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JARO 1940: militjaro - postmilita agado kaj laborado:
La unua menciinda fakto estis la g9r.erala jarkunveno klu okazis Ia I-a de

Februaro. Nia prezidanto ekkaptis la okazon por regali la emembraron je la kafo
kaj kukoj okaze de sia jardeko kiel Esperantisto. Cu necesas diri ke ĉiuj se-
krete esperis ke baldaŭ alie membro ankaŭ iĝas jardekulo en le movado ? Bedaŭ-
rinde la grupo ne disponas pri pluaj tiuspeca j "blankaj elefantoj ". Februaro
itliŝ ĉi-tiu jaro verdire eksterordinara por nia grupo ĉar antaŭ ĝia fino ankaŭ
okazis nia jarbankedo. Kiel decas de bonaj geamikoj kaj .kinvinkita j geklubanoj
ili dum ĝojplenaj horoj ne forgesis la malfeliĉulojn kiuj kaŭzo de la mobilizado
ne kapablie ĉeesti. La estraro de la grupo do decidas oferi memorigajojon al la
forrestinta sekretario. Tiel almenaŭ li ekciis.1a aferon per la marta numero
de "Flandra Esperantisto". La donaco mem li nur duonjaro poste dankeme ricevis.
Sed tio estas kompreneble alia rakontinda historio. La prezidanto, kiel jubiloulo
ankaŭ donacon riceviÈ. Mi tamen ne scias ĉu li ankaŭ tiel longtempe devis atenda,

La jaro 194C certe ne daŭrigis favore por nia grupo.ĉar krom la du supra
menciitaj estraran oj nun ankaŭ nia prezidanto forlasis nia grupo por plenumi
profesorajn devojn en mezlerejo de Hasselt. Jen do la juna grupo preskaŭ sen
estraranoj: La terura bato tamen iomete mildiĝie pro la oferemo de kamarado Fons
Norro kiu je ĉies kontenteca kiel eble plej bone provis anstataïiigi la forrestan--
tnjn. Por iomete forviĉi la nekutimajn cirkonstancojn la estraro decidis doni
duan festenon dum monato Aprilo. La festo ĉiurilate sukcesis ĉar oni ne priaten--
dis la noktajn horojn kaj eĉ je matankropuskd kelkaj gefestantoj ankoraŭ vagadis
laŭlonge la kanalbordoj ĉe jam paliĝanta lenlumo. Verdire idilia sed mi dubas
ĉu Ie afero iomete rilatis kan la mondlingv© grupfcsto.

Intertempe ni ankaŭ ne forgesis je partoprenado al nia XI-a kongreso kiu
okazus je la I2-a de Majo en Bruselo. Eble pro la mobilizaoio nur la sekretario
kaj la prezidanto enakribis. Ili ambaŭ jam pretigis la valizojn esperante pasigi
kelkaj agrablajn tagojn en la ĉefurbo kiam kiel fulmotondro ĉe helblua ĉielo
la IO-a de Majo - nur 2 tagojn antaŭ la kongresmalfermo - framatcne eksplodis la
abomena milito. Gi neniigis ne nur niajn planojn sed ankaŭ kaiizis kaj ankoraŭ
ĝis nun ĉiam kaŭzan grandegajn malfacilaĵojn al nia agado kaj movado.

Komprebl o dum tiu s ituac io ĉesis ĉiu aktiveco de nia kara grupo kaj eble
eetue la periigo de nia klubo se ne la ĉefaj estraranoj - feli&revenante post
militĉeso - tuj reprenis le gvidilojn kaj vigle agadis por vekiĝi la " belulino
en arbaro dormanta "

Nur tre malrapide ni tamen atingis nian celon. Jam en Julio la grupakskursoj
iam tiel êatataj, rekomencis. Ni manciu laixorde .Oostenda, Breedone, Knokke, Oost-
kamp kaj tiel plu.

Tamen la entuziasmo ne estas tro"esperpl3na ĉar nur malmultaj gomenbroj
ĉeestie regulo la kunvonojn; ĉu la timoj de Ia ĝuste finita milito ank:.raŭ ter-
urigis kelkajn? Nia aktiveco similis oleomakulon kaj sin dise - tondis pli kaj e':i.
Memorebla restos la dutaga ekskusogo al le "Kluisbz rg" apud Ronso kio ni tranoktis
sub la tendo volo. ai okazis dum la mezeŭgusta j tagoj kaj 5 gemembro j partoprenis

Du ae iajnoj poste ni sesope biciklis al Antverpono por tie pasigi semajnon
da libertempo. Kvankam la ekskursego no estis tute oficiale organizita le grupo
tamen konsistis ol ses goasperant isto j kaj ni faris Ia oficialan propagandon.
(bioi la flageto - ateleto sur nia brusto ktp.)

Malgraŭ la malfavoraj cirkonstancoj - germana regestraro ne tro ŝatas le E°-
ciovado - ni kuraĝis demandi, kaj ankaŭ obtenis, le permeson organizi kiel kutime
ĉiujare nian E°-vintrokurson. Dekoj da fervoraj gelo: nintoj rekompencis per iliaj
reprezentado kaf vigleco la penedon de nia estraro. Mi ne finos la komentadon pri
ĉi-tiu jaro sen tutspeciale atentigi ĉiujn sur la jena eksterordinara fakto: mal-
gratl la milittempo, malgraŭ le okupado, malgraŭ la malfavoremo de la okupanta
aŭtiritato rilate al nia movado, unuvorte malgraŭ ĉiujn obstaklojn ni daŭrigis
nian laboradon kaj propagurdadon. Ja eĉ dum le laata duonjaro 1940 nia grupo estis
ekzemplo de vigleco. Cetere ni estis la sola sekcio en la Ligo (eble en Belgujo)
kiu daŭrigis aktevacon kaj sekve de tio kvazaŭ similis  E°-oazon en nia kaj aliaj
landoj. 	 IEWEBROJ .; STU F E EGAJ PRI NIA KLUBO !

(daŭrigota -skribis por le revuo Iserentant R.)



SICRIBTALJaNTOJ DE NI.1.1

De ideologische uitbouw van onze beweging: 	 ( Iste vervolg )

Vele bewegingen hebben in zich esloten een ideologie. Doch die is niet altijd uitge-
werkt, niet altijd klaar geformuleerd. De aanhangers.bevroeden ze maar half; dragen ze
half bewust, half onbewust. Het nadeelig evolg van zoo en toestand is dat du leden
niet tegen allee en allen gewapend zijn met argumenten; dat zij op eee zeker oogenbli
gaan •tw ijfelen aan hot goede en het nut van hun bereSingo Daarom moet on der orsto
taken van zulk con beweging zijn : de ideologie e:van- uitbouwen.

Ook onze beweOng verkeert nog half in zoo eeY1 táestand. Dus laat ons 	 ideolo-•-
gie litbouwen. Dat zal zooveel te gemakkelijker var omdat het waarachtig geen udtgE•
breid economásch stelsel, politiek, sociaal of moraalphilosoehisch stelsel is. Wij kun-
nen nederig zijn in onze pretenties. Het is niet een heel nieuwe wereldbeschouwing .
Toch mos en wij ons weelderig voelen; want het is mooi en onontbeerlijk.

WAT IS HET ??Het ligt bevat in het interna ideo van het Esperanto. Nog niet
zoolang geleden wend veel geschreven en gewreven over die Interne Idao. 	 7ie daaio'eer
O.(. : iierldo de Esperanto van 19-12-37 on 12-6-38 en 2sporo Katolika van Vaart en April
1938 ). Ik wil hier ook de teksten niet aanhalen waarin Dr. Zamenhof deze Ideo lan-
oe2rt. Zij zijn voornamelijk do eerste kongresredevooringen en hot moet tot hot program
*van iedere 4peeanto-afdeeling bohoorcu die teksten in de vergaderingen to lozen en te
besprekee.. Laten wij enkel,zooal nog niet bepalen, dan resumeeren: wij hoi dat door het
verspreidee van de internatioele, neutrale wereldhulptaal Esperanto, do aunhangere
dier taal, vermits 	 in de geleg,nh•id gesteld zijn met allen °TOI' heel dc vorold in
betricking to komen, ok de geneigdheid villen vertonen mekaar te leef= kennen, begrijp
-31, diensten bewijzn. De organisaties moeten . di geest bevorderen onder do loclon.

Niets meer? Niete meer
?Maar hot veronderstelt geweldig veel. Elkaar leergin kennon,

elkaar 'Oeren begrijpen, mekaar genegenheid bcrtonon. Hot is c -;n hooi lovensprogwam.
';r.ot voreischt dat wij ona opwcrkon tot m3nsch-n vol gooden wil. Een lage daad, een klein-
naonschelijko daad staat ons niet als Esperantist; maakt jns, zielkundig beschouwd, niet
gesteld tot begripvol waardearen en beminnen van anderen. liet kan, oppervlakkig be-
seheuwd, schijnen dut . ik overspring van 2sperantistische levenshouding nar . pensionaat-
anhtige lesgeving in kleibraafheid. Moer denkt U a.u.b. aens logisch na! Dan zult gij
zien dat gij onotwijkbaar tot de besluiten komt waartoe ik kom. Ontleed eens die ()sper-
antistisehe levenshouding zooels hooger geschtst, nar da interna Ideo. En ga ook eens
na het leven van Dr. Zamenhof. Hoe aks hij in zijn verschijning ? In zijn gedreing tot
do anderen ? Niet anders dan ik het Zoo juist beschreef; nml. een zedelijk hooaetaande
persoolijkheid; wat wij zelf ook moeten worden indien wij willragf, -,srs zijn van de
Interne Ida(); willen wij de "Interne Ideo' beleven.

Hot is natuurlijk niot uitgeáloten, beste lezers, dat Ti tot nog toe niet vaak een
dergelijke uiteenzetting over dc " Interne Ideo" van Esp2.rante geelzon hebt en dat Ti
denkt: wat eleurt hij daar tovh allema:.l bij ? ;J'a ar de kw:.sti;.; is; lift. ke is de inhoud -
van hot begrip dc " Interne Ideo "? Wet b:vet dat zoo all:meel ? Die I deo indiepen, dat
moet gedaan worden. Er zijn heel veel menschen dia praktisch, in en door hun degelijk-
sehe handel en wandel, een stel beginsels verkondigen waarvan zij zich niet berust z7i.jn,
Zij zouden wellicht zeer vf4baesd steen moest men hen die beinse.ls voor ooggin houder
Het komt omdat zij nooit dc zin, de geteekcnis van hun hanaelen hebben negegaen-reze
begineolorr, waarvan zij onbewust do dragers zijn, hen bewust voor ooggin houden met oen
eender taken van hen die dit dieper inzicht hebben, zijn. Zoo ook moeten zij voor allcn
duidelijk maken wat de zin, de leto,.kenis is vrIn dit parool: leven volgens dc " Inerna
Iduo" wal het ESHIAAgTO. (wordt vervolgd) Drs F. Roose.

PSYCHOLOGISCHE OPIld.D. 11KINGEN: II

Over 't-algemeen zijn du mennen voor mekaar niet n:Indeel-
-ree achtig. Do vrou,en zijn cl.t wol voor dc mannen... en ook voor

mekcar. M.w.r het komt in hen niet op mekn.:r ra• -..dselarhtig te
•

vinden. Allen komt hot in hen op melensehuldig en slecht te.ee.

vinden. Welke is do psychologische verklaring deerven ?
Gansch het leven en do:gensche werkelijkheid zijn uiterst\Of!

ingnwikkold. Zij loten zich niet regelen. Altijd zijn er uitzon-•.,
deringen. Iedere zaak heeft voor- en nudeelen en kan uit zeer

a 	 verschillend standpunt beschouwd weden. Hot ideeel is: dát alles
me -ede zaak zelf sapon te zien on geen enkele dier aspekten uit het oog to verliezen.
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Er is n&emand die dat tot o, jet volmaakte kan. Warmeer men iedere keer da daden
va; anderen van uit het o.gene standpunt beoordeelt, kan men niet anders dan aldra met
iedereen in ongeschil te koeden. Men mot trachten de daden der ander e:_ te begrijpen me±
Zithop hun standpunt te stellen.Kan men voor een bepaalde daad van een ander dezes
standpunt of motief niet achterzalen, daze vinden wij zijn daad raar.Kan men net van
een bepaald iemand haast nooit redekundig dan wordt die persoon in ons oog readselach--
tig.Doorda' 	 de man vooral een redekundig wezen is zal alen over 't algem•.cn zijn mo-
tieven vinden of zijn standpunt achterhalen of ten minste na uitleg hem bergrij»en.
De vrouw, over het algemeen, is echter in veel minder Date e n redekundig wezen. Raar
daden zijn haar ingegeven door ee e diep en duister levo l ; door _en impmis van haar na-
tuur, dikwijls tegen haar eisen inzicht in. ier staan wij cuuiten het domein van de
redelijkheid.Daarom kan de man ni-git anders dan haer raedselachti c ' vinden.

Voor haar sekeegenooteï is de vrouw evenmin be : rijpb._ar.`,lant wanneer de rede uni-
verseel is,overal gelijkend of toch ::eiai of meer, en door de rede vatbaar en bevrij e gaar
gaat het heel anders niet het ;evool.D,.e rede handelt min of meer loe van allerlei orn ta zi

-iigheden.En • . -	 doordat de omstandigheden voor ieder verschillend teveel- zien L.an
niet dij ieder op 't zelfde oogenblik,zelfs niet bij teee personen, hetzelfde ge ocïen
optreden.Het eene gevoel vat dan het ardere niet en begrijpt dus ook niet de - daden van
de endere? Ten andere •m het gevoelsleven van een te begrijpen is er eJn flinke dosis
rade noodig. Waarom vindt echter de vrouw nooit de andere vrouw rriadeelachtie?

Omdat het ontdekken van raadselachtigheid .een zekere redelijkheid' ondersteld. -Men
vindt iemand raadselachtig omdat men zijn standpunt niet ontdekt, z i j i motief niet vin':
omdat men dus geel redelijk inzicht ir dit andere heft. Doord`. t de vrouw van grootti
redelijkheid beroofd is kan zij in®eilijk een inzicht hebben, kan zij alleen maar ander-
mans daden beoerdeelen van uit haar oigenEtandp nt.Daŭr die daden natuurlijk niet 1ágisc
zullen zijn wet, of bitor gezegd, af es ^•omd zulken zijn op haar gemoed of grirocl, zal
zij tie of don, of slecht vinden.

(L`rs• F. Roosu)
L IT i . A TU 	 RUGULO - A/ prozo

dn ĉi-tiu numero daŭrigas la tradukadan de ia vcrk:to d., F. Timmermans "Juffer
Symforosa, bcgi jnt je". iTi os •tiru lee 4i plaĉos al le g:.m nbraro ĉar fakte 	 estas la
frakto do komune laboro de ĉiuj :;klubano j dum la semajnaj tiunvono j .
(i-a daŭrigo) , , . "Cu eble vi soifas?" d.. •atzdss servcme Simforosa; ĉar vere ŝi ne scias
kiaeanierc plej plezurigi la knabon. Li iom levas ŝultrojn, rifuzas modest, ::a j diras; ri-
detento: "Ne multe datasas fraUino" . Sed jam foriris Sii forosa kaj nun r .v:::na; k'=
eika glaso kaj griza,tera I.ruĉato. La senŝa ma,ruĝa biero respegu1igas ŝian 'claonkdan
kufon k j la tutan éardeneton.Kiam Martinus trinkas, rigerd, s Si kuri miro al lia .Adam-
x nio kiu dum tria! ado re kaj re moviéas en ia lerii .:. .o. "Jen trinkas ankorat? unu? " diras
ŝi kiem la glaso estas malpleea.Li riche bonanime, rigarsas ŝiajn blaas harajn okulo j n
fermas timeme la siajn kaj trinkae ka duonon de la freŝa enhavo,Kun - igesto malvigla li
ree ekstaras sur la ŝ ttipetaro kaj da ïrigas laboron dum k:; Simforosa trinkas

ái plisi1entiĴis. Si demandas sin kial li tiel alrigardie Sin. Tio eJ vekibas ĉe ŝi
c ol nonomeblan strangan senton ke ŝi ne plu scias kiamaniure alparoli lin. Si serĉas
' onen vorton sed ne trovas gin. Sileeto. Blovetar4,ta v :nteto skuas al la pluvtubo 2ran-
dan guton kiu peze falas en la nialpiena aluvujc. E_ pomujoto merlo kantas  sed prol~sima
lor10 kiu tro laŭte formiéas forĉasas la birdon.

En le mallar,a malho la "H.ndemouwken" (1) kiu istee apartigita 2ee la .z.:derkovria
aero sonas kava kaj metalsona rapida paŝo kaj tie mur porde t;a mali':ernnigaa kaj freael no .
beginjo Muyshondt montras siajn blanken kufon kaj grandajn nigrajn okulojn.

Si kapjesas tr_foje al si,aforosa kaj poste defendas al Martinus duin ŝi prezeeta: a l
li malplenan apctekboteletona "Cu vi volas nun nun pendi foje tiun-ĉi boteleten a) la
vinberujo; vinberakvo estas tiel bona por la okuloj... Frealino Pel diris min ke ^r-
tinus eet in tondarita la venborujo kaj mi profitas de tio,ĉu ne? " De Fraŭlino L uys--
hondt kiu aspiras al la tempo kiam estis 300 begiiijo j kiuj loéis en la ;ardeno oni ja
scias .iam ŝi komencas sed ne kiam, ŝi ïinas.Estas klaĉulino.

3imforosa sopiras kaj diras ke ŝi devas meti le marmiton per la prepari la. kafon.

(1) traduko litera ŝ "ĉe mizniaïiiketo" r- estas la nnwe de malnova strateto en la begir.je
da la urbo lier. (nota de la trad.)

b/ ` ^zic^.Fo^-

Ni jam ekkonis per>> de nia r:vueto kolka jn esperantigita jn poemojn do Flandra j V3n-
kis to j.Sed ankaŭ en aliaj landoj ' la literaturo kaj poezio estas altnivela kaj interesa
Gin pruvas la ĉi--suba poema el la ĉe ni preskaŭ nekonata Bulgura literaturo. Le vcrkis tc
estis N. Rakitin.
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C I G A N O J.

Ripon', konsol', post longa vojo penas
Tcndaro, rivc:rborde disscmita.
Trankvil' feliĉa sub tegenent' stelplena.
De l'nokto, per fajrajoj hcligita.

Jen vcturil' post v ;turil' vieordj.
La ĉovalaĉoj mto kaib<alancas .

Nomadoj - dormas. Blanka fum' sintordo
En b: ulatanta j fajroj volvo dancas.

S : .domme , iu sidas r iverbora c
Kaj violonas, klare la respondo
Plenigas la trarxvilor_ m:;.1-okorŭc.

Sopiro de misteraj revoj trilas
,Al dormaj tordoj pri .irinda monde,
Kie ĉioloj nckonataj trilas.

(N. Rakitin)

°AGO  DE LA SERIOZA  LABORO -- a/ ssudcdangulato.
ij eitterijck en nog andere autruors staat t: lezen dat nog voor de volg cndo geval-

len de accusatief moot aangewend worden: om do datut aan to duiden, dc prijs, dc maat,
-o duur , de richting. Weest echter berust. ti hoeft dit lijstje' nu niet van buiten
to blokken. Al doze gevallen vallen onder do regel, 'bepaling met voorzetsels: geen
aceuuatief ; bepaling zonder voorzetsel: accusatiof" Dit zullen wij nu bori j zen./• do datum: vt. Hij vertrok den 12n Maart0Dozo zin is do verkorting van: hij vertrok
jodar.:nda den 12n van Maart. Welnu in hot Esperanto moogt oveno ,ns de voorzetsels laten
,staan of laten wegvallen daarbij dc algemeen: regel in acht namond: Li foriris la dok
agan d` Marto of: li foriris dum of 'o le dakdua dc Marto.
:8/ de duur: vb. Hij bleef dar zeven dagtin_ verkorting van: hij varbloof daar godu--
^ende zeven dagen.Dus: li tie restis dum sep tagoj cfwel? li tie restis sep tagiojn
(2/ .e .i. j s: ditboek kost zeven f rank, Tiu libro kostas sep frankojn.
D/ de maats de iffeltoren is 300 me. hoog Eaffelturo legdil alta tricent metrojn ; o:fwe
Eiffelturo estas alta jo of. gis tricent metroj
E,/ dn richting: hij gaat naar Parijs - Li iras al Parizo (of wel s li iras parizion)

de laatse wending meestal niet gebruikt.) - Hij gaat naar daar: _ iras al tie.
(ofwel: 1i iras tien)

(Bezorgd door Drs.F. Roose)
b/ Angulo de la serĉemulo :

Solvo de la konkurso n° 9 el la junia numero -krucvortenigmo) :
70h i ZONT LE : AKR' - KIU - ALO - PRESI - NUG.T : - RE - 	 - VI - 0 - LI - I - OR'- S --T. SO 	 K - NU -- .á - AN - N - LTL' - JAVAN' - KE - LEGOW - SOi.ER' - DE' - INO-- ILC .
V 2RTIXALF: APRO - KULI' - KRE - T -- LED'-  R ; - IAN'- GE - SVISUJO - KIE - 0 - AMI - I -
VI - JV' N - UNU -- A - ASO - USONANO - AG' - RAN' - MI - LAV' - S - KKL' OTIS'- NERO .
R. narkos ĉar la redactio denove nur ricsvis 3 ensenda jonn ĝi decidis ne onmeti alian a--
n. nor.. por Yodiaŭa monato. Ne necesas plenigi paperon per aferoj kiuj gajno ne plu in--
teraŭa.s le gemembraron.Ni klopodu do trovi alian intresan_ rubrikon por anstatai igi dum
keika tempo ĉ -i-tiu ordinara rubriko.

Poet la konkurso n° 9 ankoraïi áná mombro atingis 50 p. ka j sekve ricevos premion dela e n-raro: estas nia klubano Rogor Maartens.

GRUPA V I V A D O 
r^tl Gi^. ivDDJ FIGUROJ DE N14 ESPER •:NTO-GRUPO: - Ni pr•ezo.ntas

Darmse?LY.
T GL povas kailzi surprizon ko ni kiel la nnuan personon e1 la serio - tiom riĉa - de
niaj grandaj] figuroj prezentas virinon, jas , ke ni eĉ endtuto motas virinon en tiu
serie.Gi estas ĉar la heroino do hodiau,Donisc Maly, ostas tia.Kaj duo ĝi ostas ankau
per iom kortraïibalancigi la ririnmalamon kiu ŝajno - ĉu ? - kaptis kelkajn inter ni.

"Onze kasistino, e.,n iimposant persoor" tiel A. Norro, alia eminentulo on nia grupo
estis inspirata vit1intc Donisc Maly, kaj tiel li prikantis sin en versoj de ĉiela baloco
Impona ŝi estas af ektivo. Si prenas firman lokon .n la univcrso. Estas personoj en nia
rondo por kies minimuma staturo oni nu povas diri la. saman. Sad kiu ensc venas mu.lto
devas cedi lokon.

Donis: Maly nasktáĝis tuto en la komenco do 1938.It i parolas pri la spirita (re) n s-
ki o en kaj per la Esperantisrto. Tro rapida ŝi ollernis la li

-.agvon.Nia prof..soro..c cer.ti-
gis al mi ke neniam li havis kársanon aŭ la gramatiko,Sad neniu samtempe ekposcdis en
tial alta grado karnen dc teoria kaj, speciale ,praktika kono. Tio vidiĝas i. a . en la
solvado de la enigmoj.Tio vidiĝas ankaïz en la grupo.Nenio ignoras ke inter la multaj
talentoj ŝi havas ankai tiun de la paroladadado.Kutime la prezidanto tiam demandas ke gi
parolu en Esperanto.La kutima respondo estas ke ŝi ne kapablas.Neniu kredas.Ciu ridas.
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Tiam ŝi volas per argumentoj ' pruvi tion. Si denove paroladadadas Iaj ĉiam korel,,te ke ,

flue... sed nun en Esper : 
nto.Ka j kiu ne ankoraŭ volas kredi ŝin,devas timi ŝ,iajji ter •

rajn rigardojn..se ne pli.
Estas evidenta ke tiu persono devis trapenetri kaj ke le prezidanto kaj le anaso

ekkaptis le ideon ekspluati la grandajn kapablecojn l_iuj kuŝas en ŝi. Oni elektis  ŝ
kasistino.Jen la taŭga ofico por ŝi.Kiam la ostraro bezonas monon,ŝi laŭte protestas
kaj fine cedas. Tiel kiel decas.Por la ga j eco e n la grupo Denise kaly estas necesa Pc
defendi la malfeliĉan malfortan_ sekson su b le teruraj botoj de kelkaj virinmalaman.t:
kiuj bedaŭrinde aplicas sian sciencan edu_kitedon en tiu direkto,Deniae Maly, la for.  '.
reprezentanto de la malforta sekso,estas ankoraŭ necesa. Ciuj kiuj havis la feliĉon
(A;e2ati tiujn debatojn en la grupo certe neniam forgesos Denise Inaly kaj prave oni pc .

kompari kun la plej gloraj faroj en la ĉefurbaj -_arlamentoj.
-iu scias ke la virino havas en 9~1 grandegan forton kaj ke je tiu memento ŝi dorl

grandegan donacon: la simpation agi; la avon.
La donaco estas jen 'r le sekretario jen por la prezidanto.Alterne.Int©r ka du

ia kaso balancas.Kaj ambaŭ viktimoj konas laávice la ĝojegojn kaj la terurajojr_ ĉie
bie korirklino.i iam ekzemple ŝi logas la prozidenton per okulklino kaj ke tiu-ĉi
venas, la malfeliĉulo restas kaptata ĝis le restdirsktoro savas lin aesigante la
ludon.Yeniu alia kapablas savi lin eĉ ne la tre a119gaj okuloj de aliaj nembrinoj
Okazas ke en malespera g,es 4o ii tiregas sin for kaj volas postlasl ĉion eĉ vcstajojn
siajn; sed lian haŭton ŝi ankoraŭ firme tenas en le manoj.Okazas ke le naffoliĉa
sekretario volas reteni ŝin kiam alia grupano legis ŝin,ded ŝi foriras per la forto
de elefanto posttrenante kaj seĝon kaj sekretarion.

Ankaŭ Deniso Maly konis krizon.Dum longa tempo ni ne vidis ŝin.nankis tiam ia al,W
Granda malpleno manifestiĝis.Feliĉe ŝi revenis kaj reprenis la funkcion de kasistino

Cu ne malvirton ŝi havas ? Jes.Kiel neniu estro estas kiu ne trovas sian propran
estron,tiel ankaŭDenise Maly.aly trovis sian diktatoron aŭ, pli bone, diktatorinon,Car,
efektive, nenio viro povas esti ŝia estro. Sa jnas ke fratino Fernande tro retenas Den
al le grupo? Jen tre nigra makulo.Kaj ke Denise vivas sub la botoj de rernande.

Denise, vi havas tutprcpran taskon en ka grupe.Vi iĝis nun membro de le korpo de
tiu grupe. Sen vi,la grupo estas difektita. Tial unu de la nunrnomentaj viviceloj viaj
eetas esti: resti la tre kaj tre aktiva ieembrino-kasistinc de "Paco kaj Justeco".

je 	(i^.A.3.D.Io )

Vi GENBUS: ten behoeve van onze leden opgnden wij in "mededeel izi en" een vragenbus.
Alle genaamteekende vragen-inzendingen met betrek op de wereldtaal en beweging of nn
pens de groep en het groepsleven werden in de mate van het mogelijke in ons blad ba•
antwoord.Cpdat eenieder wellicht zijn kennis zal kininen verrijken zal do redaktie
telkens én vragen én antwoorden publiceoren.Hieronder volgt de eerste vragenlijst.
Inzending van "T3lauwvoet"
1) wanneer ben ik het eerst in de 	 1) Den lOn October 1940 zijnde da 3de les

E°-kursus gekomen ? 	 der kursus ingericht door onze groep..

2) Hoe groot is het aantal Nederlandsche 2) Tot voor don oorlog 1940 ± 6,500 5.ec .a
(Holt. en Vlaamsche) Esperantisten ? 	 nisearde Esperantisten in Noderlard.

(Holland on JlaanQoren)
3) Hoeveel leden telt Vl.L.E. 	 3) Tot aan hot begilt huldigen oorlog: 9C0

Van dan af; alles stop.
N.B. Wij verwachten veel inzendingen voor 'Vragenbus" door onze weetgierige en gok

wol nieuwsgierige leden,

Kiel oni ;ir. esprimas en fs Iranto?

- Jen la tubero en la afero: (daar zit hem de kneep)
- Sonado al li vcnis,sod d:: kie li ne komprenis (eiij hoorde een klok luiden, maar

weet niet waar de klepel hangt.)
- Eliri sen frakaso el granda cnbaraso (ergens zonder kl•eorsch:uren afkomen)
- Unua atesto ;estas le vesto (de kic eren maken den man niet)
- xl èiu sinj ee estu lia honoro (geeft den keizer wat dos keizers is).
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