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De  ?'  iechtig~~e flag 
uit 1n kanten van het land via- 

re i ŝ{ d  ge{  I '~tnen. Zij kwamen 
groepen 

mor oiri 14 uur bijeen in «De Witte gens 	W« Cen plechtige zitting ter Leeuw» • 	
c r r con eszíttin vervanging 	gr 	g gehouden h 
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werd. 
Aan he 

men de hel 
den Bond 
schatbewa 
gevaardigd, 
tovereenig: 
afgevaar i 
voor  Londe 

De  heer  d  Jgen opende de zitting  met 
e~Ti tai;j,,  •• .an de  nagedachtenis  van 
Koning AI  eet, aan die van Frans 
Schoo s en van de gebroeders Zamen-
hof. Na de ontroerde stilte,waarin deze 

Het Congres van den Belgischen 

Esperanto-bond, dat moest plaats heb-

ben met Sinksen, werd destijds ten tee-

ken 

 
dear de Bond 

ken van rouw uitgesteld, 	 _ 
too gevoelig getroffen werd ddoorset 

ver 
lies van zijn voorzitter, ier 

Op initiatief 
van de Antwerpsche 

groep. de koninklidile «La Verda Stelo» 
en dank zij den milden steun van tal-

rijke Esperantisten, die aan hun voor-

zitter een laatsten blijk van w d e 

ring schenken wilden, werden op so  

	

de 	n oprichting van 
Id verzameld 

	

 een monument 
d 	

op 

het graf van den betreurden afgestor- 

Uree_ hadden plaats gene-
n Cogen, d.d. voorzitter van 
etiau, secretaris; Jaumotte, 
er; De Ketelaere, hoofdaf-
er Internationale Esperan-
voor België:Muy Thomas, 

e dier zelfde vereeniging 

woorden aanhoord werden deelde hij 
mede, dat de Koning aan den Bond wel 
de eer heeft willen aandoen het eere- 
voorzitterschap dat hij reads als Hertog 
van Brabant aanvaard had, voort te 
blijven bekleeden 

De secretaris en de schatbewaarder 
brachten achtereenvolgens verslag uit 
over de werkzaamheden van het afge-
loopen jaar en de heer De Ketelaere 
schetste den huldigen toestand der in-
ternationale beweging. 

Tot slot werden verschillende punten 
van inwendige orde besproken. 

De talrijke deelnemers gingen daarna 
naar het hotel «Roi Albert», waar een 
gezamenlijk middagmaal genuttigd werd. 
Een toast op den Koning en de Konink- 
lijke familie werd door den heer Cogen 
ingesteld, die eveneens iczhig gal van 
van een telegram van gehechtheid, dat 
aan den Koning verzonden werd. 

vene. 
Er werd dan besloten van den dag, der 

jnlluldiging van dit ntonüment; een. Es-' 

perantodag te maken. Die plechtigheden 
hadden Zondag plaats. 
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