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Î ^n a4llonoln por s:erêi la Iteĝinon kaj poste la
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Estis la 11-a tre precize, kiam granda silento
fariĝis en lui salonego : La Reĝo !

La delegacio unue eniris la salonon kaj la
eniro de la Reĝo estis salutata per tondra
aplaŭdo.

Post kiam la Reĝo estis salutinta  la Reĝinon,
la Princojn, la ambasadorojn, la  diplomatojn kaj

la tutan kunvenon, la Reĝo
supreniris la ŝtupojn de la
Tronc).

Tiam starante, la Reĝo
diris en ambaŭ lingvoj fran-
ca kaj flandra la ĵurfor-
rnulon :

« Je jure d'observer la
Constitution et les Lois du
Peuple belge, de maintenir
l'indépendance nationale et
l'intégrité du territoire ».

« Ik zweer de Grondwet
en de -wetten van het Bel-
gische Volk na te leven, de
nationale onafhankelijk-
heid, alsmede de onge-
schondenheid van het
Grondgebied te handha-
ven ».

(Mi juras observi la
Konstitucion kaj la. leĝojn
de la Belga Popolo, daŭri-
gi la nacian sendependecon
kaj la tutecon de la Teri-
torio) .
Post kiam ĉiuj estis aplaŭ-

dintaj la novan reĝon, tiu ĉi,
sidiĝinte, legis, denove en ambaŭ lingvoj, jenan
paroladan :

Parolado de Reĝo Leopoldo.
(Traduko de Frans Schoofs) .

Sinjorinoj, Sinjoroj,
Mi kaŝas al mi nek la vastecon, nek la grave-

con de la respondecoj, kiujn mi prenas sur min,
je, la momento kiam mi, kruele suferanta pro
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ert►t, 1, ,fuiNir q►►)ttta.
rr$•na it prunti ion kiu,
R * interkt►nsrnton pri

pranu ka) la Naelo.
facilajn Ilgitajn al tiu

	1^,►► 	, ►ntnnke, mi agos nur
	I a► :e . 	 de' 	i tri grandaj antaŭuloj.
	la	 I 	 ili fortike starigis, la
	WWiga I1it►n 	 ie la servo de la Nacio. Ilia
	Attnu Volu + 	t ►ut► neniam forgesi.

l lr la loti 4ie la inonarhio ĝia signo ĉiam
datl* I►a Of.1 uct►at sintlono al  la komunaj interesoj
do hi l.and.). ri estis la konstanta zorgo kaj k
vido ik' nliat l'atro. tiuj Belgoj komprenas la
bonfaroin kitijit naskas tia kunlaboro de la Na-
tttiu kul giaj Reĝoj. Tio klarigas la propr•amo-
vajn katj tinuatiimajn atestojn de alligeco, kiuj
►la iuj flankoj  supreniris ĉirkaŭ ni.

Ni esl) r imas al la Nacio mian profundan dan-
kenton pro la universala kaj senantaŭa honorigo
iktlidita al la memoro de la bedaŭrata Reĝo, mia
l'aatro kaj en tiuj ĉi danksentoj partoprenas mia
t reaunataa Patrino, kies senlima aflikto ĉerpas
karan konsolon en la plorado de tuta popolo.

El la eksterlando venis al mi sennombraj
kondolencoj. Je la nomo de mia Lando, mi kore
dankas ĉiujn, kiuj pensis al ni, kaj unuavice la
Suverenojn kaj Landestrojn, kiuj, per sia per-
sona ĉeesto aŭ per altaŭtoritataj reprezentan-
to,), havis la delikatan penson, aliĝi al nia nacia
funebro.

Aparte tuŝis nin la partopreno, ĉe la Reĝa eri-
tombiga soleno, de la bravaj ter- kaj mararmeoj
el Francujo kaj Granda Britujo. Ĝi memorigas
kaj plifortigas la noblan fratecon, kiu naskiĝis
en neforgeseblaj tagoj de doloro kaj gloro.

Titi memorigo elvokas la bildon de la heroa
Estro de niaj propraj, heroaj soldatoj, dank' al
kiuj ni restis ni mem. La mortinta Reĝo dediĉis
al siaj kunarmeanoj, inter kiuj mi mem vivis,
sian plej profundan simpation. Ili estu certiga-
taj miaflanke pri la sama korinklino, kiun mi
vastigas super la nuna armeo, kiu ĉiam trovos
en mi gvidanton sindonan kaj decideman.

La institucioj, kiujn donacis al ni la Funda-
menta leĝo, kaj kiuj trapasis elprovadon pli ol
centjaran, estas sufiĉe larĝaj kaj flekseblaj por
alkonformigi sin laŭorde kaj laüleĝe, al la ŝanĝe-
blaj bezonoj de la tempo.

La Reĝo havis pri tio la profundan konvinkon
kaj mi mem, laŭ lia ekzemplo, same intense tion
sentas.

La socia paco estis inter liaj plej urĝaj zor-
goj. tio devas esti farata por efektivigi tiun
pacon per . la akordigo de la interesoj kaj per la
unuigo de la koroj.

La tasko de la registaro estas malfacila en la
krizotempo, kiun ni travivas. La malhelpoj inul-
tobliĝas sur la vojo de la interŝangoj inter la
popoloj. Je pli ol unu okazo, la mortinta Suvere-
no montris la minacantan danĝeron kaj esprimis
sian timon. Mian plej viglan subtenon mi donos
al la klopodoj, kiuj celas konservi la Tutecon de
nia tero, revivigi la laboron, la industrion kaj la

konteivon, kaj kiuj helpos nin eliri el le penplena
altuacio kiu trafas tiel peze la mezrangajn kla-
sojn kaj la laboristojn.

1)e multaj jaroj mi speciale dediĉis min ahla
studo de la kolonia,j problemoj. Kiel tion tiel
bone komprenis la genia Suvereno, al kiu ni dan-
kas la Kongolandon, la solvoj, kiujn atendas
tiuj problemoj, estas intime ligitaj al la grau-
deco de la Patrujo. [li daŭre kaptas mian
ateston.

La intelektaj kaj moralaj fortoj fruktigas la
disvolviĝon de popolo.

Neniam la Reĝo ĉesis stimuli la entreprenojn,
kiuj celis naski kaj plivastigi la fonton de kreado
kaj la spiriton de sinofero. La arda entuziasmo,
kiu instigis la starigon de la Nacia Kapitalo por
sciencaj ekzamenoj respondis al unu el liaj plej
belaj iniciatoj.

Mia plej arda deziro, ankaŭ en tiu fako, estas,
sekvi liajn lumoplenajn direktivojn.

La sendependeco k j la netuŝebleco de la
teritorio estas nedisigeblaj de la nacia unueco.
Belgujo nedividebla kaj sendependa estas histo-
ria faktoro de la Eŭropa ekvilibro.

La konkordo liaj la unueco, tiel forte espri-
mataj en la nuna momento, permesas al mi,
nutri pri tio la plej kuraĝiga •jn esperojn por la
tempoj estanta kaj estonta.

Belgujo ne ĉesos kunlabori al la organizo de
la paco, kiu estas daürigata en honoro kaj rajto
per la alproksimiĝo inter ĉiuj popoloj.

Ĝi restas ankaŭ firme preta por ĉiuj oferoj
necesaj al la defendo de sia teritorio kaj de siaj
pr•ivilegioj.

Sinjor•inoj, Sinjoroj,

Mi donas min tuta al Belgujo. La Reĝino hel-
pos min el sia tuta koro en la amo al la Patrujo.

Povu la dia Providenco min helpi.
Mia plej arda deziro estas, kunlabori por ke

Belgujo, kiu glore travivis tiom da sortobatoj,
feliĉe iru al sia destino de progreso, grandeco
kaj prospero.

QUO VADIS,
BELGA ESPERANTO-INSTITUTO ?

S-ro Schoofs estis la Administranto-Prezidan-
to de la Koopera Societo « Belga Esperanto-
Instituto ». Lia laboremo estis tiel granda, ke
por multaj fremdaj kaj eĉ Belgaj amikoj la
« Instituto » kaj S-ro Schoofs estis nur unu in-
dividueco.

Tial, multaj amikoj jam skribe aŭ buŝe de-
mandis al estraranoj de la Ligo, kio okazos nun
pri « Belga Esperanto-Instituto » kaj ĝia vend-
l:aj presfako.

La respondo estas simpla :
S-ro Schoofs, dum longa tempo, faris efektive

la plej grandan parton de la laboro. Li estis
tamen mirinde helpata de sia edzino S-ino
Schoofs.

	Nil  1► ►r►•. 	 $l 	 i 	 , ,lests daŭrigi siarilate
4 4104014b, klus► s. l ss . pot' la Instituto. Do la
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^w fi^, l^w• 	 mitas ►) konsistas el kvin
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^►< Ho.INI• ^die ris lia lai)oreino por pri-
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► f 	',tertio tir A►a p►rxi1I;Int►►, ili tamen
I«' sli►►1 ri l$ alteepti , preni sur sin,
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t. * 1mn) 1t1:i:t•$ jus nu gis la 31 an de
Id t‘teltini$tr$lltare, dtic•idis, kapti la

ifflersln tera kunsido de la akciu-
sitl (a kanelidiitvoijii de  diversaj

kiuj kiel adntiltistrantoj tre cer•-
lal►ortan en hi funkciigo de « Bel-

boititub,

A la Legantoj.

le I.iges+traro dum dua speciala kunsido, oka-
ta IA aatítaŭpaskan Jaŭdon, plie esploris la

tuaeio t kreitan per la subita morto de S-ro
libehtborm

^11 pvtis S-ron Cogen, 1-an vic-prezidanton,
rankr i i k lei prezidanto ĝis la normala reelekto

.t h I.iis'ntraro, t.e. en la unua Komitata Kitn-
s#hb►, kiu okazos post la ĝenerala jara kunveno
el * , iq metn1►roj.

11111artnke ĝi demandis al S-ro Jaumotte, kiu
puai. la morto de S-ro Schoofs tuj akceptis pro -
vi dírekti la revuon, tion nun definitive
fari, 8- re► .Jaumotte do de Proksima numero estas

Direktoro de nia organo al kiu ĉiu sin turnu
t aferoj tiurilate.
ttil eemandis al S-ro Morr•is De Ketelaere,

ts'nrt raat, 25, anstataŭi S-ion Schoofs, en
funkcio de ĉefdelegito de U.E.A. por Bel-

), Anstataŭanto de S-ro De Ketelaere, estos
►Hector Boffejon. (ambaŭ Antverpeno).

l.luestraro ankaŭ fiksis la daton de la Ko-
ta hunsido, kiu antaŭiros la ĝeneralan

tsrl► ► e'nkonton.
komitatanoj kunvenos en « Brasserie du

a, tiraat►da Placo, la 29an de Aprilo, je la
bon► matene.
)`agordo de tiu ĉi kunveno estas jena :
'tria n' Laüdo Frans Schoofs;

tI$*rie► tie 13elga Ligo Esperantista;
saltonta laboro;
firnu ► (le la elektoj U. E. A.;
tualat partopreno en Ekspozicio Bruselo

a•
fait.) opiniis, ke ĉar la Kongreso

411eiatii nur per ĝenerala kunsido de la
e• etlltiti necese konservi, por tiu ĉi

011.4IA daton de Pentekosto. Ĝi do okazos
14 I r 	 June,

Tiel do ni povas garantii jam de nun, ke ĉiu
letero, pri kia ajn temo, kiu alvenos, ricevos
tujan respondon kaj tujan aranĝon.

Rilate al la aferoj de la pasinteco, kiuj ne jam
tute estis aranĝitaj, la Administrantaro sin oku_
pas, por trovi kontentigan solvon.

Ke do neniu dubu pri nia financa organizaĵo.
S-ro Schoofs ĉiam vidis en ĝi la levilon, kiu
devas ebligi ĉiuspeca,jn realigojn.

Ni konservu tiun ideon de li. Ni ĉiuj helpu
per suk'skribo, per mendoj, per kuraĝigoj, per
laboro, por ke tiu organismo povu ankoraŭ efek-
tivigi multajn planojn, en kiuj « Belga Ligo
Esperantisto » marŝas, manoj en manoj, kun la
gvidantoj de B. E. I.

La Administranto-Delegito,
Matir. JAUMOTTE.

La Tagordo estos komunikata, en sekvanta
numero de nia revuo. La Grupoj intertempe
ekzamenu kiuj punktoj devos esti pripar•o-
lataj kaj komuniku ilin al nia Ĝenerala Sekre-
tario, S-ro Pétiau.

B. L.
*

Alvoko.

Je la momento kiam mi reprenas la eldonon,
nome de « Belga Ligo Esperantista » de la nacia
organo, mia firma volo estas, ke la monata bul-
teno regule aperu, je la fino de ĉiu monato, kun
la informoj pri la tuj sekvanta.

La efektivigo de tiu ĉi volo grandparte depen-
das de mi.

Mi volas tamen havi kun niaj legantoj, kaj
speciale kun la legantoj, kiuj, iamaniere, ankaŭ
estas kunlaborantoj, amikan interparoladon.

Ili ankaŭ devas helpi por ke tiu reguleco estu
ebla.

La nura rimedo estas, ke ili faciligu la taskon
de la eldonanto.

Kiom da fojoj ekzemple mi aŭdis nian bedaŭ-
ratan S-ron Schoofs plendi pri la fakto, ke li
devis rekopii aŭ rekopiigi tekstojn manskri-
bitajn.

Mi kompreneble ne intencas diri, ke mi ne
presos tiajn tekstojn. Sed mi tamen volas aten-
tigi pri la fakto, ke en tiu ĉi tempo, kiam estas
skribmaŝinoj en la plej malgrandaj komunumoj,
devas esti pli facile por korespondanto, trovi unu
amikon, kiu rekopios 20 ĝis 30 liniojn por ple-
Zurigi lin, ol por la direktoro de B. E. trovi unu
viktimon, kiu bonvolos rekopii la tekston de
tuta numero.

Faru do vian plej grandan eblon, por ke ĉiuj
tekstoj estu zorge maŝinski-ibitaj.

Al tio mi aldonos : neniam skribu sur la du
flankoj de folio, tekston enpresotan, kaj elektu

BELGA KRONIKO
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a►=ita e ►►,attlr► 	 I 	 Iit►►,r► a lionterrs for-
►i t 	 ► lidileb Ki*►. stttpt(Y vlati takr t)» ■ , ►t for
p 444. , tit 	 *b. 	 « impreson; tie, estas :
00 rtJ1Mm IM al la dIraktoro. en letera fotino, atf^

M+ n. llitu)h II devoir artikolforane I►rilab +ri.
:m 	 ottftt'rtar, *en i►'t►•ru :tu nur ,kua► du

*4w11rlj I oji ► iet Nttl+ttkrll►o.

%nkatl ttrn■a ttferc► t'st:ts, ke vi ne I)ritraktu
•ft lftta i$terO nierojn aranĝotajn de diversaj
iwre►nc►i, ekt unu Prt•sopo sin okupas pri diver-
4ta.j atam). skril►u la diversajn demandojn sur
.i moto folietnj, tiel ke ĉiu el ili trovu sian Opor-
nnac ft lokon en aparta foliaro.

1V`ins, se via litero aŭ karto ne demandas kla-
rigo n, ett^d nur rilatas al alsendo de gazeto aŭ,
do Ii1►I•n, aLi nur enhavas informon, ne atendu
tin,►t respoa►ti-leteron.

Verni kaj tute komercaj firmoj ja respondas,
I ,
 nur por diri, ke ili ricevis vian leteron, sed

nt clt•t►i:tndu tiom de la propagaildistoj, kiuj
oferas grandan parton de sia tempo por 'Espe-
ranto.

.Ien karaj geamikoj, kelkaj konsiloj, kiujn La
l'ttlisse mem estus povinta doni. Sed pripensu
ke, en la ordinara vivo, ni ĉiuj ofte forgesas,
4bt;ti tiel logikaj, kiel tiu glora heroo.

Ne ridu, sed sekvu la konsilojn.
Tiu, kiu estos unuavice danka al vi pro tio,

ubskribas.
Maur. JAUMOTTE.

Grupa Kalendaro
La numero de Majo aperos antaŭ la 30-a de

Aprilo. La grupoj do tuj al S-ro Ĵaumotte sendu la
okazontaĵojn de la sekvontaj semajnoj.

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

Ciu sabata kunveno komenciĝas je la 20 h. 30 per kvaron-

horo da lingvaj ekzercoj; alia duonhoro estas dediĉata al

parolata ĵurnalo, kiun prezentas ĉiuf oje alia membro.
7 Aprilo : simpla kunveno de la membroj (funebra

periodo) .
14 Aprilo : simpla kunveno de la membroj (funebra

periodo).
21 Aprilo : ĝenerala kunveno: elekto de la delegito kaj

de la vic-delegitoj ♦ de U.E.A. (laü nova internacia
statuto) - elekto de administrantoj kaj komisaroj.

28 Aprilo : eventrala dua ĝenerala kunveno : elekto de
administrantoj kaj komisaroj (deviga laŭ statutoj, se ne
la duono de la membroj partoprenis la unuan tiucele
kunvokitan kunvenon) .

2 Majo : kunveno de la ĝenerala estraro (admi-
nistrantoi kaj komisaroj).

AALST-ALOST. — Sekcio de B.L.E. — Kun-
venejo « Burgershuis », Granda Placo. Ciuĵaŭde, je
20 h. 30.

BRU IO. — " Bruĝa Grupo Esperantista ",
Reĝa Societo. — Kunvenejo: « Oud Brugge », ĉiu-
marde 20 h.

10 Aprilo : Priparolado de F-ino Suzanne Van den
Berghe, pri : « Pentrarto » (Prez.: S-ino M. Algrain ).

17 Aprilo : Supera Kurso, 8-a leciono. (Prez. F-ino Y.
Thooris).

24 Aprilo : Konkursoj. (Prez. F-ino M. J. Van den
Berghe).

Belga Ligo kaj U. E. A.

Belga Ligo, pere de siaj grupoj iĝis, por la
Belga Teritorio la kasisto de U.E.A. Tio signi-
fas, ke ĉiuj membroj de lokaj grupoj, kiuj sam-
tempe estas membroj de U.E.A., nun pagas la
du kotizojn al la kasisto de sia grupo. Aliflanke
la membroj de tiuj grupoj, kiuj ne pagas spe-
cialan kotizon al U.E.A., tamen estas de nun
simplaj membroj de tiu ĉi lasta organizaĵo.

Pro tio en landoj, kiel la niaj, estas la Li-
gestraro kaj — en la komunumoj kie estas Ligaj
grupoj — la lokaj grupoj, kiuj elektas, de nun,
la delegitojn de U.E.A.

La estraro de la sekcioj de Belga Ligo do, kiel
eble plej baldaŭ, kunvenigos sian membraron,
por elekti la delegitojn kaj vic-delegitojn.

Ili sciigu poste al la Liga Sekretario, — antaŭ
la 27a de Aprilo —, la nomojn de la elektitoj.

La Komitato de Belga Ligo, dum la kunsido
de la Komitato, tiam konfirmos tiujn elektojn.

Ni memorigas ke la kotizoj por U.E.A. estas:
Fr. 16 por M. J. (t.e. : membro kun jarlibro) ;
Fr. 40 por M. A. (membro-abonanto, do kun la
revuo « Esperanto ») kaj Fr. 175, por M . S.
(membro-subtenanto) .

La membroj de Belga Ligo aŭ de Liga grupo
do likvidu per unu transpago ambaŭ kotizojn,
se ili ĝis nun estis jam aliĝintaj al U.E.A.

Ni instigas ĉiujn membrojn de Belga Ligo ne
kontentiĝi .pri la simpla membreco de U.E.A..

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

l'rcgramo por la monato Aprilo.
Lundon, la 9an : S-ro Jasobsohn prezidos.
Lundon, la 16an : F-ino Obozinskr pr e: fido ;.
Lundon, la 23an: S-ro Swinne prezidos.
Lundon, la 34an: F-ino La Haye prezidos.
LIECO. — « Societo Lieĝa por la Propagando

de Esperanto ». — Kalendaro laŭ la grupoj :
Grupo de Chênée (ĉe F-ino L. Baiwir, Rue des

Grands Prés, 72) : êiuvendrede je la 7-a h. vespere.
Grupo de Lieĝo (en lernejo St. Jean, Pl. Xavier

Neujean) , )aŭdojn 12-an kaj 26-an de Aprilo, je la
19-a 30 h.

Grupo de Sciessin (ĉe S-ro L. Dechesne, Rue Er-
nest Solvay, 1),

Grupaj Raportoj
LIEGO. — Societo Lieĝa por la Propagando de

Esperanto. — La morgaŭan tagon de nia ĝenerala kun-
veno, nia amiko, S-ro Devillez, sukcesis, post personaj
klopodoj, fari en la Lieĝa Rotary-Klubo paroladon pri
Esperanto. La personoj, kiuj êeestis tiun kunsidon, tre
interesiĝi_ je la problemo pri helplingvo Esperanto kaj
invitis nian samideanon, krei kurson en la klubo mern.
S-ro Devillez kompreneble ne preterlasis tiel belan
okazon kaj komence de marto, li malfermis la deziritan
kurson kiu, laü la unuaj sciigoj, ŝajnas esti trafinta
bonan sukceson.

La 1 -an kaj 8-an de marto okazis la kr_timaj parolad-
kunvenoj en la grupoj. La 15-an, pro neatendita morto
de nia bedaŭrata Prezidanto, S-ro Schoofs, kunsido  ne
okazis kiel signo de funebro. La 25-an kunvenis la
komitato por pristudi la estontain organizaĵojn kaj nome
la kursfinajn ekzamenojn.

Cu la o Marserpento » ekzistas?

idon$N ke en la Loch Ness. en Skotlando, troviĝas
, Lt strnttgtt monstro, kaj denove la demando o. eu
rna►aertwutoj ekzistas ? » venis el multaj buŝoj.

kvankam jam multaj personoj pretendis ke
MMie . I' I+ftaj la monstron, nek la granda publiko,
ek In acienculoj volas kredi tion.

I la 	 iomete sciencan priskribon ni trovas
1 1* . rko de Olaus Magnus, episkopo en Upsala:

6e.► in de gentibus septentrionnlibus o
ï'aat ►rtaristoj, kiuj regule ŝipveturas sur la for-

n►►u►oj, rakontas sammaniere bd miriga fakto.
ili, irooaĝas inter la rifoj kaj en la grotoj de la

,.lo, ia serpentego, longa je 200 f utoj kaj
È. 2lt Putoj ; ĝi nur elfras sian restadejon por
ti 1 , ouidojn, bouinojn kaj porkojn. Aliflanke,
►Ne en la akvo, ĝi eĉ manĝegas sepiojn. »
1r il skribas :

borrt delonge dubis pri la ekzisto de mar-
rrcl multaj rnaristoj, kiuj estas ĉiuj tre
Ligis min pri ĝia ekzisto, kiun eĉ ne unu

akontoj troviĝas ai korùŭ :
I. la besto kuŝis laŭlone de la norvega
4rti kredis ke ĝi estis simpla rifo ĉar ĝi

-:orito per rnarherbo. Oni metis altaronapi eilmuigia 1)iservon : la besto ne movetis
M Io /ino, kiam ĉiuj pers-.noi estis ree sur

powlaperis kun la altaro kaj ĝiaj ak-

'iMr,ü:t r,Hahw ► nli,cj personoj paroli s pri la besto:
f r+ t+ t fc+'el re de la « Avalanche » vidis du

In memoriam Frans Schoofs
F;f► la 	 de a itelga Ksperantis-

l:► •, ni lacan utt , 	 ►► pri la fakto, ke, dum la
tttnel►rat kunsido tia • I.s 	 V'erdit Stelo », oni
rt►nrivJ nula► Itatun te►r forma annlgrundan kapita-

kttt Ik+c t►ar►ttcai 1,,,notrui ►ttoa►t►tt►enton sur la
ltitr+►ia^ ,ly ,otc fc►r►►►4►rtlnta amiko S-ro Schoofs.

Iam diri*, ica de nun (hi konstruo estas
u1a
^+A _ ++►► 	 oft►, deka t ►►n mideanoj enskri-t 	5 ►► 	 lei, al klu oni .aldonu ankoraü

tie I00, fí(t frankoj, k.c.
tlt' 	 (,al \t^rda Stelo » kaj,

rupoi de I ►eIgujo, kiuj deziras
►r malgranda donaco al la efek-
rtto Povas se,uli monon al Poŝt-
, .I11 de S-ro .laumotte.**»

tF tr►trto lui la belega ceremonio de la
al 	 $.I. ) Schoofs, la raportisto citis nur

jh rvprezentantojn, kiuj parolis nome
• .t I organizajoj.

•Innien volas nun aldoni kelkajn pliajn de-
^1►+ t'rl In kondolenc-esprimoj, kiuj venis de

,.l i
• r I

ĉiu flanko.
Inter tiuj, kiuj ĉeestis• la cereinonion, venis

speciale el diversaj urboj de Belgujo : F-ino
Thooris (Bruĝo), G-roj Kempeneers; S-ino
Staes kaj filino ; S-ro,j Bas, Castel, Opal (Bruse-
lo) ; Leflot (Liero) ; Cogen (Ninove) ; S-ro
Dechesne (Sciessin) ; G-roj Herion (Verviers).
S-ro Pétiau nur kapablis viziti S-finon Schoofs
posttagmeze.

Ni ankaŭ jam parolis pri la granda florama-
so, kiu ĉirkaŭis la ĉerkon. Ni ne intencas nomi
tie ĉi ĉiujn ensendintojn. Ni tamen volas citi la
grandajn kronojn kaj garbojn de U.E.A. de
« Belga Ligo Esperantista », de « Belga Espe-
ranto-Instituto », de la Reĝa Grupo de Antver-
peno « La Verda Stelo », de la Reĝa Bruĝa Gru-
po Esperantista, de la Brusela Grupo Esperan-
tista,, de la « Flancirema Grupo Esperantista »
kaj de la diversaj estraranoj de la Ligo, admi-
nistrantoj de B.E.I. kaj gvidantoj de « Verda
Stelo ».

Pri la gazetaraj artikoloj ni diros kelkajn
vortojn en sekvanta numero, ĉar la plimulto ne
jam aperis aŭ ne jam alvenis.

LITERATURO
tiajn rnonstrojn kaj laŭ li ili estis longai je 200
metroj.

--- En 1746, Laurent cie Ferry « renkontis » la
beston en la norvegaj maroj.

— En 1817 oni vidis ĝin en la ĉirkaŭaĵo de Gicr.-
cester (Usono) .

— En 1848, la anaro de la angla rnilitŝipo « Dea-
dalus » vidis de tre proksime, 22 jardojn longan
marserpenton, laŭlonge de la Afrika marbordo.

— En 1875 la ŝipestro Drevar pretendis, ke li
estis vidinta, la 8an de Julio 1875a, batalon inter
marserpentego (160 futa) kaj baleno.

— En 1877 ĝi preternaĝis la reĝan jaĥton u Os-
horne >'.

— En 1892 la nederlanda scienculo Ouderrans
aŭ Ou.dermans konigis sian opinion : laCi li la feno-
mena besto estis s Megophias

— En 1893 oni vidis ekzemtlerojn en Afriko,
Aŭstralio kaj en Brazilio.

— En 1898 la ŝipleütenanto Lagresille vidis
strangan marloĝanton en la golfo de Along ; laŭ lia
priskribo, ĝi aspektis pli malpli ki -1 serpento.

— Poste ankoraŭ pluraj personoj skribis pri ĝi,
vidis aŭ kredis vidi ĝin ; Jean Richepin eĉ dediĉis
al ĝi parton de siaj e Marpoemoj „ kaj nun en nia
20a jarcento aperas iu besto, eble nepo de la feno-
mena serpento, en la Skotlanda « Loch Ness ».

— Tiu ĉi temo nune interesas multajn personojn
sed ankoraŭ pli multaj rikanas nekredemo kaj mi
finas per alia demando, kiun mi tre ŝatus vidi res-
pondita en iu sekvonta numero : e Kial estus ne-
eble ke la marserpentego ekzistas ? ».

Tradukis el diversaj notoj kaj revuoj :
Henri SIELENS.
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378, Av. Van Volxem, Bruselo
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VIZITU BRUGES (BELGUJO)
ar'a urbo je I3 Km. de la Norda Maro

kaj haltu :

HOTEL DU CORNET D'OR
2, PLACE SIMON STEVIN

Sidejo de la Bruĝa Grupo Esperantisto.
Centra situacio je 2 minutoj de la Stacidomo.
Tre komfortaj ĉambroj, bonaj manĝaĵoj,

bonaj vinoj kaj tre
moderaj prezoj

Oni parolas Esperanton. English spoken.
(106) S. D.

t,lask

YA M ge lan►►Ina rundlu.
1^ 1. 	.i la 'fronda mni-
ntlela maljuna arrvintitlo.
antikva la►rrelunajo kaj en
malta n t' araent a juru en

tiuj Iaj.Nltaj per verda drap°. €n la peza
i NAbh•doP$ tula)ujo rstis bela kaj vera damas-
è►o u. aper$M dum familiaj festenetoj. La malmo-
ab lao de t lu %jp ueo ,•urvestis nevariante nigran

a 	 Ai ha% ir tnttldlkajn, delikatajn manojn kaj je la
rtl:a,_,(ingro r.t 	 tnt►Vetigebl8 la iotnete uzata e,lzinringo
ha) prul%1« t'sti romiturnigita tie esploremaj genepaj
(Ingtvtoj. le inaln►derna Avinjo kelkfoje loĝis en la
hr jeno d e tnlziĝinta infano. Tiam Si havis apogseĝon
a1►ud Ia fenestro aŭ proksime de la kameno. Ŝi par,o-
prrnls en Ia mastrunrado ; ekzistis manĝaĵoj ki• n nur
Avinjo povis bonege prepari. Si kudris subsakojn por
s1aJ nepinetoj kaj trikis maldikajn Atrumpetojn por la
buboj. 4i promenadetis kun la infanveturilo en la sua-
brilu. 4i konis sendanĝerajn kuraciletojn por gorĝdoloro
kaj aknaĵo, Ai preparis boteletojn da glicirizakvo, je kiuj
pendis tre impresiganta surskribeto. La malmoderna
avinjo malofte eliris, krom okazis datrevenoj aŭ aliaj
festajoj en la familio. Si kutimis skribi monate longajn
leterojn al malproksime loĝantaj familianoj, kies naski-
ĝotagojn ŝi konis perkere. La genepoj iom ridetis p _
ĉiuj tiuj aferoj kaj tamen trovas la agmanierojn de la
Avinjo ege agrablaj, kvankam ili tion neniam estu
esprimintaj tiavorte. i,a iomete timema filo de la
familio konfidencis pli facile al la Avinjo ol al
sia severa patro aŭ iomete rnalpacienca patrino; kaj la
filino, kiu volis elpeti ion, unue sondis Avinjon por scii
ĉu ŝi verŝajne volus esti ŝia pledantino. La malmoderna
Avinjo ĝuis malmultan tempon por si mem kaj emis je
filozofiaj pripensadoj. La moderna grandurba vivo
kutime timigis Ain kaj Ai nomis la modernajn morojn
malvirtitaj. La esprimo «en mia tempo » estis kliŝigita
en ŝia buŝo kaj laŭ ŝiaj rakontoj, la patrino kiel
knabineto neniam havis malbonajn notojn aŭ punojn en
la lernejo. Ofte okazis ke oni iomete ridis pro ŝi, sed
tamen ankaŭ okazis ke kelkfoje ŝi elparolis vortojn, kiuj
estis pli malfrue pravigataj de la okazintajoj aŭ kiuj
instigis al pripensado. Kaj kiam la tago estis for, dum
kiu oni portis ŝin al ŝia lasta ripozejo, ŝi mankis lai.,
dekduoj da manieroj.

tradukis M. J. VANDEN BERGHE.
El « Haagsche Post »
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HANS WEINHENGST : Turnstrato 4. Originala Ro-
rnano. Formato 20x13.5 cm. 172 paĝa, kun dukolora
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hroŝurita svfr. 3.50, bindita svfr. 5.— plus 10% por
sendkostoj. — Por membroj de Asocio de Esperantistai
Libro-Amikoj la 1-a libro por 1934.

EUGENO ALSBERG : Fine mi komprenas la radion!
l3abiladoj pri la radio, originale verkita en Esperanto
kaj tradukita en 13 lingvojn. Kun 245 klarigaj kaj
amuzaj bildoj. Formato 23.5x15.5 cm. 114 paĝa sur
senligna papero kaj dukolora kovrilo. Eldonis Literatura
Mondo Budapest. Prezo broŝurita svfr. 4.50, bindita
svfr. 6.— plus 10% por sendkostoj. — AELA-membroj
de 1933 aŭ 1934 ricevas la verkon por 40% de la
vendoprezo.

FREDERIKO KARINTHY: Vojaĝo en Faremidon kaj
D). ŝipoj. Noveloj, el la hungara tradukitaj de L. Totsche.
Formato 20x13.5 cm. 84 paĝa. Eldonis Literatura Mondo
Budapest. Prezo svfr. 1.20 plus 10% por sendkostoj. --
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fr.fr. 2.— plus 1(Y% afranko (Eldono de S.A.T.)

1.14 ∎ `t. 1t 	 1934

1 	 b1•;1.\ 1 	 %. I . ^.,

1.. ,,arço... •. S: estas la
sinjorino en pension° ĉe alia maljuna sinjorino, kiu havas
tro grandan domon, el kiu Si deziras ludoni unu aŭ
plurajn ĉambrojn. Kompreneble, la moderna Avinjo ne
plu portas ĉapeton nek puntan kaptuketon. ŝi tamen
portas ĉapeton, sed nur kiam ŝi iras promeni kaj tiam ĝi
pendas dekstre, sur unu orelo kaj estas la tutlasta kreaĵo
de ĉapelistino! La moderna avino havas grandan emon
al higieno. Matene ŝi prenas pluvbanon kaj kelkfoje
Ai sekvas gimnastikekzercojn per radio. Si pristudas
akurate matenjurnalojn kaj ankaŭ prospektojn kaj aliajn
reklamilojn kiuj enfalas en sian leterkeston. DP kiam Ai
loĝas en ĉambroj, la avino havas multe da tempo: tro
multe da tempo! Pli frue la kuirado por hejma familio
postulis ĉiutage kelkajn horojn. Sed kuiri por unu persono
.ras pli rapide, kaj, se la pensionestrino ne tro postulas
por siaj manĝaĵoj, la avino kelkfoje mendas ĉe ŝi la
tagmanĝon. Por la cetero oni multe faras per paro da
konservskatoletoj, koteleto en gelato, ovoj kaj tomato-
kaĉo. La moderna avino ankaŭ ne havas liton. Tio sonas
iomete malŝatinde kaj fakte estas iom malŝatinda. Sed
Ai mem pretendas, ke la dormdivano, kiu tage estas
kovrita per tapiŝeto persa kaj multkoloraj kusenoj,
multege plaĉas al - ŝi. La infanoj de ti'i moderna avino
estas ĉiuj edziĝintaj kaj havas ankaü siavice infanojn,
kvankam ne estas tiom. Ili loĝas proksime de ŝi kaj mal-
graŭ tio, Avinjo ne tro ofte transpaAas ilian soljon, ĉar
Ai ja scias ke inter la pli maljuna kaj la pli juna gene-
racioj ekzistas netranspontebla fendego. Se ŝi venas,
unufoje semajne por tagmanĝi aŭ por trinki tason da
kafo aŭ da teo, ŝi ŝercas kun siaj bofiloj kaj laŭdas
siajn bofilinojn.

La moderna avino estas iomete amu %ema. Si ŝatas
teatron kaj kinematografen, muzikon kaj butikkuradon,
movplenajn magazenojn, lumreklamojn kaj teon kun
kuketoj. Ŝi ĉiam scias kie okazas elvendadoj kaj volonte
prenas sur sin komisiojn por siaj infanoj. Unr_foje
:semajne venas ĉe ŝi aliaj maljunaj sinjorinoj por trinki
tason da teo kaj vespere Ai ankaŭ ofte kun ili kartludas.
La supermoderna avino havas kun siaj malrnodernaj
antaŭulinoj tre malmulte da eksteraj similaĵoj. Sed
kelkfoje tamen ŝi ekĝemas mallette en si mem, ĉar, en
la silento de sia enĉam•bra vivo, ŝi finfine kelkfoje devas
envii la iainan avinon, kvankam ŝi preferus formordi
sian langon ol tion konfesi.

tradukis MARIA SANDERS.
El « Haagsche Post »

Info;•mo.j.

« Goupil », la organo de la « Girl - Guides & Boyscouts»
Belgujo (Sud-Valona), enhavas regule malgrandan
Esperantistan Kronikon, Redaktejo : 10, rue de la Blan-
chisserie, Braine-le-Comte.

Esperanto en la iernejoj. En Britujo nia lingvo estas
instruata en 27 unuagradaj lernejoj kaj en 13 liceoj.

Princo Karolo de Svedujo, frato de nia reĝino, vojaĝas
en Japanujo. Li akceptis la delegitojn de la Esperanto -

grupo de Asaka. Ni ja scias, ke la princo lernis
Esperanton jam antaŭ kelkaj jaroj.

La Brazila Poŝtadministracio eldonis oficialajn poŝt-
kartojn kun Esperanto-teksto. En tio ĝi sekvis la poŝtojn
de Lichtenstein, de Dancigo, de Ruslando kaj de Hun-
garujo. La Januara numero de « Esperanto » donis
reproduktaĵojn de ĉiuj jam eldonitaj kartoj kaj
poŝtmarkoj.

En la franca parlamento ekzistas grupo por la defendo
de Esperanto, kiu konsistas jam el 63 deputitoj de ĉiuj
politikaj partioj. En siaj lastaj kunsidoj ĝi ekzamenis
cefe la problemon pri la enkonduko de Esperanto en
Ia lernejojn.

Franca Esperantisto estas la titolo de la nova organo
de la Franca Societo por la propagando de Esperanto.
Ĝi austataüas la gisnunan gazeton « La Movado ». Ni
deziras al ĝi longan vivon kaj fruktodonan laboron. 

Por rapide transformi

la n vortojn n en (( skribon

por ke la (1 pensoj rr rĝu (( agoj )t

por plej efike uzi vian tempon,

POT havigi al vi pli multe da tempo
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SAMIDEANO CALS
radbalui e sul markoj kaj prezoj

kaakotoj por vojaĝi
Untiwrlol por Sinjorinoj kaj Sinjoroj

)» 	r 	!89S 	

Vondelstrato, 19, ANTVERPENO

I'ItOIAGANDU PER LA RUCA BROSURO, KIU
JAM ESPERANTIGIS MILOJN DA HOMOJ'

t Ekziataa en (landra kaj franca lingvoj)

Prrto Fr. 0.50. 	 10 Ekzempleroj: Fr. 3.50.
Mendu ĉe BELGA ESPERANTO-INSTITUTO

Banque Generale ( 1 ' la  Flandre Occidentale
A11 nuna Societo fondita en 1881
BRULO : 56, rue Flamande – -

28 agentejoj en Flandrio kaj ĉe la marbordo.
FILIO DE LA

Société Générale de Belgique
Anonima Societo

starigita laŭ Reĝa 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
KREDIIMALFERMOJ — DISKONTADO
MONSANGO — BORS-OPERACIOJ
FINANCAJ INFORMOJ — MONKESTOJ

MENDU VIAJN LIBROJN CE
BELGA ESPERANTO-1NSTITUTO, K. S.

Poŝtĉeko 1689.58 	 ANTVERPENO

RADIO
DISKOJ

GRAMOFONOJ

LA VOCO
DE SIA MASTRO

La Marko
tutmonde konata
pro la perfekteco
de siaj produktoj isMastei sVoice

Por tre agrabla restado dum somero elektu :

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

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

Tre bonaj manĝaĵoj kaj vinoj. MODERAJ PREZOJ.

Oni korespondas kaj poralas Esperante, France,
Flandre kaj Angle.

Daûre brulantaj fornoj u
Kuirejaj fornoj

HOMANN kaj KUPPERBUSCH
Ciuspecaj lnf anveturiloj

BOLSIUS
Korte Koepoortstr., 11

ANTVERPENO
Firmo fondita en 1828

CIUJ MASTRUMAJ ILOJ

JAN JAARSMA »

Lavmaŝinoj « JOHN r,

Funkcias per gaso aŭ karbo

Membroj de
Belga Ligo Esperantista ĝuas rabaton

OSTEN DO 	 RE! .GUJO
HOTEL VROOME

20. BULVARDO ROGIER. TEL. 37
REN1)EVUO DE L -2 ESPER 4N 1ISTOf

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

Logika purigo per purigaj aparatoj aŭ en kaldronegoj
kun aŭ sen aparatoj.

Senpera importado de industriaj oleoj kaj grasoj.

Stupo. Kauĉuko. Klapoj. Rimenoj.

Kotonrestaĵoj por purigi maŝinojn.

Presejo de BELGA ESPERANTO-INSTITUTO, Koopera Sor Kleine Handstraat I I. ANTVERPENO.
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