
KRUELA FRAPO

Frans Schoofs mortis

ID Jar. • N 3 (205) 	 Jara Kotiz-Abono Fr. 30,— Marto 1934

BELGA ESPERANTISTO
Monata Revuo tondita en 1908 ,

t 'I('l/^l 1 ORGANO DE BELGA LIGO ESPERANTISTA
Ali*inta al la Unuiĝo de l.t Relga Perioda Gazetaro

ANONCOJ

HENRI PETIAU
St. Lievenslaan, 60, Gento

Poŝtĉeko de la LIGO:
N•' 1336.67 (Wilrijck)

pnndeg7 estas; la katastrofo trafinta la
ai IN 'nternacian Esperantistaron pro la tiel

morto kit' frapis en plena bonfarto kaj
tri nuknpabla epoko de sia ekzisto nian
'pikon Frans Schoofs
vojo pri tiu terura, kruela okazintaĵo dis-
n Esperantujo kun la efiko de subita ful-

.) kaj konsternis ĉiujn amikojn, ĉiujn sami-
tuttnondajn kiuj konis Lin kaj sciis pri lia
sindonema laborado

i V Htnf o de l' l deo kiu
r ia vivicelo kaj Idealo.
a► ni ĉiuj pensis kut'

() kaj kondolenca sento
4 04 kruele trafita kunulino

«I ^t karulo kaj al lia
n fileto Leono.
nkaŭ konsciis pri
perdo kiu trafis

tbr nin la Belgan
t 	 SUltttt►nclan Mov-

ktts r Frans
dut	 .toema
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min-
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-•Itt In Inbutun 	 roti• Lint Insla] vortoj elparol-

abt I.sa kiintktt attlrrltto, nl I.in ploranta Edzino
ps,o de ĉccstntttnj nmikoj.

efektive, ĉiam (iileir hrl; nitn (Ir sia sindon-
ntc)del$t Edzino, l' Amiko Frans, je profesio

!.trio dr l'Antverpena Asocio de l' malkaraj
kir I 	 deĵoris ĉiumatene. laboregis, jare -

	.itr	 iun po , ttagmezon kaj vesperon kaj eĉ pli
	letttpr	 !.t n, 	 por Esperanto !

I.i vere kunigis en siajn manojn la tutan Belgan
kaj Internacia movadojn kaj en ambaŭ li sin montr-
is homo de devo kaj de bona, profunde pripensita
konsilo.

Kiel junulo Li ekkonatiĝis kun Esperanto pere
de la « Ruĝkoverta Broŝuro » kiun Li tradukis, en la
daŭro de sia Esperantista vivo, en la Flandra lingvo
sur) la titolo u Leerboekje van de internationale
hulptaal Esperanto rí , kiu rapide havis duan el-

donon.
Kiinfondinto de la nun «Reĝa

Esperanto-grupo de Antverpe-
no La Verda Stelo », li fariĝis
ĝia prezidanto kaj kondukis
ĝin, per organizo de multaj
kursoj, de vivplenaj kaj lerte
aranĝitaj kunvenoj kaj festoj
ĝis nekredebla prospereco, kaj
ni memoras ankoraŭ la brilajn
jubileajn festojn okazintajn en
la salonego « Patria », okaze de
la 25a datreveno de la fondo
de tiu societo kaj de la Prezi-
danteco de nia' bedaŭrata
Amiko.

En nacia kampo Schoofs estis
fondinto, kaj de post .la milit-
halto, direktoro de la revuo
« Belga Esperantisto ». Multe
Li laboris por la kreo kaj  la dis-
volviĝo de la Antverpena Po-
lica Grupo kies Honor -Mernbro
Li estis. Antaŭ kelkaj jaroj Li

::?rigis kun diversaj samideanoj la eldonan societon
Belga Esperanto-Instituto » , sur pure komerca

bazo, Societo kiu presis jam tiom da libroj, ĉu pro-
pagandaj, ĉu lernaj, ĉu literaturaj, k. c. Li prezidis
ĝian Administrantaron.

Post la eksiĝo de Sinjoro A. J. Witteryck kiel
Prezidanto de Belga Ligo Esperantista, Schoofs,
duin la kongreso de la Belgaj Esperantistoi en
Mons (Pentekosto 1927) estis montrita kiel lia
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Malsana.

I.a I.onsterniĝo en ĉiuj domoj, kiam la novajo pri
la morto de S-ro Schoofs alvenis, estis ne nur gran-
da. pro la grava rolo, kiun li ludis en ĉiuj niai Es-
perantistaj organizaĵoj ; ĝi sentigis sin speciale
kruele, ĉar viro, en plena matureco, estis forrabita,
en nur kelkaj malmultaj tagoj.
Gis vendredo. nia amiko
ankoraŭ regule dejoris.
Tiun tagon. li tamen pre-
feris resti endome kaj re-
enlitiĝis.

Sabato estas tago, kiam
ofte Esperantistoj havas
okazon viziti lin por la-
boro aŭ aĉeto de libro.
Posttagmeze S-ro Schoofs
tial denove leviĝis kaj
ŝercis pri la malsaneto.
kiu trafis lin.

La nokto de dimanĉo
tamen alportis al nia
amiko pli gravajn dolor-
ojn. Kuracisto estis alvok-
ata meze en la nokto.

Grava tarnen ne jam as-
pektis la situacio.

Dimanĉmatene la do-
lcrego ne haltiĝis. Kurac-
isto kaj operaciisto pri-
diskutis kaj kelkajn hor-
ojn poste S-ro Schoofs
forlasis sian domon, en
kiun li nur estis reven-
onta por la funebra cere-
monio, kiun la amikaro de Antverpeno kaj la tuta
Esperantistaro organizis je lia honoro !

Dimanĉon tagmeze efektive operacio okazis, kaj
apenaŭ 24 horojn poste, malgraŭ ĉiuj zorgoj, mal-
graŭ ĉiuj fervoraj deziresprimoj, la spiritoj forlasis
nian amikon.

Proksimume je la 2a horo posttagmeze S-ro
Schoofs moitis.

Ire AKrttte kaj efike Schoofs partoprenis al la
intrrnnciaj kunvenoj de UEA aŭ instigataj de ĝi
(nome en Locarno) kaj estas laŭ liaj principoj ke
ebliĝi' kaj realiĝis la repaciĝo de UEA kaj de UFE:
Tio estis ja la plej granda kaj plej glora ago de Lia
tuta Esperantista kariero. Ĝi datumas de apenaŭ
kelkaj monatoj.

Kaj nun tiom da multjara sindonemo al -alta
idealo, tiom da laboremo, tiom da lerteco, tiom da
bonkcreco kaj da ĝoja humoro kaj spiriteco, post
nur kvartaga rnortiga malsano, haltis kaj eksilent-
adis en eterna ripozo ! Ni, kun koro vundita kaj
danko plorante, profunde kliniĝas antaŭ tiu bela
vivo, kies fadenon tro frue tranĉis la senkompata
Parkino. I... COGEN.

Rehe jmiĝo.

Ordinare la vorto « rehejmiĝo » enhavas en si ion
agrablan. u Foriri signifas iom morti », diras franca
proverbo. Tial ĉiuj, eĉ post la plej amuzaj vojaĝoĵ,
ŝatas revidi la objektojn karajn, kiuj ĉirkaŭas la
ordinaran ĉiutagan vivon.

Kaj post la multaj vojaĝoj, kiujn la amiko Schoofs
faris por Esperanto, al
konferencoj, al kongresoj.
ni scias, ke li estis ĉiam
kontenta reveni al tiu in-
tima domo, .nun ĵus tute
aranĝita laŭ lia deziro, kaj
co kiu li vivis tiom da fer-
voraj horoj de laboro aŭ
de dolĉa kunesto kun fa-
milianoj kaj esperantistaj
amikoj.

Nia kara S-irio Schc of s
tial ankaŭ decidis. ke ,
post la longa vojaĝo, kiun
ŝia edzo ĵus entreprenis.
li ankaŭ devis reveni en
la domon, ++ reheimiĝi n
en tiuj du salonoj de la
teretaĝo, en kiu tiom
multaj inter ni, pasis tiel
agrablajn horon.
Malfeliĉe la amiko Frans

naŭ Sus, ne plu povis vidi
la ĉirkaŭantajn objektojn.
Inter tiuj ĉi kaj liaj okul-

oj, jam turnitaj al la
Eterno, oficisto] de Fu-
nebra Entrepreno inter -

metis nigrajn vualojn, kiuj tapiŝis la tutajn murojn.
Kiam Merkrede, je la 6a vespere, tiu reveno

okazis, ĉio estis jam preta por la granda adiaŭo de
la posta tago.

La ĉerko estis portita sur la katafalkon.
Super la nigra kovrilo granda Esperanto-flago

estis metita. La verd-blankaj koloroj, ankaŭ tie.
sur tiu funebra Tono, kaj malgraŭ la malĝojo de la
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i»1'-oaojn, klinis antaŭ
1-4 .. tko kaj tiam kon-
heu In domo atendis .

La paroladoj.

tlrka, oni haltigis la procesi-iradon.
Notario Gevers, kiu anstataŭis la maljunan
tui+itan prezidanton de la administrantàro de

\tttwrrpsche Maatschappij voor Goedkoope
n►; , kies Direktanta Sekretario Sinjoro

. Citis, parolis unue.
!lito In altan estimon, kiun ĉiuj administrantoj

ieirto havas por la formortinto, kiu ĉiam
tlain grandajn organiz- kaj decid-kvalitojn.

S-ro Jakob reprezentas la internacian
Esperantistaron.

S-ro Jakob, direktoro de U.E.A., kiu speciale
faris !a vojaĝon de Genève al Antverpeno kaj ĵus
estis alveninta. du horojn antaŭe, tiam, senprepare,
diris al la Amiko Schoofs, la vortojn elkorajn, kiuj
spontane venir sur liajn lipojn.

Li skizis tion, kion faris S-ro Schoofs sur la inter -
nacia kampo. Li momerigis pri la grandaj kvalitoj,
kiajn la formortinto montris en la diversaj okazint-
ajoj de la lasta jaro.

Li konfesis la grandan perdon, kiun la internacia
movado. precipe en tiu kriza kaj reorganiza pe-
riodo, suferas pro tiu teruriga morto.

La Esperanta movado estas kruele trafita.
S-ro _jakob alportis al

la familio Schoofs la
plej sinceran saluton de
ĉiuj direktantoj de la
internaciaj organizaĵoj,
de ĉiuj, kiuj, ekster la
lando, havis rektajn ri-
latojn kun S-ro Schoofs
kaj tiel kapablis estimi
liajn kvalitojn je ilia
ĝusta valoro.

S-ro Cogen nome de
«B. L. E.»

S-ro Cogen, vic-pre-
zidanto de ++ Belga Ligo
Esperantisto », tiam,
nome de tiu ĉi Ligo,
parolis jene :

Kun koro premita de do-

Ligo Esperantista kaj ĝiaj

grupoj plenumi rnalkojegan devon, salutante je la lasta fojo

nian karan Prezidanton, nian karan, bonan, afablan Amikon

Frans Schoofs nin je eterno forlasinta! Kvazaŭ fulmoton-
dro nin trafis tiu terura, neantaŭvidebla novaĵo. Kvar tagoj

apenaŭ sufiĉis por ke la morto triumfu je tiu sanplenega.

fortika rr.turo, haltigu tiun koron batantan por ĉio utila,

nobla, bela kaj honrarna, por ke mutitĝu por ĉiam tiu voĉo,

peranto de spirito tiel vigla, tiel gaja, tiel spritoplena!

Ho =latrro vere kruela, kial vi forrabis de ni tiun Amikon

If}

ouset

.•.^.w kenbla► me Antiko. Sekretario de
*test Ite M►rr1►tentnro dr la Naciaj Societoj,

l.. N•t .1.. L.I•J\ por 11elga 'l'eritorio,  estis la
.j •h lw It/trtnaetnl kongresoj de Esperanto. Ne
a., h errait élnitt oknzintajn post la mondmilito
•b•vel!~I•►Ir kiel oficiala reprezentanto de Belgujo
oeil Li kunInboris al la preparado de la du Inter-

kongresoj okazintaj en Antverpeno : 191 I ,
I n tttganizo de tiu lasta estis vere mirinda

Iti sentis en ĝi la organizon genion de nia kom-
.	 .In ntortinto !
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LA FUNEBRA SEMAJNO

BELGA LIGO ESPERANTISTA
REVA ESP.-GRUPO DE ANTVERPENO

LA VERDA STELO
BELGA ESPERANTO-INSTITUTO

plenumas !a kruelan devon informi vin pri la terura
'ortobato kiu trafis ilin per la neatenclita perdo rlr

SINJORO

FRANS SCHOOFS
edzo de Henriette VAN DEN PUTTE

Sekretario de la Konstanta Reprezentantaro de la
Esperanto-Movado. --- Cefdelegito de la Universala
Esperanto-Asocio, Belga 1 eritorio. - -. Prezidanto de •

la Belga ligo Esperantista. — Fondinto-Prezidanto
de la Reĝa Esperanto-Grupo de Antverpeno « 1_.a
Verda Stelo ». -- - Prezidanto de la Administrantaro
de la Belga Es eranto-Instituto. - Direktoro de la
revuo « Belga Esperantisto ». — Honora membro de
la Antverpena Polica Grupo Esperantista.

kiu naskiĝis en Antverpeno la 22an de Majo 1888
kaj mortis la l2an de Marto 1934, post mallonga
malsano nccesiginta hirurgian operacion.

Ili petas vin ĉeesti la funebran ceremonion kiu
okazos Ĵaïtdon la (San de Marto, je la 10a horo.

Kunveno en la Kleine Hondstraat, I I , Antver-
peno, je la 9.30a horo.

Enterigo en Schoonselhof.

Antverpeno, la l2an de Marto, 1934.
Kleine Hondstraat. II.

rompita. Daŭre

j

LA NACIA KONGRESO 	

.e estruro de Belga Ligo Esperantista kunvenis en Antverpeno la tagon de la enterigo de la
, iunto S -ro Schools, kaj unuanime decidis, ke la nacia Kongreso, kiu devus okazi dum la

,iliaj Tagoj proksimaj, en Spa, ne okazos, pro funebro
sto» anstatatiata per ĝenerala kuhveno de la membraro de « Belga Ligo Esperantista ».

k ttnueno okazos en Bruselo, je dato ankoraü iiksota. Tiu ĉi dato estos sciigata en sekvanta
dr Belga Esperantisto ».
• /taro, dum la sama kunsido, demandis al S-ro f aurnotte, la liga kasisto, preni sur sin

►n de la sekvantaj numeroj de la organo.
,J do sin turnu al li, por ĉiuj komunikoj pri la gazeto (Adreso : 44, A venuo I)e Bruyn,
I'VLRPENO).

lom mi venas. nome de Belga
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Jo .•mw• tiu morto por hi atliktegata Edzino

t» (n juna fileto. k,n apenaŭ ekmarŝis sur tiu
rplenn tero, por la Familio, por la„ tutmonda

motton motiado en kiu Amiko Frans estis tiel agema.

n flelga movado fine kies estro Li estis!

hrotri .da jaroj nia Amiko Frans laboregis tage kaj nokte

por Ia triunifo de la Zamenhofa Ideo kaj Lingvo ! Kiajn klo-

1►otlegoin 1.1 ofte faris por iafoje malgranda sed utila rezultato

nhrigota, por kreigi Esperantistan movadon tie kie ĝi tre :ain

ekzistis, eĉ por pacigi, ho ve, batalantojn ne sufiĉe pacajn 1

Ho jes, bedaürata Amiko Frans, bone vi meriti, je la Ideo,

je Via Ideo, ankaŭ la nia, al kiu vi dediĉis la plej bonan

parton de via tempo kaj de Vi rncrrr !

Antaŭ Via ĉerko, kara Frans. mi venas kun vundita koro.
nome de l' Belgaj Geesperantistoj, profunde kaj emocie kli-

niĝi, e..primi al Vi nian tutkoran dankon por Via dumviva

senĉciâ laborado por ke la Popoloj sin interkomprenu kaj
interarnu iom pli bone kaj pace, diri al Vi nian grandan
ĉagrenon pro Via multe tro frua foriro al alia vivo, adiaŭi ĝis

revido en sferoj pli altaj kaj pli serenaj, diri al Via boua, tiel

kruele trafita Edzino. al Leoneto, al ĉiuj Viaj Gefamilianoj
nian senliman kondolencon kaj partoprenon en ilia funebro

kaj doloro.
Adiaa, bedaŭrata Prezidanto! Se Vi estas forrabita de ni.

ni certigas ke ĉiam Vi vivos en nia memoro kaj en nia danka

koro! Malpeza kaj milda estu al Vi la tero! Adiaŭ,  adicii,

karega Amiko! Ripozu en paco!

I^t►n rulat,t,tn vru*Kun loi „ povo kredi kr nun... li
kti ar ei. tiu eerko. Mi ne povas, kutirriiĝi al la ideo ke ni

neniam !.It, revidos lin. Kaj tamen, se mi vidas vin ĉiujn,
kiuj funcbrc kunvenis por malĝoje saluti lin lastfoje,... rai

devas kredi_
I.a morto forprenis de ni la amikan la plej bonan, la plej

karan, ta plej ŝatindan. Car li estis nobla homo. Malbono
estis de li nekonata. Li povis nur ami kaj helpi. En tempo.
I.:am oni tiom multe parolis pri paco kaj amo inter la homoj.

ii bezoni, nur sekvi la impulson de sia koro por servi al tiuj

altaj idealoj. ne per vanaj vortoj, sed per ĉiuj siaj agoj, per

sia tuta vivo.
En tiu ĉi dolorplena horo. mi ne volas, mi ne kapablus. fari

la historion de tiu ekzempla vivo kiu ĵus estingiĝis. Mi volas

nur malionge ntemorigi kiel ĝi estis tute dediĉita al tiu

homamn rnovado kiu estas ankaŭ al ni tiom kara. 1,a for-

irinto nir is la vicojn de la Esperantistoj jam kiel 18-jara

_unu!o, en 1907, kiam li fondis nian grupon, a La Verda

Stelo Kaj de tiu tempo li restis nesepareble ligita al nia

rnovado. La samideanoj en nia lando, eĉ en la tuta mondo,
sud precipe tri — en Antverpeno —, ne povas pensi al
Esperanto, ai ĝia batalo kaj al ĝiaj progresoj en la lastaj

27 jaroj, sen xe aperas antaŭ. ni la bildo de Frans Schoofs.

Ni, Antverpenaj Esperantistoj, ni ŝuldas al li ĉion. Dum

tiuj plenaj 27 jaroj ' li seninterrompe restis la prezidanto, la

gvida:it.r, la animo de nia grupo. Tiuj, kiuj kiel ni, pli intime

'.-uniahoti.; kun li, tiuj scias kiom li amis ĝin. Ili memoras
kiel, en momentoj kiam li konsciis ke la troa laboro subfosas

lian sanon. kiel li tiam diris ke li ne povas forlasi ĝin. ke  li

ne p0v■t3 vivi sen ĝi. Li vivis por nia grupo, kiun dank'al li iĝis

tiu g lan-lrt kaj tamen tiel vere familia rondo.
La perdo estas por tr La Verda Stelo » des pli kruela.
Sed u silentu pri nia ĉagreno, kaj pensu pri la nekonsoleblaj

edzino kai filo. Antaŭ ilia nedirebla doloro, ni kliniĝas.

La -arnagra.ncla amo, kiun ni sentis kaj sentas por la kara

mortinto. estas .ankaŭ al ili por ĉiam certigita.

Kara Arniko, arnata Prezidanto,

La 5e tl:oinpata morto forrabis vin de ni. Sed, en nia

memoro, en tria koro, vi plu vivas.

Kaj ni ne volas forlasi vin, ne promesante ke vian vivo-

verkon, kiu estas s La Verda Stelo ni resnektplene gardos.

kaj en konkordo kaj harmonio kreskigos laŭ via lumiga ek-

zemplo.

Adieu.

• J&untottr parolas nome de
Itelea Esperanto-Instituto "

Ir.tt► • ^t, . S-ro M. Jaumotte, ad-
le Brl^(a Espranto-lnstituto»,
**lutant() S-ro Schoofs estis.

Il4Iguio terura novaĵo. La

1* 11.1* lando grandan krion de

, iltroj, animoj ĉe animoj
tiu; filoj de sama lando:

• v.-• .k 	 rI knr ajn buŝo, estis ĉiuj
Io pro In bona. forta, honesta honto,

— &or vi amis la reĝon -- iri por
tlalr► lian motiori.
plu laros tr u o pian vojaĝon.
lorpeIis el In mondo de l'vivantoj. Vi
mortis.

nlwlpli multnonibraj, sed tamen ankaü vastaj
1 +t►rrnntrrrtaro, la novajo nuna eksplodigis kaj

+MlrWo. g raridnn krion de doloro.
naine, ŝultroj ĉe ŝultroj, animoj ĉe animoj, ek-
.1s. In filoj kaj la heredantoj de sama ideo, de

sentas hodiaŭ pli bone ol iam, ke ĉiuj ni
1j, kiuj kune ploras la morton de patro, de
•►ta viro, kiu klopodis, ĉiam pli alten konduki

tra ĉiuj mnalFacilaĵoj kaüzitaj parte de la
• nitraciemaj infanoj mem. parte per la in-

:naso.
u►prenas en tiu • ĉi solcna momento, ke nenio
sur vian vojon al la konigo de nia lingvo
.levo sekvi fidele viajn paŝojn.
.prt'iale paroli nome de t, Belga Esperanto-

, s'ai mi scias. ke de ĝia kreo, vi konsideris
• . iwlrr infano via, devos iam iĝi la levilo, kiu

la movadon.

ke ĉiuj kune, en amika laboro, ni
t►iritan. kiel ni transportos sur vian

in monn karan Sinjorinon Schoofs kaj
n , kies vastecon ni ĉiuj nur nun

t+rsr. En dat uw diepbedroefde
, t blijken die voortdurend toe

tr i en overtuigd wezen. dat
hun verdriet begrijpen, daar
n

i,4 I*$S VOJAKo

la vizitantoj povis
la momento por

,ĝite I..t kapoj mal-

I.,1 iIi►go de la Antver-
!ml t. Ia pordo, kliniĝis

irkaû la veturilo sin metas
lil administrantaro de la

oj Jakob, Cogen, Be f-

fejon kaj Jaumotte, nome de la organizajoj en kies
nomo ili parolis, kaj \-'errnandere, delegito de
U.E.A. en Antverpeno.

Sur kuseno, kiun portas oficisto : la du merit-
insignoj, kiuj ĉirkaŭas la oran insignon de la grupo

La Verda Stelo », donacitan al S-ro Schoofs, en
la jaro 1932, okaze de lia 25-jara jubile° de Esper-
anta vivo

Dum unu kilometro, piede, ĉiuj kuniris en la
funebra sekvantaro, en kiu Leoneto unue marŝis. La
familianoj kaj amikoj tiam aŭtornobile daŭrigis la
vojon al la malproksima Tombejo u Schoonselhof  »;
kie, en ĉeesto de multaj, la enterigo okazis, sen
plia ceremonio.

Kaj kiam la tero kovris la ĉerkon de nia mal-
feliĉa amiko, la sennombraj florgarboj formis, super

belan tapiŝon de freŝaj floroj: 1'vlallongdaŭra mo-
numento de rekono kaj dankemo, kiu jam sugestas
la pli daŭran monumenton, kiun la Belga Esper-
antistaro, tr e certe, volos konstrui sur tiu mal-
granda peco da tereno, kiu jam feliĉe estas Esper-
antisto Tero !

Ke ĝi estu dolĉa al vi. Kara Arniko, kiun ni ĉiuj
ploras.

Maur. JAUMOTTE.
s

;t X

Funebra Kunsido de " La Verda Stelo "

Sabaton, la I7an de Marto, la membroj de la
[leĝa Societo u La Verda Stelo » estis kunvokitaj en

Witte Leeuw 	 por speciala kunsido, dum kiu
oni estis memorigonta S-ron Schoofs.

Ce la estrara tablo, la seĝo de la prezidanto estis
kovrita per Esperanta flago kaj nigra vualo.

S-ro Boffejon, en unu vorto, diris la teruran
novajon kaj demandis al ĉiuj unu minuton da si-
lento, dum audiĝis, ludita sur la pianoforto. mal-
rapide kaj mallaŭte, de S-ino Faes: a La Espero ».

S-ro Boffejon tiam rakontis la laborplenan vivon
de la formortinto kaj priparolis liajn grandajn me-
ritojn.

Li demandis al S-ro Jaumotte, ke tiu ĉi volu klo-
podi, rekrei, en tiu ĉi salono, la atmosferon de la
eriteriao, kiun kompreneble multaj, pro profesiaj
devoj, ne kapablis ĉeesti.

Per kelkaj sugestigaj frazoj kaj per la legado de
la elparolitaj vortoj, S-ro Jaumotte tiam komuniigis
ĉiujn en lá sarna penso de muta admiro por la for-
irinta amiko.

Je la fino, alvoko estis farita por la kunmeto de
malgranda kapitalo por la konstruo de monument°
sur la tombo de S-ro Schoofs. ,jam de nun tiu
konstruo estas certa.

S-ino Elworthy-Posenaer tiam legis ankoraŭ arti-
kolon, kiun ŝi verkis la I3an de Marto, tuj kiam ŝi
ekkonis la teruran novaĵon. Ni presas ĉi sube tiun
belan tekston :

FOR!
La Belgoj, ĉiuj Belgoj perdis sian amatan Reĝon.

Apenaŭ tri semajnojn poste, la Belgaj Esperantistoj
duafoje perdis sian Reĝon, sian karan ne-anstataŭ-
eblan Prezidanton. Li esti s la kerno de Esperanto
en Beigujo. Li foririnta, estas kvazaŭ rado sen

S-ro Boffejon aŭdigas la voĉon de
" La Verda Stelo "

Nome de la Reĝa Esperanto-grupo de Antver-
peno ci La Verda Stelo », S-ro H. Boffejon, vic-
prezidanto de la Administrantaro, elparolis la jen-
ajn vortojn :

Frapo de tondro ne povus trafi nin pli subite, nek pli

kruele, ol trafis nin, pasintan lundon, tiu doloriga sciigo pro

kiu ni ĉiuj staras, ankoraŭ nun, tute konsternitaj.
En tiu ĉi momento, mi havas antaŭ miaj okuloj klaran

bildon de mia lasta vizito al nia prezidanto, pasintan sabaton.

Mi aŭdas ankoraŭ liajn flegmajn ŝercojn. Mi vidas ankoraŭ._
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VIZITU BRUGES (BELGUJO )

arta urbo je 15 Kmn. de la Norda Maro
' kaj haltu :

HOTEL DU CORNET D'OR
2, PLACE SIMON STEVIN

Sidejo de la Brua Grupo Esperantista.
Centra situacio je 2 minutoj de la Stacidomo.

Tre komfortaj ĉambroj, bonaj manĝajoj,

bonaj vinoj kaj tre

moderaj prezoj.
Oni parolas Esperanton. Englislr spoken.

:106) S. D.

Por rapide frans f ormi

la .« vortojn )) . en « skribon » ,

por ke la <: pensoj )) i t1 « agoj »

por plej efike uzi vian tempon,

por havigi al vi pli multe da tempo

diktu per la

" D I C TAP HONE"
(Reg. U. S. Pat. Off.)

KAJ DUOBLIGU TIAIVIANIERE

VIAN POVON AKIRI FARITAJOJN

La " DICTAPHONE"
estas aparato plej simpla.

Dokumentiga broŝuro sendata laü peto.

Robert C LA ES E N
C=ENERALA AGENTO

40, rue de Loxum, BRUXELLES

Telefono 11.06.82

193-1

A.AAI I -AI.OS I . – Sekcio de B.L.E. — Kun-
vrnejo Uurgershuis 	 Granda Placo. Ciujaŭde. je
20 h. 30.

BRUC,O. — Bruga Grupo Esperantista ",
Reĝa Societo. — Kunvenejo: v. Oud Brugge >>, ĉiu -

marde 20 h.

BRUSELO. — "Esperantista Brusela Grupo".
— Kunvenejo : u Brasserie du Sac n, Granda Placo.
4, ĉiulunde je la 20.30a h.

LIEGO. — Societo Lieĝa por la Propagande
de Esperanto r), — Kalendaro laŭ la grupoj :

Grupo de Chênée (ĉe F-ino L. Baiwir, Rue des
Grands Prés, 72) : ĉiuvendrede je la 7-a h. vespere.

Grupo de Lie so (en lernejo St. Jean, Pl. Xavier
Neujean), ĵaŭdojn I2-an kaj 26-an de Aprilo, je la
19-a 30 h.

Grupo de Sclessin (ĉe S-ro L. Dechesne. Rue Er-
nest Solvay, I) ĵaŭdon 5-an de Aprilo je la 19 -3 30.

BIBLIOGRAFIO
Verkoj, de kiuj ni ricevas unu ekzemplcron. estas citataj

sub ĉi tiu rubriko. De tiuj, kiujn ni ricevas duekzemplere, ni
publikigas recen:on.

Ciuj verkoj estas haveblaj ĉe Belga Esperanto- Instiruto, Ani.
verpcno. Kleine Hondstraat, 11. rue du Petit Chien; postĉeko
n-ro 1689.58.

RARBRO KAJ ERIKO. Korespondado inter du junaj ge-
esperantistoj — aùstrio kaj svedino. — Alois Schneider—Mag-
da Carlsson. Eldonis 1933: E ld. Soc. Esperanto, Stockholm.
40 pagoj. 13,5 x 20 cm. Prezo: sved. kr. 0,60.

Barbro kaj Eriko » prezentas legolibreton de nova tipo.
Du junaj esperantistoj, aŭstra junulo kaj sveda junulino, ko-
respondis kaj trovis unu ĉe la alia grandan simpation. lii skrib-
as pri siaj landoj, popoloj, familiaj aferoj, kaj fine... Sed ni
ne devas malkovri sekreton. Por kursanoj kaj aliaj studantoj
la libro havas grandan valoron ankaŭ pro tio, ke ĝi montras
kiel oni korespondas kun samidean (in)o en fremda lando.
I .a libro estas ilustrita per bildoj el Aŭstrujo kaj Svedujo.
kaj la kovrilo, speciale desegnita de bone konata artisto,
bonege altiras la atenton.

DIALOGOJ kaj KOMEDIETOJ. Por kursoj kaj grupaj
kunvenoj. Dua kolekto de Einar Dahl. Eldonis 1933: Eldona
Soc. Esperanto, Stockholm. 32 pagoj, 12 x18,5  cm. Prezo:
sved. kr-. 0,50 bros.

Antaŭ unu jaro aperigis la eldonejo kajeron de la sama
aŭtoro kun in titolo  : Dialogoj en Esperanto. 1-a libreto tiel
bone plaĉis al la legantaro, ke ĝi baldaŭ estos elĉerpita. An-
stataü presigi novan eldonon, la aŭtoro verkis novan  aron da
skeĉoj, por ke la grupoj havos pli riĉan elekton. La celo de
la simplaj tentraĵetoj estas, unue : paroligi la grUpanojn, due :

arnuzigi la vizitantojn de grupaj kunvenoj. La skeĉoj postulas
malmulte da aranĝoj, la lingvajo estas tre facila kiel ankaŭ
la enhavo. Kiel moto de la libro oni povus meti : Studo por
ludo. Tio ne malhelpas, ke ankaŭ malnovaj esperantistoj kun
ĝuo legos la lihreton.

DUDEKKVARA (INIVERSLLA KONGRESO DE ESPER-
ANTO (Paris 30 Julio--6 Aŭgusto 1932). Eldonis: 1932 I.C.K.
de la Esperanto -Movado, II, rue du Mont-Blanc, Genève
(Svislando). 134 pakoj, 15,5 x 23 cm. Prezo nemontrita. En-
havas la protokolon kaj la raportojn de la Pariza kon greso.

JARLIBRO de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio.  —
(Esperantista Akademio) 1932-1933. Eldonis: 1933. Esperant-
ista Centra Librejo, 11, rue de Sèvres, Paris (6ème). 32 paĝoj,
11,5x 15, 5 cm. Prezo: Fr. 3,00.
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41111«. R►f $w 004 eitelebS iN h►, na ►wrw n^rrvw^Ir►,
40484484 te+r.M.> »lll. ',Mt ►►nNl 140 'miro ntlr
r! ) f,11►s,w1•1I► e11 !teIi ttit), men la
/Mr11>i, 0101111i. •10r1 KlapiI*. han' tttodern. ntoclrriga
plombe lem ethoofb. N!f cota. irt►r►grbla. Al kiu ni
t èft hOltb•I* n►1n 1.1 ratio I• centra punkto de ĉio.
I ► Immigra la patintr■ on kun  la estanteco. Li estis

1101 r►►alrtoVn 1►i.aaro, kvankam ankoraŭ en la
i►let I►rIA rnattttr( r, de la vivo, preskaŭ en la jun-
gien I Io, krucln sorto ! Tiel forrabinte amatan edz-
•N►, potion, al ln kara edzino, lia nobla kunlaborant-
tnn, n1 In Esperantido, lia fiereco, lia espero, an-
kornu tro juna por anstataŭi la patron. Cu necese
latldi lin, esprimi la vortojn de bedaŭro ? La tuta
r»ondo lin konis, ĉiuj Esperantistoj en la mondo
lin bedaüras. La novuloj, la nesciantoj, ne povas
konscii pri tio, kion li faris por nia movado. La
ilialnovuloj kiel ni, ni ja scias tion. Ni vidis lin en
lui laborejo, antaŭ la multaj, preskaŭ nesupereblaj
taskoj. Ni vidis lin dum la tagoj de kongresorganizo.
Ni vidis lin ĉiam, ĉar estis al li, ke oni ĉion povis
demandi, de li, ke oni pri ĉio povs ricevi respondon.
Li estas for, for la sindona pioniro, la kreinto de
grupoj, la mastro de nia organo, la estro de nia
Instituto, la ĉiam preta helpanto de fremduloj, unu
el la ĉefoj de la internacia organizaĵo. Li estas for,
apenaŭ kvardekkvin jara, en ŝajne plej bona sano,
en la plej bela forto de la vivo, kaj en nia Belga
Esperantista rondo estas granda malplenaĵo.

Kara Sinjoro Schoofs, dankon pro ĉio kion vi
faris por ni, por Esperanto. Ripozu dolĉe  !

Belga Ligo kaj U, E. A.

1__a periodo ĝis kiam la repagintaj membroj de
U. E. A. rajtis elekti premion estis ĵus forpasinta
kaj S-ro Schoofs kaj mi ekkomencis la likvidon de
la kalkulreguligoj kun U.E.A., kiam la terura oka -

zintaĵo, kiun vi konas, subite haltigis tiun laboron.
Mi do demandas al la membraro, bonvolu havi

iom da pacienco.• En la ĵus pasintaj tagoj mi, kun la
bonvolema helpo de Antverpenaj samideanoj, estis
jam prizorginta ĉion kaj haviginta al 1 .. E. A. ĉiujn
necesajn sciigojn.

U. E. A. do baldaŭ povos sendi la premiojn kaj
eventuale la gazeton al tiuj, kiuj ne jam ĉion ricevis.

Maur. JAUMOTTE,
Kasisto de B. L. E.

Grupa Ka'endaro
La numeroj de Aprilo kaj Majo aperos respektive

proks. la 15-an kaj la 30-an de Aprilo. La grupoj
do tuj kaj — por tiu ĉi fojo — rekte al S-ro Jau-
motte sendu la okazontajojn de la sekvontaj se-
majnoj.

ANTVERPENO. — Reĝa Esperanto-Grupo
" La Verda Stelo ". — Kunvenejo ct De Witte
Leeuw r>, Frankrijklei, 4, Avenue de France : ĉiu-
sabate je 20 h. 30.

Ciu sabota kunveno komencigas je la 20 h. 30 per kcar-on-

horo da lingvaj ekzercoj; alia duonhoro estas dediĉita al
parolata ĵurnalo, kiun prezentas ĉiuJoje alia membro.

111,144A I 'tlh.HAN 1151O
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SAMIDEANO CAUS

CApeloi : ĉiaj markoj kaj prezoj
Kasketoj por vojaĝi

Oml>teloj por Sinjorinoj kaj Sinjoroj
mn Innditer r n 1898 	

Vondelstrato, 19, ANTVERPENO

I'W )PAGANDU PER LA RUCA BROSURO, KIU
JAM ESPERANTIGIS MILOJN DA HOMOJ!

(Ekzistas en f landra kaj franco lingvoj)

Prezo: Fr. 0.50. 	 10 Ekzempleroj : Fr. 3.50.

Mendu ĉe BELGA ESPERANTO-lNS'l'1TU O

bogue Générale (le ia Flandre Occidentale
.Soçn't fondl'a en I881

I3RUCO : 56, rue Flamande —
28 agentejoj en Flandrio kaj ĉe la marbordo.

FILIO DE LA

Société Génerale de Belgique
Anonima Societo

starigita laû Reia Dekreto de 28 Aŭgusto 1922
Kapitalo kaj rezervoj: 2 Miliardoj da frankoj

Kun la filiigitaj bankoj en Belgujo:
3 Miliardoj 834 Milionoj da frankoj

Mondeponoj je vido kaj je termo
KREDITMALFERMOJ — DISKONTADO

MONSANCO — BORS-OPERACIOJ
FINANCAJ INFORMOJ — MONKESTOJ

\na nt a

MENDU VIAJN LIBROJN CE
BELGA ESPERAN 10-INSTITUCO, K. S.

Poŝtĉeko 1689.58 	 ANTVERPENO

REL GUJOOSTENI)O

L.avmaŝinoj « JOHN ,»

Funkcias per gaso aŭ karbo

.Viembroj de

Belga Ligo Esperantista ĝuas rabatoo

RADIO
DISKOJ

GRAMOFONOJ

LA VOĈO
DE SIA MASTRO

La Marko
tutmonde konata
pro la perfekteco

de siaj produktoj

BOLSIUS
Korte Koepoortstr.,11

ANTVERPENO
Firmo fondita en 1828

C.IUJ MASTRUMAJ ILOJ

Daŭre brulant-tj fornoj t< JAN JAARSMA »

Kuirejaj fornoj 	 ..

HOMANN kaj KUPPERBUSCH
Ciuspecaj Inf anveturiloj

Belga Manufakturo
de Industriaj Produktoj

Societo anonima (Fondita en 1872)

18, Rue Neuve, 18
LEDEBERG-APUD-GENTO

Telegrafadreso : " PERFECTA " GENT

Telefono : 635

Dozitaj analiziloj por la uzado de la industriaj akvoj

I-.ogika purigo per purigaj aparatoj aii en kaldronegoj

kun aŭ sen aparatoj.

Senpera importado de industriaj oleoj kaj grasoj.

Stupo. Kauĉuko. Klapoj. Rimenoj.

Kotonrestaĵoj por purigi maŝinojn.

HOTEL VROOME
20. BULVARDO ROGIEb. . I1 L. 37

RENDEVUO DE L4 ESPERAN 1 /S lOJ

Por tre a grabla restado dura somero elektu:

HOTEL. PENSION PASTEUR
Av. Jules de Trooz, BLANKENBERGHE. Tel. 475

Situacio je 2 minutoj de la Stacidomo,
Marbordo, Kazino, Pier. — Moderna instalaĵo.
Komfortaj ĉambroj, varma kaj malvarma akvo.

Tre bonaj manĝaĵoj kaj vinoj. MODERAJ PREZOJ.

Oni korespondas kaj poralas Esperante, France,

Flandre kaj Angle.

Presejo dr: BELGA ESPERANTO-INSTITUI'O, Koopera Soc., Kleine Hondstraat 1I. ANTVERPENO.
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