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Propagandaitda La I►uro

Kiel ni org<<n izu la Semadon  

En l:1 Itiblto jam oni parolas pri la  sep gi:1 ,..e1
i,,lj Ia sep nlalgrasaj jaroj.

I.:I ntalgrasa,j jaroj ne riain estas tiuj, en kiel' ne
bone okazis la semado. Kontrarie, Ire olie 1)11I
akiras kun malte da peno, malgrandan ril%eelt „ I1.

'l'ion ni, nunmomente ankai"l  sur la I•;speranlel-
k:tmpo, konstatas preska i•iulage. MaIgraii vigla
propagan(lo, la kursoj ne tiel bone sukees:n.. kiel
en anlahaj..jaro,j. La membraro, pro tio, n e plu
kreskas, ah CO . iom post ioni!, malkreskas.

En malfacilaj tiaj cirkonstancoj estas ni:t (Levu
seri•i pri aliaj propagand-rimedoj.

En la lasta hontitata ku11sido &le « Belga i.igo
oni demandis de diversaj Ilankoj, ke, en nia
organo, oni rezervu lokon al novajoj, kiuj estus
presataj en ambail naciaj lingvoj, tiel ke liaj
leksto,j povu esti metataj antaŭ la okuloj (le ne-
Esperan t istoj.

Eble iuj el niaj legantoj prnntedonis sian
ckzempleron al a miko, por lin instigi al lernado
(le nia lingvo. Sed ni povas aserti, ke ĉiuokaze,
oni 11e sin turnis al ni, por pliaj ekzelnpleroj !

Ni kulpigas neniun pro tio, î'ar ni efektive
konscias, Le estas iom malfacile, kiam ne tentas
pri iniinta amiko, sendi al iu tutan revuon en
lingvo. kiun li ne konas, se nur unu duona pago
povos lin interesi.

Tio pripensigis nin pri alia rimedo. Dum la sama
komitata kunsido de Belga Ligo, pri kiu ni supra
parolas, oni ankaii esprimis la deziron revicli la
Il ugfolietojn, kiujn ni iam eldonis kaj kiuj entenis
la plej gravajn novaĵojn pri nia ni-avado. Oni
tamen, pro ivankantaj inonrimedoj, ne kora ;is
:Iniauvi(li la realigon de tiu eldono.

Kaj feliĉe ni renkontis Antverpenan amikon,
kilt, kvankam ne ĉeestinta t iun kunsidon, tamen
havis iutt similan ideon kaj t►onvolis sin diri preta,
preni por si la eventualan deficiton de la unuaj
eldonoj de tia j►ropagandilo !

I.e se ni havas en nia mezo Mesenasojn, Karaj
Get1111ikoj, vi konsentus, Le ni tamen nur devas
ilin inviti al elspezoj, kiajn ni faris vere tutan
nian devon, kaj kiam, malgraü tio — Iaj ne-
:1111:111 vidite, — restas IU moitinanko.

Ni lial in tcrkonsenlis. ke la novajoj, kiujn ni
1►re.:ls en nia l'ubrilco « Tua la Mondo » en anibal:l
naciaj lingvoj, ankaïl estos presataj Esperant-
lin;gve, inter aliaj novaĵoj, en la rubriko «Tra la
Gazeta ro ». La komposlado de la iri-lingva pri-
Esperanta gazet-eto estos konservata dum du
semajnoj.

C;is la 15-a de la monato, la grupoj kaj la
nlentl)roj, individne, povos mendi, je la prezo de
U r. 20,— por cento ; Fr. 12,50 por kvindeko ;
Fr. 7.50 por 25, la speciale presotan propaganditon,
kiu, kun la titolo : « Belga Esperunlisto -- Special(1
,Vitinero » entenos la novajoj n presita .jü en la
ordinara numero.

'1'iu,j propagandiloj povos esti sendalaj al au
interesato en Belgujo sub malferinita koverto, por
la rabal-afranko de Fr. 0,05.

Ni ne dubas, ke la grupoj, por sia propagaudo,
kaj l:t membroj, mendos tiujn propagandilojn, sur
kiuj ni ankaïl presos la adresojn de la Ligo kaj de
la Grupoj, tiel ke ĉ.iu povu vere rikolti la fruktajn
de la semado.

Estas kompreneble nur unu kondiêo al la
presado : ke alvenu liliniuiuinO da mendoj. Ni
presos nur, se, el la tola lando, alvenas mendoj
por 1000 ekz c'nrplero j.

(:io do dependas de ni mem. Se ni e'aiuj volas kin
malgrandan ntonoferon ; se tiuj, kiuj regule êeest-
as grupkunvenon, volas doni nur unun %ronkon al
la grupa sekretario an kasisto, sufiĉaj mendoj
povos esti farataj por ke, en ĉiu centro, disflugu
multnolubraj la selnajoj !

Maur. ,1 A U\1OT'l'E.
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« Allo ! » Tie-ĉi, La Louvière !
LA PAIIOLANT() : Karaj gesamideanoj, vi

tuj aiídos alvokon de la organizanloj des la
XXV-a Belga Kongreso de Esperanto.

I,.K.1Ç-ano : Estas La Louvière, Idu invitas
vin partopreni la laborojn de la 1936-jara Belga
Kongreso de Esperanto ; kiu invitas vin parto-
j)reni li) festojn kaj ekskursojn organizotajn
(I tl nl la kongreso ; kiu lutkore invitas vin esti
inter tiuj, kiuj èeestos la festojn de la venonta
Pentekosto. en la tiel simpatia allllosfero de
iliaj esperalltistaj kunvenoj.

Estas la Tiel laborplcua kaj arda Centra
IiegiOIIO, kiu invitas vin, viziti giajn naturajn
kaj industriajn vi(liuda •jojn.

Estas areto da sindonelllaj amikoj, nov-
venintaj esperantistoj, kiuj fervore klopodas
por la starigo de progranao inch je la nntai_a.j
kongres-progranloj, kaj urge vokas, por ke vi
helpu ilin en la malfacila tasko, kiun ili
akceptis, sciatite ke ili tialu: u licre alporlas
Ŝtonon, eble 11tll' malgrandan, al la konstruo (le
la iustitucio al kiu la malnovaj esperantisloj
donis kaj donas la plej bonan de si  mem.

193(i jara l'entekosto i Estas la unua fojo,
ke niaj iildtlstriaj regionoj :akceptos la viziton
(le belgaj espel'alltistoj liaj IIiaj alilandaj amikoj,
l:unvellanlaj ĉe kongreso. Estas la ilntia fojo,
Le Ia esperantistaj manifestacioj tute pllblike
kaj llllonOficiale okazos en niaj regionoj.

En la Vcnonla numero de « Belga Esper-
antisto )), ni publikigos la oficialan kongres-
j)r0g1'a111011. En 1, Vi Vi(IOS, ke III faras ('ion,
kio estas en nia povo por daurigi la belan
serion da espel':llltistaj IllanifeStaciOj, okaze (l(`
niaj riujaraj naciaj huuvelaoj.

Ne estos ilin' la areto da Sllld011elllaj 1)l'o-
pagandistoj el La Louvière, kiuj akceptos vin,
sed ankaií, la Industria kaj Komerca ('•anlbro
de la Centra 1regiono, l:iu bonvolis patroni nian
XXVan. 'j llrisllla asocio ankail promesis sian
aktivan l:unitelpon.

,Iam sepdekkvin gesamideanoj alie is al la
kongreso. Ni opinias ke millte (la aliaj :lnlikoj
atendas :inkorati por sendi al 11i sian hlion.
Ili estas lllalpravaj. Estas 11eeese ke, de Iluo,

luullaj anigu por, kiel eble plej multe helpi la
orgauiz antojtl en la tasko, kiun ili entreprenis.

La belaj reliefa •j glunaarkoj eldonilaj okaze

de nia \\Va havis sukceson kaj ni dankas
diajn, kiuj havigis ilin al si. (randa kvanto
ankoraŭ restas, kaj nia L. K. K. 1)lezurigos al si,
sendante 100 ekzenapleroj I1 post pago de Fr. 5,
al nia potitĉekkonto N" 1119.10 XXVa l3elga
hongreso (le Esperanto -- La Louvière.

Kaj bal(fai'I ankaii aperosilustritaj polkarloj,
eldortitaj okaze de nia kongreso ; la ilustrita
faldfolio, kiu enhavos la oficialan progranuon
kaj ('•iujn dezirindajn informojn pri nia kon-
greso. Iaj poste, kio nukorati....

Cii ni, hodiai'i, parolos pri la bela arta verko,
kiun preparas tiel afabla, kiel talen ta, sanlide-
allillo, kiu deziras lasi al la parloprenontoj de
nia XXVa, niemorajon de ilia vizito en niaj
regionoj ? Ne, ni nenion plu diru...

l.a Louvière tiltkore invitas vin.
Estu niaj dlim la pentekostaj tagoj.
LA PAIIOLAN'l'O : Kaj por ke vi ne forgesu,

ttij pagu vian kotizon (dekkvin trinkoj) al nia
poStèekkonto I111).10 -- XXVa Belga kon-
greso de Eperaulu - - La Louvière.

Kun antatia danko.
.\11(Ir(' 'hASSIN.

Sesa listo de aligintaj.
72. — S-ro Albert Duquesne 	 Jlignault
73. — F-ino Louise 'l'liies

	 La Louvière
71. — F-ino Sin►onne Bretelle

	 Jeumont (France)
7;i. — S-ro Jean-Marie Desonay

	 Spa

AL LA GRUPAJ KASISTO.
Grupaj kasistoj (teman(liA al la estraro (le « Belg a

Ligo ». kiom ili devas pagi al la Liga kasisto, por
liaj membroj, kiuj estas M. L., ait M. A. de U.E.A.;
aliaj kasistoj, jam pagis kotizojn nesufi(•ajn por la
grupaj membroj. kiuj jatn repagis sian kotizon.

Ni atenti as ('iujn, pri la fakto, ke tian ĉi jaron
la kotizoj de U.E.A. estas plia ltigataj lait la prezaro,
I Iu aperis en pasinta nunlero(le lz'el(j(t Lsl)('I(rftlisio.

La Grupaj kasistoj devas (io pagi al la Liga kas-
isto la kotizon de Belga-Ligano, t. e. ! Fr. 15 por
membro-abonanto kaj Fr. 5 por membro familia
kaj, krome, la kotizon de Fr. 50 ait Fr. 22, l:t(i la
kvalito, kiun la membro havas en la internacia
organizaĵo.

Belga Ligo faras jam gravan lnonoferon al la
inlernacia centro, pagante, por ĉiu membro, alian
kotizon; ;i kompreneble ne povas porti plian mon-
oferon per hi lranspago de ne-kompletaj kotizoj.

La Ligestrato e(• ne povas promeni ail :1nt:tït-
vidigi nlildigon de tiuj en or-frankoj-kalkulitaj
kotizoj, ĉar U.E.A. kompreneble apogas sian tutan
laboron sur ol'-fr:lnka bazo ! 1.(r 1.ig(t Kasisto.
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liarna%•aI-sabaton, ne «kuzo% ollelula ku
^t(II lal os pri eventuula komuna pttttlK^

n : Raharcdvespero.

Illi['(1O. 	 Bruja Grupo Esperantista. Rrpit
Societo. -- Cittinar(tc, je la 21)-a. - 	SIl)I":.1( )

« Gouden I-loorn-Cornet d'Or », j)I:t(•o Simon
Slevi n ; KUN VENEJO : Kalejo e Vlissi nghe ►► Birr
kersstrant, 2, rue des Blanchisseurs.

Lit I-un de .Februaro : (en la Kunvenejo) : \litula Vespei
mange).

La 11-an : (en.la Sidejo): Bantt'espero. (Gvidado: F•tno
^. Itocreboon) ; Klarigaolo -- Akompariado: Ges-roj Ch. l'ou

La 18-an : (en la Sidejo) : a) Perfektiga Kurso. l'unis
I.eeiono sub gvi(tado de F-ino Y. Thooris; b) I'riparoludu
de S-ro Leütcnanto Marié, pri «Henesauco ». (Prez. S-ttiu
G. Groothacrt.)

La 25-an, (en la Runvcnejo) : Karnavala Vespermanou.

BItUSELO. — «Esperantista Brusela Grupo..
- Knnvenejo: «Brasserie du Sac», G1'alldaP1:1('I), 1,

ĉinlunde je la 20.30-a h.
La 3-an de Februaro : Prelego de F-ino Jennen, pri I(i

raporto de S-ro Dru en la Kongreso de Industria Ilenio.
La 10-an : Parolado de S-ro Swinne.: « I)iversaj provoj de

internacta lingvo. »
La 17-an : l'arola(lo de F-ino Kestens : « Insuloj Hatvai ».-

i'ostc : ludoj kaj kantoj,
La 24-an : Prelego kun lumbildoj de D-ro Kenipcncer. :

«Vojagmemoroj ».
Akurate ,je la 20-a, la kurso kom(•ncigos en la malgranda

salono.

GEN'l'O. - Genta Grupo « Esperantista L. --
Kunvcnejo en la lernejo Nova Strato Sankta Petro
N° 45 : èiurrlerkrede je la 7 -a vespere.

LIE((). — Societo Lieu por la Propaganda
de Esperanto.

CHENÉE : ĉiulunde, je 19  h. 30, perfektiga kunveno, ĉe
F -ino Baiwir, rue des Grands Prés, 72.

LiE(;O : ĵaŭdon. I3-an de Februaro, je 20-a horo, perfekt-
iga kunveno en « Hôtel du Phare », place Maréchal Foch.

SCLESSIN : ,ĵaŭdojn li -an kaj 20-an de Februaro,.je 1S)  l►. 30,
perfekti;;aj I<unvenoj en Kafejo I)echcsne, rite Ernest
Solvay, 1.

Grupaj Raportoj :
\ \ I'VEIII'ENO. 	 Reĝa Esperanto-Grupo « La Verda

Strio », — I.a 28-an de Decembro okazis plej agrabla Krist-
I1., , k1eito put• la pienkreskuloj. S-ino .I. Van der Veken hun-
mett, programon, kiu ant iuividis la rcprezentadon de tcatra-
Jelu, kiun ;i %erkir : 	Ito ! Ho ! Amclio ». Ni gratulu la
geludanlojn, (;-rojn Vatt der Veleen-Van l3ockcl liaj F-finon
.Illllrtte Van I•ue hovvii. I:iuj rikoItisvartu  a ii aplaŭdon.

l'a.l kiam S-to.1 tumulteestis(lankinta ilin, oni for.lotuniis
t,vlujn premiojn. kiujn la membroj kunportis... kaj ĉiti

Ilt an deklami ion antaŭ ol li ricevis sian premion...
, oojlga, ni ne nepre devas aldoni.
un tagon. Dlnunuion la 29-an, estis la vico de la
'li ol dudek )(ruloj (le membroj ĉecstis kaj meritis  Ici

,le la Kristnashan•bo, per malgraui(la (leklaniaĵo uii
I•:.tus inter ili jani belaj talentoj... kiuj, e(' en

i.►, kapabhts plenm oi tutan progratnon.
Ilern in' De Sebuiler, Lian infanoj de sia lernejo.

tre belajn i1111t ro-bil(lo,jn, laŭ originala maniero
IJ Iui,j kiuj limite amuzis la grandajn liaj nal-

gr(tnda,In infanojn.
La I 1-iin de Januaro, F-ino  •Jacobs kaj S-ro H. Verniuyten

orgauislI+ literaturan vesperon, kiu i1 is vera alrigardo al Ia
toternaci(I literaturo, Cl kiu ili prezentis la plej interesajn
:sIItorujti. Varma aplaŭ(lo rekompensis ilin pro ilia laboru.

ro Itnlïejon dankis ilin koro,
Itlil'(^(l.	 « Bruĝa Grupo Esperantista », Reĝa Societo.
la.24-an (le Decembro en Ital'ejo « Vlissinghe» okazis karrt-

t•eitpero, sub la gvidado de F-ino A. Boereboom, kuri alcoin-
panndo (Ie S-ino Cli. Poupc.ye. Precipe Rristnaskkantoj estis
ltantataj.

La 31-an, okazis en la sana kunvenejo gaja surpriza
tt.pero, sub la gvidado de la simpatia sekretario S-ro
G. (;roothacrt. Surprizaj clonacetoj alportitaj de tiuj estis
lolumataj. La surprizoj estis multnombraj liaj tre diversaj :
de « bubcto» en brasiko )is... fantomo en kofro : Sekvis
haut- uïi deltlaninnmcroj ncprc postulitaj de rriuj. Tre gaja
humoro regis inter la (cestantoj, kiuj agrable daiirigis la
vesperon per (lancado kaj je noktoniezo t'arnie inter aiigis
novjarbondeziroin.

I.a 7-an de ,Januaro en la Sidejo, okazis disdonado (le
premioj al la leenintoj (le la finiginta kurso por komencantoj.
Naŭ gelern:tutaj akiris pli ol la oh delconojn de la poentoj,
laïtorde : S-ro Deblacre, S-ino De Vooght, S-ro Langoucl(c,
S-ro Temperville. F-ino l3oedt, S-ro Dumon. S-ro Druhbel,
I -ino \•erbelie kaj S-ro Van 11enter•ghern. Pluraj aliaj ankaŭ
finis li on tre bonaj rezultatoj. F-ino .iuliette lioedt, en la
Honto (L. ĉiuj, dankis la sindonenuan profcsoron S-ron Ch.
l'oupeye kaj F-ino Jeanne Verheke donacis al li belan brak-
horlof;on, kiel n►cniot•ajo (le liaj gelernantoj. S-ro Ch. Poupcye
koro dankis ilin, instigante ilin al aktiva kunlaborado por la
Esperanta idealo. La fino de tiu vespero estis dediĉita al
dancinstruo, kiel ankaü grandparte, la kunveno de la 14-a.
Duuttenipe estas ankoraŭ aktive preparata la festo, kin
okazos la 226 an de .Januaro, je la honoro de S-ro Sylvain
Dervaux, Honora Prezidanto de la grupo.

GEN1•O. -. « Genta Grupo Esperantista ». — La grupo
kunvenis ĉiumerkrede kiel'intime.

'l'iuj kunsidoj estas tre interesaj dank'al paroladetoj  pri
diversaj tenoj, konkur•soj pri vortforrnado kaj lcgado de
spri;aĵaj.

La iG-an de Januaro, (;enerala kunveno okazis ĉe S-ino La-
croix. kiu tre afable akceptis la gegrupanojru.

Du m tiu kunveno oni ekzamenis la plej bonajn rimedojn
por allogi la publikon al Ia nova kurso, kiu komenci;;os la
5-an (Ie Februaro sub la gvidado de S-ro Deman, kasisto (le
la grupo.

. 1111f1 	t
Verda lh , e i ,,
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Weet };ij liet al ? 	 Le savez=vous déjà ?

(le

Hc rda 80 lwu i. perantisten In China.
V'olgrtte de Inalste );egoyens omtrent de Iapet•outn- rgI og

In China. hob l►ru aldaar reeds :NLINN) Chineczen sen Irnrg►tnd
van dr gevolgd. Er zijn in dit land zot►tbal $0 KA•
persulo-yer•eenigingen en 5 bladen woi eten er In i•:.INrraniu
.►1►gerdelct.
Bij de vegetariérs.

Tijdces het 9' Internationaal Congres der Vrgeterlere,
waaraan leden trit schier alle landen der wereld dreln.tnrn,
werd besloten, dat, vanaf het jaar 1938, de uitgrnptoken
redevoeringen nog enkel in Esperanto zullen worden ver-
taald. Het Congres deed tevens een oproep opdat alle ►Irrl-
nemers ondertusschen Esperanto zouden loeren, mulat de
redevoeringen rechtstreeks in cie wereldtaal rouds•n u1t-
gesproken worden, zoodat vertaling overbodig zou blIjken
Bij de Goede Tempeliers.

1)e Nederlandsche afdeeling van de internationale Orde der
Goede Tempeliers heeft In niet minder dan 42 harer grorpev•
ringen leergangen begonnen van Esperanto, die gr%olg.l
worden door ongeveer 250 leden, zulks met het oog op de
internationale besprekingen, die door deze wereld-organ hot le
van geheel-onthouders worden gevoerd.
De radio en Esperanto.

Zooals zoovele andere radio -zendposten reeds doen, heeft
het bestuur van den post va.. Tallinn (Estland) besloten,
eiken 3e! 'Zondag der maand. een uitzending van een haIf uur
te doen gebeuren in Esperanto, oni land en volk te dor'
kennen in den vreemde.
Bij de Fransehe stielmannen.

I)e «Association fr•ançaise des Métiers » heeft een dagorde
aangenomen, waarin de wensch wordt uitgedrukt. dat
Esperanto in alle inrichtingen voor ber epsonderwij. zou
aanrcleerd worden. Zij heeft tevens besloten een uitgebreid
verslag over den toestand der stielen in dit land, in de
wereldtaal uit te geven.
Een Esperanto-boek in 20 talen vertaald.

Een zeer eenvoudigopgevat technisch werk van E. Aisberg,
in Esperanto opgesteld : « Fine mi komprenas la radion »
(Eindelijk begrijp ik wat radio is) werd tot hiertoe reeds in
twintig talen vertaald.
Esperanto in de Philips-fabrieken.

liet bestuur der gekende Philips-fabrieken van Eindhoven
(Nederland) heeft een leergang van Esperanto ingericht, ten
gerieve van zijn personeel.

European Herald u ook in Esperanto.
Het over de geheele wereld verspreide vijftalig blad

« European Herald » bevat, sedert eenigen tijd, ook ru-
brieken in Esperanto.
Esperanto in dienst van het toerisme.

Na zoovele andere, bezit de Fransehe Stad Mulhouse nu

t).JA $0.000 Esper►►i►tistes en Chine.
1u hiant Ie•► demi( rt . statistiques du mouvement Esperan-

ilolr en Chine, 30.000 Chinois ont déjà suivi un cours de
langur universelle. Il y a, dans ce pays, une cinquantaine de
groupes et :■ journaux sont édités en cette langue.

Chez les Végétariens.
Pendant le 9- Congrès International (les Végétariens, auquel

participaient des membres venus de tous les pays du monde,
on décida. qu'à partir de l'année 19:34 les discours prononcés
ne se 'aient plus traduits qu'en Esperanto. Le Congrès émit,
eu inètne temps, le voeu de voir ses membres apprendre
entretumps l'Esperanto, de sorte que les discours puissent
rare prononcés directement eu cette langue et que toute
traduction devienne superflue.
Chez les Bons Templiers.

I.a section néerlandaise de l'Ordre International des Bons
Templiers a organisé des cours d'Esperanto dans 42 de ses
groupements, — et ces cours sont suivis par environ 250
personnes —, ce en vue odes pourparlers internationaux,
que cette organisation mondiale de tempérance mène régu-
lièrement.
La radio et l'Esperanto.

Comme cela se lait déjà dans tant de postes radiophoniques,
la direction du poste de Tallinn a décidé d'organiser, chaque
:3^ dimanche du mois, une émission d'une demi-heure en
Esperanto, pour faire connaître à l'étranger le pays et le
peuple esthoniens.

Chez les hommes de métiers français.
L's.Association française des Métiers» a admis un ordre du

jour, par lequel l'enseignement de l'Esperanto dans tous les
établissements (l'instruction professionnelle est recommandé.
Elle a décidé aussi d'éditer en Esperanto un rapport détaillé
sur la situation (les métiers français.

Un livre en Esperanto traduit en 20 langues.
Un livre technique, mais conçu de façon très simple, de

E. Aisberg : « Fine mi komprenas Radion » (s Finalement je
comprends la Radio ») a été, jusqu'ici, traduit en 20 langues.

L'Esperanto dans les fabriques Philips.
La direction des fabriques renommées « Philips  », de

Eindhoven (Pays-Ras) a organisé un cours d'Esperanto, pour
le personnel cie ses fabriques.

European Herold » emploie aussi l'Esperanto.
Le journal « European Herald », rédigé en cinq langues  et

connu dans le monde entier, a ouvert, depuis quelque temps
déjà, diverses rubriques en Esperanto.
Esperanto au service du tourisme.

A l'exemple de tant d'autres, la ville française de Mulhouse
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BRUGANINO
EN ANTVERPENO.

Kun plezuro, multaj

membroj cie la Antvcrpcna

Esperanto-Grupo «La Verda

Stelo » \•naris, en sia urbo,

eksl x)zicion (le la « Okc.i-

dent-Ilan(lria Arlklubo », en
kin l: -ino Suzanne Van den
Bernlle, Brt a sainideanino,

havas plej llollorindan lok-

on.
Oni vidas ('i Ilallke la

pelltriSt t l U)Il a 1)ud Aia,1

V erkoj.

VIVU LA KA ItN AVA L'
— Estis doni la karnavalo ;
(( I.i » kaj « Ai » iris al I)iIo :
Nur surstrate li ekvidis Ain
Kaj iuj pensis : « nli ja , atas vin ».
— Estis ankoraŭ tre frue ;
Ili iom promenis do, t ue,
Kaj pasis preter butikoj,
Eè ainiudumis per nlinlikoj.
-- (;e kino, viro kriis : « La spcktaklo,
De unika spec', komeneigos baldaŭ ».
Kaj kvazaŭ instigite de miraklo,
Ne nur por si neem, sed por anll)a(1
Kun Serena mieno li pagis ;
nenian) antaŭe hiel li agis.

Sed ĉe la komenco venis
De ĉi tin stranga poemo :
« Estis duin la karnavalo ».
Poste do li preskaŭ svenis
Pro subita koroprenlo
(:ar konsternite, en la halo,
Li konstatis de la kino
Ne « Ai », estis « ulo », ne « int) »!

HENNI RAYMOND.

Atentu
Finance la Belga Ligo tnalbone fartas.
La internacia kotizo pezas akre sur ÿia

budgeto.
Esperanto tamen bezonas internacian

organiza ĵon.
Helpu Belgan Ligon per donacoj.
1ÿu subtenanta membro. Pagu kotizon

de Fr. 100.

Bela okazo
por Literatur-amantoj.

itestas en nia sloko (i jal•l:olekloj 1935 de la
bela, al'te ilustrita revuo « literatura Mondo »,
kiujn ni lasos al la anlaloroj je la escepta fayot .-
prezo de ilelg. fr. :3:).—

l'in (•i oferto validas nur por la ses mine
alvenolltaj U en(101. Kin volas 1)roliti de titi

okazo, mendu do urge : ('e •
i3ELGA ESPERANTO-INSTI'1TU'l'O,

\`'illemsstrilto, 	 Antvet'peno.
Tel. 73299 	 P. (•. k. 168958.

Literatura Mondo

La eldon(;j( (l( Literatura Mondo anoncas kc
en 1936 tin bela revuo aperos sur sama pag0-
n011lbl'O kaj en sama forluato kieI Ais Otui, sed

mir sesfoje dum la jaro.
Kvar numeroj alnpleks0S po 52 pagoj, in-

kluzive « I.ingvo-I,ibr() » kaj Ia kovrilo, kaj du
I numeroj am1)lckSOS po 36 pagoj. l•;iltutc 280

pala revuo.
La al)011prezO restas ullka:i sell saiiga, t. e.

svis. fi .. '). 	 ait Belg. l'r. SlO.

Belga Esperanto-Instituto tamen ak-
eeptas ĉiujn abonojn je la favorkotizo de
Belg. Fr. 50.—

Abonu tuj ('e
BEL(i.1 ESPEIL\N"l'O-INS'1 • i`fl'TO.

`Villculsslrato, 21 	 Antv('rpeuo.
Tel. 7 3299 	 P. (•. k. 168958

I
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Tra la Mondo.

Om U een gedachte te
geven van de gemakke-
lijkheid van Esperanto.
geven we hieronder de
vertaling van enkele der
nieuwsjes, die ge hierbo-
ven hebt gelezen.

Pour vous donner une
idée de la facilité de l'Es-
peranto nous vous don-
nons ei-dessous la tra-
duction de quelques uns
des échos que vous avez
lus ci-dessus.

Ce que vous avez lu vous
intéresse-t- ?

Oui ? Demandez alors
des renseignements com-
plémentaires A une des
adresses ci-dessous -

Dans les communes où
nous mentionnons des
délégués de groupes. des
cours sont régulièrement
organisés.

Interesseerden hetgeen
ge hierboven gelezen
hebt ?

Ja ? Vraag dan bij-
komende inlichtingen aan
een der onderstaande
adressen.

In de gemeenten waar
we groepafgevaardigden
opgeven, worden regel-
matig leergangen inge-
richt.

nok ron rukt► ilebtkaarten, met Esperanto-teksten.
In Itriglé hrIttaan rolkt• kaarten reeds voor Antwerpen,

((rogge, Ilru'tt►el. (tent en Kortrijk.

Dr groote mulluzlJnen en Esperanto.
Ir groote magazijnen « Grand Bazar du bon Marché» van

Antwerpen gebruiken voor hun berichtgeving aan de be-
zoekers ook Esperanto, nevens de voornaamste vreemde
talen. Het bestuur zet zijn personeel warm aan Esperanto te
leeres.
De bedienden der verkeersdiensten en Esperanto.

in de meeste landen waren de bedienden van Spoorwegen,
Posterijen, Telegraaf en Telefonen onder de eersten, om het
nut van Esperanto te begrijpen. Het groot syndikaal orgaan
dezer beambten in Joegoslavië heeft nu een belangrijk deel
van zijn inhoud opgesteld in het Esperanto, dat toch door
schier al (te lezers wordt begrepen.

— Jam 30.000 Esperantistoj en flinujo. — Laŭ la lastaj
statistikoj de la Esperanto-movado en Ilinujo, 30.000 flinoj
jam lernis la internacian lingvon. En tiu ĉi lando ekzistas
kvindeko da grupoj kaj aperas 5 gazetoj en Esperanto.

— Ĉe la vegetaranoj. — l)um la :)-a internacia Kongreso
de Vegetaranoj, en kiu preskaŭ ĉiuj landoj estis reprezentataj,
oni decidis, ke, de la jaro 1938, la paroladoj estos tradukataj
ankoraŭ nur en Esperanto. La Kongreso plie rekomendis al-
ĉiuj partoprenintoj, ke, gis tiam, ili lernu Esperanton, tiel
ke la paroladoj povu okazi en tiu ĉi lingvo rekte kaj ke Icia
ajn traduko estu superflua.

— Ĉe la Bonaj Templanoj. — La Nederlanda sckcio de la
Internacia Urdeno de Bonaj Templanoj organizis kursojn de
Esperanto en 42 sckcioj. "Tiuj ĉi estis sekvataj de ĉirkaŭ
250 membroj. Tio okazis por plifaciligi la internaciajn
rilatojn, kiujn regule havas tiu ĉi tuttnonda organizaĵo de
senalkoholuloj.

— Radio kaj Esperanto. — Kiel jam taris antaŭe tiom da
aliaj radio-stacioj, la cíirekcio de la stacio de Tallinn decidis,
de nun, okazigi, ĉiinn 3-an dimanĉon de la monato, clsendon
(luonhoran en Esperanto, por konigi en la eksterlando la
landon kaj popolon estonajn.

— Ĉe la franeaj metiistoj. — La franca Asocio de Metiistoj
akceptis tagordon, per kiu gi demandas la enkondukon de
Esperanto en ĉiujn profesiajn lernejojn. C.i samtempe decidis
aldoni detalan raporton en Esperanto pri la situacio de la
metiistoj en Francujo.

— Esperanto-libro tradukita en 20 lingvojn. — La tiel
simple klarigita teknika libro de E. Aisberg, eldonita en
Esperanto : « Fi ll e mi komprenas la radion » estis I;is nun
tradukita jatn en dudek lingvojn.

— Esperanto en la Philips-fabrikoj. — La cíirekcio de la
fatnaj Philips-fabrikoj de Eindhoven (Nederlando) organizis
kurson de Esperanto por sia oficistaro kaj laboristaro.

- « European Herald» uzas ankaŭ Esperanton. — La
tra la tuta mondo konata gazeto kvinlingva « European
Herald », enhavas, jam de kelka tempo, diversajn rubrikojn
en Esperanto.

— Esperanto en la servo de la Turismo. — Kiel jam
multaj antaŭ gi, la urbo de Mulhouse (Francujo) posedas nun
serion de ilustritaj potitkartoj, kun Esperanto-tekstoj.

Tiaj poàtkart•serioj ekzistas en Belgujo, por Antverpeno,
I3ruselo, I3ruljo, tiento kaj Kortrijk.

possède aussi une série de cartes-vues avec légendes en Espe-
ranto.

En Belgique, de telles cartes existent au sujet d'Anvers,.
Bruges, Bruxelles, Courtrai et Gand.
Les grands magasins et l'Esperanto.

Les Grands Magasins d'Anvers « Grand Bazar du Bon
Marché » emploient l'Esperanto pour leurs relations avec la
clientèle, au même titre que les autres langues étrangères. La
direction recommande à son personnel l'étude de l'Esperanto.

Les cheminots et l'Esperanto.
Dans la plupart des pays les cheminots lurent parmi les

premiers à comprendre l'utilité (le l'Esperanto. Le grand
organe syndical des employés des Chemins de Fer, Postes,
Télégraphe et Téléphone de Jougoslavie, vient de rédiger une
bonne partie de ses rubriques en Esperanto, langue, que
comprennent presque tous les lecteurs de cet organe.

Ligestraro :

Prezidanto : oro Paul Kempeneers, 19, Avenuo Montjoie,
Uccle.

Vicprezidanto : S-ro Léon Cogen, 52, Dreef, Ninove.
Vicprezidantino : F-ino Yvonne Thooris, 4, Wijuzakstraat,

Brugo.
C,encrala Sekretario : S-ro Henri Petiau, 60, St Lievenslaan,

Gento.
Kasisto : S-ro Maurice Jaumotte, 44, Avenuo De Bruyn, Wil-

rvck.
(efdelegito de U.E.A. : S-ro Morris De Ketelaere, 25, Oosten-

straat, Antverpeno.
La Ligestraro estas krome helpata de du sekretarioj : S-ro

Charles Poupeye, 44, oseo de Blankenberghe, Brugo kaj
S-ro René Dechesne, 38, rue de la Meuse, Liego.

Grupaj Delegitoj :
« Verda Stelo » (Antverpeno) : S-roj A. Faes, 16 1 , Schoen-

markt,'Antv., kaj H. Boffcion, 23, Gladioiastr., Wilryck•

Bruma Grupo » : F-ino Yvonne Thooris, 4, Wijnzakstraat,
Brugo.

« Brusela Grupo » : D-ro P. Kempeneers, 19, Avenuo Mont-

joie, Uccle, kaj F-ino S: Obozinski, 364, Avenuo Brug-

matin, Uccle. •
« Genta Grupo» : S-ro Henri Petiau, 60, St. Lievenslaan,

Gento, kaj S-ro G. Vandevelde, 230, Zwarteheirestraat,
Gentbrugge.

« La Louvière Grupo » : S-ro André Tassin, 1, rue St. Joseph,
La Louvière.

Liega S. P. E.: S-ro René Dechesne, 38, rue de la Meuse.
Sclessin ; S-ro J. I3issot, 72, rue de Trazcgnies, Sclessin,
kaj F-ino Léontine Baiwir 72, rue des Grands Prés.
Chênée.

Nieuwpoort' a Grupo: S-ro le. Braet, 6, Langstr., Nieuwpoort.
Haselta Grupo : S-ro Prosper Van Genechten Placo Leopold,

Hasselt.

Deja 30.000 Esperantistes en Chine.

Suivant les dernières statistiques du mouvement lisperan-
tiste en Chine, 311.11111) Chinois ont déjà suivi un cours de
langue universelle. II ■ a, dans ee pays, une (im(Ittant:due de
groupes et .') journ a ux sont édités en cette langue.

Chez les Végétariens.
Pendant Ielh Congrès International lt s Végétariens, auquel

participaient des nlenll,res venus de lotis les pa ∎ •, du inonde,
on décida, qu'à partir (l(. l'anisé. 1938 les discout , prononcés
ne se .aient plus tra(luit% qu'en Esperanto. I.e. Congrès émit.
en même temps. le vtett de voir ses InL uhrt•s apprendre
cnlrelcmps l'Esperanto, rie sorte que les discours buissent
:trc prononcés directement en celte langue et que tout('
tradlietinil devienne stil►:•rune.

Chez les Bons Templiers.
I.a section néerlandaise (le l'Ordre International des lions

Templiers a organisé des cours (I'l'.sper;tutu (lans 12 de ses
groupements, — et ces cours sont suivis par envlr•un 2;
personnes —, ce en vue fles pourparlers internationaux,
que cette organisation mondiale de tempérance mène régu-
lièrement.

La radio et l'Esperanto.
Coin me cela se fait déjà da us tant de postes radiophoniques,

la direction du poste de Tallinn a décidé d'organiser, chaque
33.. dimanche du mois, one émiissioii d'une demi heure en
Esperanto, pony faire :connaître à l'étranger k• pays et ie
peuple esthoniens.

Chez les hommes de métiers français.
I.'i(Association française des Métiers» a admis tin ordre (Itt

.jour, par lequel l'enseignement de ('Esperanto dans tous les
(é tablissements (I j ii stetuct on professionnelle est recommandé.
Elle a décidé aussi d'éditer en Esperanto uu rapport (I taillé
sur la situation des métiers français.

Un livre en Esperanto traduit en 20 langues.
Un livre technique, mais conçu de façon très simple, de

E. Aisberg : « Fine mi Loinpt'eilas l;ad ion» (« Finalement je
comprends la radio ») a été, jusqu'ici, traduit en 21) langues.

L'Esperanto dans les fabriques Philips.
i.a (lire•cti•►n des f:tl►riques renommées a Philips t., de

Eindhoven (l'ays-lias) a organisé un cours (l'Esperanto, pour
le pct•sonnct de ses fabriques.

European Herold » emploie aussi l'Esperanto.
1c, journal « European Herald », rédigé en cinq la ligues et

connu clans le monde entier, a ouvert, depuis quelque temps
déjà, diverses rubriques en Esperanto.
Esperanto au service du tourisme.

A l'exemple de tant d'antres, la ville française de \lulhouse
possè ae aussi une série de cartes-vues avec légendes en Espe-
ranto.

En Belgique, de telles cartes existent au sujet d'Anvers,
Bruges; Bruxelles, Courtrai et (;and.
Les grands magasins et l'Esperanto.

i.cs (;rands \lagasios d'Anvers « (;rand Bazar (lu Bon
Jlarelié » emploient l'Esperanto pour leurs relations avec la
clientèle, au même titre que les autres langues étrangères. La
direction recommande à son personnel l'étude (le l'Esperanto.
Les cheminots et l'Esperanto.

Dans la plupart des pays les cheminots ;tirent pariai les
premiers A comprendre l'utilité de l'Espermito. I,c grand
organe syndicat des employés des Chemins de ht r, Postes,
Télégraphe et Téléphone de Jougoslavie, vient (le t•edigcr une
bonne partie (1e ses rubriques en Esperanto, langue, (lue
co n tl►rennent presque tous les lecteurs de cet organe.

Reeds 30.000 Esperantisten in China.
Volgens de laatste gegevens omirent de Hsperatito-beweging

in (:bima, hebben aldaar reeds :30.0011 (:1iineczen een leergang
van tic ser I(Ilaal ge ol;.(I. 1 i zijn in Glit land zoowat 50  Es.
p.•ranto-vcrecnigingeu en 5 bladen worden er in l sperattto
opgesteld.
hij (le vegetariér•s.

l'tjdcits het lI Interstation:tal Congres der \'egetarü'r,
waaraan Ielen uit schier alle landen der wereld deelnamen,
werd Besloten, dal, valut ' . bet ,jaar 1935, (le uitgesproken
redevoeringen nut enkel in Esperanto zullen worden ver-
gt 1Id. 11(1 Congres deed tevens eelt oproep opdat alle deel-
neniers on lcrttisse11e 1 Esperanto zot m leiI leerco, opdat de
retlevoerin:•el► r echtstreeks in de «-crcldtaal zonden
gesproken worden,wurdcn, zoodat vertaling overbodig zou hl ijken.
Bij de Goede Tempeliers.

De Ncderlandseheafdccling van de Internationale Orde der
(; mie 'fenipeliers heeft in niet mintier clan 42 harer groepee-
ringen leergangen begonnen van Esperanto, die  gevolgd
worden door ongeveer 250 leden, zulks met het oog op cie
internationale besprekingen, die door deze wereld -organisatie
van geheel-onthouders worden gevoerd.
De radio en Esperanto.

Zooals zoovele andere radio -zendposten reeds doen. heeft
het bestuur van cleu post va.. Tallinn (Estlant!) besloten,
eiken Zondag der maand. een uitzending valt een half uur
te doen gebeuren in Esperanto, om land en volk te (toen
(ecooen in den vreemde.

Bij de Fransche stielmannen.
De « Associa tion française (les Métiers » heeft een dagorde

aangenomen, waarin de wensch wordt uitgedrukt. da t
Esperanto in alle inrichtingen voor ber. - epsonderwijs zots
autniXeleerct worden. Zij heeft tevens besloten een uitgebreid
verslag over den toestand der stielen in dit land, in de
wereldtaal nit te geven.
Een Esperanto-boek in 20 talen vertaald.

Een zeer eenvoudig opgevat technisch weel: van E. Aisberg,
in Esperanto opgesteld : « Fine mi komprenas la t:tdion »
(Eindelijk begrijp ik wat radio is) werd tot hiertoe reeds in
twintig talen vertaald.
Esperanto in de Philips-fabrieken.

Het bestuur der gekende Philips-fabrieken van Eindhoven
(Nederland) heeft ce)] leergang vaa t Esperanto ingericht, Ieu
gerieve van zijn p^rsoie,l.
« Europeaan Herald » ook in Esperanto.

liet over de gehecie wereld verspreide vijftalig blad
« European Herald» bevat, sedert cenigen tijd, ook ru-
hric•lcen in Esperanto.
Esperanto in dienst van het toerisme.

Na zoovele andere, bezit de Fransche St a (1 \Iu Blouse nii
ook een reeks zichtkaarten, met laperantii-ti. Esten.

België bestaan zultte kaart en reeds voor Antwerpen,
Brugge, .Brussel, Gent en Kortrijk.

De groote magazijnen en Esperanto.
De groote magazijnen « Grand Bazar du bon Marché» van

Antwerpen gebruiken voor brul berichtgeving aan de he-
zoekers ook Esperanto. nevens de voornaamste vreemde
talen. hel bestuur zet zijn personeel wacin aan Esper.:ntu te
leeren.
De bedienden der verkeersdiensten en Esperanto.

In de meeste landeb waren de Bedienden van Spoorwegen,
Posterijen. Telegraaf en Telefonen onder de eersten, om het
uit van Esperanto te begrijpen. Het groot syndikaal orgaan
dezer iicambteil iii Joegoslavië heeft nu een belangrijk deel
van zijn iIiliou(I opgesteld in bet Esperanto, dat toch (door
schier al de lezers'ven(tt (;greb. n.

BEI Â A ESPI':RANTISTO
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LA UELCilA KONSTITUCI.1 LEÔ(.
\I I. c.)tl,	 La I►ac•jugisluj kaj la jugistoj de la

Iribtlnaloj estas rc'l:te 110111:t iuj de la Regu.
La koti:sil:ttttoj (le la Apclaciaj l'ortutuoj liaj l :t

l'rezidanto •j kaj vicprczidantoj de la tribunaloj dc
ulula instanco en ilia (lis(rikt° estas nomataj (le I:I
liego, laii du listoj kun po du kandidatoj, ps'ezenl-
ilaj ttnti de tiuj horinnl(►j, la alia de la provincaj
konsilantaroj.

I,a honsilantoj de la kasac•ia liorlttlno estas
nomataj de la 11ego, laii (I(1 listoj  kun po du kandi-
daluj, I)rezenlilaj unu de la Senato, hi alia (le la
kasac•ia Iiorlumo.

1•:n atnbail okazoj, kandidatoj prczenlitaj sur un ll

listo, povas ankail esti prezentalai sur la alia listo.

I,a liurtunloj elektas siajn prezidantujn kaj ' ic-

prczidanl ujn inter siaj membroj.
Art. 99. —.le I•Icomencigo de sia kariero, jugisto estas

simple nomata de la Rego. Kiel evidentigos per la art.
1(141, li neniam devas timi lce nova rega ordono lin
Ilanl:cn metu, se li devus jugi cĉ kontrait deziroj de
aItstaruntaj personoj. Itilate lu prontocioj de la jugistoj,
ili ankaŭ cs:as 1.arataj de la Itego, sed la no n uigoj
devas okazi inter nr.tl:sintume kvar personoj pur tiu
(lisponcl)I I lego. Efektive en ĉiu okazo, la tribunalo
mem faras liston de du kandidato •j, kaj politika kot•-
poracio faras alian. Sc antbaü konsentas ili rajtas
proponi la saman liston al la rcgo, liaj ties elekto devas
okazi inter du kandi(Iatoj. Se jugisto ne estas .atata
de siaj kolegoj, li povas tamen esti prezentata de
politika korporaeiu, provinca konsilantat•() aII scnato
se li pro politikaj kialoj estus llaukelasata de la poli-
tikistoj, liaj kolegoj tamen povas lin prezenti.
maniere la sendcpcndeco de la jugisto estas kiom eble
plC1 lar;(c garantiata.

Art. 100. — La jugistoj estas nomataj por la
daiils•o (le sia vivo.

Neniu jugisto povas esti seuigata de sia.funkeio,
nek provizore eksig tta, krom per .1uga ordono.

La delol:igo de jugisto nur povas okazi per nova
uolnigo, kaj kun lia konsento.

Art. 101. 	La ltcg() Hontas kaj cksigas la
tilata •jn pers('kutistojn ĉc la kortutuoj kaj tribu-
naloj.

Art. 102. -- La salajroj de la membroj de  la jllga
povo estas liksataj per la lego.t,

Art. 103. — Neniu jugisto povas akcepti de la
regislaro funkciojn kun salajro. )cronl se li ilin
plenumas senpage kaj krom la okazoj de neakord-
igchleco fiksitaj per la lego.

Art. 103. — Laŭ la 1e,c;o jugisto en .neniu okazo, do
ankail ne, se li ne akceptus pagon, povas igi provinc-
estro, provincestrarano, provinca registristu, distril.t-
estro, urbestro, skabcno, hontunun( sekretario, k.a.

Art. 104. — Eslas en Belgujo tri apelaciaj kort-
umoj.

La lego liksas iliajn distrikto •jn kaj la lokojn, kie
ili estas starigataj.

Art. 10-1. — Per la Konstitucia Lego estas jam tilcs-

ila LI nombro de la icasacia Kot•tunto (unu), de la
.lpelaciaj Kortuntoj (tri), nome : en Bruselo, pur la
provincoj Antvcrpeno, Rrabant () kaj 11anagovio ; en

Gent°. por la Okcitient- kaj Orient-Flandrioj, kaj en
I.ieg°, por I.iej.o, I.iruburgo, Luksetnluirgo kaj Na ni u ro.
Krome ekzistas Haii Krimaj Kort(rnt°j, unu en ĉiu
((•Hoko de'n'ovine° (krom en t.imburgo, kie ;;i estas
en Tongereu). Plie ekzistas pli malaltaj tribunaloj en
pli granda nombro da lokoj.

Art. IO . - • Specialaj legoj decidos pri la organ-
izo (te ntililistaj tribunal oj, ties kolupetenlec:o, la
rajtoj kaj (levoj de la uletnbroj dc fiuj tril►tnlaloj
kaj la (laüro de ilia () lic•o.

Ekzistas komercaj tribunaloj en la lokoj lksitaj
per la lego. Tiu l•i decidos pri ties organizo, konl-
pelenteco, la maniero de nom igo de iliaj membroj
kaj la daüro de la funkcioj de tiuj iri lastaj.

Art. 106. — La hasacia hortumo decidas pri ht
kottllil:toj pri koulpetenteco, laii la ma n iero fiksita

per la lego.

Art. 107. --- La kortumoj kaj tribunaloj aplik:ts
la generalajn provinc•ajn kaj lokajn decidojn kaj
ordonojn nur se ili estas konforma j al la legoj.

Art. 107. — La tribunaloj kaj kortumoj do povas

rifuzi la aplikon de ordonoj, kiuj estas nekonfornlaj

al Ia lego, kaj jam diversfoje okazis, ke jugistoj rifuzis

aplili, cê en plej alta instanco, tekston de legd, Lin

estis nekonforn>ct al la teksto aïi al la spirito de la

Konstitueia Legu.

(..A1 ITI1O IV. – .Pri la institucioj provineaj
ait komunumaj.

Art. 108. — La provincaj kaj komnnutnaj in-

stitucioj estas fihsalaj per la legoj.
'l'ittj ('i legoj konfirmas la aplikon de jenaj

I)rincil)oj :
1" I.a senl)era elekto, krom la escel)loj, kiajn la

lego povas starigi rilate al la estroj de la konlun-
IItnaj a(I1 linistt•acio •j kaj al la regisiaraj komisaroj

apud la provincaj konsilantaroj.
`)" La atribuo al la provincaj kaj Loinununlaj

konsilantaroj de èio, kio havas provincan kaj
kontuttunlan intereson, sub rezervo de aprobo (le

agoj, en la okazoj kaj laii la maniero iiksata
per Ia lego.

Diversaj proviucoj kaj diversaj kosuunumoj

povas interkonsenti kaj kunigi sub kondir.oj kaj
lait la maniero, fiksata per la lego, por araugi

aferojn de komuna provinca ai1 hotnnnitma

intereso. Estas tamen m alpermesata r)1 (Iiverstlj
provineaj a(i kottlunumaj konsilantaroj, kunsidi
kune ;

3° La publil:ec•o de la kunsidoj (te la .pro\illcaj
kaj kotltunumaj konsilantaroj, en la linioj fiksataj
de la lego ;

Trad. k :if klarigis MAUlt..IAUMOTTE.

(Fino en pr•oksinta numero). -
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LA ' IMPLECO DE ESPERANTO

1^'S'l'Itl \ \"III (fituor) I^Ilrnj }Ielerll;tnloj, 	 I

Iutlt, du, ke In tlliksoj in (le-et eg estas
itl• forile 111)1dirllllii• S-Io SIiiIu. i•u vi
tinks° ki►IIIprrtt i

1 ' 1.1 trut/l u/r^t(!(!> 1 1111. Iulerl lr )

\S'I'lt 	 ('jpnljlr) It■Itt‘nutt V i Iueni klarigi Iii
%Igitérosi lh• In

SII I I (1ctltlt•,,le)	 uni ekzemple I)rrn:ts
viroti I^ni senl)t•ne faras el li virinon
I►t•I In

l\^'Ilt (((litii :ile) .les, eslas pli simple ol Nt
kreo de 1... a! l':suis do stllikso esprinl: u lta
I l• I n eslu loj ...

I.I (in/rupin/ms) kaj kiam vi metas ge
milail patro, vi lui havas gepatrojn
sed vi aldontl J (''ar ili estas duore. Oni...

\S'l'lt. (interrompus) kaj oni havas geedzojn,
oni forigu la ge(neraloti) kaj restas la
edzo sola. Sed uzu la sufikson ge en
frazzo.

I .T (seilflr'ipeizse) Iti atidis la gevoĉojn de
edzo kaj edzino en la...

I\S'l'Ii. (interrompe) Haltu S-ro Stult. ! Ge
montras la knnecon (le anlhaii seksoj
sed voĉo ne...

SIL I.'1' (interrompe) Senkulpigon, S-ro vi
I)I•a\as. Mi neniam parolas, kiajn mia
c(liillo faras.

INS'I'1;. (ride) S- ro Sluit ni i ne scias l't1 vi estos
diplomito,sed diplomato vi certe estas!
Sed restas la su i i Lsoj et kaj eg.

S'I L'L'I' (nit iii/i(le) Et 1 ,j eg estas parencoj de
ge.•Ekzenlple geedzoj estas fornlilaj de
edzeto kaj edzinego (oni ridas).

I \S'l'IL (lecli/e) Sufictias pot ltodiai'i. (:iuj kom-
pletigu sian proverbaron : (li (lil,.l(is)
« Nenia p('Ito, nul: provo donos lakton (Ie
bovo. »

'l'l'\.

La Gazetaro parolas.•.
Reclaktas : H. A. R. S.

Ĉiam antaüen. -- :',ntani kelkaj monatoj ni povis gratuli
la •estraron de la Feticracio de Laboristaj Esperantistoj en
Neticrlandi► pro la fakto, ke la listo de membroj-ahonantoj
de « Laburista Esperanto » enhavis 1000 Hontojn.

(:is Ia nuna momento, tiu nou)brorapidege kreskis gis 5.1'00.
(!.abo, islii Isper(rnlisto).

— Alia kresko de membronombro.  -- I.a membronombro
de la Svcda I.ahnrista Esperanto-Asocio atingis en 1931 :
481 ; en 19:32: 817 , en 193:3 : 1525 , kaj en 19:34 : 1$69.

:u Espc•I•:Intt► vivas aŭ ne .'

— interesa kongreso. - I.au	 I.aborista Esperantisto »
devis okazi Lonferruc° en Robe (.Iapanujo) inter delegitoj de
Iii japana I:ai nedt•rlantlliintlaj navigaciaj kontpanioj.

I.a.lapanoj volis uzi sia propran lingvon, la ncderlandannj
la anglan. (::u• utnll:Iït persislis pri siaj postuloj, la konferenco
ne povis okazi.

Kiun) da kon}(rettoj tamen okazas en tiaj cirkonstancoj Icaj
estas Pl ataj per la lingvaj n u llielpajoi ?

- Sporta vortaro. I.a gern(ana Esperanto-Asocio.inten-
ca% t Ilabori sportan ' m1111•etun, ol::ve de Li Olinipiadoj en
IiEIIl. (La Praktiko).

StatistiKo pri internaela kongeeslingvo. — Laŭ nova
tilalislilo I,iu aperis en Ia ( :olumbia l'niversity Press, oni
uzis en la diversaj luternaciaj kongresoj kiaj okazis en Li
tempospaco 192:1.19211, kiel otieialan lingvon : 2:38 foje Ia
frttncan : 181i-foje la altglan ; lid foje la gernlanan, :33-foje la
italan.

Kie restas la aserloj de :itrj Liaj pretendas ke la :tngla
lingvo jaro delonge estas interuaria Iingvo :'

— Jam 30.000 Espernntistcj en Iiinujo. — La ŭ la lastaj
statistilcnj (le la Esperanto-tnovatlo en Iiinujn , 30.0011 flinoj
jan-t lernis la intcrnarian lingvon. I:n tiu ĉi lando ekzistas
kvindeko (La grupoj kaj aperas 3 gazetoj en Esperanto.

— Ĉe la vegetaranoj. — Uunt la 9 -a Internacia Kongreso
deVcgetaranoj, en Lin preskaü ĉiuj landoj estis reprezentataj,
oni deeidIs, ke, tic la jaro 1938, la paroladnj estos tradukat ij
ankorani nur en Esperanto. La Kongreso plie rekomendis al

partoprenintoj, Le, gis tiam, iii lernu Esperanton. tiel
ke la paroladoj povu okazi en lin ĉi lingvo rekte kaj Le kia
ajn traduko est u supertlua.

— Ĉe la Bonaj Templanoj. — La Nederlanda sekeio de la
Inleruaeia (halena de Monaj Templanoj organizis kursojn de
Esperanto en .12 selccioj. Tiuj iri estis sekvataj de t irkaŭ
250 membroj. Tio okazis por plifaciligi la interuaciajn
rilatojn, kiujn regule havas tiu ĉi tttntnnda organizajo de
senalkohol u Inj.

— Radio kaj Esperanto. — Kid jam faris  antaiic tiom da
aliaj radio-stacioj, la direkcio tie la stacio tic 'l•allinn decidis,
de nun, ul:azigi, ĉiun :I-an clilnanruu de la monato, elsendon
(luoahoran en Esperanto, por konigi en la el:steelan (1 0 la
landon kaj popolon cstonajn.

Ĉe la franeaj rnetiistoj. — La franca Asoclu de 111etiistoj
akceptis (agordon, per kiu gi  demandas la enlcondukon de
Esperanto en ('iujn profesiajn lcrnejojn. eii saintetnpc• decidis
aItlot)i detalan rapot•totl en Esperanto pri la situario tie la
nu•tiistoj rt► Fraucujo.

-- Esperanto-libro tradukita en 20 lingvojn. — La tiel
simple klarigita teknilca libro (le E. :lisbcrg, eldonita en
Esperanto : « Fine nti komprenas la radion » estis gis nun
tradukita jam en dudek lingvojn.

- Esperanto en la Philips-fabrikoj. — La direkeho de la
famaj Philips- fabrikoj de Eindhoven (Ncdcrlaudo) organizis
kurson de Esperanto por sia olictstar t) liaj labori staro.

« European Herald» uzas ankata Esperanton. —  La
tra la tuta mondo konata gazeto • kvinlingva « European
Hernld», enhav as, jam de kelka tempo, diversajn rubrikoju
en Esperanto.

— Esperanto en la servo de la Turismo. — Riel jam
stultaj autaní gi, la urbo de Mulhouse (Fu tncu,jo) posedas nun
serion de ilustritaj 1)0 tkartoj, kun Esperanto- tekstt►j.

Tiaj poŝticart-serioj ekzistas en •Relgujo, por" Antverpenu,
Rruselo, 13rt1;;0 , Gent° kaj KortrijL.

— La grandaj magazenoj kaj Esperanto. — La grandaj

Itl•;I ,( ; .\ l':SI'l ;It.\NT 1S'l'O



Lecionoj en lingvoj : F ranca, Angla, Ger-
mana, Esperanta, k. a. — Komerco,
Stenogralio, — Kunnicto de parOlad(j kaj
prelegoj. Preparado al ĉiuj ekzamenoj.

PERKORESPONDA iNSTRUADO

INSTITUTO « MONDO ))

Societo de Personoj kun litnigiL:t ltespoudeco

44, Avenuo De Bruyn WILRYCK.

11.\1)10 	 I)ISk(H 	 (illA\iOI"ONO,I

LA \'OĈ-O
l i SIA  MAST1\O

I.n ),1at ko

1ll humide konata

pro la perf(Llcco

de sinj pr0 t 1 11Lloj

11i 	 ItI. 1.t, 	 I Iti'1'l )

magateno) • Grand Ik►iar du non Nlarehí• • de nherpen.,

nias I•:•.perant►►n por lb ln] %('ilµol al lu publiko, same kid la
aliajn fremdajn lingvojn La dlrekclo ladtis sian otieistaron
lerni I:.peranton.

I.n Inborlstaro de F. P. T. T. kaj Esperanto. —  En la

PIc1 tuultaj landoj, la tlicisistaro kaj labo1•istaro de 1:crvu•loi,

I'.3toj, Telegrafo kaj Telefono estis inter la unnaj, kiuj hom-

prenis la utilecon de Esperanto. I.a granda sindikata organo

dc tiuj olieistoj en .1ugoslavujo nun tedaklis diversaln gravajn
rnbrikojn en Esperanto, lingvo, kinn tamen komprenas la

plej granda parto de la legantaro.

Bibliograf O
— L.1 HO.IIA./ IL4SO.1 IL's L.  .110\7)O. — de Rol/ .\'urden-

slrenç. Eld.: « Eldona Socielo Esperanto » StockholmO
Rite ilustrita — Luksa papero — 21? 1►aijoj 	 Pre:o : sred.

kr. 3,2.3 brui , '/,ï.í l'u n i.

.teo vera trajno par la scienca angulo de nia biblioteko I

La verkinto l;isfnnde studïs la problemojn, Liajn li pri-

traktas, kaj sin apogas sur la lastaj rezultoj de la scienco tut ;

monda. Liaj vastaj konoj lingvaj multe helpas al li, preciy e

kiam li verkas en Esp-o pri tenu. tutnova en tin ci lingvo.

La libro staras vere en la pensmanicro, en la signo de la

Esperantistara ; la Esperantisto] kompreneble interesil;as
pri fremdaj homoj, popoloj, rasoj. Sed kion ni scias pri

la homaj rasoj ? Certe ne utulte! Ni eraro, kredas, ke la
lotantara de lando apartenas plene al nur nun rato, sed
puraj Popoloj ne ekzistas. Ankati ne ekzistas, laŭ 1)-ro
Not•denstreng, superaj kaj ntalsuperaj rasoj -- la ekstera ^

karakteroj ne donas al iu ani iuj tasoj ian pli altan lokon.
La aŭtoro pritraLtas la rasan demandon juste, li ne kon-
sideras la homajn rasojn tain la vidtunkto de blankulo,  de

Eŭropano, sed (le tuLinon;tulo. La superstitou tro oftan en
rasai problemoj li akre atakas, celante purigou de la

rasa scienco por el li fari noblan belpilon por politiko

tut monda.
Kiel, ti supro, mi jam diris, la libro estas lakte eldonaĵo

kiu koni ribous plue al la forntado de vere «esperantistuaj »
esperantistoj, gi estas verko — belega originalaĵo ! — !.iun
ni bezonas, kaj kiu Povas csii parto — kun kelkaj aliaj libroj
tiaj, pri la lingvoj, la religioj, la fil.zolioj de la diversaj
Popoloj — de t. n. « Libraro de tiu vera Esp--isto ».

tion pri la enbavo, pri la esenco de la libro.
Pri teknikuj detaloj tti preskaŭ ne devas paroli. nek insisti,

ni povas ripeti denove kion ni skribis je la apero de kiu ajn
libro te la Eld. Societo en Stockbulnto : belega sukceso.

BELGA MA RBOR DO
Grand Hôtel d'Oostduinkerke

Bone konata de multaj Esperrtnlistol

P. BENOIT, Delegito de U.E.A. Posedanto

Korte Koepoortstr., I1
ANTVERPENO'

ilimummuuminigiamm l'triltu /i)n(liIa cri 1828
MAS'I R['11.1J 11.0.1

Datire 1)rnl;tntaj fornoj « JAN JAM SMI A »

I^tli rt jaj tor iloj j
1I(M ANN kaj k t' PPERBt'SCFI

(: ilrspec(i j Ilt/ann('111riI O j

Luvntaŝiuoj « .1O1 	«
FuuLeias per gaso an karbo

.11ei u l'ioj de

Pelyu l.iyo i speranlisla Çz uis rabnlon

OsTEN 1)0
	

BELGUJO
HOTEL VROOME

20, BUL`'AIt1)O ROGIER. TI.I..;iî
RF,:\'I)E1'UO 1)E L I ESPERAN1 !STO.1

ĈIUJ ESPERANTISTOJ

KAPVESTAS
sin ce

SAMIDEANO CAUS
(:al)Chij : ĉinj 1HLiikoj kaj prezoj

Kasketo,l por \'Ojagi
Ombreloj por Sinjoroj

Fiumi) fondit(' en 1898

Vondelstrato, 19. Antverpeno

Vizitu BRUĜO'N (Belgujo) -
: u•ta urbo je L► kun. de la Norda Maro

kaj haltu :

HOTEL, DIT CORN ET D'O R
2, PLACE SIMON STEVIN

Sidejo de la 13ruga Grupo Esperantista.
Centra situacio je 2 minutai de la Stacidomo.
Tre komfortaj ĉambroj, bonaj ntan ajoj.
bonaj vinoj kaj tre 	 , moderaj prezoj

Oui paru lns Espera►rlo(t. 	 1«nglish spoken. i)S (Itlli).

BOLSIUS

i

Presejo de 13ELti:i ESI EltANTO-INSTi'ruro), lioupera Suc., \Villcntsstrato, 21, :1\ I VElll'ENO.
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