en
koloroj, kies sinkronizon en Esperanto zorgis la Esperanto - societoj de
Antverpeno, Bruo kaj Bruselo.

Por la Teatra Vespero, alvenis 8 sinproponoj flanke de esperan-
tistaj trupoj, el kiuj 3 polaj, unu ĉehoslovaka, 1 jugoslava, unu el
Parizo, unu bulgara kaj unu be'Tga. La Muzika Vespero enhavos
programon allogan por ĉiuj. La aliaj eroj, Cseh-Seminario, Junula
Vespero, Interkona, Oratora kaj Belarta Konkursoj. Somera Univer-
sitato, Blindula Kongreso, Ĝeneralaj Kunvenoj, Ekskursoj, Sekcioj,
Fakaj Kunvenoj, apartenas al la tradicio, kun la sola escepto de la
Internaciaj ekzamenoj pri lingvokapableco, kiuj okazos unuafoje en
Bruselo. La L.K.K. restudis ĉiujn tradiciajn programerojn kaj klopodis
doni al ili kuraĝigon kaj rebrilon.

Plej elkoran atenton ricevis la Infana Kongreseto, la kvina en la
serio. Ĝi trovis konvenan kaj modernan sidejon en la Lernejo de
Agronomio. apud la iama Mondekspozicio. kie ĉio povos konvene
okazi por feliĉigi la infanojn. Tamen, la ĉefa problemo restas la
ekonomia. Spite de tio, ke la kreditoj donitaj de la Llniversala Kon-
greso al sia Kongreseto kvarobliĝis de 1958, ili tamen estas limigitaj.
Tial. la Kongresa Komitato kreis kategorion da subtenantoj, nomataj

Adoptaj Patroj ", kiuj per sia financa kontribuo helpos al la Kon-
greseto inter alie inviti Esperanton parolantajn infanojn el landoj  kun
devizaj malfacilaĵoj.

Mi libere kaj senkaŝe skizis al vi, karaj geaŭskultantoj, la
karakterizojn kaj la problemojn de via Kongreso. Laste mi renovigas
al vi ĉiuj la bonvenon de la Kongresa Komitato kaj de mi persone :

Estu bonvenaj en niaj antaŭkongresaj manifestacioj : Antaŭkon-
greso en Arnhem kaj Junularikongreso en Rotterdam ! Estu bonvenaj
en Ia Llniversala Kongreso en Bruselo ! Estu bonvenaj en nia post-
kongresa ekskurso al Lieĝo, Aachen, Kolonjo kaj sur la Rejno !

frua aligo estas konsilata.
Provizora programo : Interamikiga

vespero, solena inaüguro, kongresa kia-
lo, tuttaga ŝipckskurso, du duontagaj
ekskursoj (unu per ŝipo kaj unu per
aŭtobuso), vizito al la internacia cks-
pozicio « Floriade », kulturaj prclegoj
(kun partopreno de eminentaj esperan-
tistoj), oratora kaj sporta konkursoj,

solena fermo.
Protektanto : D-ro W. Drees, estin-

ta c:efministro kaj nuna honora minis-
tro de Nederlando akceptis esti honora
protektanto de tiu kongreso.

Kongresejo,: La Kongresejo de la
45-a Nniversala Kongreso estos la lute
nova Palaco de Kongresoj de Bruselo,
kiu situas sur la monteto cle Belaj Ar-
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Prezidanto : S -ro Maur. JAUMOTTE, De Bruvnlaan, 44, Wilrijk.
Vicprezidantoj : S-ro Henri SIELENS, Falconrui, 21, Antverpeno ;

D-ro Pol DENOEL, 20, rue Victor Raskin, Liège.
Vicprezidantino : S -ino Julia PLYSON, 185, rue Jourdan, Bruselo.
(;encrala Sekreta rio : S-ro Luc DE MARRE, Groenendaallaan, 232, Ant-

verpeno.
Kasistino : F-lno Rosette HUYSMANS, Steenweg op Brussel, 114, Meise.
Administrante de B.E. : S-ro François SCIIELLEKENS, Frans I-Iens-

straat, 44, Antverpeno.
(Poŝtĉeknumero : R.B.L.E. : 13.37.67)

toi je 100 m. de la centra stacidomo en
la koro de la urbo. En la kongresejo
troviĝas modernaj kaj funkcicelaj sa-
lonoj por la kongresaj servoj kaj la-
horoj, kafejo-restoracio kaj poŝtoficejo.
\iitaŭ la konstruaĵo etcndiĝas plaĉa
kaj ripoziga parkcto, gracie ornamita
per artaj akvogprrrcoj.

Senpagaj vojaĝoj al Bruselo  : tinuiĝo
Esperantista Franca lotumos unu sen-
pagan vojaĝon al la Universala Kon-
greso inter siaj membro-apogantoj. La
Pariza Fcdcracio de Unuiĝo Esperan-
tista Franca decidis asigni alian sen-
pagan veturadon kaj restadon al Bru-
selo al instruist(in)o ei la eksperimen-
taj kursoj en Versailles, kies klaso ha-
vos la plej bonajn rezultojn.

Fakkunvenoj : Anoncas Fakkunve-
non :

Skolta Esperantista Ligo pri : « Kiel
solidigi la ĝisnunajn atingojn ? ». Adre-
so : S-ro J. Van Culck, Wolfjagerslei
40, Borgerhout (Antverpeno), Belgujo.

Universala Ligo, Riouwstraat 172,
Den Haag, Ncdcrlando.

Internacia Ligo dc Esperantistaj In-
struistoj. Adreso : F-ino V.C. Nixon.
183 Woodiands Park Road, Birming-
1•am 30, Britujo.

Internacia Asocio de Juristoj-Espe-
rantistoj pri : « La pozicio de advo-
kato en diversaj landoj ». Adreso :
S-ro Sven Ziegler. Bjernedevej 62,
Kohenhavn Brh. Danlando.

Senpagaj vojaĝoj : La Esperantista
Societo de Marseille clisponigas du sen-
pagajn veturadojn kaj partoprenojn en

la Universala Kongreso kiel premion
por siaj plej bonaj kursanoj.

Komunaj Loĝejoj : La Loĝiga Servo
de L.K.K. organizis taŭgajn komunajn
loĝejojn je prezo de 45,— b.fr. por per-
sono kaj por nokto, inkluzive de ma-
tenmanĝo.

Bankedo : Antaŭ la Kongresa Balo
okazos en la Madalenaj salor.oj komu-
na festa bankcdo kun orkestra muziko.

Afiŝo : La Centro de Informado de
la Urbo Bruselo decidis eldoni turis-
man afiŝon, cm. 60 x 100, en Esperanto.
Lokaj csperantistaj societoj aliĝintaj al
Landaj Asocioj povas ĝin ricevi men-
dante ĉc : 45-a Universala Kongreso de
Esperanto, Bruselo.
Csch-scminario :

De la 27-a ĝis la 30-a de julio 1960
S-ro Cseh persone gvidos en Bruselo
(Reĝa Atcneo ,en plena centro de la
urbo) Intcrnacian Seminarion por
Cseh-metodaj Esperanto-instruistoj. Ko-
tizo 10,— gld. (40 steloj). Informoj kaj
aliĝoj ĉe lnternacia Esperanto-Institu-
to, Riouwstraat 172, Den Haag.
Infana kongreseto :

La 5-a lnternacia Infana Kongreseto
okazos dum la Kongresa semajno en la
moderna konstruajo de la Lernejo por
Mastrumaclo kaj Agronomio (situita
tuj post la Brusela Mondekspozicio).
La partoprenado estas severe rezervita
al infanoj inter 6 kaj 13 jaroj, kiuj
efektive parolas Esperanton.
Prezoj en Restoracioj :

En brusela restoracio oni povas ri-
cevi tagmanĝon ek de 25,— h.fr.

ANTV ERPENO

Esperanto-Grupo « La Verda Stelo »
Poŝtéeknumcro : 726.54

La 9an de oktobro S-roj H. De Roo-
ver kaj Fr. Schellekens raportita pri
siaj libertenipoj. La unua, laŭ tre tipa
« Ernest Claes-stilo », pri sia restado en
la Kampin (kun multaj lunrhildoj), la
dua pri vojaĝo al Romo kaj Sicilio kun
amaso da detaloj kaj agrabligita per
belcgaj kolorigitaj diapozitivoj.

La 16an dum EKI-vespero, S-ro L. De
Bruyn, sekretario de BEFA (Belga Es-
perantista Fervojista Asocio) prezentis
2 memverkitajn filmojn pri « La Fervo-
joj kaj Ekspo '58 » kaj La lnternacia
Fervojista Esperanto-Kongreso en Linz
1959 », kiujn li enkondukis kaj komen-
tariis laŭ vigla maniero. Varma aplaŭ-
do kaj sinceraj dankvortoj de la Pre-
zidanto S-ro Maur. Jaumotte. Krome
F-ino Enzlin, kiel surprizon multe ŝa-
tatan, montris sian mémverkitan ko-
Iorfilmon pri la U.K. en Varsovio, pri
kiu S: ro L. De Marré donis aron da
klarigoj.

La 23an, en agrabla ejo la verdstela-
noj kuniĝis ĉirkaŭ tabloj plenigitaj per
hongustaj rnituloj, kiujn ili manĝis kun

granda apetito, S-ro G. C. Fi$hiera, la
KKS de la UK en Bruselo, ĉecstis tiun
festcton.

La 30an, aŭdiĝis radiofona teatrajn
« Paljaĉjo », unuakta fabelo al kies rea-
ligo kunlahoris F-inoj E. Van der We-
ken kaj C. Peeters ; S-ino M a r. De
Marré ; S-roj J. Montmirail, Fr. Schel-
lekens kaj J. Verstraeten, — kiuj ce-
tere akiris varman aplaŭdon de la pu-
bliko. Krome Mcksika samideano vizi-
tis la grupon kaj resume parolis pri sia
bela lando.

La 6an de novembro ne okazis la
kultura distra vespero de S-ro R. Jau-
motte (profesie malhelpata) sed paro-
lata ĵurnalo organizata de S-ro Fr.
Schellekens kun gehelpantoj : F-ino
Enzlin kaj J. Verstraeten, — programo
vere jurnalaspekta pro ĝia diverseco.
C,i multe plaĉis al la ĉecstantoj.

La 13an, S-m J. Verstractcn parola-
dis pri « Vojaĝo al Svisujo » kaj por
kompletigi 1a vesperon S-ro Fr. Schel-
lekens prezentis bcicgajn kolorigitajn
diapozitivojn pri la « Antverpena Om-
ineganck » (folklora sckvantaro), kiun
li lerte komentariis.

La 20an, provprezentado okazis pri 5
filmoj pre'rentotaj duin la U.K. venont-
jare. Kelkaj jam estis honaj. Inter ili
filmo pretigita de la Brusela grupo al-
portita de brusela delogacio (inter kiu
la Prez. S-ro R. Jacobs, edzino kaj
filino : la sekretariino F-ino R. Huys-
mans). lntcrŝanĝo de ideoj kaj kon-
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Asocia sidejo : ROESELARE
Noordstraat, 38 Belgujo

struiga kritiko kreis fruktodonan la-
horon.

La 27an, pli ol 60 verdstelanoj gvida -

taj de S-roj Maur. Jaumotte kaj H. Sie-
lens, vicprezidanto, vizitis la presejojn
de la antverpcna jurnalo « Gazet van
Antwerpen ». Dum pli ol 2 horoj la
vizitantoj vagadis tra la granda kon-
struajo kaj admiris la lastajn telmi-
kajn realizajojn sur la jurnalo kampo.

La 4an de decembro, EKI-Antver-
peno organizis Zamenhofan Vesperon
kaj pro la escepta situacio nun.jara : la

100a datreveno de la naskiĝo de la
Majstro, profesoro D-ro I. Lapenna,
ĝenerala sekretario de UEA, travetu-
rantc Bclgujon, Nederlandon, ktp, faris
festparoladon tre rimarkindan kaj mul-
te ŝatatan de la diversgrupanoj tees-
tantaj. Li skizis la vivon de D-ro Za-
menhof kaj inter alie lumigis diversajn
facetojn de ĝi tiamaniere ke li havigis
multajn argumentojn por defendi Es-
peranton en la ne-esperantista mondo.
S-ro Maur. Jaumotte, Prezidanto de
EKI, kiu bonhu.morc enkondukis la

paroladiston, ankaŭ dankis lin per en-
tuziasmaj vortoj kaj doziris al li an-
koraŭ fruktodonan laboron kaj bonan
vojaĝon. Por konkludi D-ro Lapenna
aŭdigis ekstraktojn el la UNESCO-se-
sio dum kiu oni akceptis la rezolucion
pri Esperanto en 1954. Li cete ra afable
respondis al pluraj demandoj.

Programo de la venontaj kunsidoj :
Ciuvendrede en « Witte Leeuw »,

Frankrijklei, 4 je la 20,15a h. (la etaĝo).
JANUARO : La lan : Novjaro • Ne

Kuroveno ; la 8an : Tra la mondo, 8a
serio : « AfEstrujo » ; la 15an : Gencrala
jarkunsido ; dimanĉon, la 17an : Jara
Bankedo en salonoj « Magnus », P rins
Alhertlei, 17 Bcrchem je la 17a horo.
Prezo : 150 Fr. (enkalkulita glaso da
vino kaj servmono) ; lundon, la 18an :
ekzameno de la F.lementa Kurso ; la
22an : l>iplomdisdono ; Iundon, la
25an : Komcnciĝo de Elementa Kurso
en Belgk lei, 99 je la 20a h. ; la 29an :
Parolado kun lumhilcloj de S-ro Bor-
ghijs pri « Speleologio ».

FEBRUARO : La San : Provprezen-
lado de filmoj pri UK ; la 12an : Paro-
Ioda kun lumbildoj de F-ino M. Mo-
r•iamé .pri « Vojaĝo tra la mondo » ; la
I9an : kultura distra vespero gvidota
de S-ro R. Jaumotte : la 26an : Paro-
lata jurnalo de S-ro Fr. Schellekens.

MARTO : La 4an : Filmprezen tado de
S-ro R. Van Eynde ; la llan : Parola-
do kun lumbildoj pri « Grekujo kaj Es-
peranto » de S-ro Eug. Paesrnans ; la
18an : Parolata jurnalo organizota de
S-ino J. Andries ; la 25an : Kultura
distra Vespero organizota de F-ino Bl.
Geers.

Kondolencoj
Al niaj membroj G-roj Roger Jau-

inotte-Meulemans kaj nia membrineto
Viviane okaze de la morto de ilia pa-
tro, hopatro kaj avo S-ro François
'iiculenians.

Al la familio De Reuver. ankaŭ oka-
ze de la morto de Mia patro, bopatr'o
kaj avo.

Gratuloj
Al nia fidela membro S-ro Maurice

Boeren, okaze de la edziniĝo de lia
lilino Suzanne.

B R ULO

Bruĝa Grupo Esperantista, Rcĝa Soc.
(Poŝtĉekkonto N" 483533)

Dam la unua horo de ĉiu marda
kunveno okazis leciono de la elementa
kurso. Dum la dua haro la gemembruj
okapiĝis, la 20an kaj la 27an de okto-
bro per interparolaj ekzercoj. La 3an
de novembro, estis farataj la lastaj
aranĝoj 1xr'r la unua granda balo de la
nuna sezono, kiu okazis sabaton 7an de
novembro, en la salonego Concordia
kun la kutima sukceso. La orkestro
Eddv Burssens dancigis la ĉeestanto •jn
en plej arnuziga atmosfero ĝis la 3a
matene. La sekvantan tagon, dimanĉon
8an, delcgacio de la grupo vojaĝis al
Charleroi por tic ĉeesti la Esperanto-
tagon en la kadro de la Esperanto-
ekspozicio, tie organizita de la loka
grupo. Pri tiu balo kaj ankaŭ pri la
vizito al Charleroi estis raportata duan
la kunveno de la 10a. Parolata gazeto
aperis dum la kunveno de la I7a kun
kontribuoj de F-inu. M. Willems kaj de
S-ro Ch. Poupeye.

Dum la kunveno de la 24a de no-
vembro astis raportata pri la komitata
kunveno cle la 20a kaj pri la EKI-kun-
vcno de la 23a.

La kunveno de la 1-a cle decembro
estis ĉefe dediĉata al antaŭaj klarigoj,
ĉefe por la novaj gelernantoj, pri la
parolado de Prof. Dro. Ivo Lapenna.
Tiu parolado okazis dum la ekster-
ordinara kunveno de merkredo, 2a de
decembro, en la salonego «''t Keerske »

* momarEas. .e - 	 - * __ __ * momoomm
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LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel.: 15.19.92

Entrepreno de 	 _
KONSTRUAJOJ

kaj estis organizita de la du lokaj so-
cietoj en la kadro de EKI. Antaŭ la
kunveno, kelkaj gekomitatanoj de am-
baŭ grupoj ricevis kelkajn jurnalistojn
en •gazetara konferenco, sekve de kiu
diversaj artikoloj aperis. Post tio, Sro.
Ch. Poupeve, nunjara prezidanto de
EKI, malfermis la kunvenon, klarigan-
te la celon de la tiuĉitaga renkontiĝo
kaj prezentante la festoratoron Prof.
D-ron. Ivo Lapenna, kiu tiam faris he-
legan paroladon pri « La grandeco de
D-ro. Zamenhof ». Dum tuta ho ro, li
katenis la ĉeestantaron sub la ĉarmo
de sia konvinkiga kaj eĉ emociiga clok-
venteco. Drs. F. Roose, nunjara vicpre-
ri<lanto de EKI, lin varmege dankis
kaj aldonis kelkajn proprajn pensojn
pri la personeco de Dro. Zamenhof.
Multaj gegrupanoj (kelkaj kun famili-
anoj), eĉ diversaj kiujn oni nur mal-
ofte vidas ĉe la ĉiumardaj kunvenoj,
ĉeestis tiun memorindan kunsidon.

La 9an de decembro estis Sta-Niko-
lao-vespero. La ĉeestantoj ĝuis regalon
per kukajoj kaj trinkaĵoj kaj dislotis
i -itcr si la multajn alportitajn nekona-
tajn premiojn. La ofte laboriga elvol-
vado de tiuj ĉi kaj la gajeco de la
entenitaj surprizaj donacoj estigis plej
agrahlan atmosferon.

Programo por la venontaj kunsidoj :
Ciumardc, je la 8a vespere, en la

kunvenejo «Strijdcrshuis», Hallestraat,

14, Tel. 347.98 :
Dum la unua horo de ĉiu kunveno :

leciono de la elementa kurso ; dum la
dua horo : kunsido por ĉiuj gemem-
broj, novaj kaj malnovaj, kun jena
programo :

FEBRUARO : 2-an : Parolata gazeto.
9-an : Kartludado. 16-an : Konkursa
vespero. 23-an : Kanta vespero.

MARTO : l-an : lastaj aranĝoj por la
balo de la Sa. Sabaton 5-an : je la 9-a
vespere, en la salonego « Concordia »,
Zuidzandstraat : dua Granda Balo de
la nuna sezono. Orkestro Eddy Burs-
sens.

Bonvolu rezervi de nun tiun daton
kaj mendi sufiĉe frue viajn rabatitajn
kartojn je 25 Fr. (50 Fr. por ne-espe-
rantistoj).

Mardon 8-an : Raportado pri la balo.

BRUSELO

Reĝa Esperantista Brusela Grupo
(Poŝtĉeknumero : 12.30.48)

La 5an de oktobro. okazis parolata
ĵurnalo. La diversaj eblaj gajnontoj
plej hele laboris por trafi la venontan
premion.

La 12an de oktobro, S-ro Fighiera
prelegis en perfekta lingov pri la ve-
nonta Universala Kongreso. Li montris
dctale la laboron, kiu devos efektiviĉi
dum ok monatoj. La KKS akiris tre
larĝan sukceson.

La 19an de oktobro, S-ro van der
Stempel gvidis unu foje pli la perfek-
tigan kurson. Li pritraktis aferojn ka-
rajn al sia koro : -ata, -ita, -ota, kaj li
paroligis la membrojn plej multe.

La 26an de oktobro, S-ino Ernst ra-
kontis aman rakonton pri gefraŭloj en-
karceritaj hazarde en Iualetejo, ĉio fi-
niĝis bone. La lcgado de tiu rakonto
estis perfekta.

La 8an de novembro, delc gacio de
l3rusela grupo vizitis la verdan ekspo-
zicion starigitan de Karloreĝo-grupo.
Tiu ekspozicio estis bonege lokita sur
angulo de la salonego.

La 9an de novembro, S-ro Dehruyne
de Befa. montris du filmojn pri Fer-
vojaj kongresoj en centra Europo. Oni
povis ankaŭ vidi « fervojistetan filmon,
mon de S-ro Debaene.

La 14an de novembro, S-ro D-ro De-
noël demonstraciis esperantan filmon,
kiun li mem faris kun infanoj. Ja vere
la unuan fojon oni vidis tian filmon.
Ni esperu ke la sono baldaŭ venos sur

tiu bona rubando bildara.
La 15an de novembro, la Jartesteno

de Brusela Grupo okazis en Monico
Nord. La liga Prezidanto S-ro M. Jau-
motte faris prelegon kaj oni gojis plej
agrablan atmosferon.

La 16an de novembro, la vespero es-
tis dediĉata al laboro por la U.K. 60.
La komitatanoj preparis filmon por la
evento 60.

La 23an de novembro, F-ino Ohozin-
ski gvidis divenan vesperon. La grupa-
naro klopodis kun, kelkfoje iom da
kvito, trovi la solvon.

La 29an de novembro Zamenhofa fes-
to en « Commerce Liedts », kie la gru-
paro verda de Bruselo tre bone sukce-
sigis la feston, ĉiu faris sian eblon por
la sukceso de tiu posttagmezo.

La 30an de novembro, S-ro van der
Stempel akiris la premion por la pa-
rolata ĵurnalo de tiu-ĉi jaro. Li relegis
la « Maro superrnezura ».

Programo de la venontaj kunsidoj :
Ciulundc, je la 20a h., en la etaĝo de

hotelo Monico Nord, 2, Brabantstrato
(placo Rogier), Bruselo la, tel. 15.26.01.

JANUARO : la 4an : Parolata ĵurna-
lo ; la 1 ian : La Konstanta Kongresa
Sekretario, S-ro Fighiera, prelegos pri
« La tekniko de infonnado » ; la 18an :
Perfektiga Kurso, fare de S-ro van der
Stempel ; la 25an : Gcncrala Jarkun-
sido : Raportoj de la Sekrctariino kaj
de la Kasisto; elekto de sep estraranoj.

L'EGO

Licĝa Grupo Esperantista
Post la pamlado, kiun faris por la

TELEVIDO KAJ RADIO
Dum la francaj instancoj senkulpigis sin ĉar, pro troŝarĝitaj

programoj, i'li nun:memente ne povis enŝovi eron pri D-ro Zamenhof
dum la memoriaa tago de la l 5a de decembro, la flandraj radio kaj
televido ja aŭdigis siajn voĉojn.

En la flandra radio, je kvin minutoj antaü la 9a matene, la
kvinminuta rubriko, dediĉata ĉilitage al alia suhjekto, tre favore kaj
interese priparolis la vivon kaj la idealon de D-ro Zamenhof.

Kaj en la televido estis S-ro De Bruyne, de BEFA kaj ankaŭ
administranto de nia Ligo. kiu estis intervjuata.

Kaj tre certe ĉiuj samideanoj, kiuj vidis tiun programon, estis
tre kontentaj pro la prenita iniciativo, kaj ankaŭ pro la tre favora
realigo.

Gratulojn al la flandraj radio kaj televido. Gratulojn ankaŭ al
nia amiko S-ro De Bruyne
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LA LOUVIE RE 	 S. P. R. L. 	 Tel n-roj 223.01 - 225.37
Du espernntaj markoj

TABU L 0, por lernejtabuloj ; KATOKUL 0, por signalvitroj.

membraro kaj ankau por eksterstaran-
taj interesuloj, nia Liga Prezidanto,
S-ro Maur. Jaumotte, kiu akiris belan
sukceson flanke de la multnombra
ĉeestantaro, la grupo decidis revigligi
la grupan vivon.

Kaj malgraŭ la iom subita morto de
la prezidanto, la Komitato decidis daü-
rigi la antaŭviditan planon kaj la unua

DIEPESTR,,, 44
ANTWERPEN- rri..32.444! J0

Stke.;té* .#1
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Esperantisto] ûuas rabaton.

Via presejo estu

e 	aevte- ercu
DELAPL,ACESTR,A,AT 3
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1* SI NT-KRUIS (BRUGGE)

1

cirkulero tiel anoncis, por la monato
de januaro jam, ĉiusemajnajn kunsi-
dojn ; ĉiumardc, je la 20a horo en la
salono « Au Prince de Liège », rue du
Général Jacques. 12. kaj kun jenaj
programoj :

la 5an de januaro : omaĝa solenaĵo
je l'honoro de la ĵusformortinta prezi-
dan to S-ro Joseph Soveur ;

la I2an : kolorfilmoj kun kornentario
n Esperanto ;
la 19an : Perfektiga kurso ;
la 26an : Parolata ĵurnalo.

Ekde proksima numero de la revuo,
la I ieĝa j amikoj trovos regule sian ru-
brikon sub tiu ĉi « Belga Kroniko N.

Ni mcmorigu ke la poŝtĉekkonto de
la kasisto, S-ro Jos. I-lenrion, 144 Brd.
E. Solvav, estas 1029.83.
La adreso de la vicprezidanto D-ro

Denoël, 20, rue Raskin, Liège.

VERVIERS
Je la peto de la Grupo, kiu invitis

precipe la lokan instruistaron por tiu
okazo, la Liga Prezidanto S-ro Maur.
Jaumotte faris on Ve rv iers, la 15an de
decembro paroladon okaze de la 100a
datreveno de la naskiĝo de D-ro Za-
menhof.

S-ro Hérion kaj liaj kunhelpantoj tre
bone preparis la vesperon kaj certe ne
estas ilia kuipo se la laùnom'bra suk-
ceso ne estis tial granda, kiel la per-
sona sukceso de la paroladinto, kiun
dankis tutkore la Direktoro de la Ver-
viersaj lernejoj.
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* pro la rapida kaj bonkvalita laboro
* i* ti*ti*i*immkti *i *ti*i*i*con*cm.km* V. *ri

Granda Esperantista Ekspozicio en Charleroi

Interesa
angulo de

la bela kaj
interesa

ekspozicio.

" Karloreĝa Grupo Esperantista ", Reĝa Societo organizis de la
31a de oktobro ĝis l'a 15a de novembro la plej gravan ekspozicion
kiu okazis de pluraj jaroj en Belgujo.

Tiu ekspozicio havis lokon en la " Palais des Expositions " de
Charleroi, dum la Salono de la H-ejm-Artoj. Tiu Salono estas la plej
grava okazintajo de la regiono kaj ĝi estis vizitata de 616.864 per-
sonoj ; oni povas tuj diri ke pluraj dekmiloj da homoj admiris  la
Esperantistan Ekspozicion.

Tiu ĉi konsistis el stando je 25 metroj longa, kie oni povis vidi
centojn da libroj, jurnalojn el ĉiuj landoj, broŝurojn. turismajn fald-
foliojn el multaj urboj, afiŝojn, diversajn objektojn, ornamitajn pane-
lojn. k.t.p.

La 8an de Novembro la Prezidanto de Belga Ligo faris propa-
gandan prelegon antaŭ multnombra ĉeestantaro.

Cetere miloj da informpetoj amasiĝis kaj la membroj de la Gru-
po. kiuj bonvole certigis l'a servadon, ofte superŝutiĝis pro laboro.
Oni vendis librojn kaj 375 lernolibretojn. nun, 20 personoj enskri-
higis al letera kurso kaj 9 novaj lernantoj vizitas kurson en lernejo de
la Urbo.

La kunmetita parta fotografaĵo donas ideon de la amplekso de
tiu ekspozicio. Ni ĝojas pro la gravega sttkceso kiun  Ç1i atingis, ne
egoisme nur por la loka grupo, sed por la verko de Zamenhof kaj
la tuta movado generale.

Tial ni insiste petas al ĉiuj grupoj ke ili organizu tiajn ekspozi-
ciojn ĉar ni devas zorgi nian propagandon. Ni tre insistas pri titi
punkto, se ni volas ke nia movado estu konata kaj disvastiqu.

Ni ja konsterne konstatis la gravan nescion de la publiko pri
Esperanto, sed ankaŭ ian gravan intereson kiam oni parolas pri gi.

Ni ne restu inter ni ; ni ne estu kontentaj nur pro malgravaj
kunvenoj aŭ amuzoj por esperantistoj ; sed ni uzu modernajn rime-
dojn : Ni pensu pri nia propagando !

1
1
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REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
Prezidanto : S-ro Maur. JAUMOTTE, De Bruynlaan, 44, Wilrijk.

Vicprezidanto- Kasisto : S-ro J. Soyeur, 91, Rue du Chêne, Seraing.

Vicprezidantino : S-ino J. Plyson, 185, rue Jourdan, Bruselo.
C°enerala Sekretario: S-ro H. Sielens, "Internacia Marista Domo"

Falconrui, 21, Antverpeno.
(Poŝtĉeknumero : R. B. L. E. : 13.37.67)

LISTO DE LA MEMBROI-KOMERCISTOI

Antverpeno

Presejo « Espero », Dianalaan 180, Berchem.
Hugo Jacques, Lange Beeldekensstraat, 25, Presaĵoj 	 Tel. 33.75.38
. Schoenen BED » (S-ino E. Bed), Lge Gasthuisstr. 6, Suoj 	 Tel. 32.62.86
G. Faes, Schoenmarkt, 16. Ciuj muzikaĵoj, instrumentoj, radio kaj gramofono.

Tel. 32 67.21
Roger Jaumotte, Cyriel Buyssestr. 44, Anoncoj en tagĵurnaloj. 	 Tel. 37.47.14
K. Amerijckx, Melgesdreef 40, Merksem. Centra Hejtado. 	 Tel. 45.81.07
R. De Soete.Vanlstendael, Dambruggestraat 234, Okulvitroj — Rab. 5 %
Cl. Peeters, Onderwijsstraat 68, Apotckejo 	 Tel. 35.40.67
Firmo van Iseghein & Verstraeten, St. Bcrnardse steenweg 631, Hoboken

	Vitra ĵoj — Spcguloj. 	 Tel. 37.88.20
J. Van Nereaux, Sterstraat 1, Vianclisto 	 Tel. 39.55.81
H. Peeters, Vordensteistr. 58. Schoten. In>;en.: Nconlumo, Reklamoj. Tel. 81.48.47
Verdijck, St. Rochusstraat 174, Dcurne. Ciaj asekuroj kaj hipotekoj. Tel. 39.06 07
P. Peelman, Volkstraat 34. Fumaĵoj — Pantofloj. 	 Tel. 37.62.55
A. van den Neste, Deurnehaan 30, Merksom. Presad-inkoj. 	 Tel. 45.78.59
s In 't Duifken » (S-ano Paesmans), Lge Koepoortstr. 64: Kostumoj (5 % rab.)
Vino Max Bolsaus, Diepestr. 58-60: Kuirejilaro. 	 Tel. 32.57.85
M. Philips, K., Rogierstr. 1, Antverpeno. Korsetoj — Rab. 5-10 % p.l. mcmbroj.
P. Vanderhoydonck-Van den Buys, Kapelsesteenweg 549, St. Mariaburg

	

Suoj — Teksaĵoj — Mercerajoj. 	 Tel. 74.27.86
.1. Montmirail, Kortemarkstraat 53, Bcrchem. Arhitekto. 	 Tel. 39.58.66
Morris de Ketelaere, Oostenstraat 25. Privataj lecionoj pri lingvoj, ankaü

	

pri Esperanto. 	 Tel. 39.17.09

Bruĝo

Marcel Poupeye, Elf Julistraat, 32: Ciaj asekuroj & pruntoj tutlande.
Charcuterie Strovi, Vlamingstraat 38 (Tcatroplaco). Viandvaroj.
Maison Joye, Geldmuntstraat 29. Cemizoj, Gantoj, Kravatoj.
Firme G. Verbeke, Spinolarei, 19: Kcnstrumaterialoj. Speciale natur-

Stono de Jura. Nordaj ardezoj & ŝtonetoj « Marbrino », Kahelaroj,
Fajencoj.

Pan- kaj Kukbakisto R. Rosseel, Mariastraat 30. Konsumsalono.

Bruselo

M. Jirousek, 104 rue du Téléphone ; reklamoj kaj litertipoj
Farmaciisto Jacobs, 94 rue général Eenens Bruxelles 3.
. Bonbons Swinne », 77 rue de Nieuwenhove.
Carrelages . Carrat », 19 avenue de Saxe.

Tel. 371.93
Tel. 334 08
Tel. 332.75

Tel. 321.85
Tel. 338.34

Tel. 18.77.67
Tel. 15.26.01
Tel. 44 57 36
Tel. 21.74.49

N^OPiU 	 N[HNUJM
La Infanaj Kongresetoj fariĝis unu el la plej originalaj kaj inte-

resaj elementoj de la Universalaj Kongresoj. Unikaj fenomenoj en
la kadro de ĉiuspecaj internaciaj renkontijoj, ili diversmaniere estas
la fiero de la Esperanto-Movado kaj la konstanta pruvo pri la
vivanteco de la Internacia Lingvo.

Ilia ekstera brili estas atingita per superado de multaj internaj
organizaj malfacilajoj. Unu baro, tamen, ĝis nun ne estas venkita
la ekonomia. Por doni al siaj Kongresetoj komfortan kadron la Uni-
versala Kongreso ŝargas sin per 2/3 de la efektivaj kostoj kaj petas
de la partoprenantoj kontribuon egalan al la restanta triono. De
Mainz jis Bruselo la Universala Kongreso kvarobligis la kreditojn
asignitajn al la Infana Kongreseto. Per tio ĝi atingis la maksicnumon,
kiun ĝi efektive povas per la disponeblaj rimedoj.

Tamen, tio ne sufiĉas. Estas ĝenerala deziro kaj intereso de la
Esperanto-Movado, ke la alijado flanke de infanoj parolantaj Espe-
ranton laûnombre kresku. Aliflanke, ĉiu ali jinta infano alportas efek-
tivan deficiton al la Kongresa Kaso. kies nuna financa subteno
kovras la kostojn de apenaŭ 40 infanoj.

Troviĝas en la mondo pluraj infanoj. flue parolantaj la Interna -

dan Lingvon, kiuj ne povas viziti la Kongreseton ĉar ilia familio ne
povas pagi la veturkostojn. Por helpi al la meritplenaj infanoj el
malproksimaj landoj. la Loka Kongresa Komitato decidis starigi
ĉenon de solidareco inter 1a esperantistoj tra la tuta mondo kreante
kategorion de subtenantoj, nomataj " Adoptaj Patroj ".

Povas esti " Adopta Patro " de la Kongreseto (ne de aparta
infano) ĉiu esperantisto aŭ Esperantista Societo, kiu pagos aI la
45-a Universala Kongreso de Esperanto en Bruselo (Banko de Bru-
selo aŭ Poŝtĝirkonto n-ro 1776.71) la sumon de 400,— b.fr. Ĉiu
" Adopta Patro " ricevos specialan diplomon. La nomoj de la " Adop-
taj Patroj " estos publikigataj en la Kongresaj Komunikoj, en la
Kongresa Libro kaj en la memoralbumo de la Infana Kongreseto. La
sumoj kolektita] per la operacio Adoptaj Patroj " estos ekskluzive
utiligataj por inviti infanojn el landoj malproksimaj aŭ kun devizaj
malfacilajoj aŭ el nebonstataj familioj.

La Loka Kongresa Komitato alvokas precipe la Esperanto-So-
cietojn, por ke du el ili transprenu almenaŭ unu adoptan patrecon.
Por du individua esperantisto alvenis la okazo montri sian amikecon
al la infanoj kaj kontribui al la progresigo de la esperantistoj infanaj
kongresetoj.
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manuraktuRmo ppRmo DE BROUWERE
Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Belgujo) - Tel. (056) 216 54

VIRINAJ BLUZOJ KAJ JUPOJ
" MAGDELEINE II

bcponita kvalitlnaako

La p€RÇckta konÇEkcio

faBRlklta el plej ionaj svisaj teksaĵoj

Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

PRECIPAJ CENTROJ:

Antwerpen 	 Aalrnoezenierstr. 17
Abdijstr. 57
Anselmostr. 17
Nationalestr. 87

Arlon 	 : Marché-aux-Légumes 16
Brugge 	 : Breldelstr. 8
Brussel 	 : Galerie d'Ixelles 9

Bd. Anspach 194
Eupen 	 Kirchstr. 14
Gent 	 : Brabantdam 25
Herstal 	 : Rue Large Voie 4
Leuven 	 : Bondgenotenlaan 49
Luxembourg : Place de la Gare 67
Roeselare 	 : Ooststr. 124
Tournai 	 : Rue Royale 75
Turnhout 	 : Herentalsstr. 6
Verviers 	 : Pont St. Laurent 2

DRUKK. H. DE BAENE-SERCU. DELAPLACESTRAAT, 3. SINT•KRUIS - TEL. 346.36
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