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Duon^jara abono: 3.- M, por eksterlando:
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Maria Schottl' (13b) Munchen 19 Sckuìstr. 26/1.
Postcekk. 57880 Munchen (Maria Schottl) Germanio.

Legalo el la epistolo S-ta Johano.
'(37 13 - 18) ffratoj, ne miru, se la
mondo malamas vin. Ni scias, ke ni
<jam pasis el la morto en la vivon,
car ni amas la fratojn.Kiu ne amas,
tiu restas en la morto.Óiu,kiu mal
amas sian fraton, estas hom-mortiganto; kaj -vi scias, ke ciu hommortiganto ne havas la vivon^ eternan
en si restantan. Per tio ci ni konas la amon, car li demetis sian vi
von por ni;kaj ankau ni devus demeti la vivon por la fratoni. Sed, se
iu havas mondan posedajon kaj vidas
sian fraton havantan bezonon kaj
fermas sian kompaton kontrau li,kiel la amo al Dio restas en li? Infanetoj, ni amu, ne lau vorto nek
lango, sed lau faro ka<j vero.
Evangelio lau huko. (14, 16-24) En
tiu tempo Jezuo diris al la farize0*3 ^enan paraboloni Iu viro preparis grandan vesper-mangon kaj invitis multajn. Antau la boro de la festeno li elsendis sian serviston^ke
li diru al la invititoj: Yenu, car
ciò estas Jam preta. Jen ciu3 komencis peti pri indulgo. La unua diris al li: Mi acetis kampon, kaj mi
nepre devas tien iri por gin vidi ;
mi petasx senkulpigu min. Alia dir
is: Mi acetis kvin jugojn da bovoli,
kaj mi nun iras provi ilin; mi petas je senkulpigo. La tria diris: Mi
edzigis kun edzino, kaj tial mi ne
povas veni. La servisto revenis ka*j
rakontis tion al sia mastro. Tiam
ekkoleris la mastro kaj diris al la
servisto:Foriru rapide sur la stratojn kaj irejojn de la urbo kaj alkonduku tien ci la malriculojn kaj

malfortulojn, la blindulojn kaj lamulo jn. KaJ la servisto diris: Sin3 oro, tio estas farita, kion vi ordoni s, sed ankorau estas spaco. KaJ
la Sin*] oro diris al la servisto:Iru
al la V0303 ka*j kamplimoj ka^ devigu la liomoTjn envehi, por ke mia do
mo estu piena. Sed mi diras al vi,
ke neniu el tiuj viroj invititaj
gusturnos mian vesper-mangon,
PRESO a l k r i s t o
Ho Jezuo mia kara,nia forto kaj es
però en luktadoj nia^ sangaj kun la
mondo ka*j infero! Surgenue pregon
flaman al Yi nume mi direktas, kaj
por ciuj intervenon Yian tujan arde
petas.La mizeron de ci mondo Yi pii
bone ol ni vidas,dum gi- pure iluzie
gri felico sia ridas, gi imagas, ke
gi vivon,ekzistadon al si donas,ka*j
ke Dion, Konservanton gi nenie1 più
bezonas.Ec militon al Cielo jen fi
ere gi deklaris, instigite de l'in
fero, kiu cion 3 am preparis por ek~
stermi Yin, Jezuo, Eklezion kaj Diecon, ka*j en mondon enkonduki pie 3
malsugran malpiecon.Liuceie gi malamon eie semas,propagandàs,ka*j malordojn, perfortaJoQn, maljustaj^n
gi komandas. Per^malveraJ aku-zajoj
gi 3 a daure supersutas honestulojn
kaj piulojn, kaj krueleApersekuJas.
LaArùinoj de 1* agado già fia eie
kusas, kio nia^n senmezure dolorige
koro^jn tusas. Yin, Jezuo, ni bezonas, neAnur tiuj, kiu*} scias, ankau
tiu*j,ec pii multe,kiu*] tion ne konscias.. Yi, Jezuo, kiu estas Dipastisto nia bona,kiu amas safo3n Yiajn
per la amo tut-sindona, Yi 3 a sola
povas senti por ni ciu*} la kompaton,
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- 2 SI la kristana vivo.
nke;baldau poste la Munfìena Kolpingrigardante priplorindan kaj. mizeran
domo estis per bomboj detruita. Kun
nian statori. Mi Yin petas pri la sa
gi staras impona laulonge de la Kolvo de la homoj,Yiaj fratoj: ÌSstu al
pingstrato kun multaj cambroj, mangni korfavora, kaj nin gardu k ombrai!
ejo,laborejoj, cambregoj por festej,
batoj de l’potencoj ci inferaj, ki
uj volas pereigi nin, kaj Yian mul- parolaioj,kursoj,teatro kaj bela ka~
pelo. La fest-partoprenintoj el Svitekostan sangon, regnon neniigi, Ho
sujo, Austrio, Strasburg, la estonta
Savinto, venu al ni,kaj gisfine kun
cefurboAde Europo, el Okcident-Germni restu, Yi sirmilo de l ’kreduloj,
anio, ec el Berlino kaj Orient-zono
kaj aliaj ciuj estu; car sen^brako
marsis kun eskorto de la katolikaj
forta Yia ciuj ni kaddkaj igas, al
student-korporacioj kun 400 standarkulturo, Eklezio, kaj hornaro krepudoj de la Kolping-domo tra la centra
skigas,
urbo al la Katedralo,kie nia 82-jara
P. A. CRNICA O.F.M.
Kardinalo Celebris pontifikan meson;
La latrina Indeco devenas de la kola fioro kantis la festmeson^de Beet
ro de Dio kaj estas unu el la plej
hoven. Óe la posttagmeza inauguro pacarmaj kaj plej kortusaj reveloj de
rolis statministro Krehle, urbestro
Dio. Admire ni nin klinas antau tiu
Wimmer, D-ro Ridder el Koln kaj alimiraklo de Dio kaj laudegas Lin prò
aj eminentuloj. Diversaj orkestroj
la amo, kiun Li plantis en la patrludis; okazis bavaraj popol-dancoj,
inan koron,
(Kard. Mindszenty)
ankau la fama Munfìena "Schaffler-danBeno pere de homoj.Multaj kristanco", kaj teatra prezentado en la no
oj tute ne pensas, ke ili povas kaj
va belega fest-cambrego. - Sio tio
rajtas beni en la nomo -de Dio^ciujn
evidentigis,ke la germanaj katolikaj
homojn, laborojn, ajojn, mangajojn
jun-metiistoj per sia persista dilikaj trinkajo^n, Estas granda valoro
genteco kapablas krei bonstatan hejmen la beno,. gi kapablas ec senvenelandon jam man, sed des pii,kiam eianigi tion,kion ni
glutas kaj enpopolo
vivos en libereco kaj povas
spiras. Iu sanktulo rekomendis al
mem
disponi
kaj internacie kornerei
sacerdotoj, ke ili dedicu cìutage
pri siaj produktoj.-Yespere oni kan
tutan horon por benado»
Por disvastigi la kredon al Dio retis en la katedralo laudon kaj darkon al la Disinjoro kaj al la Patronspondecas ne nur la sacerdotoj, sed
ciu baptita kaj konfirmita kristano. ino Bavaria.
Papo Leo XIII. eldonis apartan cirMaria-hejmo en Munfieno. En proksimo
de la Kolpingdomo oni ankau por junkuleron al la kristanaro, en kiu li
skribis, ke ciu konfirmito devas
ulinoj fin-konstruis 5 -etagan domon,
car la iama Maria-hejmo estis per
disvastigi la kredon per la -potenco
bomboj ruinigita. La unua etago serde sia ekzemplo kaj per kuraga konvas al la stacidom-mislo, kie vojagfeso.
antaj sinjorinoj kaj fraudinoj povas
La Kolping-domo en Munfìsno,kiun oni
komencis konstgui antau unu jaro,es tranokti en puraj, helaj ejoj. Ankau
tis solene inaugurita je Pentekosto. la "Kat. Junulin-Protekto" tie laboras. Jionulinoj, kiuj sercas la lastGi estas la plej granda,piej moder
an asilon en la stacidom-misio, nena en la tuta mondo kaj donas logsciante kien iri prò manko de ateatejon kaj hejmon al 650 junaj homoj .
oj, au kiuj prò la milito ne havis
El duona Europo venis reprezentantokazon lerni ian profesion,estas ak~
oj kaj membroj de la Kolping-fondaceptataj, nutrataj kaj instruataj en
jo por festi la. inauguron kaj 100ciuj fakoj de mastrumo. La unu-,dujaran jubileon de la metiist-unuigo
en nia urbo. Yere granda beno akomkaj tri-litaj cambro j estas. provi zi.panis la laborojn faritajn en tiu
taj per fluanta akvo^ eìektra lumo,
jaro. Antau 10 jaroj ni tre korprecentralhejta instalajo,tablo,^segoj
mitaj travivis la Internacian Kolpkaj kolro-behko. En familia cambro
ìng-tagon, kiam la naciistoj disbakun teo-kuirejo la junulinoj povas
tìs la alvenintajn katolikajn junuamuzigi kaj kuiri. La kapelo en plej
supra etago estas simpla,sed ciutago
lojn en hel-flavaj cernizoj;tio estis la unua malkasa persekuto tiufla- estas celebrata s-ta meso.
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- 3 Tutmonda*] seiigoj »
Plej forta remparo kontre Marksismo.
posteno de kultministro. Kbg D-ro
H. estas precide sperta en pariaEn sia*j "Souvenirs" S-ino Cerutti,edzino de la eksambasadoro itala en Pa menta^ afero^j,car li en junago laboris ce la fama kristana kamparri zo ,rakontas,ke si iam trovigìs kune kun Tchitcherin ce ve spermango. La
ist-gvidanto D-ro Heim. Li ne nur
atingis duoblan doktorigon,li ansovjeta diplomato multe embarasis la
kuninvitita*jn, deklarante : Nuntemge
taue kiel knabo devis peze kamplabori dum la unua milito, li konas
U.R.R.S. sin sentas tiom forta,ke gi
timas neniun a*jn^ fremdan potencon,
la suferojn en koncentrejo kaj mi
krom mrn.~ Tiam ciu*j ceestanto^ cerlito, la subpremon en Hitler-tempo,
kiam la doktoro flikis suo*jn ka*j
bumis,kiu estas tiu timeginda stato.
akiris ec la majstran ateston. „Gu Germanio^ cu Anglu,jo, Usono, JaKiu mem vivis en diversa*] pena*]
panu*jo?" Al ciu nomo Tchitcherin risituacio*], ankau komprenas la midetis-, ka*j kiam liaj interparolanto*j
zeron de la aliaj. - Do nia preg
sin deklaris. venkitaj kaj tedis lin
per demando*},li diris: „Vi ciuj malalo sur la Monto de Graco je tauga*j viro*j en la parlamento estis
trafis - estas Vatikano!" Do li ^am
per tiu elekto eiaudita.
ekkonis, ke en la mondo estas nur du
elektpovo*j : la Eklezio all la revolu
Laboristoj ce la Papo. Le Pentedo. - Nur la Eklezio^eblas bari la
kosto la kat.laboristaro el la tu
vo*jon al bolsevismo, car nur gi povas kontrau-meti veran agantan kredon
ta mondo venis al Romo por festi
al la mensogo*] ka*j malnobla*j kalumnla 60-jar-*jubileon de la Papa encikliko "Rerum novarum" .Estis neioj de la komunismo. Si tiu uzas cikutima aspekto: inasiniste*] en siugn armilojn, groteska*jn elpensojn
a*j blua*] muntist-unif ormo j ,transkaj perfortajn persekutojn kontre la
Eklezio, sed gi staras nerenversebla
portisto*] en kiteloj, ministoj en
kiel firma roko.
sia labor-vestajo pasis en la SP .Emanue1 (TurkuJ o)
tan Petro-bazilikon ka*] plenigis
Otto von Habsburg diris pri la nuna gin tute,La inoj de diversa*] prò™
mondsituacio:Nur la forto au la malfesia*j fako*j aperis en sia*]' sim~
forto de la religio destinas la sor
pla*j bluaj, bruna*j au blankaj antoli de la popolo^. La komunismo est
ta#tuko*j. ^S-ta Patro, ni vin sa
as religio por tiuj homo*jxkiu*i perlutasi " mugegis la *jubilo tra la
dis sian alian religion. Gie, kie la
katedralo, kaj la Papo staris enreligio perdigas, triumfas la komun
meze de la laboristo*] parolante
ismo. Mia fido al la forto*j ,kiu*jn la
en ses lingvoj : Miaj kara*j gefilUnuigita Europo kapablas krei, estas
oj!...La sekvantan tagon ili iris
nelimigita. Estas la kristana okcidal la monumento de Leo XIII., kiu
entlanda kulturo, la sana instinkto
en la jaro 1891 sciigis la fundade la homoj en Okcident-Europo ka^j
menta*]n ra*jto*}n por la laboristo*}.
granirnezure la idealismo de la UnuiTiu enciklìko alvokis la laborisgitaj Stato*].
taron al kunigo por komune defen
D-ro D-ro Hundhammer, kiun la opozidi kaj akiri siajn rajtojn.-(Est
cio nepre ne toleris kiel kultminisis tre domage, ke tiutempe oni ne
tron prò ties energia interveno por
publikigis la gravan enciklikon
la kristana kulturo, estas nun eleken diversa*] landò*]. La generala
tita de sia frakcio prezidanto de la
kono de Rerum novarum estus forbavara parlamento. Mirige estas, ke
minta firman digon kontrau la rala aliaj partio*j ne denove protestis. dikalismo. ^Vespere ili marsis kun.
Eble ili opinias, ke la neoportuna
brulaj torco^ tra la strato*j al SD-ro Hundtiammer estas malpli dangera
ta Petro-pregejo. En nokta ^horo
sur la prezidanta estrado ol sur la
la Papo ankoraufoje aperis ce la
sego de frakci-estro de la Kristana
fenestro de sia labor-cambro kaj
Sociala Unio» - Sed lauvere la ofibenis ìlian komunan volon.
co de "Parlament-Prezidanto" en la
Politiko. Ne la sub-statigo de 1’
gusta,j manoj povas havi pli^grandan
homo, sed la humanigo de 1 ’ stato
signif on, inf luon ka*j prestigon ol la
estu celo de kristana statpolitiko.
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- 4 El la Esperanto-inovado.
klopodado de la ne-lacigebla s-ano
23-a- Internacia Kongreso de Katoli
Carreira, estis je 12.4.195^ nuligkaj Esperantistoj, Munfieno 4.-11.51
ita la efiko de la kontrau-esperar
Sabato 4.8. 20.00: Interkonigvespe
la cirkulero direktita 1948 al la
ro de 36-a UK en Hofbrauhaus.Diman
co 9.30:Solerà malfermo de U K e n la
polico kaj Cenzuraj Servoj. Oni po
vas denove korespondi kaj sendi Ekongres-halo de la Germana Muzeo.
gazetojn al Portugalujo. S-ro C.me12.30: Oficiala fotografalo. 16.30
ritas sincerar dankon de ciuj siaEstrarkunveno de I.K.U.E. kaj de la
landaj esperantistoj prò sia insis
landaj perantoj kaj reprezentantoj.
ta batalado^ kurado, skribado al ail19.00 vespere: S-ta meso kun E-pretoritatoj, gis li triumfe sukcesis.
diko en Ludwig-pregejo. Komuna pre
Esperant o-kursoj okazas tiom multaj
galo lau la preglibreto "Al altaro
en la mondo,ke ne estas. eble, ciujn
de Dio". Lundo 16.00: Kunveno de IK
mencii. En Malsupra Saksujo oni arUE-estraro Kaj reprezentantoj prò
novaj statutoj. 20,00: Solena mal
angis. belpe de l ’kultministro en la
fermo de la 23-a IKKE en la Univer
Popola Altlernejo Hustedt duan Esp.
sitato. Mario : Komuna autobus-ekskurson por geinstruistoj. Oni instkurso al la iama episkopa urbo Erei
ruis en tri grupoj kaj preparis la
ekzamenon geinstruistan, kiu okazos
sing. 9.00: forveturo. En E. Diser
vo kun E-prediko,poste vizito al la
autune en Hannover.
tieaj vidindajoj. 17.00: Reveno al
Skoltoj, lernu Esperanton! Jen ekMunfieno. 20.00: Libera vespero au
zemplo: Mi instruis knabon, donan
te nur unu lecionon posemajne dum 2
partopreno en baio de UK. Merkredo
jaroj. li komencis 8-jara kaj finis
1 0 .30-1 2 .3 0 : en universitato refer
ato de IKUE-sekretario pri "Elmigr
10 -jara kaj sciis sufice flue paroli. La gramatikon li lernis tiom
ado "kaj lumbild-parolado pri "Pregperfette,ke li tre bone sukcesis en
gestoj de la popoloj de Prof, Mielert, vicestro de KECG. 14.30: Autola gimnazia prov-ekzameno. Komprenbus-veturo tra Munèeno. Laudo : Tuteble li facile lernas nun la latintaga ekskurso de UK. Yendredo 8.00
an lingvon.Li kunveturis al la Kat.
S-ta meso kun B-prediko de P.Carol
E-Kongreso en Romo. En la Roma sta
ii. 9.30: Senerala kunveno de IKUE
ci o staris ce nia alveninta trajno
jarraportoj, vocdonado, diskuto pri
la skoltestro^ili kore salutis unu
la aliar kaj goje interparolis.0iuestonta laboro de IKUE. 12.00: Ofi
ciala fermo de 23-a IKKE.
Sabato:
matene la knabo estis kondukata de
Eerma kunsido de 36-a UK. -oAl IKKE
skolto al la esperantistaj skoltoj,
aligis s-anoj el Anglujo, Austrlijo,
kaj vespere oni lin akompanis al la
Belgio, Eranclando, Germanio,Italio , germana societo. Li bone amuzigis
Jugoslavio, Luksemburgo, Nederlandò
kaj refresigis.
kaj Saarlando.
Por geinstruistoj okazos en belega
Rabatita vetur-bileto. "Heroldo"kogejzago 70 km sude de MunÈeno 26.7.
munikas, ke ekzistas nun la ebleco,
gis 4 . 8 . antau la U.K.la kongreso
preni en ekstergermanaj vojag-oficpri spertoj en E-instruado, pri enejoj ferian bileton por la germanaj
konduko en lernejoj kaj pedagog-asfervoj-linioj, kiu validas du mora ocioj k.a. - Tranokto, nutrado kaj
tojn; kvinfoja interrompo de la vekurskosto potage 6 M. en la Kastelo
turo estas permesita. Minimuma disAspenstein. Krom tio okazos samtemtancó 100 km, rabato 10-40 %. - Tiu
pe kaj samloke 10-taga rapid-kurso
fakto,ke ankau eksterlandaj unuoppor ne-esperantistoj. Yetur-kostoj
uloj, vojagante al la Munfiena kon
en Germanujo kun 50 % rabato, Anongreso, povas havigi al si la rabatcu vin ce Karl Krober (13a) Kitzinon,certe belpos kaj plifaciligos la
gen I.
vojagon kaj per tio ebligos ankorau
Nekrolcgo. Mortis post longa suferal multaj eksterlandaj gesamideanoj
ado s-ano Walter Zuleger. Li scipola aligon kaj partoprenon al la civis 8 lingvojn kaj estis korespondjara Universala Kongreso.
isto por eksterlando. Li suferis je
Denove vivas Esperanto en Portugalmallielpo en sang-cirkulado, gambo
ujo. Dark* al la persista, kuragega
estis amputita. Eternar pacon al li
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Papo Pio X. Centmilog da katolikoj bro*} , en lia koro la klara voko al
trovigis sur la S. Petro-placo por studado ka*j evuluo. Pine 24-3 ara li
kunfesti la 3~an de 3’unio la beati- sidis sur lerne3 -benko en gimnazio
fikon de Pio X. Giuseppe Sarto, de Koln, ne kiel ekzaltiganto,kiu do
"deziras farigi io", sed kiel^animifilo de komunum-servisto, farigis
patriarko kaj cefepiskopo en Venez- ta, kies koro mal-trankvilligis dum
io; li donacis al la malriculo*} sì- propra travivo de la inizerò de 3unan monon, ec siajn suo*jn, ka*j fine metiisto*]. - Lia insista diligenteco
li garanti-donis sian fingro-ringon post-atingis la studadon, li farigis
por povi helpi al iu mizer-suferan- sacerdoto. „Aktiva amo sanigas ciu*]n
to. Kiam li devis. veturi Eomon post vundojn, nura*j vorto*j pliigas la dola morto de Leo XIII.por elekti Pa- loron!" estis lia recepto. Kvankam
pon, li audis en la konklavo sian sen mono, li konstruis en Koln noktnomon kiel mort-kondamnon. Pala ka*j halte*jon por la migrantal jun-metiitremante li petis la alia*jn kardin- sto*j, kiun tiu*j mem lau ilia senco
alojn deturni sin de li;sed post la ka*j kapablo povis arangi kiel he 3111sepa elekto li finfine transprenis on kun labore,] 03 ka*j profesia^ vespla sargon de la Papeco dirante: „Mi era*j instru-kurso*]. Per helpo de tauakceptas la elekton kiel krucon." - ga3 fak-instruisto*} ili evoluigis al
Ka^j li gvidis sian safaron lau sia nobla*}, komprenemaj statano3 , bona^
famili-patro3 ka*j kuragaj kristano,].
kora amo. Neniam li havis personan
malamikon.La tuta mondo ekkonis li- En MunÈeno, tiama reg-urbo, li studajn sacerdotajn virto<jn, lian nela- is en la universìtato kun lunula gocigeblan agadon ka*j la puran lojal- 30 ka3 kurago. 1852 li donis taskon
econ de lia volo. ,,Mairica mi nask- kaj benon al la 3unmetiista unuigo,
igis,malrica mi volas morti!" estis ka3 3 3aro*jn poste li kun §03 a koro
skribita en lia testamento, ka*j li ceestis la inauguron de la nove konestis entombigita en senornama gro- struita hejmo por Jumnetiisto,]. Post
to de S e Petro-pregejo. Sed lia po MunÈeno sekvis urbo post urbo. Pond
steulo- donis al li indan monumenton alo lia^floras en la landoj ka*j est
ka*j baldau komencigos la esplorpro- as bena*jo por la laboranta popolo.
Du 1erne3 -bubo3
ceso por lia kanonigo. Pio X. havis Kaplano au pastro?
ankau profetaj'n sciojn. Lia antau- staris en la urbeto R.sur strato.Jen
diro pri Esperanto 3a estas konata: venis malrapide sacerdota sin^joro en
„Esperanto havas grandan estontecon" longa sutano. Tio estis nekutima as~
ka*j li aparte benis ciujn, kiu3 en pekto en tiu loko. Mire la bubo*i rikatolika senco verkas en JEsperanto. gardis lin. La unu diris: „8aluton,
Kelka^jn Tjarojn antau la unua mond- sin^jor’ kaplano! "^La dua: „Mi salutmilito li antaudiris pri granda mi as vin, pastra mosto!" Post paso de
lito, ka3 kiam gi eksplodis,kiam li la sacerdoto la dua diris: „Kial vi
audis pri la kruela3 0 3 , lia amplena diris nur kaplano?" La alia malsate
suprentirante la sultrojn diris:,,Tikoro rompigis.
Adolf Kolping,patro de lunmetiistoj . om maldikega ka<j esti pastro?" - Es
La muta dormaneo en tombo de Koln tis Kardinal-Statsekretario Pacelli,
dum sia vivo ciam bone komprenis la Papo Pio XII.
iu familio
kreskinta^jn filojn en sia patrujo. Nedezirata kriemulo. A En
.
La vasta kora amo de tiu viro cirk- naskigis fileto. Li kusis en sia Pil
auprenis ilin, cu en ilia ekzalteg- lilo ka*j ofte sufice laute kri-plorigo, cu flam-kapula,cu en premo sub is. Demandis la 4-Jara frato:„Pac3 o,
ilia profesia mizero, cu en anima de kie venas la infanetoj?" „Mi *jam
dangero enmeze de tempo,kiam la la- fo*je diris al vi,ke ili venas de Dio
bor-valoro de l ’homo komencis dege en la 8ielo." „Ho,mi bone komprenas,
neri al varo.- Inter 13 gefrato*} en ke tian kriemulon oni voionte eksigsafist-familio la 3una Adolf n e ,de- is. el la Cielo
vis pensi al studado. Do li farigis Smuglita oro. Cina doganisto sekveslernanto ce suisto. Kiel sub-maest tris vivantan anseron, La brava Les
ro li faris la ce metiisto*] kutiman to apartenis al kuli-edzino,kiu sto
migradon tra la landò, tranoktis en pi s konsiderindan kvanton da oroA en
fi-kaverno3 kaj malmultekosta*] mig- gian stomakon. - Eedaurinda, ricega
rante3 0 3 .En lia tornistro estis li anserò !
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DIYERSAJO.
nJuna gaja edukistino sercata" est
is iam anonco en tagjurnalo, al kiu
mi 19-^ara kun fotobildo respondis.
Yenis baldau skribaJo,en kiu mi es
tis petata, veni je la 8-a vespere
en iun hotelon. Subskribita estis
iu D-ro* Nekutimata,eliri sola ves
pere, mi kunprenis fratinon. Jam enirante mi estis salutata de eliranta sincoro, ka<j mi rimarkis, ke li
estis tre seniluziigita, vidante,ke
mi havas akompanon. Ni iris al la
stacidomo, mi demandis pri la edukendaj infano<j, loko,£Marseille)kondicoj, sed li preskau ne respondis.
Kvankam li estis elegante vestita,
mi dubis pri lia doktor-titolo. Do
mi adiauis lin antau la staci-domo.
Per mia interna averto kaj antauzorgo mi estis savita antau intemac
ia komercanto pri virinoj. - Aliaj
junulinoj fo<je estis allogata,] de
anonco: '‘Bonstataj farmistoj sercas
edzino.jn. n Ili veturis kun goja kaj
plenespera koro al Sud-Ameriko. Ka,j
kiu tie atendis ilin? Diklipa,],krudaj, malbelaj negroj! La teruro ne
estas priskribebla. KaJ en tiuj ta^o<j estis anoncita en granda tag^urnalo:"Bonaspektag <junulinoj sercataj", kiu,} volas agadi kiel vendistinoj en Erancujo. Tio estis ankorau kreainda. Sed sekvis la jeno:
Branelingva,} konoi nepre ne necesas.
Nun la polico en multa,] urboj serc
as la internacian bandon de komercistoj pri virino,] .Kiom da bedaurinduloj jam veturis al la fifama eksporthaveno de la Int.Yirin-Komerco
en Marseille?Tial mi ree atentigas:
Giù germana junulino, sercante postenon en eksterlando, sin turnu al:
Yerein der Breundinnen funger Madchen, Mimchen^Landwehr str.
Opozicio sangis sian vidpunkton.
Post disigitaj konsil-kunvenoj (ciu
partio aparte ) SPD postulis, ke la
elekto de Parlament-Prezidanto estu
prokrastata gis post elekto de la
vakanta parlamentano,car la mortinta Parlament-Prezidanto D-ro Stang
ankau havis la oficon de deputito.Do se la postelekto trafos membron
de la Kristana Sociala Unio, oni ne
povos kontraui la elekton de D-ro
Hundhammer. Sed la opozicio ja nur
grokrastas la elekton, esperante,ke
gi ricevos la pligrandan vocdonadon.

Do ciana batalo inter la funkciulog
en la parlamento kiel fulmotondro.
Nebulkanono kontrau melolontoj. Nekutima piago trafis Bavarujon. Den
sa,] nuboj de melolontoj svebis sup
er multa,] komunumoj.Post kelkaj tagoj ciuj kverkoj kaj arbusto,] estis
sen foìiaro. Estis timiga kraketado
kauzita de la mangiloJ de la skarabog. Yespere oni audis lautan zumadon. Pii granda estas la malutilo,
kiun kauzas la blank-vermoj en la
tero,formangante la plant-radikojn.
Do post fortransporto de la abelujoj oni disblovis venenajn nubojn„
Poste la mortintaj skaraboj dense
tavolis vojoòn, arbar-teron kaj lagetojn.
Kara,j 1egantq j! Kun tiu numero est
as sendata pagilo por la dua duon^aro, Yolujae forgesi resendi gin,
car almenau ciumonate mi devas pagi
la fotopresiston. „Se mi devus fordoni mian episkogan krucon,mian eklezian pompvestajon, mia<jn meblojn,
por certigi la ekzist-kontinuon de
unu sola kat. revuo, mi tion voion
te farus." Josef Sart£ Patriarko de
Yenezio, - ^Ho,se la Gusta Yojo tro~
vus tian sagulon nun!
La reprezentantecon por 8 .Y. en Jugoslavio transprenis: Damjan YahenSvetinov,verkisto, Yelika Dolina p.
Jesenice-Dolen^’sko,Jugoslavio. Redaktoro Yahen esperantigis "Bapto ce
Savica"de slovena jDoeto D-ro Brancé
Presern.^Mendebla ce la tradukinto,
pagenda ce Gusta Yojo-red. (1.50 M;
Kancero estas tiu malsano, kiu lau
a^taudiro havas la nomon de besto.
(Gustas en germana lingvo) Lau nana
diro de kuracisto en malsanulejo,gi
disvastigis tiom, ke el 10 operaciitaj estas 8 kun kancero. Do fortenu tiun malsanon per subigo de malgo<ja pensado, per evito de venene
sterkitaj plantoj, per uzado de iomete da ajlo kulturita au"Barlauch"
(ajlo ursinum), per evito de Éemia
nutrajo kaj ger ciutaga aldono de
nekuirita mangano,cu frukto, mielo,
salato, fresa lakto au akvo kaj enspiru fresan seron! En venonta num
ero mi soiigos. recepton, kiamaniere
uzi ajlon sen posta neagrabla odoro.
Sur la Monto de Graco en Heroldshan
la aperoj en majo okazis ciutage 'TEa;j
nokte. La Papo benis la lokon.Prega!

