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MULTE DA LUNOJ.

Iutempe , en reĝlando apud la maro, vivis malgranda princino,
nomita Ienore. n havis dek jarojn, iĝonta dek-unu. Unu tagon, Lenore
malsaniĝis pro tromanĝado de frambotortoj kaj enlitiĝis.
La reĝa kuracisto venis ekzameni ŝin, mezuris ŝian temperaturon, pal-
pis ŝian pulsobatadon kaj elŝovigis de ŝi la langon. Zorgoplena, li
venigis la reĝon, la patro de Lenore, kaj la reĝo venis por vidi ŝin.
"Mi volus doni al vi kion ajn vi deziras": diris la reĝo. "Cu estas
io, kion via koro deziras ?"
"Jes": diris la princino." Mi volas la lunon. Se mi povus havi la lunon
mi ree estus sana."
Poste la reĝo iris al la tronsalonego, tiris sonorilkordon,-tri lon-
gaj tiroj kaj unu mallonga- post kiam tuj la eminenta ĉefĉambristo
eniris. Li estis alta, korpulenta homo kun dikaj okulvitroj, kiuj
sanigis liajn okulojn du fojojn pli grandaj ol ili efektive estas.
"Vi bezonas vin por ekhavigi la lunun al princino Lenore": diris la
reĝo. "Se ŝi povus havi la lunon, ŝi ree estus sana. Alportu ĝin ho-
diaŭ vespere, morgaŭ plej maItirue ." La ĉefĉambrista Vosto frotetis
sian frunton per naztuko, purigis poste brue sian nazon.
"vi havigis al vi multe da ajoj dum mia tempo, Via Reĝa Poŝto"; li
diris. Li elpoŝigis longan rulon da pergameno. "Ni foje ekzamenu."
Li alrigardis liston, sulkigante la frunton. "Ni havigis eburon, si-
miojn kaj pavojn, rubenojn, opalojn kaj smeraldojn; nigrajn orkideojn,
rozkolorajn elefantojn kaj bluajn pudelojn; kolibrilangojn, anĝel-
plumojn kaj sciurmirhon, funton da butero, du dekduojn da ovoj kaj
sakon da sukero - bedai rinde , mia edzino enskribis ĝin."
"Ne utilas tio" diris la Reĝo. "La lunon mi bezonas nun."
"La luno": diris la ĉefĉambrista Moŝto "ne akireblas". "Estas je
35.000 miloj distanco kaj ĝi estas pli ampleksa ol la ĉambro en kiu
kuŝas la princino. Plie, ó i estas konstruita per fandita kupro. Mi ne
povas havigi la lunon al vi. Bluajn pudelojn, jes, ne la lunon." -

La Reĝo enkoleriĝis, ordonis lian ĉefĉambristan Moŝton foriri el la
ĉambro kaj venigis al si la Reĝan sorĉiston. La Reĝa sorĉisto estis
malalta x maldika viro kun longaforma vizaĝo. Li portis altan, ruĝan,
pintan capelon, kovritan per arĝentaj steloj, kaj longan, bluan man-
telon, kovritan per oraj strigo j . Li tre paliĝis kiam la Reĝa diris
al li ke li bezonas la lunon por sia juna filino, kaj ke li atendas
ke la Reĝa sorĉisto akiros ĝin.
"Via Reĝa P.oŝto" : li diris. "Mi multe sorĉis dum mia servotempo. "Ha-
zarde mi havas en la poŝo liston de la sorĉajoj, kiujn mi plenumis
por vi. Ekzamenu ni. Mi elpuŝis sangon el napoj, kaj na.oln e1 sango.
Ui konstruis kuniklojn per arĝentaj ĉapeloj kaj arĝentaj capelojn per
kunikloj. Ili ekstarigis florojn, tamburinojn kaj kolombojn per nenio
kaj nenion per floroj, tamburinoj kaj kolombo j . IVIi havigis al vi di-
venstangojn, sorĉbastonojn kaj kristalajn sferojn, en kiuj oni povas
konsideri la estontecon. P,i pretigis por vi prop ran miksajon de lup-
veneno, noktombro kaj aglolarmoj por forteni sorĉistinoja, diablojn
kaj aj ojn, kiuj puŝrenkontas dum la nokto. Mi donis al vi sep-mej Iajn
botojn, la origilon kaj malvidebligmantelon.
"La malvidebligmantelo ne funkciis" diris la Reĝo "ĉar mi, kiel ĉiam
antaŭe , puŝrenkontis aSoja." "La malvidebligmantelo estas supozata
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nalvidebligi vin" diris la Reĝa sorĉisto. "Oni ne povas postuli ke ĝi
malhelpas tuŝrenkonti aĵojn." Li denove alrigardis sian liston. "Ei
havigis al vi kornojn de elfujo, sablon de la dormigulo kaj oron de
la ĉielarko. Ankaŭ fadenbombenon, pinglopaperon kaj pecon da vakso -
bedaŭrinde , tiuj estas aĵoj , kiujn mia edzino enskribis por havigi
al ŝi."
"Tri nun bezonas vin por ke vi havigu al mi la lunon" diris la reĝo.
'La princino Lenore bezonas la lunon kaj kiam ŝi havos ĝin, ŝi ree
estos sana."
"Nenio povas ekhavi la lunon kaj diris la Reĝa sorĉisto. "Gi. estas
le 150.000 mejlojn distanco, estas konstruita el verda fromaĝo kaj
gi estas du fojojn pli_ granda ol tiu palaco."
La Reĝo ree enkoleriĝi s kaj resendis la Reĝan sorĉi ston al lia kavo.
Poste li venitis la Reĝan matematikiston, kalvan, miopan personon,
havante ŝvitĉapelon sur la kapo kaj krajonon malantaŭ la orelo.
• "I/ii ne bezonas aŭdi longan liston pri ĉiuj aferoj., kiujn vi kalkulis
por mi depost 1907' 2 diris la Reĝo al li. "Mi volak ke vi tuj kalku-
lu kiel ĝi estus ebla havigi la lunon al la Princino L:nore ."
"Mi estas feliĉa ke vi menciis ĉiujn aferojn, kiujt ni kalkulis por
vi depost 1907' diris la R.cĝL matematikisto. "Hazarde mi mornente ha-
vas liston pri ili kun mi. Pri kalkulis por vi la distancojn inter la
kornoj de dilemo , inter nokto kaj . tago kaj inter !.kaj Z. 	 kalkulis
la distancon de ''Sur"; kiom da tempo oni bezonas por 'iri al "For" kaj
kio iĝas "Irinta". " i malkovris la longecon de la marsserpento, la
prezon de la "Senprezo" kaj la areo de la hipopotamo. ::i sciias kie
vi estas je ses kaj sep,; kiom da "estas" vi bezonas por havi "esti"
kaj kiom da birdoj vi povas kapti per la salo en la oceano -187,796,
132- se interesas vi scii ĝia.'
"Ne estas tiuj multaj birdoj" diris la Reĝo. "Giuokaze estas la luno,
kiun mi bezonas nun. ,;
"La luno dista_nca.s 330.000 mejlojn" diris la Reĝa matematikisto.''Gi
estas rondforma kaj plata kiel monero, cetere ĝi estas konstruita de
asbesto kaj empleksas kiel la duono de via Reĝlando. Fiie ĝisestas
gluita sur la firmamento. neniu povas akiri la lunon."
Denove la Reĝo enkoleriĝi s kaj forsendis la Reĝan matematikiston.
Poste li sonorile venigis la Kortego-arlekenon, kiu kun ĉapo kaj so-
noriloj saltoniris.
'Kion mi povas fari por vi, Via P,:oŝto ?"
"La PrLacino Lenore ŝatas havi la lunon" diris la reĝo funebroplene
"kaj ŝi nur ree povas esti sana se ŝi havus lin, sed neniu povas
havigi
"Vi nur povas ludi per mi ion par via fluto. Io malĝoja." "Kiun am-
plekson ĝi havas kaj kia estas la distanco laŭ. iii" demandis la Kor-
tego-arlekeno.
"La ĉam.bristesbro diras ke la distanco estas 35.000 mejloj kaj ke ĝi
estas pli ampleksa al ĉambro de Prineino Lenore" diris la reĝo. "La
reĝa sorĉisto diras ';:e ĝi troviĝas je distanco de 150.000 mejloj kaj
ke - gi estas du fojojn pli ampleksa el tiu palaco. La reĝa matemati-
kisto diras ke ĝi havas distancon de 300.000 mejloj kaj ke ĝi am-
pleksas kiel la duono de nia reĝlando."
La reĝa. arlekeno dum iom da tempo ludis per la fluto. "Ili es -bas ĉiuj
sagaj homoj ," liddiris "kaj.. 	 ciuj certe estas pravaj . Se ili estas
ĉiuj pravaj, tiel lia luno devas esti tiel ampleksa kaj je tioma di-
stanco kiel ĉiu persono ?cedas ke ĝi estas. La problemo estas ekscii
la distancon kaj la amplekson de la luno laŭ la pensado de la Prin-
cino." "r. i neniam pripensis tion" diris la reĝo."Mi volas iri al ŝi
por demandi ĝin, Via Reĝa T. 7oŝto."
La pri^^.cino Lenore estis feliĉa vidi la Kortego-A'lekenon, sed ŝia
vizaĝo estis tre pala kaj ŝia voĉo tre malforta.
"Ĉu vi kunportis la lunon al mi "' s: i demandis. "Ne ankoraŭ" ó diris la
Kortego-Arlekeno, sed mi tuj akiros ĝin por vi. Kiun amplekson ĝi
havas '1a1 vi ?"
".estas precize iom pli malgranda ol mia dikf ingrou.ngo" : diris ŝi ,
"car kiam mi direktas mian dikfin,r'o-ungon paralele kun la luno, ĝi
ĝuste kovras gin. ' '
"Kaj je kiu distanco ĝi estas": demandis la Kortego-Arlekeno ?"



-3-
"Ne estas tiel alta kiel la granda arbo, ekstere de mia fenestro"
respondis la princino ?'ĉar ĝi ofte kaptiĝas en la pinto-branĉo.'
"Mi supreniros sur la arbo, kiam la luno kaptigas en la pinto -bran-
ĉoj kaj portos ĝin al vi" diris la . Reĝo-&rlekeno. Tiam li pripensis
ion alian. " Per kio estas konstruita la luno, princino ?" li demandis.
"Ho" ŝi diris infag.e "estas kompreneble konstruita per oro''.
La Kortego-Arlekeno iris al la Reĝa oraĵisto kaj ordonis lin konstrui
eten, oran lunon, laste iom pli malgrandan ol_ la dikfingroungo de la
Princino Lenore. Poste li ordonis fiksigi sin ĉirkaŭ la kolo.
tiel ke al la princino estos ebla pendigi gin ĉirkaŭ la kolo.
"Kio estas tio, kion mi konstruis ?" demandis le. Reĝa orajisto.
"Vi konstruis la lunon" respondis la Kortego-.9rlekono. ''Tio estas la
lano ?" diris la Reĝa ora5isto. "Sed la luno roviĝas je distanco de
500.000 mej loj , estas konstruita per bronzc kaj estas rondforma kiel

• 	 ludglobeto."
"Tion kredas vi" diris la Kortego-Arlekeno forirante kun la luno.
La Kortego-Arlekeno portis la lunon al la Princino kiu ĝojegis.
La ostan tagon ŝi ree estis sana, povis leviĝi kaj iri por ludi en
la garden. Sed la reĝo sciis ke la luno dum la proksima nokte denove
lumos kaj se le princino vidos ĝin, ŝi rimaji os. ke la luno, kiun ŝi
portas per kateno ne estas la vera. Tial li diris la Cambristestra
Poŝto o"Ni devas malhelpi ke la Princino dum la proksima nokto vidos la
lunon. Pripensu ion."
Lia ĉefĉambrista r).oŝto frapeti s per la fingroj sian frunton. "Ni po-
vas konstrui malheligajn okulvitoojn por la Princino."
Tio tre koleriis la reĝon. "Se ŝi portus malheligajn okulvitrojn, ŝi
tuŝrenkontus agojn" li diris"kaj tiam ŝi ree estos malsana". Poste 1i
enigis la reĝan sorĉiston, kiu staris sur siaj manoj, poste sur sia
kapo, sekve denove sur siaj piedoj.
"Ei scias kion ni povas fari" li diris. "Ni povas etendigi per fostoj
nigran veluran kurtenon, kiu kovras la tutan palacon kiel cirko-tendon'
Tiel kolera nun estis la rego, ke li ĉirkaŭsvingis la brakojn. "Ni-
graj kurtenoj" li diris "fortenas la aeron kaj la princino Lenore ree
estos malsana." Li venigis la reĝan matematikiston.
La reĝa matematikisto ĉirkaŭiris laŭ cirklorondon, poste laŭ kvadrato;
sekve haltis. "P;i scias" li diris.
"Ni povas fari artfajra5on en la ĝardeno, ĉiun nokton. Ni konstruos
tiron da arĝentaj fontanoj kaj oraj kaskadoj. Funkciante ili plenigos
la aeron per tiom da sparkoj ke estas tiel hela kiel dum la tago kaj
al Princino Lenore ne estos eble vidi la lunon."
La reĝo tiel enkoïeriĝis ke li kuris tien kaj reen.
"Fajrajoj vektenos la princinon" li diris "kaj ŝi ree estos malsana."
Tial li resendis la reĝan matematikiston. Kiam li denove levis la oku-
lojn, estis ekstere malhele kaj la brila lumo de la luno aus aperis
ĉe la firmamento. Li tre ektimis kaj sonorvenigis la korteg-arlekenon.
"Ludu por mi ion tra malojan" li diris ĉar se la princino vidos la
lunon, ŝi ree estos malsana." La kortego-arlekeno ion flutludis. "Kion
diras viaj saĝuioj ?" "Ili ne povas e ltrovi ^manieron por kovri la lu-
non sen malsanigi la princinon" diris la rego.
La korteo-arlekeno ludis alian kanton tre dolĉe. "Se viaj saĝuloj ne
povas kas! la lunon, tiam ĝi ne povas esti kaŝita" li diris. "Sed kiu
povis klarigi la manieron por akiri la lunon ? Estis la princino Le-
nora . Tial princino Lenore estas pli saĝa ol via saĝuloj kaj scias
pli pri la luno ol ili. Tial mi demandos ĝin al si." Kaj antaŭ ol le
rego povis haltigi lin li trankvile eliretis la tronsalonegon kaj
supraniris la larĝan marnaron ŝtuparon al la dormo-ĉambro de Lenora.
La princino estis en lito, sed ŝi vekis kaj elrigardis la fenestron
al la luno; kiu lumas en la firmamento. Brilis en ŝia mano ln luno,
kiun la kortego-arlekeno havis al ŝi. Li aspektis tre malgaja kaj
ŝajnis larmoj en liaj okuloj.
"Rakontu al mi Princino Ienore" li diris funebre "kiel estas eble ke
lumas la luno en la f irmamento , kiam ĝi pendas al ora kateno ĉirkaŭ
via kolo ?" La princino rigardis al li kaj ridis. "Tio estas facila"
si diris infane. "Aiam mi perdas denton, nova kreskas ^ anstataŭe,cu ne?"

g"Kaj kiam la regi gardenisto tondas la florojn en la ardeno, aliaj
floroj aperas por anstataŭi ilin."
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"Mi fakte devintus pensi pri tio" diris la kortego-arlekeno "ĉar es-
tas simila je la taglumo.
"Kaj estas simila la luno" diris la Princino Lenore.
"Mi divenas ke funkcias simile ĉiu afero." La voĉo tre dolĉiĝis, for-
iĝis, kaj la kortego-arlekeno vidis ke ŝi dormis. lenr. ile li fiksis
la kovrilojn ĉirkaŭ ŝi..
Sed antaŭ ol li forlasis la ĉambron, li iris al la fenestro kaj faris
signon al la luno, ĉar ŝajnis al la kortego-arlekeno ke la luno estis
farinta signon al li.

• El "Reader's Digest".

trad. el la :Angla: Etienne De Baets.
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Pago kielaEsEeranto-movado_

Denove la E ° *^ovado progresegas. La E ° gazetoj aperas en granda
amaso. Fank as la unue co . I . E . L. organi zas grandskal an ve tskribadon al
la organizo de la ilhuiĝintaj Nacioj. F.L.E.protestas car I.E.L.faris
tion sen antaŭaverti la aliajn gravajn organizojn (oni pardonu a l ni
la infinitivon post "sen" kiun ni trovas tra taŭga) kaj demandas al
la grupoj kaj or. gar. zo j ke ili siavice protestu ankaŭ . Intertempe,
laŭ nia scio, T. Ĵ .I.daurigas kvazaŭ ne estus protesto. Eble i ne vo-
lis antaŭaver.ti la aliajn organizojn ĉar ĝi timis por tiu urga afero
la konatan malrapidecon de la gesamideanar.o, eble ankaŭ 1a disputemon
kaj la miskomprenemon. De diversaj flankoj oni krias al necesega unu-
eca agado kaj ia unueca organizo de la diversaj organizoj. Oni vidos
ke oni unue devos for.igi plej stultajn miskomprenojn. Tute ne tenas
pri kompleta kunfand.igo de ĉiuj neneiatralaj organizoj kun la neŭtra-
la, kiel erare ŝajnas kredi unu aktivulo el la Katolika tereno. Ciuj
organizoj restos apartaj sed tio ne malhelpas ke administracie ili po-
vas esti unuigitaj en iu plej ampleksa organizo kiu havu la povon en
kelkaj specialaj cirkonstancoj rnovigi tiun amasegon. Sed ĉu oni volos
kompreni ? Jus kiel multaj ŝajnas ne voli kompreni la ĝustajn tenden-
con kaj enhavon de la "Iztarna Ideo de Esperanto". Intertempe S-ano
P.Schendeler pacience daŭrigas larĝe klarigi la E.P.O.sisternon ĝis
kiam kiom komprenos kaj aligos ?
Oni komencas aŭdi protestajn voĉojn kontraŭ la ntultnombraj etaj, lokaj,
malbone presitaj aŭ ciklostilaj , erarabundaj kaj nalinteresaj E ° re-
vuetoj. Prave. Efektive multaj estas sencelaj, sentaŭgaj, kaj do sen-
sencaj. Se nur la grandformataj , belaspektaj, fortaj revuoj estus in-
teresaj. Sed jo ve, ankaŭ tio ne estas la kazo. Kiom da revuoj havas
l a altnivelecon de la "Praktiko" kaj de"Nia Gazeto'? Ni nur konas
" merican'Esperantist" kiun ni kuraĝas doni en la mano de intelaktuloj.
Jen estas artikoloj kitíj instruas, kiuj donas pensojn, informojn. La
plej granda parto de la aliaj revuoj prezentas nur senenhavan klaĉa--
don. Esperanto devas konatigi al la homoj fremdajn popolojn kaj frem-
dajn landojn. Cu vi pensas ke via kono pri fremdaj landoj kaj popoloj
estos multe pli riĉa post kelkjara abono de diversaj rgazetoj ? Cu
do ni ne ankoraŭ atingis ke en ĉiu lando kelkaj homoj verku kompe-
teate pri interesaj temoj ? Kaj tamen estas konata fakto ke trovigas
en niaj rangoj, tre tre multaj instruistoj. La sama pri la korespot :-
.'ar. 	 • ili riskas ricevi abundan amason da leteroj kaj poŝtkartoj
kla pottmarkoj bildflanke. En tiuj leteroj svarmas la banalajoj . Estas
feliĉo ke la vizitantoj de E °ekspozicio ne kapablas kompreni la tek-
stojn kaj vidas nur la belajn poŝtnarkojn kaj la logan iluzion de
stranga nekomprenata lingvo. Sed metu foje en E ° gazeto anoncon por ko-
r©sp ondi pri iu interesa temo de la homa intelekto. Plejparte vi ne
ricevos respondopi. Tiaj ordinaraj korespon.dadoj havas tamen bonajn
efikojn. Vera. Ili plezurigas kaj allogas multajn. Sed mizera E °mondo
en kiu ne estas pli da intelektuloj kaj ne pli da intelektaj vivo kaj
laboro. Jen ree malbela. bildo . , .sed reala.
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x Se f'raklino j :metas ie ko.respondanorcon, ... .
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En la komenco de Januaro okazis 1a .aner. ala jarkun_veno. Pro la
pligrandino de nia grupo kaj la disvastigo de ĝia - laborkampo ni de-
vis elekti 9 estrrranojn. Jen la nova estrzro:
1) Prezidanto: Drs F. Roose.
2) Sakretariino: Henriette De Kersgieter.
3) Vic-prezidanto: Etienne TUJ: Baets.
4) Propagsndestro Grég. P::aertens.
5) Biblioteki sto : André C.laeys .
6). Kasistino: N.Tri.Roose.
7) Festdirektorino: G. M_aliet.
8) le Konsilanto: A. V -n der Donckt.
9) 2e Konsilanto: Carlos Eraet.
Kelkajn tagojn poste la nova estraro kunvenis kaj elektis kiel help-
komitatanojn: 'lilly Tsselée, IJiel Stalpaert, 4'i1berte Waertens kaj
Gilbert Bruyneel. Dum tiu nenerala jarkunveno ni aŭdis raportojn pri
la kaso, la propagaa.da, la biblioteko, la studado, la revuo, kaj la
grupa vivado. La prezidanto longe paroladis pri la nuna tempo kaj la
situacio de Esperanto en ĝi (vidu "Pago de la E ° movado" en la Fe-
bruara N° 1946). Estis noktmezo kiam ni hejmen...kuris!
La postan jaŭdon ni havis Zamenhofvesperon. 'Tre belan deklamon ni aŭ-

. dis de nia juna kaj jam meritplena membrino Rosa Jurion. Deklamis kaj
laŭtlegis ankaŭ Grég. IJaertons kaj Et. De Baets. La prezidanto paro-
ladis pri la vivo kaj la ideoj de nia majstro. La brulanta he j tilo
disvastigis teruran...malvarmon! Kiel estas eble ĉu ne?! Tia, demandu
al F.Vernimme...kaj 8217E7 al Rosa Jurion kiu kaptis frosfinon apogan-
te sur la tubo! Ni varmi!;is nin iomete alimaniere. La domestrino po-
vis tion konstati vidante du rompitajn vitrojn kaj la karbojn etendi-
tajn sur la planko. Jes, tiel efikis ].a pacaj ideoj de Zamenhof sur
la gemeir.broj de "Paco kaj Justeco"! ! Ljis á part ca, tout va très bien!
Ni havas nun alian ejon. i estas multe pli bela, pli vasta kaj ni
povas salti sen  ke la tuta domo tremas. Post du aŭ tri kunvenoj, es-
tis f j am kelkaj rompitaj se oj kaj unu rompita tablo. Sed ĉar A. C. kaj
F.V. restis ± trankvilaj dum la lastaj semajnoj, ni rajtas supozi ke
tiuj mebloj estis jam tiaj anta21 o1ni alvenis.
Ni devas plendi pri malviglino en la -grupo.  Estas normale ke tio t.e-
nes de tempo al tempo, sed tio ne povas daŭri. Ni ne kapablas ion se-
rïoze kal gi.sfunde fari en la laborkunvenoj. Ankaŭ la revuo atendas
ankoraŭ ca am kunlaboradon La prezidanto estas tre kontenta pri la
kurso. Cirkaŭ 15 venas tre regule kaj, promesas iĝi ;j.legaj geesperan-
tistoj. Multaj studentoj estas inter ili kaj ŝajnas _te ili estas ba-
talpretaj•por nia idealo. Tiel nia grupo restas juna.
Ni havis duan publikan hipnotisman vesperon, kaj ni esperas ke baldaà.
ni povos arangi aliajn.
Ni nun ankaŭ komencas al la organizo de la kongreso.
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Ni recenzas. 

Don:ald. W. iunns "Londona fidoj" The Esperanto Publishing Coy LTD.
Heronsgate Rickmansworth E.131. 98 panoj. broŝ. prezo: 2 ŝ.67

"Apenaŭ kredeble ke estas knabo 14 jaraa kiu skribis tiun romanon pri
knabaj aventuroj. La stilo ja ne estas tiel simpla kaj la vortkun-
metajoj ankaŭ pensigas pri plenkreskula vortformigo. E;kz."inecaĉulo".
Rimarkinda estas ankaŭ la manko de eraroj. tu iu plibonigis ? Ni ta-
men ne volas diri ke la legado estas malfacila, tute ne. Kiel ofte o-
kazas, ankaŭ tie ĉi la uzoj de kelkaj prepozicioj estas diskutebla.
Ekz."Li estas nia spertulo ĉe konstitucioj" (p.55). Ni tamen rekomen-
das. I.;ultaj ĝuos la legadon.
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La enisrao de la floro.

Horizontale 
1. laŭte voki (R); 2.eklozia altrangulo (R) . .5.oni havas ĉe vulkanoj.
4.reopektoplena al Dio(R)T manĝebla kaj ornoma herbo (R). 5.prefikso  -
korta naĝbirdo - infektega kaj ofte mortiga mhlsano (R). 6.dependiga
konjunkcio - aro de stratoj kaj domoj (R) - marĉa birdo (R) . 7.sufik^
so - skribi memorigan resumon - la ĉiupov .a.nto. 8.helpverbo en la in-
ferativo - malgranda - nara :aambesto (R). 9.entera loko (R) - la sta-
tuoj de in organizo aŭ societo (artikolo + voFtp) ^ l0.ekzemplo (R) -

L

3!  _..
07 	

/.1
......

8 	 ei
9

41
92
'13
14
25
1b
^f

28
19
£0
21
22 .

23
24
25
26

senti impreson de surprizo (R) - -:_anĝobla radiko. ll.infanlito  -
ŝtato de Azio. 12.malhunile postuli (R) - prepozicio antaŭ la mezur-
vortoj - speco de rimeno (R) . 13.elfandi feron, verŝante ferminajon
kun karbo en specialajn fornegojn (R) - virino (R) . 14.ricevatesto(R)
- persona pronomo. 15.ne ĉi-tie - prepozicio de loko.16.kaptilo (R)-
netalo (R) . 17.komerca skriba kalkulo pri ŝuldoj aŭ havoj - komencli-
teroj de la antaŭnomo kaj fa.ailinomo de famkonatn franca Esperanto .
verkisto. 18.resta5o el disfalint:a konstruo (R) - prepozicio - flanko
de konstruajo (R). 19.refalditz bordero ĉe vesto (R) - Lcnjunkcio -
fari ion e1 nenio (R). 20.posteulo (R) - parteto (R) - marfiŝo kies
supra r ekzelo piilongiĝzŝ en formo de spado. 21.metalo (R) - venas
1.oje post leterfinajo - sciencisto pri la spiritaj fenoninoj (R).
22.aalsnr.l.a (R) - parto do. la kapo - sufikso sen definit,.: senco. 23.
nonkesto (R) - respondo farita je nomo de ia dia,lo pere de ;iaj pa-
stroj. 24.sange ru Ta koloro (R) . 25.spongeca brulige bla substanco .
26.sovaĝa celerio (R).
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Vertikale

1 .proi`-anulo (R-7. 2 . spe co de masonaĵ o (R) - komercaĵ o (R) . 3 . scienco
kiu studas la tertremojn (i1) - prefikso. 4.iluziisto. 5.en ĉiu loko -
subtera vojgalerio (S) - natria klorido (R) - adverbo. 6.konsulti la
sorton pri elekto (R) - pers.pronorno - arbo kies. florojn oni uzas
por fari infuzaĵon_. 7.' enkolora likvaĴo kun odoro de vinagro (R) -
fabela besto (a ) . 8.esta_nta post ĉiuj. 9.katolika aŭ anglikana dio-
cezestro (R) . 10.ralantaŭa pasto de iu aŭ io (R) - muzika ritma me-
lodie (R) . 11.senfuukta (R) - parto de la kapo (R) - infano sen ge-
patroj (s) . 12.1a elem.eata nombro - sategi iun (R) - ritma kaj har-
>;onia sekvo da vortoj (R) - bordero ĉe tuko. 13. sangtubeto (5) -
mitologia figuro (R) - antaŭhistoria. l4.membro de speco de pr.otest-
anta sekte (ii) - klano (R) . 15.turnebla formilo por ebligi au neebli-
gi elfluad.on de fluaĵo - fari (R) - grava parto de ŝipo. 16.kaptilo -
dekreto de imperiestro (R) - tuto de la di;6iploj de iu majstro (R).
1 i.malgranda ins'orumento (R) - densa kaj mola hararo - nedifina pro-
nomo. 18.malgranua grupo (R) - molaĵo el grenoj post apartigo de
brano (R) - movió- seninterrompe malsupren laŭ daklivo (R). 19.ba-
talaatoj en areno - demanda adverbo. 20.tr °_kita vesto - prentendi pri
io (R). 21.bongusta marfiŝo - litero - avenuo (R). 22.rualkonfesi (R).

Verkia Roger Iserentant.

La prizorgado de la angulo de la serĉemu1oj estas tiel pezersa
laboro ke nia prezidanto ne plu povas elteni. Li falis sub la sarg-
ego. Je tiu momento pasis P iel Stalpaert kiu indulgeme kaj kompateme
transprenis la krucon. Do, depost nun sendu la solvojn al S-ano Miel
Stalpaert, Zuidzandstraat, 48, J UG'G2.
Nun ni rublikigas la tra belan enigmon de nia Sekretario. Vi devas
nepre amase labori! Tial ni pligrandi gas la poentonombron per tia
escepta okazo.
5 poentoj por senerara solvo.
3 poentoj por solvoj kun unu eraro.
2 eraroj: 2 poentoj.
3 eraroj: 1 poento.
Ankaŭ por la enigmo de S-ano Spruytte ni donis pli grandan poentnom-
bron. S-anaj Iserentant kaj r aartens gajnis 3 p. M.Th.Roose kaj
G. Mallet: 2 p. Bilb. Bruynee1 1 p.
De la Januara n ° ni ricevis nur du solvojn! Gajnis do unu poenton
S-anoj wiserentant kaj Spruytte.. De la Februara n ° ni jam havas 3 sol-
vojn, ĉiuj seneraraj : S-avoj Iserentant, De Schepper, Spruytte. .Kun
tio lasta venis unuafoje eks-kursisto kun solvo de enigmo. Ni scias
ke tiuj ekzercoj estas malfacilaj por. novuloj . Tial ni volas rekom-
penci lin donante 2 poento jn . .
Jen la situacio hodiaŭ 5-III-t46.
1. Rog.Iserentant 	 : 14 p.
2. Grég.I aertens 	 : 13 p.
3. M.Th.Roose 	 1.2 p.

Germ.Mallet 	 : 12 p.
Spruytte 	 ..12 p-

6. Gilb.Bruyneel 	 ; 11 p.
ĵ. B,t.De Baets 	 : 10 p.
8. F.Roose 	 5 p.

H.De Kersgieter • 	 5 p.
P.'.L..Senave 	 é 5 p.
A_.V.an der Donckt 	 5 p.

12. De Schepper 	 ë 2 p.
Saaideanoj Spruytte kaj Iserentant kiuj verkas enigmojn kaj kiuj do
en tiuj kazoj ne rajtas partopreni al solvado estas do fakte malre-
kompe_lcataj pro ilia valora laboro. Ni plenas ilin rekompenci ali--
maniere. Pro lastatempa prokrasto de nia revuo ni atendos solvojn de
Februara n° ;is 15a P.=arto kaj tiujn de la Marta n° gis la fino de
tiu monato.
111111I111111lillifIllfllft$1,t1111ri1111111I111t1111r11111;.tf1t11111
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