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RESUMEN DEL ACTA LXVI DE LA JUNTA 
CENTRAL EJECUTIVA 

En la reunión celebrada el 111 de noviembre de 1935, se acordó 

por unanimidad lo siguiente 
11.°  Aprobar el acta de la sesion antérior. 
2.°  Aprobar la propuesta del Comité organizador del XI Con-

greco National de Esperanto en Barcelona para que éste se celebre 

del 31 de mayo al 7 de junio. 
3.°  Fijar en 112 pesetas por ejemplar el precio de venta para 

los hea'anos de las Piena Gramatikoj recibidas. 
4.° Dar las gracias a D. !Ramón Salas por el donativo de dos 

ejemplares de su obra Sango kaj sablo, y aceptar la adquisición de 

varios ejemplares en las condiciones que propone el Sr. Salas, y que 

se venderan a los heaanos al precio de 7,50 el ejemplar, mas el toste 

del envio. 
5.°  Encarg.ar la construcción de una vitrina para guardar en ella 

las mecIallas de los Congresos nacionales e iinternacionales. 
6.°  Se aprobó el despacho de tramite de varios asuntos de Se-

cretaria. 
7.°  Por quedar todavia varios asuntos pendientes de resolución, 

se acordó volver a reunirse el dia 17, a las diez y media de la marana. 

El secretario, Fernando Redondo. 

RESUMEN DEL ACTA LXVII DE LA JUNTA 
CENTRAL EJECUTIVA 

En la reuni6n celebrada el 17 de noviembre de 11935, se acordó 

por unanimidad 
+Recorda+r a U. E. A. que ce había :prometido •en Estocolmo al 

representante de Espana que el Congreso de 1937 se celebrada en 

Madrid (ya que no es le conoedía el de 11935, anteriormente pro-

metido) ; que, apesar de ello, hay indicios de que se va a proponer 

que ce celebre en Varsovia. Caso de que asf sea, y de que el 

de 1938 no se celebre en Madrid, no obstante haber cumplido siem-

pre H. E. A. todos sue compromises con la Universala Esperanto-
Asocio, H. E. A. se •considerara sistematicamente postergad'a y tomarà 

los acuerdos que estime convenientes, recabando su libertad de acción. 

El secretario, Fernando Redondo. 
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LA GUERRA 	LA MILITO 
(Sobre una idea de T. Aubanel) 

Ile las cimar de los montos 
a las cuencas de los vanes, 
en 'barrancos y laderas 
se amontonan los cada'veres. 
Ya no tienen sad los cuervos, 
ni los lobos tienen hambre : 
para el cuervo y para cl lobo 
guarddis los hijos, job, madras! 

El can-6n asorda el viento, 
y.  en eombrias espirales 
de la tierra en fuego y llamas 
el homo asciende a los wires. 
En todas partes la ruins, 
el horror en todas partes : 
para el horror y la ruins 
tenéis los hijos, joh, madras! 

En derruida casa, un perro 
lanza aullidoa funerales : 
està .•varia la cum; 
y rya, rigido cadaver, 
can la soga echada al cuello, 
de una viga cuelga el padre: 
para victims del crimen 
tenis los hijos, idh, madras! 

Al umbra!, en Druz los brazes, 
bacia la tierra el semblante, 
con una benda en el pecho 
estuprada virgen yace. 
En los quince florecía 
y era el lino ma's fragante : 
para el satiro sangririento 
tenis los hijos, jo'h, madras! 

'Mae cantan gloria las tones, 
y al son de mambos triunfales 
e} vencedor sparate 
bollando minas y sangre. 
La bullente muchedumbre 
estulta, rie y aplaude : 

(Pri ideo de T. Aubanel) 

De la pintoj •de la montoj 
en la fundon de la valoj, 
intermonten kaj dekliven, 
amasiĝas la kadavroj. 
Jam la korvoj ne soif as ; 
al Ia lupoj, ne malsato. : 
ve, patrinoj, viaj filoj 
estas pm rabbestoj manĝo! 

La kanon' surdigas venton 
tute ombraj la spiraloj 
de la fume nun ascendas 
el la tera fajr' kaj flamoj. 
Estas ĉ  e ja ruinoj 
kaj terur' sur tersuprajoj : 
panjoj; viaj filoj estas, 
de I' ferur' ramo, rabo! 

Ce jam ekfalanta domo, 
hand' ululas. Ho, bedaliro ! 
sen inf ano, la lulilo: 
kaj rigida la kadarvro 
pendas de la patr , per ŝnuro 
ĉe la kol', de pladontrabo. 
Ve, patrinoj, viaj filoj 
estas de la krimo kapto! 

Brakoj, kruce; brustvundite 
kaj al tero la vizaĝo, 
kuŝas ĉe la sojl' knabino 
ĵus stuprita de barbaro. 
Flor' 'ŝi estis dekkvinjara 
kun plej granda bel' kaj ĉanno : 
panjoj, viaj filoj estas 
por la satirusmurdarrtoj! 

Ciuj turoj kantas gloron; 
je 1' triumfa takt' de 1' marŝoj, 
la venkinto ekaperas ; 
dum, sur ter', jen ruboj, sango. 
Strike ridas kaj aplaŭdae 
granda la popolamaso: 
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para coro de verdugos 	 niaj filoj estas pioro 
tenis los hijos, /oh, madras! 	por rnurdantoj, karaj panjoj! 

Pobres madras, no a los cielos 	M'alfcliĉaj panjoj, al ĉielo 
alcéis mana .auplicagtes: 	 ne petante levu manojn; 
alli nadie os compadece 	 ĉar neniu estas tie, 
porque alli no exiate nadie. 	kiu sentu- la kompaton. 
Mientras gima eaclavo el mundo, 	Dum la mondo vivu sklave, 
sed esposac, sed amantes ; 	inoj, havu edzon, amon ; 
mas para el lobo y el cuervo 	sed por lupoj kaj por korvoj 
NOTENGAISHIJOS, iOH, 	ne plu nasku filojn, panjoj! 

• [tMADRES I 
El la ĵurnalo «El Tribuno», de Las Palmas. 

Esporantigis : J. 'MANGAD.4 ROSENORN 

iF - RACMENTO 
Ĉe restoracio. Vespermanĝas la 'hispana verkisto Eduardo Zamacois 

kaj bredisto de Ekstremaduro. Anistokrato, ĵus reveninte de Italujo, 
alproksimiĝas kaj salutas sian amikon, la verkiston, kaj esprimas al li 
sian grandan entuziasmon por la itala diktatoro, ĉar ĉi tiu, de ĉiuj 
vidpunktoj, faris Italujon grandega; la aristokrato ankaŭ  laŭdas la 
decidon de la diktatoro konkeri Abisinion. Tiam la bredisto deman-
dis : —Por ,kie ? 

La aristokrato respondas, dirante, ke Italujo bezonas koloniojn por 
sia supermezuranta loĝantaro kaj aĉ  am la voto de la kanonoj estis la 
lingvo de la superaj popoloj.» 

La bredisto diras al la aristakrato : —Mi opinias, ke la diktatoro 
detruos sian propran kreitajon. 

—Vi eraras, sinjoro : la diktatoro ne estas ambiciema, freneza, 
kiel opinias multaj personoj ; li estas poeto, li estas klarvida, ĉiam 
preta sin oferi por la glora de eia patrujo...—rediras la aristokrato. 

La bredisto ridetas; miaj lipoj kaj liaj okuloj pleniĝas el ironio, 
kaj diras: —en vi permesas al mi rakonti al vi historion? Gi estas 
mallonga; tuj ĝi finikos... Mi loĝas en vilaĝo, ĉar mi estas terkul-
turisto, kaj mi havas grandan intereson al la tero kaj besloj..Iam, mi 
aĉetis porkon el la raso York, ĉar ĉi porkoj estas la plej bonaj. Cia 
kapo estis malgranda ; ĝia lumbo, larĝa ; la ostaro, delikata. Mi estis 
tre,  kontenta pro Mia akiro kaj la porko ravis min. Por :ĝin kreskigi 
plej bone; por ke ĝia karno estu kiel eble .plej mola, kiam ĝi estis 
unumonata mi_ ordonis -ĝin kastri, laŭ' la kutimo de la anglaj bredistoj. 
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Poste, ĝustatempe, mi nutris ĝin per delikata brano, per la plej bona brano; paste, al ĉi brano, mi aldonis konvenan porcico el hordea faruno; fine mi amatataŭis li branca per alia multe pli delikata fojno, alian fojon, per maizo... Ankaŭ  mi zorgis atente bani ĝin, ĉar pureco 
bonege utilan al la porkoj; du fojojn ĉiusemajne, mi irigis ĝin al kampo sub la kverkoj por ke ĝi manĝu glanojn. Kaj estis mi sola, kiu faris ĉion ĉi diritan, pro kio la porko estis al mi kiel dorlotanta 
brndo : ĝi sekvis min konstante, ĝi konis mian voĉon. Kiam mi ordonis buĉi ĝin, ĝi estis 165 kilograma... 

Longa silento sekvas, kaj la aristokrato demandas 
-Nu; kaj kio pli? 
—NOnio pli...—respondas la bredisto. 
,Kaj kia estas la rilato de via rakonto al la milito inter Italujo 

kaj Ahroinio?—diras la acistekrato. 
—Jen la rilato : la italo diktatoro faris la samon al Italujo, kion 

mi farle al la porko : zorgi kaj nutri ĝin por, kiam li Ostia malsata je 
senmorteco, manĝi ĝin. La karno de popolo, pro siaj substanco kaj 
malkareco, estas la plej ŝatata de la diktatoroj. 

(ei fragmento estas el artikolo de Eduardo Zamacois, titolita «La 
Bankedo de la Diiktatoroo, Ihispane verkita, aperinta en «La Libertadn 
(le la 9.' de novembro ĵus pasinta.) 

XI CONGRESO NACIONAL DE ESPERANTO 
Por no retrasar man la salida del 'presente ntímero, dejamos para 

el próximo la publiicación de interesantes noticias relativas al Can- 
greso de Barcelona. 

Recordamos a los aliĝonioj quo la vuota de congresista es de 
cinto pesetas, qua pueden enviarla a Madrid (apartado de Correos 
ntímero -1.089, Asociación Esperantista Espanola), o a Barcelona (Don 
José Anglada Prior, Sitjas, 3'). 

Quiencs deseen presentar alguna moción o discutir algtín punto 
deben comunicarlo antes de fin de Onero al Ccmité organizador (Don 
José Anglada, 'Sitjaa, 3, Barcelona), o a la Presideneia de H. E. A. 
(apartado de Correos 1.089, Madrid), a fin dr incluirlo en el orden 
del dia. 

Invitito diras al .invitinto post la dezertoj : 
--Dankan, amiko; mi nenian manĝis tiel bonguste kaj sufiĉege, 
,Ni ankaŭ  rte,fsinjoro—interrompas turo el la infanoj, 
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Kanzono de la fama poeto ltispaaa Lope de Vega 
(XVIl' jarcento) 

Ibase la mina, 
noche de San Juan, 
a eager Ice aires 
al fresco del mar. 

Miraba los remos 
que remando van. 
cubiertcs de flares, 
fierce de azabar. 

Salk, un caballero 
per el arenal, 
dijérale amores 
certés y galàn. 
Respandió la esquiva, 
quisola abrazar, 
can temor que tiene 
huyendo se va. 

Salìole al camino 
otro ipor burlar, 
las henmosas manes 
le quiere tomar. 
Entre esteu desvios 
perdido se han 
sus rùcos zarcillea ; 
vanlos a buscar. 

«j Dejadme 'llorar 
orillas del mar !» 
«I Por aqui, per alii los vi, 
por aqui deben de estar I» 
Lloraba la nina, 
no lcs puede hallar, 
danie para ellos, 
quiérenla enganar. 

«j Dejadme floral 
orillas del mar l» 
«i Poe aqui, por alli los vi, 
por aqui deben de estar l» 
«Tomad, nina, el oro 
y no lloréis mae, 

Iradas ŝi nokton 
de Î' Sankta Jĉhan' 
por spiri plenpulme 
kaj freŝe ĉe 1' mar' ; 
rigardas remilojn 
remantaj, da, jam, 
kovritajn de floroj 
de l' arb' de l' oranĝ'. 
Sed ice : kavaiiro, 
palante sur sabl', 
ĝentile sin turnas 
al ŝi pri fajram'. 

Si krude rifuzas ; 
li celas per brak'... 
Kaptitc de timo 
forkuras ŝi jam. 

Denove ŝin celas 
alia satan' ; 
li volas ŝin trafi 
ĉe ŝia la man'. 
Ŝi-perdas juvelon 
je tiu I' okaz' ; 
kaj ili ĝin serĉas, 
sed vane, sen ŝaerc'. . 

«AI mi, do, kompat'! 
Mi ploru ĉe 1' mar' ! n 
«Tien ti, tien, serĉu ni 
ringojn el or' kaj koral' !». 
Jen, pro malsukceso, 
knabina plorad' ; 
kaj celas montrompi 
knabinon fiam'. 

«Al mi, do, kompat' 
Mi ploru ĉe I' mar' ! a 
«Tien ĉi, tien, serĉu ni 
ringojn el or' kaj kora)' !» 
«Akceptu la oron, 
ne ploru plu jam ; 
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que tcdas las ginas 
naceo en tornar, 
que las que no toman 
despueis lloraran 
el no Saber tomado 
en su verde edad.n 

al ĉiuj knabinoj 
prenintaj, ja ĉarm' , 
sed el ne preninta 
Iluadas la larm', 
pro tiu nepreno 
je ŝia verda"g' In 

El hispana lingvo tradukis: Julio ∎MANGADA ROSENbRN 

MAS SOBRE EL CONGRESO DE H. E. A. 
EN BARCELONA 

EI artfculo 10 de nuestros Estatutos dice que pare celebrar nrt Congress «la Directiva exploraró la voluntad de los asociados en una u otra localidad para organi-zarlo, si un Congreso anterior no decidió el lugar O NO FUE PIEDIDA LA ORGANIZACION POR LOS ASOCIADOS DE ALOUNA 'LOCALIDADa. La Directiva, en e;te caso, no hizo exploración alguna, ni un Congreso anterior decidiò el lugar; han sido asociados de Barcelona en nírmero y calidad, can experiencia en eaten cosae, en uso de un legitimo derecho, que lo transcrito en ma-yúsculas express claramente, lon que han perfido orga-nize mues<ro XIiCongroso, y la Directiva no puede negar el uso de dicho derecho. Asf, pues, el articulo 10 eùt:í perfectamente interpretalo y cumplido. 

POR EVITI MISKOMPRENOJN 
Nia Asocio (14. E. A.) estas unuiĝo el esperantistoj de ĉiuj teri-torioj de la hispana'Respubliko; tial, laŭ  nia regularo, loka heaanaro el kiu ajn regiono rajtas kunvenigi en sian lokon la tutan heaanaron por pritrakti• la aferojn de la Asocio kaj kunvivigi la heaanojn eĉ  ne heaanojn, sed esperantistojn, dum kelkaj tagoj, profitante la okazon por liveri al ĉiuj laŭ  eblo ĉiajn ĝuojn, ekskursojn, vizitojn, k. e. Tial, nia samideanoj de Barcelono organizas la Kongreson de H. E. A. en sia urbo per la venonta jaro ('Maio-Junio), profitante datojn, kiam la allogoj de la vizitirda granda urho éstas plej grandaj, kiel la luniigado de la grandiozaj fontanoj de la Parko Mentjuicia, unika spelataklo en la mondo, kiun povas ĝui la heaanoj kiel eble plej malmultekoste 
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dank' al la aranĝo de la Kongreso ; kiel la inaŭguro de la specimen-
foiro. 

H. E. A. ne iros al Barcelona celante la gvidadon de la esperanta 
movado en Katalunujo ; .ne iros konkuri kun Kataluna :Esperanto Fe-

deracio, ĉar H. E. A. estas, antaŭ  ĉio, lojala al si mem, kaj ĝia 
regularo konstatas la rajton ies ajn .lake, regione, profesie, k. t. p., sin 

regi, sin gvidi, aŭtonome aŭ  sendepende. Konsciante tiel tiun rajton, 
neniam plendis H. E. A., kiam K. E. F. okazigis Kongresojn en 
Baleara Insularo koj en Vinaroz; kaj je ĉi tiuj okazoj, H. E. A. ne 
vidis tiujn kongresojn konkuro, sed esperamtan celon favoran al nia 
komuna afero-: lojalaj esperantistoj neniam konkuras; ĉiam agas al 

tono de nia afero, kaj sukceso ies estas samtempe sukceso ĉies. 
Por okazigi niajn grandajn kumvenojn, estas devo de H. E. A. 

profiti la avantaĝojn, kiujn de ĉiuj vidpunktoj prezentas aŭ  propone» 

iu loko, des pli konveria, ju pli da avantaĝoj ; kaj jen kiel kaj kial 

Barcelona estas bonega loko al nia celo. Kaj H. E. A. ne iras al ĝi 

ankaŭ  por impresi la urbon per esperanta manifeatacio impana, kiu, 

eĉ  kvankam la heaanoj kvrrvenimtaj estus pli ol mil, la milo estus en 
Barcelona same, kiel sukerero en sukerujo. Bone atenta la celcm de 

H. E. A. nek konkuri, nek impresi, nek alproprigi al si gvidadon 

ies; nur kunvenigi kiel eble plej multenombnajn heaanojn kaj espe-

rantistojn dank' al aoantaĝoj kaj allogoj de Barcelona. Du fojojn, kun 

bona sukceso, ni okazigis en :Madnido kongresojn de H. E. A., kaj 

tiuj du kongresoj neniel malhelpis la esperanto-movadon en -la ĉefurbo 

de la Respubliko. 

LANDNOMOJ (Zamenhofa sistemo) 

Algeria. — Anglujo. — Argentine . — Aŭstralio. — Aŭatrujo. -  
Bavarujo. — Belgujo. — Bolivio. — Brazilo. — Britujo. - Bulga-
rujo. — Ĉehoslovakujo. — 'Ĉilo. — iDanujo. — Egiptujo. — Esto-
nujo. — Fin(n)ujo aŭ  'Fin(n)lando. — IFrancujo. — Germanujo. -
GGeekujo. — 'Hindujo. — Hispanujo. — Hungarujo. — Flinujo. -
Irlando. — Islando. — Italujo. — Japanujo. — Jugoslavujo. — Ka-
nado. — Kaplando. — K.atalunujo. — Kolombio. — Latvujo. — 
Litovujo. — IMaroko. — IMeksikio. — Nederlando. — Norvegujo. -
Nov-Zelando. —.Paeagvajo. — IPersujo, — Perna. —'Polujo, — IPor-
tugaluja. — IPrusujo. — Rumanujo. — Rusujo. — Saksujo. — Skotujo 
aŭ  Skctlando. — Svedujo. — Svisujo. — Tunizio. — Turkujo. -
Urugvajo. — Usono. — Venezuelo. 

(El «Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia 
Akademio. 11935»). 
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INFANA LOGIKO 

— Paĉjo: kiam da homoj pereis dum la Granda Milito? 
— lt'1i neacias ; eble dek milionoj, eble dek kvar. 
—Bone; supozu ni ke ili estu nur dek milionoj. El kiomda sol- 

datoj konsistas unu divizio? 
—Tio estas laŭ  la landoj. Ĉe iaj araneoj ĝi konsistas e1 dudek 

mil, ĉe aliaj el dudek kvar mil. 
--Bone ; ĝi estu dudek kvin mil. Sekve, dek milionoj da homoj 

sumac tiam da personoj, kiam kvarcent divizioj, ĉu ne? 
—Certe, mia filo. 

pereis kvarcent generaloj divizieatroj? 
—,Tute ne, multege malpli. 
—Cu la ŝtatestroj (krom la reĝo de Belgujo) estis en danĝero? 

Ankaŭ  ne. 
mi ja scias, kio estas milito. Ĝui estas ludo, kie civitanoj 

uniforme vestitaj sin buĉas reciproke sub la ordono de homoj sid'aotaj 
en semdanĝera loko. Kaj poste la pestvivantoj ĉu moxtas pro sen-
faboreco ĉu klopodas pox pagi la elspezojn de la buĉado. 

EL ESPERANTISTA GAZETARO 
Anima kelkaj tagoj mortis heroino.—Loriont (,Fran_ 

cujo), la 119-an de aŭg.—jus mortis sinjorino Matelot, kiu estis 70-jara. 
Antaŭ  25 jaroj ŝia nomo estis tre famkonata kaj tiutempe ĉiulandaj 
ĵurnaloj rakontis (kun multe da emocio la heroan agon de tiu virino. 

En la jam 1910-a inn nokton lumtur-gardisto Alexandra Matelot 
falas de la ŝtuparo en la duraturo kaj svenas. Momenton poste sinjorino 
Matelot rimarkas, tie 	lumo ankoraŭ  ne brilas, kaj, ke la lanternego - 

ne turniĝas. Ŝi volas scii, pro kio. Tuj poste ŝi trovas sur la ŝtuparo 
sian svenintan edzon. Si portas lin sur Juan liton. 

Sed rapide eknaktiĝas, kaj ekstere ttormas. Kaj ankoraŭ  neniu 
eklumigis la lampon. La virino subite pensas pri katastrofoj, kiuj povus 
okazi pro la ne-funkciado de la lanterno. 

Ŝi supreniras, plenigas la lanternon kaj lumigas ĝin. Sed ĝi devas 
turniĝi. (Por tio servas iu mclîanismo, kiun ŝi ne povas funkciigi, ĉar la 
ŝlosilo estas netrovebla. Nun ŝi vokas siajn infanojn, du knabojn an-
koraŭ  ne IO-paraj, kaj montras al iii, kiel ili tusis la lanternon. Tio estas 
fakte tro malfacila laboro :por du infanoj, sed devas okazi. 

La vento furioze blovas, la ondegoj terure muĝas I Malgraŭ  tio 
la infanoj turnas la aparaton. 

Dume sinjorino Matelot, 'kiu malsupreniris, flegas sian edzon. 
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Ve ! :Ĉirkaŭ  noktomczo• la malfeliĉulo mortas. AI li la okulojn ŝi 
fermas, la manojn ŝi kunigas. ,P'lenuminte tiun taskon, plendiolara ŝi 
denove pene supreniras la krutan ŝtonŝtuparon. 

Malespera pro ĉagreno, ŝi havas tamen sufiĉe da forte pro turni la 
lanternegon dum la tuta nokto! Ŝi ne volas, ke la morto de ŝia edzo 
okazigu la morton de aliaj homoj, kiuj tranoktas sur la maro. 

Ŝi ricevis la premien de Carnegie. 
Bravulino estis tiu humila virino... Brava ŝi estis nur pro huma-

nismo ! 
(El la franca ĵurnalo «Populairc» esperaartis S-ro. Lentaigne. 

Publikigita en «La Juna Vivo» ). 
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traŭstari la kontraŭsovetian propagandon kaj akceptas korespondadon 
kun la adreso : Leningrad, 2. Socialistiĉeskaj a, 14. 'Buso MRS. Re-
dakcio de P. E. K. 1Bulteno. 

GvIDFOLtoj. — El Vieno, la koegresurbo por 1936' ni ricevis tri 
faldprospektojn : 1 a  Viena Foiro, 11-8 septembro 1935 ; 	Vieno kaj 
Niederosterreich, 16a-paĝa 3' Vieno, ankaŭ  l6-paĝa. La du lastaj 
kun belaj fotografaĵoj kaj tre interesaj informoj. Ĉiuj estas mendeblaj 
po kelkaj ekzempleroj kontraŭ  respondkupono al Internacia Esperanto 
Muzeo, Vieno 1, Neue Burg. 

La ora s"fuparo.—Romano de E. Phillips Oppenhcim, tradukita 
el la angla lingvo de la esperantista societo de Rornfo'rd. 278 paĝojn, 
12x 18. Prezo, bindita, 3 'ŝilingoj 6 pentoj ; ,afranko 4 p. Havebla 
ĉe Brita Esperantista Asocio, 142, High Holborn, Londono, W. O. 11. 
Tre korekta kaj klara traduko de la fama remano de Phillips, kiu 
ŝajnas historia epizodo de la nuna epoko, kun siaj scenoj pri spioFnado 
kaj intrigoj ĉe la ŝtataj registaroj. 

Plena Gramatiko de -Esperanto.---De K. Kalocsay kaj G. Wa-
ringhien. 372-paĝa, .15 x 22. Havebla ĉe «-Literatura Mondo» (Nester, 
utca, 53-V-7, Budapest, IX). Jen nepra verko por profesoroj de Es-
peranto kaj por bibliotekoj de grupoj. Ĉi solvas ĉiun •dubon pri fonetiko, 
vortfarado, frazfarado kaj uzo de ortografiaj signoj. Affabeta tre detala 
indekso kompletigas tiungravan verkon. 

fapanujo.—Bela broŝuro 24-paĝa enhavanta dudekkvar fotograf-
aĵojn pri vidaĵoj kaj scenoj, koloran kovrilon kaj landkarton, kaj inte- 
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grati. Tuŝegi ege forig•an•te ion de ĝia loko, sed penante okupigi pli-
malgrandan spacon, aŭ  alproksianigi ion al ali•o, premi. Grati prennante 
sur la objekto gratata, froti. Froti por leki, por purigi ion, viŝi. Facile 
cedanta al premo, mola. Kunpremi kaj teni per du fingroj, pinĉi. Pli 
malpli enigi pinton en io, piki. ,Matagrabla sento ĉe la haŭto, kvazaŭ  
de nrultenombraj delikataj pikoj, ju1Zo. Sento kaŭzata de sunaj radioj 
aŭ  brulanta korpo ĉe la haŭto, varme. Havanta aŭ  konservanta varmon, 
varma. Surfaco sur kiu facile glitas la fingro, glata. 

SENTIMENTO.—(Vidu pli malsupre). 

Sidejo de la konscio, nemateria parto de la hcmo, animo. Kon-
cernanta la animon, psika. Scienco pri la psikaj fenomenoj, psikologio; 
soiencisto, psikologo. Povo •de la animo, fakulto; ili estas tri : senti-
menta, penso kaj volo. Kio estas kaŝita en la animo, fundo. Stato 
de la animo, humoro. Kio okazas en nia spirito, subjekta ; ekster nia 
epiirto, objekta. 

SENTIMENTO.—Amo.—Sento simila al tiu, kiu patrino havas por 
sia filo, amo. Amata, kara. Amegi, adori. Objekto de adoro, idolo. 
Naiva amo, idilio. Ameno por ia persono, por ia celo, simpatia, in-
kl no. Sufikso montranta inklinon, ern'. Forta ero, pasto. Nenormala, 
ekstreme forta inkliino •al io, mania, Altigi al iu, logi. Pasie logi, sorĉi. 
Aninda delikata, dolĉa. Amo .al homaro, zorgo pri ĝia bono, f flan-
iropio ; filantropiisto, filantropo, Persona ligita kun alia per simpatio, 
.akordo de opinioj kaj gustoj, amika; amika, sincera, kora. Centro de 
la sentimentoj (en ,figura senco), koro. Kiel esprimo de amo, tuŝi per 
la lipoj, kisi ; ĉirkaŭi per la .brakoj, ĉirka spremi. Kisi bruege, ŝmaci. 
M•alsimpatio, anfipatio. Malamegi ion aŭ  iun pro ĝiaj fizikaj aŭ  moralaj 
ecoj, abomeni. 

lnklino por estaĵo de la sama speco, sed de alia sekso, amo. Sekse 
ami, amori. Peni plaĉi al amatul(in)o, ainindumi. Peni amindumi per 
sia cksteraĵo kaj konduto, koketi. Agi kun indulgo, karese, dorloti. 
Palpi are, karesi. Amindumi kvazaŭ  fllugetante ale unu al alia, flirti. 
Seksĝentila, flirtema, galanta. Amindume interparoli, kolornbumi, koeri, 
rukuli (la tri vortoj en figura. senco). Senkora koketulino, sfreno. Per-
sono tre amata, idolo, trezoro. Plej alla :plezuro, precipe seksa, vo-
lupto. Voluptema, erotika. V•olupteco, ŝatado de korpaj ĝuoj, epiku-
rismo. Homo .aenanta la kcmforton, sibarito. Kiu ne havis seksajn 
rilatojn, virga. Sekshontemo, pudoro. Libera ade voluptaj rd6.ziroj, ne 
makul•it•a de seksaj pekoj, à asta. Sin deterremo de amaj ĝuaj pro prin-
o7ipo, absttnenco. Devigi virinon al maleasta vivo per mono, prostitui. 
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Seksa deziro, libido. Emo al malĉastaj ideoj, erotomanio. MMal-
saneca nesubpremebla libido ĉe viro, satiriazo; ĉe virino, nimf omania. 
Homo cinika kaj volupterna, satiruso. Inklina al nenormalaj voluptoj, 
perversa. Eksciti sekse la generajn organojn per la mano, onani. Seks-
inklimo de viro al viro, pederastio. Estaĵo (fabela ĉe la homa speco), 
kiu estas duseksa, hermafrodito. Domo loĝata de amistinoj, bordelo. 
Altsocieta, alte kulturita amistino, hetajro. 

Kiu nur amas sin anem, egoisto. E:goisteco, memamo, egoismo. 
IMalegoismo, altruismo. Forlaso de komfortaĵoj par la abono de alia, 
abnegacio. Sanigi de io multvalora por profito de alia, oferi. 

Respekto.—Havi altan opinion pri ies kapablo, ŝati; ,pri ies 
morala valoro, estimi. Sento de alta ŝato aŭ estimo, admiro. Admirigi 
dun, ravi. Kio ravas pro sia beleco, dormo. !Montri per la konduto la 
altan opinion pri iu, respekti. Respektego, kulto. Respektego al iu, 
kredo je lia perfekteco kaj je la netuŝebleco de liaj verkoj, pietismo. 
Io tre slatinda, ,trezoro. Afero, persono tre ŝatata kaj respektata, fetiĉo. 
Kaŭzi respekton, admiron, imponi. Imponeco pro ŝajno de beleco aŭ  
gloro, prestito. fMemrespekto, digno. Kio impanas pro sia rango aŭ  
manieroj, majesta, Tuŝi per la lupoj kiel esprimo de respekto, kisi. 

O!pinianta sian situaaion malalta kaj montranta tion per siaj manieroj 
kaj konduto, Ihurnila. Havanta m.alaltan opinion pri sia svio aŭ  meritoj, 
modesta. Tro :humilulo, sen memestimo, lake°. IM.almodesta,, malŝate 
kondutanta kun .aliaj, aroganta, fiera. Atribui al si meritojn kiujn oni 
ne 'havas, arogi al si. iMalhumila, fiera. Forta deziro de famo, de 
honoroj, ambicio. Sin glori per ecoj neposedat.aj, fanfaroni. Fiere 

• kaj afekte fanfaroni, paradi. Aanamta posedi senvalorajo objektojn, 
ecojn, vanta. Senpri'pensa, havanta ,inkliron al vantaj aferoj, frivola. 

Emocio.-Tuŝi la sentimentojn, kortuŝi, emocii. Forta emocio, 
pasio. .Liberigi, ne limigi pasiojn, senbrtdigi iiin. Esti tre pasia, ardi. 
Forta emocio pro neatendita okazo, af ekcio. Sento kaŭzata de io ne-
kutima, miro ; de io neatendita, surprizo. Kio mirigas pro ĝia maI-
ofteco, stranga. Subita forta atako de pasio, paroitsismo. Granda 
emocio kaj emo al fo, entuziasmo, (en figura senco, fajro, flamo). Esti 
tre eks:citata, bruli, Levi eartuziasmon ĝis alta grado, ekzalti. Eksciti 
pasion jam tre fortan, verŝi oleon sur fajro. 

Feliĉe kaj doloro.—Ekscitita de agrablaj sentoj, gaja: Stato 
do la animo, Ihumor°. Gaja humoro, bonhumora. 'Esprimi subitan 
gajecon per la vizaĝo kaj per rapidaj mallongaj sonoraj elspiroj, ridi. 
Ridindigi per madŝata ŝercon, moki. Ridi make, rikani. 'Ridinda, amuza, 
komika. Ridinda pro sia nenatureco, groteska. Ridindia per la kari- 
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katureco, per la graveco de la personoj kaj la malalteco de la stilo, 
burleska. IMikeaĵo de aferoj komikaj kaj seriozaj, tragikomedio. (Vidu 
«XLI I.—Parolarto»). 	 - 

Kies stato akordiĝas kun la deziroj, ne havanta pluajn dezirojn, 
kontenta. Sento naskita de kontentigo de deziroj, plezuro. Havi ple-
zuron de io, ĝui. Plena kontenteco, f eliĉo. Senti vivan plezuron, ĝaji. 
Plezure vidata, sentata, agrabla. Kaŭzi agrablan senton, plaĉi. Tre 
mal•feliĉa vivo, kalvario. Malfeliíxigi, malagrabligi, veneni (f.). Forta 
nekontenteco, montrata per vortoj aŭ  agoj, kolero. Granda nehaltigita 
kolero, juriozo..Koleremo, kolerika. Eksciti ies koleron per agoj mal-
agra•blaj al li, inciti. Esprimi indignon aŭ  koleron per blasfemaj aŭ  
nedecaj vortoj, sakri. Kolerigi iun malplaĉante al li kaj kontraŭante 
lian kosnpaenmariiero pri dececo kaj konveneco, ŝoki. :Kolerigi iun mal-
respektante ties dignon, ofendi. Esti tre incitita, boli. Nekolerema, 
ne facile incitema, kvieta. Haltigi, kvietigi Ja koleran, bridi kin. Senti 
koleron pro nejusta nenobla ago, indigni. Ago kaŭzanta publikan in-
dignon, skandalo. IMalĝojo kaŭzata de perdo, ĉagreno. Ne ĉagrenita, 
kvieta, serena. Ne ekscitanta la sentojn, .agrabla, milda. 

Tre malagrabla korpa aŭ  spirita sento, doloro. Senti fizikan aŭ  
moralan doloran, suferi. Kaŭzi suferon, af likti. Homo suferanta tur-
mentajn, martiro. Tiu, kiu suferas pro io, viktimo. Loko de granda 
sufero, infero. Esprimi' sian suferon per vortoj, plendi; per sopiroj, 
ĝemi ; per larmoj, plori; per ve'oj kaj krioj, lamenti. Senti ies mal-
feliĉon kvazaŭ  sia propra, kompati. Kompati per vortoj, kondolenci. 
Trankviligi suferanton, doni ai li novan esperon, konsoli. Okazintajo 
tre ekscitanta kampaton, tragedia. Amuzi post dolore, post ĉagreno, 
distri. Ĉagrene senti la perdon de io, bedaŭri. Senti bedaŭron, kaj 
deziregost reakiri ion perditan, sopiri. Esprimi sopiron per longa enapiro 
akompanata de plenda tono, sopiri. Suferi, toleri sen reago, porti. 
Virto, dank' al kiu' oni portas suferojn, malfeliĉojn, pacienco. Trank-
vile suferanta ĉagrenojn, dolorojn, malsukceson, stoika. Kio kvieti•gas 

- ĉagrenojn dolorojn, balzamo. Fariĝi malagrabla pro sia ofteco aŭ  Ion-
gedaŭro, tedi. Teda impreso de neokupiteco aŭ  de manko de interesa, 
enuo. Nevale malfermi la buŝon pro enuo, oscedi. 

Aliaj sentimentoj.—Senti malbonon pro ies feliĉo, envii. 
Envio sentata tial ke amata persono amas alian, ĵaluzo. IMalagrabla 
sento kaŭzata de la konscio de ia malbona ago, honto ; kaŭzata' de 
imaga aŭ  efektiva danĝero aŭ  malfeliĉo, kaj emo ĝin eviti, timo. 
Timego, teruro. Maltimi danĝeron, defii ĝin. Esti en stato de sentimo 
pri io, trankvili. Ne perdante la trankvilan, ne timanta dum danĝero, 
kuraĝa, brava. Cojanta pri malfeliĉo de alia, malica. Havanta roma- 
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netan sentemon, sentimentala. Ne sentema, apatia. Ne sentiga, in-
diferenta. 

PENSO.—Intelekto.—Scipovo koni nian sentadon, nin mem, 
konscio. Abstrakta koncepto pri objektoj aŭ  ecoj, ideo. Formi, kunligi 
ideojn, pensi. Kapablo pensi, intelekto, rado. Kio rilatas intelektan 
fakulton, meritala, mensa. Ne havi grandan intelekton, ne esti aglo 
(proverbo). Inteli:genteco, spiritĉeesta, kapo. (Profunde pensi, koncentrigi 
pensojn sur io, mediti. Tute okupi la pcnaon, 'la ratenton, absorbi. Plej 
alta grado de admiro en kin oni koncentrigas sur unu objekto ,la tutan 
atenton, :forgesante tion alian, ekstazo. Facile komprenanta kaj vigle 
pensanta, inteligenta. Superega inteligentulo, genio. Persono tre kapabla 
inteligente, talento. Persono de escepta talento, virtuozo. Posedanta 
kapablan rapide uzi sian intelekton por atingi sian celon, lerta. Kiu 
posedon aŭ  montras ian lertecon, inĝenia. Trovi ion novan {maŝinon, 
procedon, k. s.) per la intelekto, elpensi, inventi. Homo ne posedanta 
intelektecon pro ,cerbaj lezoj aŭ  alia motivo, idiota. Idiotece, idioti-eroe. 
Spinmalsana idiota kriplulo, kreteno. (Vidu «XXI.—Kuracarto»). 

Saĝeeo. —Posedanta kapablon por juĝi aferojn tiel, kiel iii 
estas, sapa. Kapablo distingi verecon, prudenta. Kiu perdis la pru-
denton, la memkonscion, freneza. Senprudente paroli aŭ  agi sub la 
influo de la febro, deliri. ,Makaĝa persono (en figura senco), ansero, 
azeno, bruto. Tre snalsaĝa, idioto. Posedanta penetranta spiriton, 
sagaca. Scianta uzi rimedojn ne rimarkite de .aliaj por atingi celon, 
ruza. Ruzulo, vulpo. Ne ruza, naiva, simpla. Esti tre ruza, scii kie la 
kankroj pasigas la vintron (proverbo). Pripensante antaŭ . la agoj, serioza. 

Imago.--Spirite vidi ion, imagi. Isn.agi tion, kion oni deziras, 
revi. Artista imagkapablo, fantazio. Ne Firnigi fantazion, senbridigi 

Konservi en la spirito la ideojn .antaŭe akiritajn, memori. Arto 
helpi la memoron kaj ĝin perfektigi, mnemoniko, mnemotekniko. Perdi 
la memoron pri no, f argesi. Ne fari ion pro forgeso, f orgesi. 

Espero.—Kredi realiĝon de io, atendi. Atendi ion, kion ami 
deziras, caper!. Doni ¢notivon por atendo, promesi. Kiu plenumas ion 
pronesitan, akurata. Okazanta rapide, neatendite-, subita. Subita eliĝo, 
erupcio. Virto por povi atendi ion tre longe, pacienco. Okazo neaten-
dita, surprizo. Espero aŭ  timo pri afero, kvankam ankoraŭ  mal:prok-
sima, perspe,ktivo. Forlasi esperon .neefektigeblan kaj akcepti la staton 
de la aferoj, rezigni. Rezigno, rezignacio. IMalĝojo kaŭzita de ne-
realiĝinta espero, ĉagreno. 

Metapsikio.—Parto de la psikologio pri fenamenoj de mens.aj 
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resajn informojn por la vojaĝanto kaj la turisto.—Eldonita ĉe la Mi-
nistrejo de Japana Statfervojo. 

La Paco.—Ni ricevis unuafoje la viziton de ĉi tiu monata ilustrita 
gazeto de Kyoto (Japanujo). ci pritraktas religiajn (precipe ,budaistajn) 
studojn. Prezo unu ekzemplero po unu respondkupono. (Otani esp. 
grupo ĉe Otani Univereitato. Kioto). 

Nuevo Ledn.—Ni dankas al «Editorial Lumenn la sendon de tiu-ĉi 
romano pri meksikaj kutimoj, ihispane verkita. Unu el la multaj por-
tretoj de la verko estas tiu de nia samideano Jesŭs Arnaya. Sur la 
lasta paĝo de la libro ni ,legas ;anoncon• de vortaro hispana-esperanta 
verkita laŭ  simpligita ortografio hispana. 

ENLANDA KRONIKO 

Madridc.—Plie la kursoj, kiujn ni raportis sur la novembra nu-
mero de H. 'E. 'G., tri novaj kursoj komencis : unu gvidata de S-ro. 
Josef° Artigas, por la dudek infanoj de la :Lerneja Grupo «Pablo 
Iglesias» en Puente de Vallecas, kaj ,du .aliaj en la ;Esperantista 
Madrida Asocia (San Joaquin, 10) gvidataj de S-ro. Manuel Martin 
(lundoj, merkredoj 'kaj vendredoj) kaj de S-ro Pablo Aguado (ĉiu-
marde kaj ĉiujaŭde). 

Larache.—La 9-an de novembro komencis la kurso gvidata de 
samideano P. Garrido, kiu intencas, kiam la kurso finos, ke siaj lernantoj 
siavice klarigu novajn kursojn. 

Valencia.=-En tiu-ĉi provinco nia movado )kreskas pli kaj. pli. 
En Utiel, S-ro. Carlcs 'Marza, koniitatano de la grupo de la dirita 
urbo (strato Pi y IM'argall, teatro Nuevo) klarigas kurson al kvindek 
lernantoj. Ankaŭ  en la naciaj lernejoj de Sueca oni gvidas kursojn de 
Esperanto por la plej studemaj geinfanoj ; tion ni legas eur la semajna 
revuo de la dirita urbo El Anunciador Comercial, kiu publikigas gra-
van artikolon de propagando. 

Kontrati la milifo.--Kel'kaj anoj de la mondkonata esperanta ron-
dete. «Esperanto 'kaj Pacon nun starigis novan grupon, kiu estas nomata 

Esperanto. Kultura Kluboo (valle Candalija, e.° 7, puerta n.° till , 
Zaragoza). La gcanoj de tiu nova asòcio (prckai:munie 220), preskaŭ  
ĉiuj junaj, deziras interŝanĝi neoficialan korespondadon kun tubmondaj 
esperantaj grupoj pri nuntempaj problemoj. Ili liveras esperantajn kon- 



12 	 HISPANA ESPERANTO-GAZETO 

traŭmilitajn gluuanarkojn, eldonitaj dc'kdubilde, kvarkolore kaj dekses- . 

l ingve. 
Aliaj anoj de la sama rondeto starigis en Barcelono rondeton «For 

la militon ! n kaj liveras la samajn glum.arkojn (adreso: L. 'M. Ungria, 

P. Claret, 1130, entresuelo, 2.°, Barcelona). 
Plenan sukceson al tiu agernaj pioniroj ! . 

EKSTERLANDA KRON1KO, 

Germanujo.-Germana dekreto pri malpermeso de instruo dc Es-

peranto en oficialaj lernejoj kaŭzas ke multaj germanaj gazetoj rifuzas 

publikigi artikolojn pri ',Esperanto. For kontraŭstari tian rnalhel•paĵon, 

S-ro. Walter Poppeck, gvidanto de 1' gazetservo de la Gcrmana 

Esp. Asocio (•Wustegiersdorf, Sohles, iBahnhofstrasse, 4, Germanujo), 

petas ke oni sendu al ln taŭgan materialon por la_ gazetaro, prefere 

•mallongajn artikolojn. Interŝanĝe li sendos bonan materialon por la 

gazetaro. 
La sama samideano proponas en Heroldo de Esperanto (8a de 

septembro de I935a) gajni la tutmondan gazetaron per bone órganizata 

propagando gvidata de la naciaj asocioj. Eble iam ni pritraktos a¢rr-

plekse tiun-ĉi .gravan kaj interesan problemon. 
[Dum la 1932' fondiĝis la Universala Veterinara Asocio, kiu nun 

vigligas sian propagandon. Samideanoj, kiuj deziras informojn, povas 

skribi al ĝia nuna sekretario iD-ro. Viirhelano Bar (Altenstadt, I lessen, 

Germanujo), de kiu ni ricevis por la thnspanaj profesiuloj kelkajn aliĝ-
ilojn. 

* * * 

Aŭstrujo.—La •urbestraro de ' Vieno subvenciis la lokan kcngresan 

komitaton per 7.500 da aŭstraj ŝilingoj. Krome, per cirkuleroj de la 

koncernaj •mi•nistrejoj, !Esperanto estas enkondukata en komercaj lernejoj 

kaj utiligata 8e trafikaj bezonoj (diversaj klarigiloj, gvidlibroj, k. t. p.). 

Nederlando.—,Regiona Tribunalo de Roterdam oficialigis S-ron 

IM. de W.aard kiel jurintan interpretiston por !Esperanto. Sekve de 

nun tee nomita Tribunalo oni povas oficiale uzi Esperanton, kiel Ieĝe 

permesitan lingvon. 
* 

Esperanto kaj radio.—jen "kelkaj radiostacioj, kiuj rbissendas es-

perante : Dimanĉe: Lille, kurso, je la 9'30 'hero ; Leningrado (ondo-

longo 1224 metroj) babilado, je la 2', 1 '20. Lunde : Sottens, supera 
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kurso, je la 117'30. Marde : Hilversum (o. 1875 m.), kurso, je la 
118'20. Merkrede : Viemo, kurso kaj babilado, je la 17'36. Jaŭde : 
Parizo (P. T. T.), kurso, je la 117'40. Vendrede : Nice Juan les 
Pins, babilado, je la 19'40. Sabate: Ejfel-turo, je la 1'6'110;.' Remo 
lo. 9420'8 m.), Napoli kaj 'Milano, turista raporto, je la 18'22 ; 
Lyon, babilado, je la 20'10. 

(Publikigita sur la grava hispana ĵurnalo Herald() de Madrid, 
9-XI-1935). 

E~ Ĉehoslovakujo mi dissendos jenon (mezeŭropa tempo) : 
Decembro: La 3-an, 1. 7'25-17'35 en 'Moravaka Ostrava, parolado 

pri la muzi,kkcmponisto Zdenek Fibich kaj lia verko. La 4-an, 22' 15 
—23'00, en Brno, Praha I kaj 4NI. Ostrava, sonora filmo «Momentoj 
de la vivo: die D-ro ,Espera.nton. Lan-an, 117'25-117'35. 'En M. Os-
trava, parolado pri la interrilatoj de ĉekoj kaj poloj en la estinteco. 
La 17-an, 17'25-17'35, en M. Ostrava, parolado psi sfileziaj kutimoj 
antaŭkrìstnaskaj, kristnaskaj kaj postkristnaskaj. La 118-an, 22'15-22'45, 
en Brno, !Praha 1 kaj M. Ostrava, teatraĵo : kristnasIta esperanta hereto. 
La 30-an, [I7'25`I7'35, en M. Ostrava, parolado pri la evoluiĝo 
de la radio-industrio en Ĉeboslovakujo. 

januaro, 1936' : La 8-an, 22'15-23'15, en Brno, Praha I, 
M. Ostrava, opereto en tri aktoj Pola sango. 

—o—o— IO EL CIO —o—o- 

LA A 2 O 

Tri junuloj parolis en rondo de kafejo pri problemoj dre mate-
matiko. 

—Mia naskiĝjaro–diris unu el ili—estas numero, kies plej mal-
granda prima dividanto estas 17. 

—Mi estas iom plijara---diris la dua junulo—. La plej malgranda 
prima dividanto de mia naskiĝjaro estas 119. 

—Mi estas la malplej juna el ni—diris la tria—. Ĉar tiu de mia 
naskiĝjaro estas 23. 

Sed la kelnero interrompis la- babiladon dirante : IMi estas plej 
maljuna, car tiu de mia naskiĝjaro estas 311 . Kaj tiu de mia fileto (plej 
juna el ni Giuj, kompreneble) estas 41. 

En kia jato :naskiĝis tiuj persono)? 

* * * 
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VORT Ĉ ENO 

Jen kvin vortoj : A, B, C, D, E. 
A . (esperanta vorto) signifas ian ortografian signon, kies hispana 

traduko estas B. Sed B, esperante, signifas nani artan teksaĵon, kies.  
hispana traduko estas C. 'Sed C, esperante, signi-fas ian koloron de 
la homa hararo, kies hispana traduko estas D. Sed D, esperante, 
signifas ian kreekaĵon, kies hispana traduko estas E. Kiuj estas tiuj 
vortoj? 

(La solvoj, sur la oenonta numero.) 

* It y: 

SOLVAJ DE LA ANTAŬA NUMERO 

La hongresanoj.-Estu x la nombro de kilometroj ĉie la nekonata 
x 	x 

Bubo al Barcelono. La unua grupo bezonce — + — horojn, kaj la 
60 40 

2x 	 x x 2x x 
dua grupe —. La diferenco — + — — — = 	 pruvas ke la 

50 	 60 40 50 600 
grupo B bezonas malpli da tempo. 

Seplitera urbo.—Mardo — sAbato — venDredo — meRkredo -
dImanĉo — ĵaŭDo — lundO. 

Londono kaj Berlino ankaŭ  estas solvoj. 

* * e 

DF:7liRiAS KOREi.SP0NDI...—Raul da Costa Santos Tiago 
(Av do 5 de outubro, n.° 164, 4.° d., Lisboa), studento dudckjara, 
kun juna hispana samideanino. 

Camilo Guerreiro Tiago de Oliveira (Av. dos Defensores de 
Chaves, n.° 122, 3.° d., Lisboa), studento dudekjara, kun juna his-
pana samideanino: 

—Joe M'otlieek (iDrahotufe, Moravio, Ĉelloslovakujo), komercisto 
dudekunujara, per leteroj aŭ  ilustritaj poŝkartoj. !Respondo garantiata. 

iPolitiksto prelegas en placo al •balotontoj, sed aŭdinte voĉon de-
mandas kolere : 
• -.Kiu estas la azeno, kiu interrompas min per tiuj •blekoj ? 

ssir►joret. Tio estas la ello de via voĉo. 
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KATALUNA LIGO DE ESPERANTISTAJ 
FERVOJISTOJ 

REGLAMENTO (Conclusion) 
Estes cargos eeran renovados anualanente, siendo susceptible's de 

reelección, procurando, en lo posible, que Ice que los desempenen 
conozcan el idiom auxiliar .internacional Esperanto. 

Art. 13. En Gerona, Lérida y Tarragona, por ser ca;pitales de sus 
provincias, se nombrarà un Delega-do principal. En las pablaciones donde 
haya cinco o mL sacios, éstos elegiran un Delegado, el cual propondran. 
al  Comité, y si no lo hicieren o no Ilegaran a cinco los socics, lo 
nombrara el citaci Comité. Tanto Ics Delegados principales coma los 
demàs ,Delegados, podran asistir con voz .y voto a las reuniones del 
Comité o bien hacer las votaciones o aclaraciones por escrito de los 
asuotcs que las fueren consultados. 

Art. 14. Todos ice Delegados nombrarnn los Subdelegados que 
crcan necesarics, dando cuenta al Comité, para extender Ice nombramien-
toe oportunos, procurando que estas nombramientos recaigan en persona's 
que conozcan el idioma auxiliar internacional Esperanto. 

Art. 15. Los Delegados principales recibiran del Comité toda la 
correspon,dencia y dernas efectos y darn cuenta de todos ion actos que se 
celebren, y los demas iDelegados y Subdelegados los ayudaràn en el 
cobro de los donativos y en todo lo que sea concerniente a la propaganda 
para la difùsión del idioma auxiliar internacional Esperanto en general y 
de la .Liga de iFerrovnarios Esperantistas de,Cataluna en particular. 

Art. 116. Cada Delegado sera el representante oficial de la Liga 
de iFerroviarios Esperantistas de Cataluna en su demarcación, y su prin-
cipal misión consiste en dar cumplimiento, por sí o por medio de los 
Subdelegados, a las disposiciones emanadas del Comité. 

Art. 17. El día 1.° de diciembre de cada ano, los 'Delegados 
principales deberan remitir al Comité una relación de los.donativos que 
no ha:yan podido hacer efectivos, a cuyo fin con anterionidad deber:an 
tener en su poder los Delegados y Subdelegados las relaciones parciales 
de los mencionad'os donativos incobrables. 

Art. 18. En las IDelegaciones principales se abrira un libro de 
caja que se nutrira del 110 por 100 de los donativos de los socios de la 
Delegación, para suifragar los gastos de corresipondencia y demas que 
hubiere en la propaganda del Esperanto, dando cuenta el primer() de 
cada ano del estado de cuentas al Comité. 

De las Juntas.—Art. 19. El Comité cc reunira siempre que los 
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asuntos a tratar do requieran, y también ciempre que lo pida la mitad mds 
uno del Comité, procurando que, por lo anenos, sea una vez cada mec. 

Art. 20. Cada ano, en fedha que oportunamente ce avisard a los 
sooios, ce celebrard Junta general ordinaria, bien en Barcelona o en 
otra cualquiera localidad de Cataluna. 

En lea juntas generates tendrdn únicamente voz y voto los eocics 
numerarioe y adheridos yule estén al corriente de pago, careciendo de 
este derecho, los encioc protectores .y de honor. 

Art. 21. LOG iDelegadcs reunirdn a sus Subdelegados siempre que 
los asuntos a tratar lo requieran, e.specialmente antes de acistir a lac 
Juntas generales, para discutiir y estar enterados de Ice saunter a tratar 
en ice mismas. 

Art. 22. Los aerates tornados en cuenta en las Juntas generales 
y aprobadoe por lee mismas, serdn và.lidos ,cualquiera que sea el némero 
de socic+s asistentes o representados. 

Art. 23. Tedo socio lque no pueda asictir a las Juntas generales 
podrd hacerse representar por otro que esista, manifestindolo por escrito. 

Art. 24. Todo socio ,que Ileve la represeotación de otro u otros 
por escrito, deberd presentar al Cormité sua comprobantes antes de 
empezar la Junta general. 

Barcelona, 4 de arrayo de 11935.—El Secretario, Manued Olioares 
(rubricado). V.° B.° : El .Presidente, José M. Coll (rubricado). 

rPresentado en duplicado ejernplar a los efectos del artfculo 4.° de 
le 1Ley de Asooiaciones de 30 de junio de 1887.-4E1 Gobernador 
General. P. D. J. Azcdrraga» (rubricado).- 4-lay un cello que dice : 
sGobierno General de Cataluna. - Gobernación.» 

EL PROGRESO DE LOS TRANSPORTES EN LA U. R. S. S. 

Como ce desenvuelven Ice ferrocarriles coviéticos? La ejecuciàn 
del primer plan quinquenal (928-11932), al hacer de la U. R. S. S. 
una de las priimeras potencias industriales del mundo, creó la nece-
sidad de aumentar considerableniente el trofico de 'los ferrocarriles. 
Este trofico ha parade de 132 rnillones de toneladas en 1913 a 156 
millones en 1928, y ha alcanzado 268 millonec en 1932. 

La valorización de nuevas regimes, la amplitud del desarrollo 
econérn co, la mejora de las condiciones materiales y culturales de la 
vida, han traido consigo un aumento de viajeros transportados ; asi, 
de 291 millrace que lo fueron en 11928, han predo a 967 millones 
en '1932. 

(Continuard. ) 
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TABELO DE LA EIeIHAVO 1935 

NOTO: La entjera parto indikas la numeron de la gazeto, kaj la 
decimala parto, la. paĝon.) 

EN HISIPANA LIING,VO 

H. E. A.—Actas de la Jun-
ta Central Ejecutiva, 44'2, 45'2, 
46'2, 47'2, 48'2, 49'2, 50'2, 
50'3, 50'4, 511'2, 52,2, 52'3, 
53'2, 54'2.—Balance de fon-
dos : ano 1934, 45'4 ; cuarto 
trimestre de 1193i4, 45'3 ; marzo, 
abril y mayo de 1935, 50'5.-
Actas de la Asamblea de D'e-
leg.ados, 46'2.—Un nuevo triun-
fo de H. E. A., 45'5.—A to-
dos Ins esperantistas hispanos, 
45'6.—Avisos importantes, 45'7. 
Advertencia, 47'8. — Aviso, 
4S'2.—La calle del Doctor Za-
menhaf en Cadiz, 49'3.—Salu-. 
do;  50'2.—Una nota, 51 '3.— 
Asociación Esperasitista Espano-
la (relaci6n de hea'anos por pro-
fesiones), 52'5.-XI Congreso 
Nacional de Esperanto, 54'5, 
54'7. 

Instituto Espanol de 
Esperanto, 45'7, 50'9, 
52'4, 53'9. 

mataluna Ligo de Es-
perantistaj Fervojistoj. 
i Al fin 1, 53'1l5.-lReglamenta 
de esta Asociación, 53' 15, 
54'15.—E1 progreso de los 
tranŝportes en la U. R. S. S., 
54'116. 

Sección de maestros 

esperantistas. — A tordos 
los maestros naoionales, 46'6: 
Estatutos, 46'7.—A los maes-
tros esperantistas, 50'8. 

EN ESPEIRANTIO 

Artikoloj. — ILINERA. — 
Anima, penso kaj koro, 49'7.—
La amo, 50'6. 

MANGADA, JULIO (J. M. R.). 
Pri lingvo intennacia, 44'6. 

MARTIN, JAGINTO.=La ma-
noj, la piedoj kaj la stomako, 
48'4.—La burdoj kaj la abeloj 
juĝitaj de la veep), 49'8. 

NÚNEZ DUBOS, AMALIA (A. 
N. D.).—Krimulaj kuniklmurd-
istoj, 44'3.—EI Vaska Folklo-
ro, 46' l O.—La lernejo (el Ana-
tole France), 49'5.—Lope de 
Vega, 5l'8. 

IPRAHA.—Konsrloj por la kur- 
sestraj, 45'9. 

REDONDO, FERNANDO (F. R.) 
Pri Esperanto kaj ido, 49'4. 
Esperanto, sukcesiga lingvo, 
52'7. 

ROCA y ROD6, SAMUEL.—
Paĝoj por mia estonta grama-
tiko, 51'12, 53'5. 

EL ESPERANTISTA 'GAZETA-
RO.—Diversaloj, 51 'II 9.— .Espe-
r.auto venkus, aed per la lernejo, 
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52'8.—La vero venas al ni pere 
de la infanoj, 52'13.—Pri Sal-
vador de iMadariaga, 53'9.—
Pri Lope de Vega, 53'9.—
Mizero en riĉeco, 53' 10.—An-
tat kelkaj tagoj mortis heroino, 
54'9. 

EL KELKAJ AŭTOROJ  —Pen-
soj pri milito, 47'3, 48' 1 1, 
511 ' 11.—Opinioj pri Lope de • 
Vega, 52'4. 

SEN NOMO DE AÙTORO,—Ru-
zaĵo de vojaĝanto, 46' 1'1.-
Margalo Catinat, 46' Il .—iMar-
isto kun amiko, 46' 12. -- La 
nukso, 46' I2.—Deveno de la 
paekviloj, 461113.—HLa Urtiko, 
52' 1 1.—Kiamaniere multiplikis 
la araboj, 47'5.—Jen kiel divi-
dis la araboj, 48'7.—.Gi estis 
akva guto, 49' 12.—Sotos Ochan-
do, 53'4.—Fragmento, 54'4.—
Infana logiko, 54'9. 

Diversaĵoj. — ANEK:DO-
TOJ.-45'2, 49'12, 50'4, 50'114, 
52'12, 54'5, 54'114. 

DEZIRAS KORESPONDI.-
44'12, 45'112, 46'16, 47'8, 
50' 16, 51'20, 52'16, 53'114, 
54'.l4,—Botanikaj terminaro kaj' 

nomaro, 49'12. 

ENIGMOJ.—Ratoj ne pniokw 
panta al zoologo, sed..,, 44'12. 
Rapidaj hieroglifoj, 461116.—
Enigmo studa, 47'8.—Tio estas 
evidenta. Kuriozaĵoj, 48'12.-
Divenaĵo, 49' 11, 52' 16.-Or-
genenigmo, 50'9 5.—H4o sen 
hoj, 511:9. — Seplitera urbo, 
53' 12.—#Vortĉeno, 54' 14. 

MEMORINDAJ TAGOJ.-44, i, 
45'l, 46'I, 47'11, 48111, 49'l, 
50'l, 51'11, 511'2, 52'l, 55'I, 
54'11. 

POSTA ANGŬLO,—Dekreto de 
la hispana registaro, 46'16, 
50'16, 31'20, 52116, 53'14. 

PROBLEMOJ.—La kameloj de 
la arabo, 44'12.—Bonfaro al 
senlaboruloj, 45' 12.—La trion-
igo de 1' arko, 46'1l6.—iLa pluv.-
ombrelego, 47' 7.-La heredo 
de la oukto, 4911 1.—Ludkartara 
problemo, 50'15.—La fiŝoj, 
51l'18.—HLabirinta familio, 
52' 15 .--La kongresanoj, 53' 12. 
La aĝo, 54'13. 

Mova do.—ESPERANI ISTA 
AKADEMIO.—IResumo de eirku-
lero n.° 9, 49'7.—Landnomoj, 
54'8. 

. BIBLIOGRAFIO, — Gazetoj : 
44'11, 46'l5, 47'4, 48'6, 
49110, 51'16, 53'14, 54110.-
Kolektantoj el la tuta mondo, 
53' 13.-1nternacia Polica Bul-
t e n o , 44111. — Glumnarkoj, 
51'117. — Gvidifotioj : 44111, 
45'11, 46'15, 48'6, 50'114, 
511'16, 54'10,—Libroj ::Biblio-
teko de la propagandist° ; Skizoj 
el Esperantujo ; Esperanto voti, 
44' I I .--L'Eŭropanismo, 45'!l 1. 
Esperanto-Hisparamenika vorta-
reto, 46'114. Agrablaj horoj, 
461115.—Regno de pensoj, 48'6. 
Libroj de S-ro Brambila, 49'10. 
Novetoj de K. M. Carpek-
Chod ; Pri problem° de inter-
naciigo de science teknika ter- 
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minaro, 4911 1 .—Sur sanga tero, 
50' 14.—Curs complet de la 
Lengua internacional Esperanto ; 
Japanujo hodiaŭ ; Maksimoj de 
La Rochefoucault ; Pri reorga- 
nizo de laboro de la sindikatoj 
en U. S. S. R. ; Esperantaj.his-
torietoj, I, 51'16.—Skizoj de Es-
peranto ; la spirito kaj la karno; 
La 'kvakerismo ; Cu Socialismo 
konstruiĝas en Sovetio?; Espe-
ranto-korespondanto, 51 ' 17. — 
Dudeksesa Universala Kongreso 
de Esperanto; Ok semajnoj en 
la lando de la granda plano; 
Jarlibro de la Lingva Komitato 
kaj de ĝia Akademio; BES-
adresaro de esperantistoj el ĉiuj 
landoj, 52'111 —Enciklopedio de 
Esperanto ; Sango kaj sablo; 
Estenograffa espanola, 52' 12.—
La ora ŝtuparo. Plena Grama-
tiko de Esperanto. Japanujo, 
54' l 0.—La Paco. Nuevo Leon, 
54'111. 

EKSTERLANDA KRONIKO. -
Aŭstrujo, 47'6, 48'110.—Brazi-
lo, 44'9, 5215.—,Britujo, 47'7. 
Ĉelivislovakujo, 47'7.--Francujo, 
44'9, 47'6, 49'9, 51'115.-
Germanujo, 47'7, 52'113, 54'12. 
Hungarujo, 50'115, 52' 14. -
Ilinujo, 51 :15.—Iras, 48' 10. 
Italujo (Vidu «(ongresojn).-
J•ugoslavujo, 44'9.- ~M'eksikio, 
52'15. — Nederlando, 46115 , 
47'6, 52'14.—Svedujo, 47'6.-
URRS. , 5'11 '115.-1Pri Radio, 
47'6, 53'8, 54' 12.--Rozo D-ro 
Zamenhof, 50' 13. — La XI 
Olimpiado en Berlino, 50'I10.-
Marista Ligo+Esperantista, 53' 13. 

ENLANDA KRONIKO. Barce-
lona, 48'7, 52'13, 53'111.--Bil-
bao, 44'9.—Cartagena, 48'7, 
52'113.—Cassà de la Selva (Ge-
rona), 44'9. --Coruna, 47'5.—
Ferrol, 50' 12.—Larache, 541111. 
Las Palmas, 46'14, 48'7.— 
Madrid, 47'5, 49,9, 53110, 
54'1:1 .--iMal aga, 46'14.—San-
tander, 45'12, 49'8, 511'14.— 
Torrelavega, 46'14, 50' 13.—
Valencia, 51'14, 54111.—Zara-
goza, 50'12. — La gazetaro, 
51'14, 53110.--Kontraŭ  la mi-
lito, 54'111. 

H. E. A. Al la hea'anoj, 
44'5.—Bonvolu konscii, sami-
deanoj, 46'10.—Por ke oni 
konstatu kaj konsciu, 47'2.—Al 
la •hea'anoj, 48'3. — Atentu, 
48'3.—Iuj opinioj (de J. M. 
R.), 511'4. 

KONGRESOJ.—Tiu de Roma, 
44'5, 44'110, 49'9, 50'13, 52'5. 
Italujo, 44'10, 47'6, 48'10.— 
Tiu de Vieno, 52'6, 53'11.— 
Pri mia ĵusa vojaĝo (de J. M. 
R„ pri la kongreso de Ripoll), 
511'6.—Kongreso de !Barcelono, 
51 '6, 52'111, 53'2.—Kongresoj 
de Esperanto, 50'112.--Por eviti 
malkomprenojn, 54'8. 

NEKROLOGO.—S-ino Raiimun-
do Diaz de Robles, 44'8.-
S.ino Luisa Redondo, 45'112.- 
S-ro Mariano Mojado, 48'5, 
49'6, 50'111, 51 ' 18.—S-ino Ro-
sa Torredeflot, 50'11. 

REDAKCIO.—•Novjara gratulo, 
44'2. 
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U. E. A.-'Oficiala honorigo 
al la direktoro de UEA, 50'14. 

Poezioj.—Kun la hispana 
originalo. — MANGADA, JULIO 
(-J. M. R.) : Kantoj de la Krist-
nasko, 45'8.—Malnovaj klasika.j • 
romancoj, 45'10.—Elegio, 
511 -'10.—La milito , 53'3.—La 
milito, 54'3.—Kanzono, 54'6. . 

REDONDO, FERNANDO: La 
ribeligo de la akvo (de Cam-
poamor), 48'8. 

Sen la hispana originalo.—  

CALLEJA : Sonata (de Rubén 
Dario), 52'9. 

GRABOWSKI : Judit (de Lope 
de Vega), 51'9. 

N NEZ DUBIĴS, AMALIA: La 
Cid • alvenas al Burgos, 50'7. 

El Esperantista -Ga-
zetaro.--Diversaĵoj, 51' 19.—
Esperanto venkos, sed per la 
lernejo, 52'8.—La vero venas 
al ni pere de la infanoj, 52'13. 
Pri Salvador de 'M!adardaga, 
53'9.—Pri Lope de Vega, 53'9. 
Mizero en riĉeco, 53'10. 

AVISO 	o 

Recordamos a los heaanos que todavia no hayanabonado su cuota 
para 19% las siguientes palabras de nuestro R•eglamento (coma si 
dijéramos, de nuestro Coràn) : eArticulo 2.° ...se procurarci pagar 
la cuoio de cada ano en dicie'mbre del ano anterior.»- 

Tàmbién lei recordamce que el dia 15 de diciembre es la fiesta 
del libro esperantista, y a la vez que pagan la cuota podían encargar 
alguno de los libros que vende H. E. A. ; por ejemplo : 

PESETOJ 	(1) 

• Mia poezio (de R. S. IMill£n) ... ... ... ... ... 	0,75 	0,50 
La kreitaj profitoj (de J. Benavente) ... ,........ 	1,00 	0,75,  
Verkaro de S-ro Mangada (ses libroj) .. 	3,00 
El Esperanto al alcance de todos (de J. IMan- 

Terminologio de Arkitekturo (de F. Azorín) ... 10,00 
Qué, es el Esperanto? (broŝuro)... ... ... ...... 	0,30 

Amelia kaj Marina (de J. • IMangada) ... ... ... 	4,00 	2,00 
Stilgo kaj saldo ... ... 	 7,50 
Piena Vortaro de Esperanto... 	 22,00 
BES-adresaro 119355-193I6 ............ 	 1,75 

Favora prezo nur pot– HEA-anoj. 

0 

(I) 


