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AL NIAJ LEGANTOJ

Per la nuna numero nia revuo eniras sian dudek-
an vivojaron.

Gi prezentas sin sub sia nova formato, laŭ la de-
cidoj de la Komitato de Belga Ligo Esperantista.

Ni ne dubas, ke la nova aranĝo plaĉos al ĉiuj.
Per regula aperado nia organo estos akurata in-

formanto -kaj konstanta ligilo inter la Esperantistoj
en Belgujo kaj inter niaj lokaj grupoj.

Per fidela helpo de ĉiuj spertaj samideanoj ni dis-
volvos la literaturan fakon, aperigante originalajn
tekNto►n kaj tradukojn el nacilingvaj kaj ekster
landaj l)eletristikaj verketoj.

Ni kalkulas je la efektiva subteno de ĉiuj konsciaj
amikoj en la lando ,tiom por la teksta kunlaborc,
kion, por la varbado de novaj membroj, la havig-o
de anoncoj kaj, fine, por la sincera, konstrua kon-
silado, celanta plibonigon de nia revuo... de ilia
revuo 1

1.a unuaj numeroj de la novformata gazeto en-
havos ok paĝoin. Dependos nur de bone kon-
dukata komuna kunlaborado de ĉiuj, por ke baldaŭ
nia organo enhavu dekdu aŭ dekses paĝojn, kun
(ĉar tio devas esti nia celo) bela kovrilo

Jen programo prilaborota kaj realigota kaj re-
aligehla kun ĉies helpo.

B. E.

Belga Ligo Esperantista

XXIIIa 13elga Esperanto-Kongreso.
SPA, 19-22 de majo 1934 (Pentekosto).
Ni havas la plezuron informi vin, ke nia ven-

onta nacia kongreso okazos en Spa dum Pentekosto
proksima. Ne estas necese insisti pri la allogeco de
la kongresurbo. Efektive, Spa, u perlo de la Arden-
oj », kaj ĝia pentrinda ĉirkaŭajo estas sufiĉe kc-
nataj kaj ni ne dubas, ke multaj Samideanoj volos
profiti tiun okazon por fari belan vojaĝon, tiom pli
ke la organizantoj nenion preterlasos por igi la
kongreson interesa kaj la restadon plej agrabla. Oni
do de nun sin preparu

l'or ĉiu; informoj oni sin turnu al S-ro ,J. Deso-
nay, u I.r I bone 	 19 rue Sylvela, Spa.

La I.igaj anoj, kiuj deziras pritrakti temon dum la
Generala Kunveno de u Belga Ligo Esperantista
honvolu informi la Generalan Sekretarion.

La Ligestraro•

Rezolucio por vere internacia Esperanto
Unuanime akceptita de la 2Ia Japana Esperanto -

Kongreso en Kioto, la 3an de novembro 1933.
u La 21 a Japana Esperanto -Kongreso atentigas

pri la reformcmo kaj troa neologismemo de « mo-
dernaj » esperantistoj, kiuj konstante malfaciligas
nian internacian lingvon. Tro ofte oni ne atentas
lin orientanojn ĉe la enkonduko de « internaciaj
vertoj », kiuj ne estas komprenataj en la Oriento,
same kiel en multaj eŭropaj lando.

Nia majstro Zamenhof neniam parolis pri Esper-
anto kiel u la eŭropa lingvo » sed ĉiam kiel la lingvo
« de l' tuta homaro ». La japana Esperantistaro
konstatas, ke se la opinio pri Esperanto kiel u la
eŭropa lingvo » estus alprenata de la plimulto de
niaj eŭropaj samideanoj, la disvastiĝo de nia lingvo
en la Oriento estus grave endatrĝe►igata

Konsiderante tiun ĉi aferstaton, la 21a Japana
Esperanto -Kongreso deklaras, ke

1) La vortfarado per afiksoj kaj kunmetado esta s
unu el la esencaj karakterizoj de Esperanto ; ĝ i
estas grava plifaciligo de la lernado.

2) La esenco de la Iingvo mem kuŝas en ĝia ma
nifestado, kiu realiĝas ĉefe per la literaturo, konse-
kvence, fako speciale nomata « literatura », en Es-
peranto ne povas ekzisti kaj oni ne povas formi
ian fakan vortaron literaturan, kiel ekz. maŝinfakan,
medicinan, aŭ alian terminaron. Tion ĉi ni asertas
spite al la sofismoj d e anoj de la tielnomata  u litera-
tura fako ».

3) Neologismoj pro bezono de poemfabrikado
estas nenio alia ol la degenerado de la arto poezia ;
plie, en Esperanto ĝi signifas rekte danĝeran ludon,
kontraŭ la Fundamento.

Konsiderante, ke ni ekstrem-orientanoj povas fari
pli objektivan juĝon pri la internacieco ol la eŭrop-
anoj kies lingvoj estas tro proksimaj al Esperanto
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ta. 'Ma kon bi tcs...“ j uetrr la kongresurbo Stockholm kaj r\nt

vort►rno (litiverlo) : 82 sved. kr .
PROVI/.ORA PROGRAMO:

Sabate 4 aŭg.: Solena malfermo dc; la kongreso en la kon-

certa domo de Stockholm. — Poste interkonatiĝa vespero en

plej granda restoracio de Stockholm : La salonoj de l3erns.
Dimanĉe 5 aŭg.: Diservoj cliversspecaj en ĉefaj preĝe;oj cle

Stockholm.
Poste mallonga ekskurso al la bela arkipelago ekster Stock-

holm.
Vespere koncerto en la Koncerta domo de la fama ĥoraro

Dalekarlia sub gvido de la konata sveda komponisto Hugo

Alfvén.
Lunde 6 ai/g.: Maifermo de la somera universitato de rektoro

Sam Jansson. Famaj sciencistoj svcdaj kaj alilandaj jam pro-
mes's partopreni. La somera universitato havos du sekciojn
;i) pri sveda popolo kaj moroj. b) kun ĝenerala enhavo. (So-
mera universitato kaj ĉiuj kunsidoj okazos en la sveda parla-
menta domo.) Unua kunsido de UEA. Fakkunsidoj. Vespere
oficiala akcepto de la urba rnagistrato per solenajo en la Blua
, alono de la Urba domo.

Marde 7 aŭg.: Somera universitato. Kunsidoj Vespere na-
ciaj dancoj kaj speciala programo en la subĉiela muzeo, la

belega Skansen.
Merkrede 8 aùg.: Somera universitato. Kunsidoj. Vespere

teatra prezentado,
jaŭde 9 aŭg.: Tuttaga ekskurso al Upsala, Sigtuna• Sko-

klos:er, Mariefred ktp. laŭplaĉe. Literatura kabaredo.

Vendredo iU aŭg.: Somera universitato. Kunsidoj.
Vespere internacia halo en la Blua salono de la Urba domo.

Sabate I1 aŭg.: Fermo de la kongreso.
KONGRES-KARAVANOJ estas planita] por : angloj de Bri-

tish Esperanto Association, 142 High Holhorn, London W.

C. 1. : donoj de: s-ro M. Palberg, Nyborggade 3, Aarlrus:

esionoj de : E. T. K.. pk 6, Tallinn; finoj de : s-ro T. Leivo,

Siltavuorenranta 4 A 16, Helsinki : francoj de : s-ro P. Petit,

59 Rue de Neuilly, Rosny-sous-Bois germanoj de : s-ro Fr.

Elleisiek, Wilmsstr. 5, Berlin SW 6i ; italoj de : Esperanto-

Centro Itala. Galleria Vitt. Emanuele 92, Milano; nederland-

anoj de: s-ro F. Telling, Bellevoystraat 36, Rotterdam.

La aranĝantoj de karavanoj posedas aliĝilo;n kaj estas in-

formitaj pri la deu.loj de la kongreso. Oni veturas al la kon-
greso malkare, agrable kaj senzorge se oni vojaĝas en karav-

ano'. Pro tio ni konsilas aliĝi al iu el la planitaj grupvojaĝoj.

FAVORA.1OJ : Ciu kongresano ricevos senpage la helan
svedzn Esperanto-Gazeton ekde la aliĝo. Do. ju pli frue vi

aliĝas, des pli inulte vi gajnas!
REKLAMAFISO pri la kongreso estas havebla senpage ĉe

LKK. Formato 100x70 cm.
GI.UMARKOJ estas haveblaj. Prezo : 20 por sv. kr. 0,50.
ONI VIVAS MALNIULTEKOSTE en Stockholm nuntempe

Speciale favore estas por tksterlandanoj, kaŭze de la mo
rnenta valutofalo de la sveda krono. Ekz. 1 sved. kr . - I an

gla ŝl.: 0.24 dol. ; 0.70 germ. ni.; 0.85 svis. f r. ; 0.40 ned flor

ALIC;U do tuj por profiti el la valutodiferencoj!

Loka Kongresa Komitato.

ANTAŬKONGRESO EN NORVEGUJO.

l.a Norvega Esperantista Ligo dissendis koran inviton por

antaŭkongreso en Oslo la 2an kaj 3an de Aŭgusto 1934. Baldaŭ

ĝi sciigos la programon. Jam de non uni povas sin turni pot

detaloj al N. E. L., Boks 388, Oslo.

La Sekreto de Mastro Kornilo
de Alph. Daudet.

Francet Nia maï, maljuna fnjfilludisto, kiu de
temp' al tempo pasigas la vesperon ee mi trinkante
varman vinon, rakontis, pasintnn ne►kton, tnalgran-
dan vilaĝodra'non, kiun li (•restus niutna (ludeko da
jaroj I.a ritkr►urto 'Ie In hortn vi►(► kortuititr min kaj
rtti klopodom Ku►► tedus t►n , kun int lin ,fluis.

Ima g us momenton ks,A1 Irjantoj, kr vi sidas
inta ct krui er dn vino tuitr t►nrlurnitn ka j kr maljuna
(ajfiliu t(► parola, n) ♦ u

Nin (studo, min bona (impur), n(• restis i jani tia
malvivn knj arnknntn loka kin ĝi min estas. Antaŭe
fariĝis tir grava knineTCO de inuelado kaj, el la
ĉirkaŭiujr►n. ue urk nirtic►j, In farmistoj alportis al
ni la natelr,t,tn grenon. Cirkaŭ la vilaĝo la mont-
etoj estis suprrkovritaj tirr ventmuelejoj. Dekstre
kaj mtrlhlrkstre oni truo vidis brakojn, kiuj turnis laŭ
la nordokcidenta venta super la pinoj. Aroj da
tnal;;tandaj azenoj rïnrĝitnj per sakoj supren- ka '
inalsupreniris laŭlonge de la vojoj ; kaj dum la tuta
:.ernajno plezuro estis midi sur la altajoj la bruon
de la vipoj, la krakndon de la toloj kaj la ■t Dia
hue ! ►► de la helpniurlistoj. Dimanĉe mi iris al la
muelejoj. Tie supre la muelistoj pagis al ni mus-
katvinon. La muelistinoj estis belaj kiel reĝinoj kun
siaj puntaj ŝultrotukoj kaj siaj oraj krucoj Mi kun-
portis mian fajfilon kaj ĝis la nigra nokto oni dancis
farandOlojn (I) . Î'ittj muelejo], vi komprenas, faris
!a ĝojon kaj la riĉecon de nia lando.

1'slalfeliĉe, Francoj el Parizo havis la ideon starigi
vaporfarunejon sur la vojo al Tarascon. Tute hele,
tute nove. La homoj alkutirniĝis sendi siajn grenojn
al la farunejoj kaj la plendindaj ventmuelejoj restis
en laboro. Dum kelka tempo ili provis kontraŭ-

hatali, sed la vaporo estis la plej forta kaj, unu
post la alia, ho ve, ili devis fermiĝi.•• La azenetcjn
oni ne plu vidis... La belaj muelistinoj vendis siajn
orajn krucojn. Plu da muskatvino ! Plu da dancoj !
La nordokcidenta vento povis blovi, la brakoj restis
Fenmovaj... Kaj, unu tagon, la komunumo mal-
konstruigis ĉiujn tiujn domaĉojn kaj sur ilia loko
oni semis vinberujojn kaj olivarbojn.

'Tamen, meze de la ruinego, unu muelejo ne
cedis kaj kuraĝe turnadis sur sia monteto antaŭ la
nazo de lit vapormuelistoj. Estis la muelejo de
Mastro Kornilo, tiu sama en kiu ni nun pasigas
la nokton.

Mastro Kornilo estis maljuna muelisto, vivanta
jam de sesdek jaroj en la faruno kaj pasje ŝatanta

•sian ritetion. La starigo de la vapormuelejoj  lin
kvaznu frenezigis. Dum ok tagoj oni lin vidis kur-
anta rn In vilaĝo, amasiganta la homojn ĉirkaŭ si
kaj kriantu kiel eble plej laŭte, ke oni volas venen-
igi la Provencon, per la faruno de la vapormuel-
ejoi. Nr tien iru », li diris, tu tiuj friponegoj, por
fari panon, uzas la vaporon, kiu estas diabla eltrcv-
aĵo, duan mi laboras kun la nord' kaj nordokcidenta
ventoj, kiuj estas la spiro de la bona Dio... kaj
li trovis multajn, belajn vortojn je la laŭdo de la
ventmuelejoj. sed neniu aŭskultis lin.

(I) Provenus longvita danco.

•Fiam, pro ega furiozo, la maljunulo enŝlosis sin
en sia muelejo kaj vivis tute sola kiel sovaĝa besto.
I..i eĉ ne volis gardi kun si sian nepinon Vivette, in-
fano dekkvinjara, kiu, depost la morto de siaj ge-
patroi, nur havis sian avon sur la tero. La mal-
feliĉulino estis devigata gajni sian vivopanon duin-
giante sin ĉiuloken en la farmoj por la rikolto de
la greno. de la rnorusfolioj kaj olivoj. Kaj ŝia avo
tamen ŝajnis multe ŝin ami, tiun infanon Ofte okaz-
is, ke li piediris kvar mejloin por ŝin viziti en la
farmon, kie ŝi laboris kaj kiam li estis apud ŝi li
pasigis tutajn horojn plorante ŝin rigardante.

En la regiono oni pensis, ke la maljuna muelisto,
forpelante Vivette, agis pro avareco ; kaj ne estis
honorige por li, ke li lasis sian nepinon treni de
unu farmo al alia, neprotektata kontraŭ la mal-
delikategecoj de la servistoj kaj ĉiuj la mizeroj de
servantaj junulinoj. Malbona oni ankaŭ trovi;  . k
homo kun la reputacio de Mastro Kornilo kaj kiu
ĝis tiam sin respektis, nune tra la stratoj iris kiel
almozulo, nudpiede, kun truita ĉapo kaj disŝirita
jako... Estis fakto ke, dimanĉe, kiam li eniris la
preĝejon por la meso ni hontis pro li, ni la mal-
junuloj ; kaj Kornilo tion tiel bone sentis. ke li ne
plu kuraĝis sidi sur la presbiterbenko Li ĉiam restis
(:0 la fundo de la preĝejo, apud la benita akvujo,
kun la malriĉuloi. Estis io neklara en la vivo de
Mastro Kornilo. De longe jam neniu. en la vilaĝo.
ankoraŭ alportis grenon al li kaj tamen la brakoj
de lia muelejo turnis kiel kutime... Vespere oni
renkontis sur la vojoj la maljunan mueliston
puŝantan antaŭ si sian azenon ŝarĝitari per dikaj
farunsakoj.

— Rouan vesperon, Mastro Kornilo ! kriis al li
la kamparanoj ; ĉu la muelado ĉiam prosperas ?

-- C`.iam, miaj infanoj, respondis la maljunulo
kun gaja mieno. Dank' al Dio ne estas la laboro,
kiu mankas al mi.

Kaj kiam oni lin demandis de kie povis veni tiom
da laboro, li metis fingron sur la lipojn kaj res-
pondis serioze : c' Motus ! mi laboras por la eksport-
ado.. Neniarn oni sukcesis pli multe scii. Kaj
enŝovi la nazon en lian muelejon estis tute neeble-
La malgranda Vivette eĉ ne tien eniris. Kiam oni
ĝin preterpasis, oni ĉiam trovis la pordon fermita,
la dikajn muelejbrakojn senĉese moviĝantaj, la
maljunan azenon brutanta la herbon de la plataĵo
kaj grandan, maldikan katon, kiu ĝuis la sunon sur
la randaĵo de la fenestro kaj kiu vin rigardis kun
malbona mieno.

Cio tio ĉi havis misterodorcn kaj, sekve, la person-
oj multe babilis. C;iu klarigis laŭ sia maniero la
sekreton de Mastro Kornilo, sed la ĝenerala opinio
estis, ke en tiu muelejo estis multe pli da mono -
sakoj ol da faruno.

(Daŭrigota )

KLARVIDA EDZO — Si. — Mi estas certa,
ke mi ankoraŭ forgesis aĉeti ion.

Li. — Jes, mi tion opinias ankaii.
S i. — Kiel vi povas scii tion ?
Li. — Estas ankoraŭ mono en via monujo

E1 bultenoj N -ro j 1-3:
OFICIALA INVITO : Sveda "i rafika Asocio kune kun

Svrda Esperanto-Federacio.
ADRESO DE L.K.K.: Fredsgatan 4. Stockholm.
POSTA CEKKONTO: N-ro 50443, Stockholm.
IIANKKONTOJ : Svenska Handelsbanken, Stockholm 16:

titrndsvalls Enskilda Bank, Fredsgatan 4, Stockholm.
KOTIZOJ : Ordinara kotizo estas 25.— sved. kronoj.

Frupagantoj (ĝis 31 marto 1934) pagos nur 20.— sved. kr .

Maljrupagantoj (post I julio 1934) pagos 30. - sved. kr.

Junuloj (malpli ol 16-jaroj) 5.— sved. kr .

Ilinduloj senpage.
KONGRESEJO: Laborkunsidoj kaj fakaj kunvenoj okazas

. n la sveda parlarnenta domo, la solenaĵo] en la koncerta

domo, Ia halo en la urbodomo de Stockholm.

DONACOJ por la kongresa kaso ni dauke akceptas,
Iri .INDUI .A KASO: Por partopreno de blindulo; ni danko

nkreptas nrondonacojn.
I AKAJ KUNVENOJ : Pri anoncigo de fakaj kunvenoj kiel

• blr plej halrlaü ni petas. Gis nun anoneiĝis specialaj kun-

venu) t►ot 	 13nhua-movado, Blinduloj, Esperanto-lnstitutoj,

II EP1 O, luternacia Pacifista Ligo, TAGE. TEKA, Vegetar-

nnot
\LANGO: En Stockholm ekzistas tre multaj popularaj, bonaj

restoracioj, kie oni povas ricevi tagmanĝon por 1.--- sved. kr .

h,n luksaj restoracioj tagrrtango por 2,50 kr.

I.OGEJOJ :
A: luk'urj hoteloj — Sved. kr. 10 -20.

B: komfortaj hoteloj - k►. 7-10.
C: simplaj hoteloj — kr. 5---7.

D : modestaj hoteloj — kr. 4-5.

E: komunaj loĝejoj pot 6 ĝis 20 personoj — kr. I ,25-2.

Trinkrnono enkalkulita.
FERVOJA RABATO EN SVEDLANDO: Por la vojaĝo

al la kongreso estas jam interkonsentite pri 25 ";, rabato.

VOJAGKOSTOJ : (Laŭ informo de sveda vojaĝofi(•eio) es.

I



Esperanto en la perioda gazetaro
« Ons Streven » organo de la Polica Frataro

de Grand-Antverpeno daŭrigas regule la publikigon
de « Esperanto-Anguleto >> , dank' al la Antverpena
Polica Grupo Esperantista.

« Brasschaet Sport », monata revuo eldonata
de la Naĝklubo de Brasschaet,  apud Antverpeno,
ttperigis artikolojn pri Esperanto en siaj numeroj
de Septembro, Oktobro kaj Novembro 1933.

Le Boy-Scout Belge », oficiala organo de la
Iladen-Powell belgaj Skoltoj : Fedcracio de la Ka-
tolikaj Skoltoj, komencis en sia numero de Oktobro
1933 koncizan Esperanto -kurson. Ĝis nun aperis
kvar lecioonj, kiuj konsistas el : gramatikaj klarigoj,
cludirektaj ekzercoj kaj vortareto. C:'iu leciono am-
pleksas almenaŭ unu grandformatan paĝon. La
I iveron de la kurso prizorgas Belga Esperanto-In-
.tk t tlto.

\i tre atentigas niajn propagandistojn pri la bona
laboro kiun ili povas fari, klopodante por atingi
similajn publikigojn en aliaj periodaj gazetoj.

Kun plezuro ni vidis, ke tiu rimedo ankaŭ estas
Ilc:lta en nia najbara lando, Nederlando, kie oni
atingis eĉ la aperigon de tutaj artikoloj en Esper-
-into. Ni ja havas antaŭ ni numero n de « Ontwikke-
ling-1 lulnor-Ontspanning » ĉiusabata aldono al  mal-
tlovn lurnalo I, Arnhernsche Courant >> kaj de la
1.:ntrtc, De Zoom », kiuj enhavas plurajn kolonojn
eIII E'.Mprrnnto-teksto. Per tiu vojo ni efike laboras
rn Pitl t vicoj de l,► publiko.

• ESI'1•:RA NTO-RADIO-PROGRAMO
kompilita dr Internacia Radio-Servo, komisiita de UEA
Adreso: Joh. JUNGFER, Lindenst,. 10, Lübben (Spreewald),

(Germanujo)
Ma llongigo j : Dimanĉo: D ; Lundo: L; Mardo: Ail : Mer-

kredo: %1k ; Jaŭdo: J: Vendredo: V ; Sabato: S: ĉiun duan
Mk: 2.Mk; neregulc, nekonata aù necerte : n.

Pri 'cmo. sendhoro, ondlongo kaj aliaj detalaĵoj donas in-
formojn la naciaj Radio-gazetoj kaj s Heroldo de Esperanto

Radio-paroladoj en Esperanto : Barcelona : M; Béziers:
S ; Brno: S ; Graz : Mk : Innsbruck Mk ; Karlskrona  : 2.D;
Kaunas: J; Klagenfurt : Mk; Leningrad: n; Lille P.T.T. N. :
D; Linz: Mk; Lyon-la-Doua: S; Marseille: 2.D: Motala :
4.D ; Salzburg: Mk; Stockholm kaj rel. : 4.D; Tallinn: M kaj
4.D : Tartu : 4.D ; Radio-Côte-d'Azur : V; Warzawa : 2.Mk
Wien : Mk ; Eiffel -Turo : S; Zagreb : 2.S.

RADiO WIEN. - 28 Februaro, 22 h : Nikolaus Hovorka
pri s Modernaj aŭstriaj verkistoj ».

POLAJ. RADISTACIOJ : (22 h. ĝis 22 h. 10) : 21 Febr. :
D-ro Marjan Tyrowicz : s La gazetaro en nuntempa Polujo ».

Esperanto-kurso per Radio: Lille P.T.T. Nord: D: Paris
P.T.T.: J; Grenoble : J; Limoges : J Radio-Côte d'Azur : V:
Genève : V ; Huizen : M; Lyon -la-Doua : D; Marseille P.T.T .

2.Mk : Sottens : J.

Laŭ statistiko kompilita de S-ro Jungfer estis dissenditaj en
la jaro 1933: Paroladoj en Esperanto 1311, Program-anoncoj
en Esperanto 54, Esperanto-lecionoj 409; entute 1774 dis-
sendoj, kiuj eliris el 83 stacioj en 14 diversaj landoj. - l ..a
statistiko ne estas kompleta pro manko de informoj. -- Helpu
ĉiu, kit, povas, la laboron de S-ro Jungfer!
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te 111116040 OR LA DAN(' .

0 	 •$ 	 itMlteele fa K eI I . ,1 J«,

14	 rl t •^afIAA J I

&une n'en «ir la (1nt1C .

►^ M^11 'ni longrine vin,
!11 (r1.1N en unandtrtetur'
AI enta pet() kaj plrtur'
Cu na por feliĉigi rrtin
Kun nti vi dancis, ho regin
1Io Pnrma reĝon' de la danc'
^l1 toai mi forgesos vin.

Kn) kavaliron vian venis,
i n bonegulo sen - egala,
Sed ĉu li ĝuis pli ol mi
l_n ravan dancon - ha - kun
Jen ĉe la brusto dolĉ-premeto,
Jen sorĉ'-okul' kaj sorĉ-rideto.
Ho ĉarma reĝin' de la danc'
Cu iam mi forgesos vin.

H. MOY THOMAS.

Kolonjo, Aŭgusto, 1933 .

La Spegulo

Simpla kamparano vidis
ĉe l'fosaĵ' - dum terlaboro -
brilan aĵon, kaj ne fidis
la okulojn post esploro
de l'objekto. « Ha !» li diris
« jen de mia patro, juna,
estas la portret', mi miras !
Dio dankon per la nuna
dono Via ! » Kaj, sur koron
kaŝis li - kaj je l'vespero
sub matracon - la trezoron :
ĉar edzino kaj danĝero
ofte estas sinonimo. • .

Nia edz' apenaŭ dormis,
ke l'edzin' per pantomimo
ekleviĝis, sin informis
pri l'sekreto submatraca,
Kaj en lumo de la luno
vidis, kun vizaĝ' grimaca,
ja trafita de harpuno,
ŝi, la pruvon de l'adulto :
« Ha, la pork' 1 Mi estis prava,
ŝi murmuris kun singulto,

sed insulto la plej grava
estas, ke preferas li
fi-virinon super mi ! »

TYNEVERUM

REI.GA KRONIKO

1►or la kron•ko: l,► g rupo) volu sendi al nia Generala Sekretario

. 	  koncizan raporton je la 15a de ĉiu monato, kun sia

programo por la sekuonta monato

ANTVERPENO. - Reĝa Esperanto-Grupo de Antver-
peno " La Verda Stelo ", Societo sen profita celo. -
1933 mortis. Vivas « La Verda Stelo »! Gi brile venkis la
malfacilaĵojn de la pasinta malfavora jaro, kaj la sindona
fervoro de ĝiaj fidelaj membroj estas promesoplena por la

estonto. Kio do pli komprenebla ol ke la grupo eniris la novan

,aron ĝoje kantante. La unua kunveno de Januaro estis ja
rezervita por komuna kantado, kiu, kiel kutime, bonege
sukcesis. - La 9an de Januaro komenciĝis nova kurso, gvidata
de S-ro O. Van Dijck kun dudeko da lernantoj. - La Ban

la membroj havis la okazon aplaŭdi S-ron H. Sielens, kiu
faris sian unuan paroladon en Esperanto. Krom pro la klara
pritrakto de sia temo « la Vitaminoj », S-ro Sielens meritas

specialan laŭdon pro la bonega elparolado de nia lingvo. kiu

bele kaj facile fluas el lia buŝo. Tiu nova juna amiko sen-
dube faros bonajn servojn al nia movado. -- La 20an, la Verd-

stelanoj estis la gastoj de Ges-roj A. Facs, kiuj denove oferis

al ili belan gramofonkoncerton. La multaj ĉeestantoj tre ĝuis

la diversajn diskojn, kaj la Prezidanto, S-ro Fr. Schoofs, certe
inteîpretis ĉies pensojn esprimante koraj, dankon al la afablaj
gasttgantoj. - La 23an de Januaro estis la 28a datreveno de

!a fondiĝo de la grupo. - La laŭstatuta Generala Jarkunveno

okazis la 27an. La raportoj de la Administrantaro kaj de la
Komisaroj, kiuj atestis pri la granda aktiveco kaj bonega
situacio de la societo, estis varme aplaŭdataj kaj unu,znime
aprobataj. Post kiam la kunsido ankoraŭ kvitigis la Adminis-
trantojn kaj Komisarojn pri ilia agado en 1933, S-ro Fr.
Schoofs rememorigis per kelkaj trafaj vortoj la 28-jaran ek-

ziston de la grupo, kaj dankis la membrojn kaj siajn kun-
laborantojn en la administrado, precipe S-rojn H. Boffejon
!:aj G. Van den Bossche. Specialan dankvorton li havis por

5-ro Edg. De Coster, por kiu tiu ĉi kunveno signis la dekan

datrevenon de lia elektiĝo al la posteno de kasisto, kiun li

iorrr sindone kaj zorge plenumas. - Laŭ ĉiujara kutimo, la

'rez,danto transdonis la bronzan honormedalon de la grupo
aro dekjara membreco, al S-ino Lucette Faes-Janssens. F-ino

.Adrienne Peeters kaj S-ro Auguste Fies.
Kiel antaŭe, ĉiuj kunvenoj komenciĝis per parolata gazeto,

lerte farita sinsekve de F-ino H. Hofkens, S-ino L. Faes-

Janssens kaj S-ro L. De Hondt.

BRUSELO: Esperanta Brusela Grupo. - La 4an de De-
cembro ni havis feston okaze de la disdono de diplomoj al la
ekslernantoj kiuj sukcesis la lastan ekzamenon pri kiu ni jam

raportis en nia antaŭa numero. - La I Ian la kunvena prezid-

antino, F-ino Jennen faris paroladon pri vojaĝo tra Hispanujo

kiun ŝi faris kune kun F-ino Obozinski antaŭ kelka tempo. -
La IBan oni parolis pri diversaĵoj kaj poste la kunvena Pre-
zidanto, S-ro De Boeck rondirigas bonhurnoraĵon, petante
precipe la gelernantojn, ke ili legu parton laŭvice. - La 29an

de Januaro oni malfermis en nia ejo (4, Granda Placo) novan

kurson sub la gvidado de F -ino Obozinski. - La 8an de

Januaro, S-ro Castel prezidis. Okaze de la festo de l' tri reĝoj;
S-ino Lavisse disdonis kukojn kaj oni elektis reĝon kaj
reĝinon. Je la honoro de la gereĝoj oni kantis gajajn kantojn.

-- La I5an F-ino Obozinski prezidis kaj organizis diversajn

societludojn kiuj gajigis la ĉeestantaron. - La 22an S-ro Swin-

ne prezidis kaj ankaŭ gvidis societludojn. 	La 29an S-ino
Slow« prezidis kaj aranĝis legadon de diversaj historietoj. Ciuj
membroj devis legi knt traduki, ĉar oni pensis  ke estis bone
•kistco por In novaj grlelnnntoj, kiuj ecc•ti t' .

GENT() (.enta Grupo. 	 I,m grupaj kunvenol okazas
••g►11. tlurn.,l►re«éa, r, la la v..pere, on In 'crama, Nova
•••N•r %nid.. l'one, 41 I. anal esta. 1.r1AUlj tfal•h nkurnle
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•+rbw •Ir,1• 1■1 si $Iptl,e..er po, nbllsl la bonan

.. I& le mure ner►f►malli, 111 mita «l'un IA fnrrkreeln
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r 	 ttl 	 ` 	 h..1. 	 •AIAt k.IfIY«•IN►l I n wr.,tr.►1
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end ..•1■.,t.I kunuono konsencijas je la 20 h. 10 per kruron
horo da lingual ekzercoj; alia duonhoro estas dodiéata ,zl
p«uolat•I jurnalo, kiun prezentas ĉiuJoje alia membro.

i Marto: Parolata Revuo.
I0 Marto: Karnavalbalo en salono « De Witte Leeuw ». La

membroj estas insiste petataj veni al tiu balo kostumitaj kaj
ramda a1. Estos surprizoj kaj premioj.

8 Maro: Malfermo de nova kurso, en la Urba Instituto.
lielgiĉlci 99. Gvidos S-ro H. Sielens.

14 Marto: Kunveno de la Generala Estraro de la Gru r_o
IAdtninistranioj kaj Komisaroj), en la sidejo, KI. Hondstraat.
II, je 20 h. 30.

17 Marto: Disdono de diplomoj kaj premioj al la lernantoj
«Ir la kursoj de S-roj H. Vermuyten kaj H. Boffejon.

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

BRUC;O. - " Bruĝa Grupo Esperantista ",
Reĝa Societo. - Kunvenejo: « Oud Brugge », ĉiu

-ltzarde 20 h.

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

26 Febr.: F-ino De Boeck prezidos.

111.1:1
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■,* okupi tiun ûardenon, ĉar neniu
nr II r•atait 	kontenta ol mi.
eniprinclis la negocisto, vi tute eraras,

tiel plene kontenta, vi ne dezirus
.rpt, ..itrdenon,

Nederlandsche Gist-
& Spiritusfabriek
(Nitw ''ldrr 1 ttb • 	gil. 1 o/mante kol Alkoholo)

Natol. sidalo 	 DELFT (Nl derlando)
eiedieIa 11N 0 c ,11ES-BASSINS (Belgujo)
Mof ti ttU! 1 LO kal HUY (Belgujo)

l'rodukta jo j

I2 cet Fermento

Alkoholo kaj bramdo

Eldistilaj 

Rekrementoj
Fako " Fermento kaj Rekrementoj " :

Bruges-Bassins
Fako " Alkoholo kaj Brando " :

378, Av. Van Volxem, Bruselo

8 & 9 Bruges N ' 08

Bruxelles BR 37.83.38

Huy N  40

Bruxelles

Bruges 	 " Gistfabriek "

Huy 	!

( 104,

iRELGA MARBORDO

Brand Hôtel d'Oostduinkerke
lktlrtttta de multaj Esperantistoj

I , I! I N(111,  Dulegito de U.E.A. Posedanto

03

Telefono :

Telegramoj :

POT ke la u pensoj » 	 agoj »

por plej efike uzi vian tempon,

por havigi al vi pli multe da tempo

diktu per la

"DICTAPHONE"
(Reg. U. S. Pat. Off.)

KAJ DUOBLIGU TIAMANIERE

VIAN POVON AKIRi FARITAJOJN

La " DICTAPHONE "
estas aparato plej simpla.

Dokumentiga broŝuro sendata lau peto.

Robert CLAESEN
(ENERAI.A AGENTO

40, rue de Loxum, BRUXELLES

Telefono 11.06.82

VIZITU BRUGES (BELGUJO)
aria urbo je 15 Km. de la Nurda Manu

caj haltu :

HOTEL DU CORNET D'OR
2, PLACE SIMON STEVIN

Sidejo de la Bruĝa Grupo Esperantista.

centra situacio je 2 minutoj de la Stacidomo.

l're komfortaj ĉambroj, bonaj manĝaĵoj,

bonaj vinoj kaj tre

moderaj prezoj
')ni parolas Esperanton. English spoken.

(106) S. D .

Por rapide transf ormi
la u vortojn 	 en u skribon 

1934 

tGESEMO. — La hundo estas por la
.l.o tre sincera.
brl+t malico !... diras S-ro Senmono. Se

Irf►cn n tue ion, kiu min gastigus, nutrus kaj pagus
i innpostoin, mi ankaŭ estus por li sincera
u.

LA ,Jl !CEJO. — La Prezidanto. — Vi kruele
.tl)itl tiun kompatindulon.
I a joeato. — Nur agante tiel mi sukcesis venki

lin. Mi ne estas kulpa tial ke li estas spiritkripla.
1.a Prezidanto, severe. — La spiritkripluloj estas

homaj kiel vi kaj mi.
--à.

Kio kredigis al vi, ke la ĵuĝotoj estis edziĝ-
intaj ?

- Mi diros al via prezidanta moŝto, ke ili ĉiam
diris al si malagrablajn parolojn.

— Li ĵus edziĝis kaj la okazintajoj estis tiaj, ke
li ekkriis :

-- Estas terure, al tin virino mi devas resti ligata
Irrian tutan vivon ».

I.a bopatrino respondis kuraĝige : (( Konsol;ĝu,
min amiko, jam ok tagoj forpasis ».

Oni ĉiam devas scii, kion oni diras sed ne ĉion
diri, kion oni scias.

EN LA JUCEJO. -- u Kian vizaĝon havis tiu
kulpiKito », flustris virino en la juĝejo al sia edzo.

Oni tuj vidas ke Ii estas la mortigisto.
Silentu do 	 respondis la edzo. (( li ne estas la

kulpiKito.• tiu estas lia advokato ».

— Tio estas alrnenaŭ en ordo, sopiris la kulpig-
do serenigite kiam la juĝisto kondamnis lin al tri-.
ntont+ts mallibero.

Kio estas en ordo ? demandis tiu niirigite.
Nu. mi disputis kun mia edzino. Ni ne sukcesis

interkonsrnti, ĉu ni pasigos la Kristnaskotagojn ĉe
niin patrino, aü ĉe la ŝia. Kaj tio almenaŭ estas
nun solvita !

"REFU -1'EBLA PRUVO. — Sinjoro (razanta
– Mil Dioj ! Mia razilo ree ne plu tranĉas !

•uijorino. — Vi ĉiam trovas motivon por grumbli;
Ki tranĉas bonege.

Sinjoro. — ? ?
Sinjorino. --- Mi scias bone : mi estas uzinta ĝin

per pintigi onian krajonon.

BII3LIOGRAF1O

V•,ko,, de kiuj ni ricevas unu ekzemplcron. estas citataj
wh M tiu rubriko. De tiuj, kiujn ni ricevas duckzemplere, ni
publikigar rccenzon.

('iuj verkoj estas haveI"laj ĉe Belga Esperanto-Insti+uto, Ant
verpeno, Kleine Hondstraat, 11, rue du Petit Chien : poŝtĉeko
n-ro 1689.58.

JA^'JO NULM KAJ LIAJ AMIKOJ, verkita de W. G. van
de 1-lulst, tradukita de H. C. van Leeuwen. Eldono de G. F.
Callenbach, Nijkerk (Nederlando) 1933. — 238 pakoj.  I5x
21 cm. Prezo: Fr. 35,— !olc bindita

Tiu porinfana verko • kies originala uederlandlingva eldono
vendiĝis jam je pli ol 80.000 ekzempleroj, prezentas sin en
vesto impo rta kaj alloga. Tial ĝi estas la revita libro por
donaco al niaj dek- ĝis dekkvinjaraj infanoj, al kiuj ĉiu
Esperantista patro laŭ sia devo jam de longe instruis Esper-
anton. Pli bela Pask-rekompenco pro montrita lernemo, ne
estas imagebla. La priskribataj infanoj estas vivantaj estaĵoj,
kun siaj kvalitoj kaj difektoj, kun siaj belaj kaj rnalfortaj
flankoj, ili trudas sin al nia atento kaj elvókas nian aprobon
:iïr malaprobon pri siaj agoj. Tranĉaĵo el la vivo, ne malor-
namita per tiu ridinda tronaiveco kaj trovirteco, per kiuj multaj
airtoroj de porinfanaj libroj kredas, ke ili devas pliheligi siajn
etajn heroojn. Tiu realismo igas la libron ankaŭ leginda al
plenkreskuloj. Ili kapabla s sin interesi al la sorto de Jaĉjo
Holm kaj simpatii kun ties patro kaj patrino. 1!i komprenos,
:ial ni vanne rekomendas la libron al la junaj Esperantistoj,
iuj trovos en ĝi utilajn viv-lecionojn kaj ekzemplojn de knaba

1:avalireco kaj heroeco. Cia legado hardos la junan generacian
icontraŭ la kruela realeco.

MI EN l.1. Romano de Ladislav Vladyka. Tradukis liaj
eldonis Moraviaj Esperanto Pioniroj. Olomouc 1933. --- 19!
('aĝoj 14x19 cm. Prezo: Kĉ. 26.— nur hindita.

Romano kiu baziĝas sur fantazia hipotezo kaj kiu konstrua.
ĉirkaŭ tio bildon de la moderna postrnilita grandurba vivado

- !a monjetantaj rondoj de spekulistoj kaj noktvivuloj ĉiu -

-:,)ecaj. La mistero en kiun la leganto estas enkondukata, nur
klariĝas ĉe la fino de la libro, sed oni tro senteble rimarkas.
ke !a enigmo estas nur uzata kiel allogajo kaj kiel preteksto

pentri la supre aluditajn, malmulte rekomendindajn me-
liojn. Tial la intereso de temp' al tempo malvigliĝas kaj la
.n;stero 'devas artifike interveni por ree allogi la !eganton. La
atmosfero estas peza kaj prema kaj oni ne povas sin senig;
de la impreso ke nur pulĉineloj kaj ne veraj homoj sin movas
sntan. ni . La libro estas houe tradukita, bele prezentita kaj la
oresado tre prizorgita. Kelkaj eraroj restis en la teksto. ekz.

r paĝo 72: rezumi anstataŭ resumi, sur paĝo 63: Singard:r
i rinkanta Horalek komencis paroli, anstataŭ: Singarde trink-
ante ; sur pai r) 62 : leutenanto, anstataŭ leŭtenanto, ka
tiel plu.

LA SORCISTINO EL KAS'IILIO, historia bildo. de Saloon
Asch. El la judo originalo tradukis Izracl Lcjzcrowicz. Eldonis
Literatura Mondo kaj Asocio de Esperantistaj Libro-amikoj.
13udapest. 1933. — 148 Paĝoj. 20x13.5 cm. Prezo broi se. fr.
3.50, bindita se. fr. 5.----. Aldono 10 p. c. por sendkostoj. Po,.
rnemhroj de AELA, la dua libro de 19 3.

Ni ne povas gratuli al AELA pri la elekto, kiun ĝi Faris,
prezentante al siaj enskribintoj, post brila cldonaĵo kiel la
Hnngara Antologio. verkon al kiu mankas la kvalitoj necesaj
t)or igi ĝin inda kunulo de la antaŭnornita libro. 1.a s sorĉist-
ino estas karakterizata per stilo ŝveligita kaj plenblovita,
patosa retoriko kaj romantiko malbone digesteblaj de mensoj
alkutirniĝintaj al la eleganta ekvilibro, la genia simpleco, la
forta konciza verkado de la unuarangaj aütoroj. La tradukinto
klopodis per bona internacia Esperanto igi la verkon simpatia.
Ni dubas, ĉu li sukcesos ĝuig i la enhavon, rnalgraŭ la laŭdinda
laboro, kiun li plenumis laŭ esperantlingva vidpunkto. La
Esperantista publiko, kies gusto ĉiam pli rafiniĝis. precize pro
!a bonega laboro farita de niaj literaturaj gvidantoj merita:,,
ke estontece !a eldonantoj evitu la elekton de verkoj, kiuj
havas nur ian retrospektivan valoron.

JUNA ESPERANTISTO. lnlernacia monata junulara rev u o.
Oficiala Organo de tutmonda Esperanto-Junulara Asocio. Re-
dakcio-Administracio Krakow, Lelewela 9 nr. 2. (Pollando).
Cef redaktoro : Emil Mayer. 8 Pagoj. 17 x 25 cm. Abonprczo
eksterlande, jare se. fr. 2.50.



BOLSIUS
Korte Koepoortstr.,11

ANTVERPENO
Firma fondita en 1828

CIUJ MASTRUMAJ ILOJ

Lavmaŝinoj « JOHN »

Funkcias per gaso aŭ karbo

Membroj de

Belge Ligo Esperantista ĝuas rabaton       

1 . \ I I$ 5 , 1 ^^                         

SAM I L)EANO CAUS      

e. t	..su1 lrtarkul kaj prezoj
hrtekrtoj por vojaĝi

por Sinjorinoj kaj Sinjoroj
'to Ianditn 1 n 181'8 	            

Vondelstrato, 19, ANTVERPENO                              

I 1itc PAt .ANDU PER LA RUCA BROSURO, KIU
JAM ESPERANTIGIS MILOJN DA  HOMOJ!

(Ekzistas en fondra kaj franco lingvoj)
Preso: Fr. 0.50. 	 10 Ekzempleroj : Fr. 3.50.

Mendu ĉe BELGA ESPERANTO-INSTITUTO            

RADIO
DISKOJ

GI-ZAMOFONOJ

LA voĉo
DE SI A MASTRO

La Marko
tutmonde konata

,

pro la perfekteco
de siaj produktoj

•

t 	^►r
	k 

"̂H M sterŝVóifce"

— amasa... 	

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.

Kotonrestajoj por purigi maŝinojn.

Basique Generale de la Handre Occidentale
Anoninon tiuricto fundIta 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
KREDITMALFERMOJ -- DISKONTADO
MONSANGO 	 - BORS-OPERACIOJ
FINANCAJ INFORMOJ — MONKESTOJ

MENDU VIAJN LIBROJN CE
BELGA ESPERANTO - INSTITUTO, K.  S.

Poŝteeko 1689.58 	 ANTVERPENO

OSTENDO 	 B3ELGUJO
HOTEL VROOME

20. BULVARDO ROGIER. TEL. 37
RFNDEVUO DE L 1 ESPERANTISTO]

Por tre agrabla restado dum somero elektu:

HOTEL PENSION PASTEUR
:^. iules de Troez, BL►JI KEPíBERBHE. 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.

Daŭre brulantaj fornoj « JAN JAARSMA »
Kuirejaj fornoj

HOMANN kaj KUPPERBUSCH
Ciuspecaj Infanveturiloj

Presejo de BELGA ESPERANTO-INSTITUTO, Koopera Soc., Kleine Hondstraat 11,  ANTVERPENO.
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