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La tinma en la Vico : Henri Petiau.
.1 ►'1 Illllllero estus, — lilt estis Ilia I►i,ll►►
►ngresnuIilero .», I►Ilc iledicata al la Itrlg:l

kungres(t, kiu okazos post kelkaj lagoj en I ►

1.1►II ^

l,l ja estos Kongresnunlero, énr la vivo ira% +(irttt
vol' n, kiaj ajn estas la ruinoj. I:iu j i i la Nia l'
tltt,,ge postlasas laiilonge de sia vojo.
Antatu ne longe, ni jam plendis pro la tro i ft

I lprlilaj frapoj, kiuj trafis la EsperanIistaron.
Nova, same terura kiel subita, bato Frapas nill.

I.t l»ajn Esperantistojn, kaj, samtempe, anL w la
internacia Esperanto-movado notas la forlalon (I u
lu, kilt ludis eminentan tolon en Ai.

.le la fino de Aprilo, mortis, en Gento, la l ent'riila
sekretario tie la Rega Belga Ligo Esperantista,
gis antaii nelonge, estis la Prezidanto de la inter
nacia Esperanta Partan-lento « K. R. » alt la kufl
stanta Reprezentantaro de la Naciaj Societoj, kies
vivon li, dum longaj jaroj, gvidis kun tiu :Ili:t
amiko kara al ni, S-ro Schoofs, kiu estis gia
sekretario-kasisto.

Car la familio konservis al la funebra ceremuuj„
intiman karakteron, nur inalmu!taj saml(lealtoI
('gestis la en lerigon, Sed nia Prezidanto tamen,
Holtte de liaj diris la kelkajn  jenajn vortojn :

Min, kiel Prezidanton de leda Belga Ligo Esperantista,
trafas la tnalgojiga tasko saluti lastfoje  tiun, kiu nun Itald:►ii
Atingos sian lastan ripozejoll.

Sinjoro Henri Petiau estis tlnn cl tiuj fidelaj antaiimilitaj
Esperantistoj, fervoraj batalantoj por la Intcrnacia Lingvo,
en kies rangoj la Morto de kelka tempo ripete falĉas. Post
Frans Schoofs, post Antoon Wittervck, post Willem Van der
Biest, nun Henri Petiau estas forrabita el la vico de niaj
amikoj.

Jam de longe, li alctive laboris por Esperanto, kaj en la
jaro 1913, li estis unu el la precipaj organizantoj de la
« Esperantista Semajno » en la kadro d e la Universala

yp,■ 	 i,► t'n Gento. I.a saman jaron, li farigis ienerala
rttzm,o de IIciga Ligo Esperantista, kaj okupis tiun ĉi

,o ,n gis sia lasta tago. Li faris en gi grandega ,► laboron,
re ni grandpartc uldas al li la fortan pozicion de nia

Itny; ∎ o en 13elgujo. Malgraŭ la malsano, kiu jam cle longe
atIugis lin, li daitre laboris, kaj pasintan Sabaton, mi an-
kor:,tt ricevis de li leteron per kiu. li seukulpigis sian
ni.,lesiolt al nia kunsido, okazonta dimanêe, kaj sendis
d„ku n ientojn, kiujn li propraniane preparis... •

I.ia agado en la lnternacia  Movado ankaŭ estis grava. Li
komitatano cic Univcrsala Esperanto Asocio, liaj mi

,ifte spertis kiel zorge li pripensis kaj ekzamenis ĉiujn
d&'citlojn alprenotajn en nia tutmonda organizajo.

esperantistoj perdas eminentan kunhatalautou,
ankaŭ perdas sindonemau kaj honestan amikon.

Nome de la nacia kaj internacia Esperantista lnovado,
nome de ĉiaj csperanIistoj, mi salutas lastfoje flenri
Petiau ; lia nomo restos en nia memoro I
En malmultaj vortoj tiu parolado, tamen kon-

krete, skizis la vivon de tiu pioniro, unu el la
malmultaj, kiuj ankorait regule batalas en nia
lando, ĉc la flanko (le la posinlilitaj Esperantistoj.

Apud tiu multe tro rapide malfertnita tombo,
— S-ro I tenti Petiau ne atingis plene sian sesdekan
jaron --, restas nur al ni, kiiij vidis lian labor-
kap :ll►lon. Il :tll neniam lacigitan entuziasmon, lian
neniam forgesitan koncepton de la interna ideo,
(treni kune, unufoje pli, la firman decidon, ke tin
rea bato de la Sorto ne povas ŝanceligi aû nur
endatlr;erigi nian movadon.

La belga Esperanto-movado bezonas brakojn.
Kiam iuj forfalas, ni devas havi la certecon, ke
novaj sla prezentos.

Tiun fidon, tiun certecon ni ja havas. Tie kuŝas
nia nura konsolo en la kruela funebro, kiun ni
portas kune kun lui familio Petiau, al kiu ni êiuj
prezentas la esprimon de nia sincera konsento:

Maur. JAUMOTTE.
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Ĝenerala vidajn sur la kastelo de Mariemont.

1112. --- S-ro René Latinise
1113. 	 S-ino \laria Latinise
161. - S-ino \lathil(le Latinise
165. - S-ro Daniel llortelntaus
11313. - S-ino Maria Mortelmans
1117. - S-ro H. 11oy Thomas
1191. - S-ro Hector Vernruvten
llitl. - S-ino B1. Vernrtivtcn
170. - S-ro At•mir Dubois
171. -- F-ino .hais, Hamti
172. - F-inu Irène Verhelst
173. - F-ino Cécile Verlrclst
174. - S-ro .Jozef Uccoster
I .I. - S -ro freux-Rousseau
17(1. - S-ino Preux-Rousseau
177. - S-ro Florent Preux
178. - S-ino Florent freux
1711. - F-ino Georgette Preux
I80. - b-ino 1Iarcelle ilonge
181. - S-ro Roland Ronge
182. S-ino E. Bretelle
is:1. - S-ro Jurgen .lacobsohu
18 1. - S-ino Margot Jacobsoliii
133. - S-ro Cecil Beau
I$6. - S-ro M. Depont
157. -.. S-ino Suzanne Humez
188 	 F-ino Romens
1811. - S-ro Audegoud
190 - S-ru Langlel
191. - F-ino .Vice Drvos
Itr2. 	 S-ro Lodewijk Bas

Antverpeuo
Antverpeuo
Antverpeno
Antverpeuo
Antve rpeno
Lon(lon° (Br.)
Antverpeuo
Antverpeuo
.leuniont (Fr.)
La Hestre
Varscnare
Varsenarc
Iirng;o
F rameries
Fra tueries
Quiévrai II
Quiévrain
Quiévrain
La Louvière
La Louvière
.Jeumont (Fr.)
ilruselo
Brusclo
Soulhsea (Br.)
Quiévrain
Douai (Fr.)
Denain (F(•.)
Valenciennes
Anzin (Fr.)
Nieuport
Brusclo-Jette

193.- S-ro \V. Orlow
194. - F-ino .Julia Plysou
195. - F-ino i.ouise Plvson
196. - S-ro Albert Hasenbrock
197. - S-ino Gerarda Vrielinek
loti. - F-ino 1'larie Mes(taght
199. - S-ro Hoger E. Senès
200. - S-ro Mick liarlcy
201. - F-ino G. Dubois
202. - F-ino Dubois
203. - S-ro Charles Van Itevbrouek
204. - S-inu Elisa Van Reybrouck
205. - S ro Léon Ponthir
206. - S-ro Laurent Ponthir
2117. - S-ro Jean Vancoppenolle
208. - S-ro Adrien Martens
209. - S-ro Georges Grootbad
210. - S-ro C. H. Brantka ml)
211. - S-ino .1. G. Branrl:ami,
`212. - F-i no .1. G. Bramkamp
213. - F-inu t1. L. Bottin
214.- S-ro Morris De Ketelacre
213. - S-ro .l. Bolton
'216. - S-ino M. 'linon
217. - S-ru .1..1. Boutwood
218. -- F-ino Maria Malien
219. - F-ino Cecile Volckaert
22(1. - F-inu Marguerite Vandeveldc.
221. - F-ino Cl. Vau(ícvelde
222.- S-ro .1h Martel
22:3. - S-ino E. E..\Wildish

Bruselo
Bruselo
Bruselo
Brugo
Brugo
Bran
Philippeville (Alger)
Londono (Br.)
Bruselo
Bruselo
Antverpeno
Antverpeno
()tigrée
()tigrée
Henaix (nolise)
Calmpthout
Brugo
Scheveningen (Ned.)
Scheveningen (Ned.)
Scheveningen (Ned.)
Bruselo
A ntvcrpeno
Hastings (Br.)
Hastings (Br.)
Hastings (Br.)
Brugo
Brugo
u1eirelbeke
Mcirelbeke
Braine-le-Coatte
Hastings (Br.)
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Alvoko al la Ĝenerala Kunveno.

(;('iu rala L ttnveno de « Re ;a Belga Ligo Esper-
attlivta », okazos en La Louvière, (linutn%on,
31-an de i\lijo,.je hi 11-a 1.2 matene.

'1'A( )I1DO:
1. Malferrna alpal'olo de la Li;a Prezi(lan10.
2. Raporto de la (;emerala Sekretario.
3. Raporto de la Kasisto.
4. 1'. E. A. agado en 1935. Raporto de la (:ef-

delegilo.
3. Starigo de « Refa Belga Ligo Esperalttista

kiel societo sen profita celo.
6. 28-a Universala Kongreso de Vieno.
7. Nia estinta agado. Organizo (le la Liga laboro.
8. Diversaj komunikaĵoj•

XXV' Belga Kongreso de Esperanto
La Louvière 30-31n Majo- la Junio 1936

Sub la Honora Prezidanteco de S-ro Vi(1'O13 GHISLAIN,
urbestro de la Louvière, kaj la Patroneco de la « Komerca
kaj industria (:ambro de la Centra liegiono ».

10-', INI'l)it'MR1 "L TENO.
.Ien la lasta alvoko kiun ni faras pri nia XXV-a.
Cu ni estis sufiĉe elokventaj por konvinki vin

partopreni nian karan aferon ?
Se jes, ni dankas vin tre sincere.
Se ne, ne 1)lt1 alisktlltu nin, sed... tuj, ltlj, sendu

vian aligiloll f
Restas ankoraŭ kelkaj tagoj antaït ol Ciuj venos

al La Louvière.
Restas ankoraŭ sufiĉe da tempo, por ke ni pri -

zorgu pri via restado en nia urbo, sed rapidu...
Por fini ni petas c":iujn niajn amikojn, bonvoli

plej akurate eble priale111i la horojn (le nia pro-
gra1110. Tiu-(''i estas tre Ŝar ;ata kaj ni bezonas vian
helpon por plenumi ;in.

Nun, ni (liras al vi al ĉiuj : Jlnnt?r('uon ('n La
Louvière . 	l.(: Loko Kunyre,,, lirintilnlu

Prog rarno.

Sabaton, 30-an de Majo.
14.00 h. \ialfermo de la akceptejo en «Brasserie Centrale»,

Drapeau blanc. Vizito al la ekspozicio de esperantajoj.
18.00 h. Akcepto de la "1'Urisma Fedcracio. .le kvarono

antan la sesa, kunveno en akk: eptcjo.
20.30 h. Laborkunsido de Belga Ligo Esperantisto en la

grupojn. Poste - intima kaj interkunati:;a vespero en lai
g;rupejo. - Kelkaj prog;ramounieroj - Dancado.
Dimanĉon, 31-an de Majo.

9.00 h. Por l:atolikoj : I)iservo en la presejo « Sankta
.iozefo », Placo Ntaugretout - Prediko en Esperanto de nia
sa inidcano Pastro De Meyer.

9.45 h. Runveno antan la Urb(lomo.
10.00 h. Oficiala akcepto (le la urheslraro. Fotografado sur

Ia ŝtuparo (le la Urbdomo.
11.30 h. Kongresa kunsido, en la salonego « Palaco », Placo

Jules Mansart.

1'.):;(i

ESPE1-1AN TISTA
13.30 h. Festeno en la salonego de la hotelo « Excelsior »-

strato Albert 1-a. De la 14 Ir. gis la 13 It. disradiigo here de la
radio-stacio \Wallonie -- Bonne-Espérance.

16.00 h. Forveturo per  specialaj tramoj al Binche, la urbo
(le la famaj Karnaval-festoj, sub la gvido de S -ro \ieuriec,
arftivisto. Vizito (le la r•emparoj kaj de la malnova ii l x l nto.
:Akcepto de la Turisma Sindikato.

18.30 h. Revenu al i.a Louvière.
20.30 h. En la saloncgo,j o Palaco» : Prelego de blinda

sainideano S-ro Albert llasselier; dancoj, kantoj, dek lantajoj.
- Grandioza halo kun bonega orkestro - Specialaj dane-
uume'roj - Malvarma bufedo.

Lundon. de 1-an de Junio.
9.00 h. Foriro, piedo, al Houden; -( rgnics. Vizito de la

ŝiplevigilo speciale funkeiigota je nia intenco. - Klarigoj
de S-ro Victor Delattre, honora koutunuma sekretario. -
Vizito (le vitrotabrikejo. neveno al La i.r)uvwre.

12.00 h. Komuna taga aii o en « Mille Colonnes  ».
14.00 h. Forveturo al Mariemont per specialaj tramoj.

Vizito de la 111uzeo, ;;vidata de S-ro Paul Faider, ntuzecstro.
Vizito (le la in irinda panco. Poste : Libervolaj promenadoj
kaj amuzajoj•

17.00 h. Foriro de \lariemont per specialaj tram oj -
reveno :tI La I. o tivièrc kaj (lisi;;o.

ATENTU ni petas pri la horoj
Specialaj tramoj ne povas atendi sur la vojo.

Deka Listo Wis 1a 23-a de Majo).

126. - S-ro Bosseler F. -.1. 	 Kerkrade (Nederl.)
127. - S-ro Georges Ockerman 	 nonse
128. - S-ino Georges Ocl:croton 	 nolise
1211. - S-ro .Joseph Soyeur 	 Seraing
1:311. - F -ino .Jeanne Kel(lermans 	 iloudeng-Aimeries
1:31. - S-ro (:a noir ne 	 Valenciennes (Fr.)
13'2. - S-ro Meyer 	 Denain (Fr.)
133. - S-ro Louis Monnet. 	 Onarouble (Fr.)
1 :34. - S-ro Albin Lam botin 	 (fuarou ble (Fr.)
133. - S-ro G. l)ti e 	 Quarouble (Fr.)
1:36. - S-ro Lauvent 	 Denain (Fr.)
137. - S-ro Gauvain 	 Denain (Fr.)
138. - S-ro Payen 	 Anzin (Fr.)
139. - S-ro Albert slasselicr 	 Neuilly (Fr.)
140. -- S-ino Albert \lassetter 	 Neuilly (Fr.)
141. - S-ino P. De Vooght-Fasnacht

	
Brugo

142.- b-ino Monique De Vooght
	

Brno
143. - S-ro P. De Vought

	
Brugo

144. - F-ino Maria Vandenberghe 	 Brugo
145. - F-ino Alice Boereboom 	 Brug{o
14G. - S-ro Louis Douchamps 	 Brugo
1.17. - S-ro Dré Dyservnek

	
Forest

143. - F-ino Hélène llofl:eus 	 Antverpeno
149. - F-ino Cécile Willems 	 Brugo
1511. _ . F -ino Madeleine Willems 	 Brugo
151. - F -ino Corry l.eibbrand

	
Brugo

152. - S-ro Joseph Tanghe 	 Assebrottek
1:)3. - S-ro Henri Delcloo 	 Brugo
134. - S-ro François De Rel

	
Brugo

155. - S •ro Auguste Stroobant
	

Brugo
156. - S-ino Alice Str•oobant

	
Brugo

157. - F-ino Laurence Meuws 	 St-André
138. - S-ro Cyril Binghaui 	 Londono (Br.)
159. - S-ino Dorothy Bingliant 	 London() (Br.)
1(30. - F-ino Ellen lllallet

	
Lon(lono (Br.)

16l. - S-ro Paul Benoit
	

Ooslduinkerke
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BINCHE
La urbo Iiinette estas •ekonata pro

tria fuma festu de (Ii11110100, lundo kaj
( nordo du kairnnvalu, pro  la majeste
helaj kostumoj de :,iaj «Gilles» kaj
pro II eksterot•divara dancu farita
de tiuj en la malnovaj stratoj dum tiuj
tri festaj tagoj.

Sed Binche meritas viziton je kiu
ajn momento kaj la turistoj neniam
bedaiirus sian vojagon.

La 'nomo Binche .retrovigas en la
. historio, jam je la okupado de nia
.regïon( per la armeoj de .1ulius
(;acsar. Persona apartenaĵo de la
.grafoj de Hanagovio, gi estis forlasita
de siaj It►gantoj pro militaj difektadoj.
La grafino, Yolande de Gueldre, vid-
vi nu (ie grafo Batttlouin la III-a, forigis
la inipustojn, por ke la 1o;;autaro
.revenu, kaj grafo 13audouin la iV-a
cirlcaüigis la urbon per ŝtonaj muroj
por gin ŝit•tni kontraŭ novaj atakoj.

Titt fortigita remparo ekzistas an-
korati tuta sur sia originala loko.
Nord-okcidente, granda parto restis, kiel en tiu prinlitiva
epoko. (^,i estas konstruita cl ŝtonkarbhavaj ardezaj
grejsoj nur kunadaptitaj. (.ii estas apogita per turoj tre
proksimaj unu de la alia. (Tiam oni nur havis saltojn por
sin defendi.)

Dum la daiiro de la tempoj, la èirkaiaremparo  devis subteni
mùlte da siegoj. Ciufoje kian! unu parto estis difektita, gi
estis rekonstruita sur sia elektita loko, sed uni atentis la
nin•ajn metodojn kaj progresojn ; estas tial lie la turoj iĝis
pli nialproksimaj tusu de la alia, laŭ tio ke la jetarmiloj
perfektigis.

1)unt la lasta jarcento unu parto e] la c'irkaitfermo estis
kaŝita per laboristaj donaetoj. Sed freŝ late gi povis esti facile
libcrigita sub la ĉirkaüparto de la komununta parko. Oni
povas tie admiri tiun intponc belan ĉirkauiremparon kun
muroj du metroj( dikaj kaj kuŝanla sur la roko, ĉirlcaitata
de ri vereto,enfluanto de la Ilaine. Bedaŭrinde pluraj partoj de
la remparo devus esti zorge plifirmigataj.

u ) la fino de luLa urbudunw estas kurioza m numenl( cic a
XII-a jarcento. (liaj arkajoj videblaj c 1 ligno, giaj muroj ei
bela grejso, riĉkolor•a, kunarangita, gia tripor•depa cuire •jn
mirigas la kompetentulojn. Apude, la malnova garda turo,
sitnbolo de la komunumaj liberigoj, kiujn la logantoj ricevis
en la XII-a jarcento. La fortikeet) de gia konstruo kontraii-
staris la atakojn de la jarcentoj.

La pregejo konservis romaudaju partojn de la N1I-a jar-
cento. e i estis riparita en la XI\•-a tait gotika stilo, sed  j i
stulte suferis, sanie kiel la tuta urbo, duin la brulego, kiu
detruis tiun ĉi en 1554. (ai konservas tre grandvaloraju
juvelojn kaj broditajn ornamajojn tre nlaloftajn.

De la palaco tie Jlario de Hungarujo restas ruinoj en la
koinunuma parko. En la nluzeo, krom malgrandaj ntentoraĵoj
de loka historio, estas acimireblaj fajrl.Ijaj fragnlentoj (le tiu
kastelo, kiuj formas ntalordinaraju huriozaĵojn.

La kapelo de la malnova tombejo kun sia skulptita arkajo
remcmorigat)ta la funebrajn dancojn : kun sia belege cl-
laboritaj niurlignajoj kaj kelkaj malnovaj tombtitonoj, tuIsole
estas inda tie vojago al Binche.

La gaja karaktero de la logantaru rezer'vas agrablan
akcepton al la vizitantoj.

Por tiu, kiu . inler•esigas pri la historio de niaj belgaj urboj,

ni donas tic ĉi ankorati kelkajn pliajn detalojn :
Kiel oni vidis en la antaiia parto, oni rakontas, ke la (onin

de Binche jam trovigas en la historio de niaj regionoj, kiam

Julius Caesar ilin kookiris. Binche estis, lait tiu pretendo,
tut•tIgita hampo.

s icht )asas- -ial MaastrichtEstas fakto, ke la arme vo;u tie. Bas a }
tra la ï•irkaŭaĵo de Binche kaj ke oni trovis sur late •►ltorit)
cie la urbo bronza( objekton, el la tempo de Aleksantlru
Severius, imperiestro en 222.

En la skribitaj doktlmcntoj, oni tamen nur trucas la nomon

de Binche, sul) lat formo : Binciunl, la unuan fojon ,je la

koeienco de la XII•a •jarcento.
Krom la rcmparoj, grafo Baudouin  la iV-a, kiun oni sur-

11o:11iS (( la Konstruanto» donis al Binche la veran formon de

urbo kaj konstruis la kastelon, preferatan restadejon cie la
Hanagoviaj princoj.

En 1540 okazis grandaj h. sto•j en Hinche par festi la kon-

kiron de Peruo. Ni ne (levas (tiri, ke tiu okazintaĵo estis
l'estita en tiu ĉi urbo.

Tic ĉi ja logis, en la ĉirkatiajo, Mario de Hungarujo,
rcgantino de la Hispana•j Nedcrlandoj, fratiuo de Imperiestto

hal•olo la V-a.
Duns tiuj !estoj uni organizis grandan sekvantaron, en kiu

Mat - io tic Hungarujo mctn partoprcnis Icaj kiun tii invitis al

sia famkonata kastelo de Mat ientont. Mullnombraj Icortegatuoj

alivestis sin kiel « Inca » kaj tiuj kostuntoj estis imititaj la

sekvanta( IarI1a\•alotl de la lo„ antoj de Binche.

Tiu karnaval( restis kaj restas, kiel jam dirita, la plej

granda allogajo de la urbo.
Kelkajn jarojn poste forta garnizuno estis lokita en Binche

por defendi la urbon duin la milito inter i1anagovio kaj

llrabant°.
El aütentika dokumento de la tin° de la XII-a jarcento

tnoutri ;as, Le Binche posedis jam diversajn poli lihaĵn rajtojn.
Eu la komencu de la XI\•-a la urbo okupis tre bonan rangon
inter la plej gravaj urbaj de lianagovio.

En tiu jarcento tarnen kvar tre gravaj malfeliĉoj tratis la
kontununlon : cri 1306 kaj l325gi preskaït tute est is (let ruila de

la fajro. En 1 :318 kaj 1398 régis la nigra pestsi, tin terura

nulsan t) .
Binche tt•avivis poste a  korau tre gravajn okazintajojn. En

1554, la relt() Ilenriko lat 1I•a de Erancujo, prirabis kaj bruligis

la urbon. Oni rakottas, ke lin tego, anstataït releni siajn

soldatojn, iris de pordo al pordo pot' pligraO(Iigi la rabemon

	lb I141111^► 	 ( I 	 t ,1 	 I 	 'Ill% ÎI'f'I% :
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141110 1, 	1111 voIun' 	i•ula je la uhligajl de Ia
110 	 la klu.o per la II 	 'Icrelleu. 1:lizemple 1(1117.0 kun

41,90 tut. 7.ti((I k'.a dratatj unit uj kaj 15 metroj (:e nivcliIik rune°,
pullula* pot transir () turnion de :37.3tt httha •j tnetroj t:a akvo.

Tia grava perdu de akvo estas tre ntalutila precipe ĉe haualoj
tute artefarila •j, tie kit' oni ne havas facilan naturan liveradon.

Se anstataü unu hluzo kun granda I I veldiferenco, Ont
starigus kelkajn kluzo•jn, ekzemple kvar, inter kiuj estus
dividata la tilts IiiVeldifcrcncu, la fot•uzota vulunten° (la akvo
estas nur la Icvaruuo de titi necesa por bluzo ttnunura, t'as la
akvo uzita en la unua kluzo akompanas la ŝipon al la dua,
k. t. P.

Setl utulteco de klnzoj havas gravai) malutilecon por la
piratio : la Herdata tempo estas proporcia je la nombro de la

1%luzo
tiipi

j.
jt•to estas aparato kiu forigas la du c i sorte tliritaajI

kaj dctruemon... I.a imperiestro Karoto tiom kompatis kun
la sorto cie la lolantoj, ke li dunacis grandan sumon  al la
tubo. En 1556-1557 la pesta revenis. I)n siegoj en unu jaro
(1,78) fortege uaalutilis la urbon...

.le la dua duono de la \\•I1-a jarcento, ofte la urbo estis
prirabita de diversaj tnilitaato • l liaj je la lino de tin epoko
Binche perdis sian gravecou kiel « milit-nrho >,, sed restis
la tiam tiel interesa malgranda urho, en kiu la vojagantu
povas pasigi tiom da agrablaj horoj.

Inuloportunajojn. Sur la CENTRA KANALO, la diferenco de
nivelo por kelkaj kilometroj en la apttdaĵo (te La Louvière
..*lasu I►II ul io lIn ta u• j ; pro tio oni konstruis kvar ŝipliftoju.

l.evlgo atï ntullevigo de ŝipo je tiuj (10 nietro•j postulas nur
alti 1 kuh kubatjn tnt•tr(►jn (la akvo ; levigo de tiip0 povas okazi
. ,intlentpc 1(un inallo•lgo de alia ; tamen tiu santtempeco ne
I , dla% devlga ; lu hvaanto da furuzata akvo estas la sama en la
,lu ukai11J.

•nttslulutï kvar ;iplil'loj oni estus honstritin'.a kvar
hIt1N^t1, lu l'i'I II • de akvo estus pli ol Icvat't►lii knl tj metroj
.',, I$tpf dudckul,, kaj Icvif;o kaj tuallcvigu ne povus okazi
•ulnlrmpi.

wp I ur trattttirl In III%cIdl ferencun de 61) metroj, oni estus
1 rlglutu dekkviu urdinatt•ajn Iclavojn kun 1 nt., por ĉiu, la

►N'etout kvanto da ako „ estus nur proksimume nlil kuba.j
u1Mllol, *rd la duüru tie la traansiradu est us Hrnksintt tnc kvar -

I'HI!IKIIIIt(I I)E LIFTO : granda metala akvujo, kiu povas
,. Itte111 Alpen estas, portata (le ronda kolono, kies diamct.t•o
( . .Ia$ du nlelro./ kiaj la lungcco DUDEK metroj. Tiu kolono
III' rlumus $111' Ili uta Iuudajo, sed gi premas akvon enIavatan
de grandega verlIlcata cllindro bernlctika.

Se ,►n i LI l I sa% in naon dua akvo la kolono, l'u u heinnte kiel pinto,
In,dlevif,as pro si:I peze kaj titi cie la alcvuju. Du liaj aparatoj
estas lokigila•j unu apud la alia, Icaj la du. cilindroj estas
kua►igitaj per alcvokondul:ilo : oni povas lain•ole fermi ail
ntalt•crnti tiun kunduldlun per valvckrano. l'ntt icolono-pitilo
estas grantlpatrtc el sia cilindro dum la alia estas l)reslcaït
t Il le en ta sia. Se en la al(vujon supran uni metas pli da akvo
ol en la malsupra(, kaj se poste oni malfermas  la valvohranon
por komunikigi la du cilindrojn, la plia p:zo de la unua
.I levujo pelas la akvon cl la unua cilindt•u en la duan ; la unua
alcvuju mallevigas Icaj la dua levigas. Por tiu movo kaj por
venki la frotrezistadou, ia plia kvalito da akvo estas dudelcok
kul)a •j metroj.

Se oni fermas la valvokranon la tuta sistemo haltas ; oni
haltigas gitl lciatn la dua akvujo alvenas supren kaj la unua
malsupren. Tri minutoj estas necesaj por pasi de unu nivelo
:al la alia (pli ol dehkvin metroj),

Kompreneble granda ĉarpentaĵo estas konstruita t'irlcaü la
:aparatoj por bone gvidi la akvujojn due) ilia movado ; gi
konsistas el tri portikoj statantaj ĉe la ekstrenlaĵoj kaj îe la
mezo de la alcvujoj•

Ni rimarku ke la pezo de la movcblaj partoj ne ŝargas pro
la miru de pipo ctt aticvttjon, è:u• cniranic tiu ŝipo forpelas
pezan da akvo tute egala je la sia ; hi.iIII la lipo eliras sama
kvanto da akvo cuiras.

kiam akvujo estas tute suptc ait tute malsupre, unu cl  siaj
el:stren►a •joj apogigas kontraïl ekstremajo satnl:orma de la
kanalo, pere (le kaŭĉtllc i topajo kojna.

l'or la miro aei eliro de sipu la konvena ehslremajo  (le la
alcvuju devas kompreneble esti nralfermita ; la malfer•nlo
okazas per levo de pordo inter starajuj de l'porliko, sufiĉe
alten por ke la ŝipo povu pasi sub ;?i. Sama pordo levigas ĉc
la ekstrcmajo de 1'Icanalo.

.1e ĉiu funlcciadu oni lialtigas la al:\ tljuju kiam la leviganta
havas la nivelon (le sia akvo iu u t pli ntalalta ol titi de la
kanalo supra, kaj la nualleviganta akvujo havas sian akvon
Pe nivelo iom pli alta ol titi de la malsupra kanalo; tiel dum
la komenco de la lcvi;;o de la pordoj, la supra akvujo ricevas
la plian kvanton cia akvo necesan por la sekvanta movo, kaj
la malsupra akvujo ellasas la saman volutnenon.

La satntempa transir () de du ŝipoj, tuin suprenirante, alia
malsuprenirante, daitras proksimume dekhvin minutojn,
inter kiuj tri por la vertikata movo.

Hidraiilika IIIatiinar() ekzistas por movi la pordojn, tiri la
tipojn, k. t. p.

La Lifto de ltoudeng-Goegnies (La Louvière) estas la unua
konstruita el la kvar de la Centra! Kanalo ; ;;ia konstruado
kostis, antaii kvardekkvin jaroj, pli ol nuu miliono kaj
duono da tiamaj frankoj• Ç. V,

PAUL CLOVIS MEL•RISSE.
El franclingvo V. 1).\UCHOT.

LA MALNOVAJ REMPAROJ DE BINCHE.

• +	 J
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la l'ariza i, salon (Iu Printcti►ps ».
- .\I S •ro Ernest VANI)E \\'l'NCKELE, impostricevisto en

Itt•crnem, membro dr la Braga Grupo, kiu edzigis al F-ino
'.utanne De Pré.

Grupaj Raportoj i
Pro manko da loko, ni prokrastas tĵis sekvonta numero

la a,iI.r•igon de la raportoj pri la komitata kunsido de
. Nrllt►t Ligo •. prl la ,jar•kunsido de 	 Belga Esperanto -

lurtltuto - kaj i►ri hi vivo en la grupoj de la 15-a de Aprilo
i li lu 15-u de Mujo, kaj diversajn aliajn rubrikojn.

I. 	\
.IsRr1( Ilitini. taule iii hi

1„ t1,• 's lit i rvuè. 11i

/ Illl/lrttloAi,l ol
131% Sire Creil

.` 11 OI 1l' (-'tOj

I1u1111u, 141 (•)draro de l', 1:. .1.
rl*ki1 kullrrerenro, iikcepli Irak-

1„ .11111111, itor la Ltinluniligo 'Ir
I. I 	 •pel'41111(► .►.
tllu dr Ii. III'ero perinesas esperi

n %'elu de la 1,1..1)1(91m.

tttperrlllto-Strato en nia Land()
I ► 	^,^ Illrj^sl ∎ i)s 4 pt)I• ill1101110hiloj dy  111 tISelo

-I.11'I1lt'l'\'t'IlI(• 	 I)e Pani u , estas nun

1erilorio de I.i(htervelde on i, por; i, faris
tut',n kaj 1:1 II•bestraro decidis nonli gin
1111) stralo

hein inic'ialivo (le la urhestraro de Lich ter-
valora specialan incnciou kaj ni instigas la
tljn grupojn de « Belga Ligo » skribi

I.1llln (laiiLleteron al S-ro I rbeslro de Lichter-
"I11^• .

.\nl: aii estas tlezirincie, l:r. privataj esperantistoj
kribu, ke ili legis en ■ Ilelga I:sperantisto» la

nov)tjon kaj rapidis danki la urbesiraron por la
llrciclo.

lu I :► - tt. Vizito de la 	 .\rboretunt ■■ de 'l'crvueren. Pikniko.
Ludoj.

I.undon, la 15:an : S-ino Stacs legos verkojn de Baghv.
L undon. hi 22-an : S-ro I)vscrinek parolos pri nuraj libroj.
I.tindon. Ia 21)-an : I{omc(licto : «Ŝerco kiel rimedo.»

Lieĝo Societo Lieda por la Propagando de
Esperanto. »

.Iaüdon, la I l-an de .Junio je 20-:t horo : perfekliga kunveno
de Liega ;rupo en «Ilistel du Phare», place Maréchal Foch.

,Iaŭdon Ia •1-an kaj la 18-an je 19 h. 311 : perfektigaj kunvenoj
de Seirssilia grupo en Kafejo Dechesnc, rue Ernest Solvaj, 1.

I)iluam'on la 11-uii : ekskurso al Boncelles-Sart filnian ;
triult uu ('e stacidoino °tigrée (angulo de stratoj Ferdinar(1
Niri)lav kaj Boncelles) je 14-a horo.

Familia Kroniko.
GRATULOJ.

•- .11 S-ro Charles POUPEYE, vicprezidanto de la Brua
Grupo, kiu laŭ lteja Uckreto de la s-5-:n;, estis nomata jugo-
regIstristo en la Pacjugejo (le Thourout (Flandrio).

-- (\I F-ino Andrée ALGBAIN, artpentristino, ntembrino de
1.1 Ilrugu (iritl►o, kiu estis ukceptata, kiel ckspoziciantino, en

I I RN(' \'IN \I. S.\\iII )EANA,1 FIRMOJ :
EN BRUĜO

ALLIlAIN-COUCKE. 	 Vlamingstr. t•uc Flamande,
'fel. 3:3124. Nunten►pirj Novajoi por sinjorino] kaj knabinoj.

CAFÉ ch. ln BOURSE. (randa Placo 22. Christiacns, Tel. 31424
Itendeviiejo de la 1. ,i,-iitoj dum la someraj koncertoj.

Café VLISSINGHE, Vital Jchansart, Bleekerstr. 2, rue des
Blanchisseurs. Runvene,jo (le B.G.E. Artaj kaj ordin. vitraĵoj.

RACHEL CARPENTIER, Genthofstr. 36, rue Cour de Gand'
t:igaroj, 'l'abako.

CREMERIE de DIXMUDE. F-ino M.M. Mestdaith, St Jacobstr.
8 r. St Jacques, specialaĵoj : Butere, Ovoj, Froma;;oj.

DE GUCHTENEERE, J. « Agence Maritime Minne », Komvest,
44, Sipma1(lero, 'l'ransporto, Eldoganigo, :\sekuro, T. 33422

FOTO BRUSSELLE, Stcenstr. 41 rue des Pierres. Tel. 33411.
I=otografa,lo induslria. Foto - kiiio -Aliaratoj, Akcesorajoj, laboroj.

HOTEL VAN EYCK, Zilve"slr. 8. Familia Hejmo, Centra sed
kvieta situacio, htu•la Elzentarn, moderaj prezoj.

M. HUYGHE, Potterierci, 1. Ilnstritaj p( 1l:artoj, fiuspeenj
mcmorajoj pri lirugo. Helpa Pee4oliccjo. 'l'el. 31561.

LONGE, Vlamingstr. 26 rue Flamande. Kafo, Teo, (:okolado,
11isk v itoj. Tel. 31150.

Emiel MESTDAGH, Moerlicrksche Stw. 113 St-Kruis, 'l'apet-
isto, Murpaperoj, Tapi oj, Drapira,ĵoj, Segegoj.

Ph. MICHOLT, Koningenstr. 7, rue des Rois, apud Pre#Tejo
Sta \Valburgo. — ltob(ij, Manteloj.

G. G. PLATTEEUW, Noordzandstr. 25, r. N. du Sablon,
'l'el. 31523 ; Froma;;oj, Kafoj.

Antoine POUPEYE, Dampoortstr. 23, St-Kruis. 'Fel. 31461.
(:iuj asekuroj en la tuta lando. Informoj sen devigo.

RAHIER. \Vapenmakerstr. 4, lt. des Armuriers, Bombonoj.
Migdalmielajo. Buteraj vafletoj.

J. ROOSE, B(lo Guido Gezelle 15. 'l'el. 3222.4.
llulanda artefarita butero. Francaj vinoj. Senpera elveno.

SABBE-DE VEEN, Steenstr. 76, R. des Pierres. Tel. 33048.
Floroj -Agento de « Flcurop » N.. 669.

VAN COMPERNOLLE. « HET SCHAAPJE », Vischmarkt 10.
Mebloj, Matracoj, Lano, Lanflokoj, ,Metalaj litoj.

VOLCKAERT, Gcldmuntstr. 30, H. de la Monnaie. Tel. 3361 )7.
Porka ĵoj, Ĉasa,jo,j, l.ortbirdaĵoj.

WITTERYCK, Steenbrugge, TeI. 33513.
C:iuspecaj Esperanto - iresajoj.

KORESPONDADON deziras F-ino Anne SHIRVINGTON, 46
Carabella Street, Kirribilli, SIDNEY, N. S. W. Aŭstralio. 
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BELGA KIONIKO
La Enterigo de S-ro Petiau

.jatulou, :30-an de Aprilo, okazis la enterigo (le
nia karmemora (;enerala Sekretario. .le la S)-a,
1; venis :lnlatl la domo (le la ii rlinto, granda
:ilnaso (la amikoj dc la Illalaperinlo, inter kitlj
11111I11)ollll)1•a .j santidean(.)j. Inter tiuj lastaj, oni
rimarkis ia ĉeeston de Ia Liga Prezidanto kaj de
S-ino 1'. Kenlpeneers : (te F-ino Y. 'l'booris, Vit-
I)relidant ino kaj de S-ro Ch. Poupeye, helpa
sekretario de Belga Litro, kaj (le S-ro Edoua1(I
\'erbeke, titij tri lastaj tictegitoj de la Rrt)AaGru po,
S-inoj kaj EIIv Slaes reprezenti~ la 13ruselan
Grupon ; S-roj Van de Veldc, Grovertnalt kaj
kelkaj aliaj satnideanoj formis la delegacion de la
('retlta Grupo.

K vin societoj, en kiuj Iienri Petiau estis membro,
sendis sian !lagon.

Janl oni elportas la (verkon, la (lagoj kliniAas kaj
èiuj ĉcestantoj emocie salutas la hedai.iratan
a miko(1, kjii por eterne forlasas tiun domon, en
kiu li, !loin longe, labora(lis por nia I(tealo. Sam-
tempe aperas granda kvanto da floroj, inter I:juj :

belega blanka kaj verda krono kun surskribo :
« Centa Grupo i sperantista --- Neniam lorgesos » ;
Ilorkuseno (le Belga Ligo ; blankranda stylo el
verdaj kreskajoj de la Brutia Grupo ; Ilorgari oj de
la Brusela Grupo kaj de la familio \Vittervck.

Kaj la sekvantaro ekmo\'igas en la direkCiou de
la Dipairina pre ;ejo de S-ta Petro, hie okazas la
funebra diservo. Post tio, ;i refornlitas kaj
direkias sin al la tonlbejo de Ledeberg.

Jam ni staras apud la malfernlita tombo. Lasta
pre oo kaj lastaj alparoloj. Administranto de la
lirmo, Ide S-ro Petiau laboris, elvokas la grandajn
meritojn de la kun laborinto ; prezidanto du
Societo de Eks-suboliciroj direktan tlltkorajn
vortojn al la Ioririnla :1nliko kaj 1)-ro P. h('lllpe-
neers, nome de ReAa Belga I.igo Esperanlista,
sentplene aldonas nian Oies:idiailon....

Kaj jen la poreterna (lisil o  . La ĉerko malaperas
en la tombon, inter la i:Iini;inlaj 11aloj, la éees-
tantoj viciras antaií ;i kaj, s:iIulante, enjctas en
in Buron.
Estas íinite... nia al(merila sanlideano ne plu

estas inter ni.
K. 1).

Grupa Kalendaro.

ANTVERPENO. -- Reĝa Esperanto-Grupo
« La Verda Stelo ». — I1i111vene •jo « I)e \Vi t te
Leeuw », Frankrijklei, 4, Avenue (le France : êiu-
sabate je 21 h.: kunsido lait iudikita programo.

Sabaton, la (i-an de .Junio : Pa rolu1(1 Remta : (:efartiholo,
raporto pri Ia Kongreso, la pasinta semajno, la astrologiu
klarigo dc la monato, k. t. p. — (:iuj membroj kunlaboru,

KONGRESANOJ ATENTU !
La L. K. K. kunmetis tre belan sed tre ŝar fjitan pro-

gramon. Tiu ĉi etlhavas ekskursojn per specialaj traln-
veturiloj.

Tiu ĉi programo estas efektivigebla. nur, se ĉiuj montras
bonvolon kaj iom (la disciplin e. .

Kiam la ç;vidantoj petas grupigon aŭ antaŭeniradon,
bonvolu sekvi. Tre certe la kaŭzo estas ke la horo tion
postulas.

Specialaj Propagandnumeroj
Restas a11koraii al ni ducent numeroj (le la

Propaganda numero tie Marto kaj ekzem-
pleroj de la numero de I\Iajo.

.jus anta(i la Kongreso, saine kiel  tuj poste, estas
la plej bona moment° por sendi tiujn propa-
gandilujn al interesuloj, i•ar tiam la lagaj jnrnaloj
('iam atentigas sian legaiitaro11 pri iu kongresa
okazintajo de la Pentekostaj tagoj.

•

alntenaïi per aucktlût° aü hun)orajo.
La noda pruvo il,is granda sukceso
Sabaton, la 1:3-an : 'l'catrajeto.
Dimanĉon, la 11-an : l'hskurso al S , Mat•ial urg. El:zal:ta

!turo de foriro estos indikata dtun la kuiivcn()j.
Sabaton, la 2(1-an : Purolado de F-ino .lacul)s : « Borgerlu )tit

centjat a ».
Sabaton, la 27-an : I)iplomdisdono al la lernantoj dc S-ru

\'crntuy ten.
Dimain'on, la 5-an de Julio : Ni ,jam atentigas pri tre bela

ekskurso per aŭtomobilego, kun celo : 'Mid(Ielburg (Neder-
lando).

BRUÔO. -- Brua Grupo Esperantista, Reĝa
Societo. --- (:illlnarde, je la 20-a. — S' II)EJ ) :
« Gouden Hoorn-Cornet (l'Or », placo Sinlon
Stevin, tel. 314.39; KUNVENEJO : Katejo «Vlissin-
ghe » Bteekersstraat, 2, rue des Blanchisseurs.

Kuutvenoj dum ,Junio, ĉiuj en la Kunvenejo
La 2-au (Ie .Junio: Kongresimpresuj. Prez. F-ino Y. Thooris.
I.a 9-an l'►•iparolado de S-ru Douchantps, e 1)iamantai ». —

l'rcz. F-ino Y. Hubrecht.
La I(i-an : Lingvaj konl:ursoj, sub gvidado de F-ino M. Van

den Heigtte kaj de S-ro (i. Groothaert.
La 22-an (hindou): Ekstcrordinara ttunvcno ĉc «Cal'i de la

Bourse » (;randa Placo, ĉe Samideauino Chrisliacus, por
c'ecsti la Sonorilarun Koncerton.

I.a 23-an : a) Humoraĵoj, Prez. S-ru G. E. Guillaume ;
b) Lcgado de teatraĵo : a Geedzi ;opeto» Prez. S-ru Ch. Pou-
peye.

La 30-an : Kantvcsperu sub gvidado de S-ino Ch. Poupcye
liaj de F-ino A. Bocreboom. Dum la ripozoj « Postnlat•ka
Borso ».

(':e bela vetero. iu el tiuj kunvenoj povos esti austataŭala
per vespera promenado.

B11USl-:LO. «Esperantista Brusela Grupo».
— Kunvenejo : «Brasserie  du Sac», Granda Placo, 4,
é.iulundc •le la 20.30-a h.

Lundon, la 8-an : Raporto pri la Nacia Kongreso, tie Ges-oj
Castel.

Dimanĉon, la 14-an de Junio : lieudevuo « Quatre Bras » je
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La « MINIPIANO B RTSTE . D
PREZENTATA

DE

G. E `E S
Schoenmarkt, 16

Marché aux Souliers

ANTVERPENO
kostas

Fr. 3.250, -
,;41, 	• som. r,: •

FRANCilOMME kaj K°1
Rue des Pierres, 80, Steenstraat

BRUĜO
(:iuspecaj Slofoj kaj silkajoj
Blanka tolajo — Trikolajoj

- 	Meblaro -- ----

Firmo (( NOVELTY »
S-ino L. VAN WASSENHOVE-BOCKHOLTS

2, Philipstoekstrato -- BRUĜO

RORSA.ÎO.1 — 'I'OLAJOJ
Livrras eu luta Ilelgujo liaj tai; korespondaj nienclo . i

BELGA. M A R BOR DO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Bone konata de 111nllaj Esperantistoj
P. BENOIT, Delegito de U.E.A. Posedanto

L. VAN WASSENNOVE
2, Philipstoekstrato 	BRUO

Lthrolenado --Om'g nizado kaj cash ho de la libroj
Kontrolo — Starigo de Bilaneoj -- --- Itaportoj —

Serĉadoj — Ekspertizoj — I(omeren .j Inli)r111Oj.

Kelkaj utilaj informoj.
l'or pagoj d(' kolizoj, anoncoj, abonoj kaj

donacoj. P. C. K. 1.»2.6i de Belg« Ligo
Ia/u'r(u llisla (Wilrij('k-Antverpeno).

Por pagoj de kotizoj, lo)ado, /esi(tl( 1►Oj aliaj
(l1'(llU/O j duin la .fora Kongreso : P. C. K.
1119.10 en 10 kongresa iu'bo, nunt n La
Louvière.

Por I)(uJoj al U. E. A.. P. G. K. 11108.89 de 1(1
("e/'delegilo .S De Kelelaere (SI)ecial(1
Numero),  Anl vel peno.

P(,r 1)ngoj al helga I sJ)eranlo- Insliilllo :
P. C. K. 1689.:)8, _lltiverheno (11'illems-
slralo. 21).

Estraro de « Belga Ligo Esperantista ».
Prezidanto : I)ro Paul Kempeneers, 19, Avenuo Montjoie,

Uccle. (Tel. 44.53.00).
Vicprezidauto : S-ro Léon Cogen, 52, I)recf, Ninove.
Vieprezidantino: F-ino Yvonne Thooris, 4, \Vijnzakstraai,

B. de l'Outre lirul o. (Tel. 320.86).
(;enerala Sekretario ad interim kaj Kasisto : S-ro Maurice

.lauinotte, 44, Avenuo De Rruvn. \Vilrvck (Antverpeno);
(Tel. 777.35).

(;efdelegito de U.E.A. : S-ro Morris I)e Ketelaere, 25, Oosten-
straat, Antvcrpcno. (Tel. 962.46).

RADIOLUX. Steenstraat 94 Brugge, 'l'el. 317.85
KON't'RA(' LA (.l:F1'Itl-.( E,IC)

RADIO APARA'l'O.I — FONOGRAFOJ-1)ISKOJ
LAMI'OJ — (:IO POIS ELFE'l'RO — K. T. P.

ESPERANTO l'AROLA'l'A

RADIOLUX, rue des Pierres 94 Bruges. Tel. 317.85

ĈIUJ ESPERANTISTOd

KAPVESTAS
5111 êe

SAMIDEANO CAUS
(:a peloj : êitij markoj kaj prezoj

Kasketoj por voja i
Ombreloj por Sinjoroj

Firmo /i,nctila en 1598
Vondelstrato. 19, Antverpeno

OS'l'E;\ h)() 	 BELGtTJO
HOTEL VROOME

20, BULVAR1)O BOGIER.  TEL.37
1?ENDEVUO 1)F I,.l ESPERA

-3o'.l EL, DU CORN ET Y0 tZ
2, PLACE SIMON STEVIN

BRUĜ0
Sidejo de la lBru„a Grupo Esperantisto (I1e;a Societo).

'l'rc komfortaj ĉambroj, bonaj  nnannajoj.

()ni parolus Ial)er(minn.	 Lnirli;:h .~linken. 1)S (106).

Presejo de 13ELGA ESPERANT O- INSTI'I'UTO, Koopera Soc., \\'illemsslrato, 2l, ANTVEI-tPL\O.
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