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Unueciga Tendenco
(En. Nederlando kaj... ĉie)

Kiam en la komenco de ĉi tiu jar-
cento en diversaj Iandoj fondigis
naciaj Esperanto-asocioj, ĉiuj es -
perantistoj trovis lokon en ili, sed
kiam la movado daŭre kreskis ka j
la nombre da esperantistoj pligran
diĝis, diverstendencaj grupoj apa.r-
tigis sin kal fondis novajn organi-
zojn, por ebligi pli efikan propa-
gandon en propraj medioj.

Post la milito manifestiĝis kon-
traŭa tendenco, nome tendenco al
unuecigo. En pluraj landoj la di-
verstendencaj asocioj kunfandigis
aŭ fondis kunlaborkomitaton sam-
specan kia nia N.C.K.E. Estas fak-
to. ke antaŭ la milito la « amaso »
pli multe interesiĝis pri nia mova -

do ol nun. Kontraŭe nuntempe la
aitoritatuloj, kiuj antaŭe ignoris
Esperanton, pli kaj pli interesiĝas
pri nia afero. En diversaj landoj
oni aranĝis petskribojn por enkon-
duki Esperanton en la lernejojn kaj
en la radion. Okaze de aŭdienco unu
el la unuaj demandoj, kiujn la aŭto -

ritatuloj kutime faras estas: « Ki-
om da esperantistoj vi reprezen-
tas ? », kaj ofte la fervora pledan-
to kun honto devas konfesi ke lia
organizo havas nur kelkcentojn da .

anoj. Kompreneble la nombro da
organizitai esperantistoj estas mul-
te pli granda. ĉar la organiza.ĵoj ja
abundas ka.i krome estas ankoraŭ
sufiĉe multaj « samideanoj », kiuj
ne estas organizita], sed ne pagan-
te kotizon profitas la laboron de
la organizitaj devokonsciaj espe-
rantistoj.

Prave oni ofte moke aludis la
grandan nombron da Esperanto-
periodaĵoj nuntempe aperantaj.
Multaj el ili estas ciklostilitaj fo-
lietoj en kiuj ofte la eraroj svar-
mas kaj ili neniel povas konvinki la
ne-esperantistojn pri la granda ro-
lo, kiun nia lingvo nuntempe jam
ludas en la praktiko. Tamen la bra-
vaj eldonistoj obstine almozpetas,
por ke la karaj gazet (aĉ) oj nur ne
malaperu... Sed same ja multaj or-
ganizaĵoi nur vegetas, apenaŭ po-
vante vivteni sin. Cu nia movado
vere jam estas tiom forta, ke ĝi po-
vas permesi al si tian lukson ? Se
vi notas ĉiujn literojn de la alfa-
beto sur aparta.] slipetoj kaj tra -

fe-maltrafe elektas kelkajn el ili,
la ĝanco estas granda, ke vi vidas
antaŭ vi la nomon de jam ekzistan-
ta aŭ de baldaŭ fondota asocio. En
nia lando ekzistas : F.L.E.. L.E.E.
N., N.K.. K.U.N.E., N.G.G.E„ F.
E.R.N., No So BE, T.J.O., A.N.S.
E., N.C.K.E.... Cu mi forgesis kel-
kajn ? Ne grave ? Sed. karaj legan-
toi. ĉu per tia abundo ni ne iom
ridindigas nin mem ? Cu ni ne dis-
snlitigas niajn fortojn kal ne de-
vigas la fervorulojn pagi duoblan
eĉ tri-aŭ kvaroblan kotizon ? En
la milito plej diverstendencaj gru-
poj kaj unuikoj « trovis unu la
lian » por kune batali kontraŭ

komuna malamiko. Sed ankaŭ ni
ja devas batali kontraŭ komuna
malamiko : la indiferenteco kai
skeptikeco. kiujn ni devas venki
por atingi nian celon ! Cu ne estas
urga tempo pli multe atenti la unu-
eciEan tendencon, kiu nuntempe di-
versloke, tiel en nia lando kiel ek-
sterlande manifestiĝas kaj... agi
laŭ ĝi ?

La O.K. dankas ĉiujn, kiuj al helpis
al la organizo de la kongreso kaj ankaŭ
la multajn ĉeestintojn. cji deziras an-
kaŭ plej bonan sukceson al la XVa en
Oostende.

Lasta sciiyo : la samideanoj kiuj an-
koraŭ deziras fotojn, mendu ilin tuj, kaj

La antaŭpentekosta sabato éiujare es-
tas plej grava tago por la kongresemaj
flandraj esperantistoj. Dum la cetera
homaro revas pri ĝuotaj suno, strando.
montetoj, tendumado, ktp., ili ĝojkore
vojakas al la kongresurbo. renkontejo
de idealoj, amikoj, laboro kaj amuzo.

Dume, la klara, trankvila voĉo de nia
Liga Prezidanto aŭdiĝas en B.N.R.O.
Gent kaj atentigas la ĉirkaŭaĵon pri Es-
peranto kaj ĝiaj celoj.

Jam ĉirkaŭ la 16.30 h. okazis la unua
kunsido por la Iokaj ĵurnalistoj kaj dele-
gitino de la turisma servo, invititaj de
ia Ligo ; S-ro Mortelnaans malfermis éi-
tiun kunvenon kaj poste transdonis la
parolvicon al vicprezidanto Roose F. Am-
baŭ klopodis klarigi al la ĉeestantoj la
nuntempan disvastigon kaj aspekton de
nia movado, kaj donis skizon de la kon-
gresprogramo.

teestis : F-Ino Albrechts, sekciestrino
de la Turisma Servo.
S-ro Clazus (De Gentenaar)
S-ro Deryck (De Nieuwe Gids)
S-ro Van Herreweghe (Het Volk )
S-ro i.fatton (Métropole, éd. Gan-
toise) .

Je la 19-a eklaboras la geinstruistoj,
(nu ja, ili éiam tiel sklave laboregas,
kial ne ankaŭ en la unuaj kongres-mo-
mentoj ? !). Cetere la kunveno estas plej
interesa, precipe pro la bonegaj, taŭgaj
sugestoj de S-ro Mortehn.ans. Espereble
ili fariĝos akceptitaj petoj kaj agoj
fruktodonaj por nia Ligo kaj la tuta
Esperanto-movado.

Sed jam vokas la unuaj sonoj de la
•:: interkonatiĝa orkestro », en la fest-
salono de « Middenstand ». Post akom-
pano de nia himno « La Espero
provizore silentas, ĉar, male al antaŭ
jaraj aranĝoj, la « Malfermo de la Kon-
greso » okazas sabate, je la 20-a. La sa-
lonon plenigas gaja babilantaro, kiam
la prezidanto de la Kongreskomitato,
S-ro Mortelrnans, salutas kaj bonveni-
gas la kongresanojn, precipe kaj plej
varme la eksterlandajn. Al la neder-
landaninoj li donacas verdan surprizon.

plej laste la 15-an de Julio, per pago al
P.C. de F-ino ,) Terrijn, Raapsti~aat, 74-
-- - n' 3309.23.

Prezoj : poŝtkarto 10 fr. ; formato 13
x 18 = 15 fr. Ankaŭ la bildo ĉe la urb-
domo estas havebla.

F-ino Terrijn, kiu multege laboris ma-
lantaŭ la kulisoj por la kongreso, rice-
vas florbukedon ĉe tondra aplaŭdo.

Skribe salutis nian kongreson : Sveda
Esperanto-kongreso --- Germana Espe-
ranto-Asocio -- T.J.O-centro - Gernia-
naj Geinstruistoj Esperantistoj - Espe-
ranto grupo Bergen-op-Zoom - Espe-
ranto grupo Keulen - Internacia Espe-
ranto Muzeo - S-ro Loderna. el Neder-
lando kaj S-ro Bartosiik el celioslovakio.
Ankaŭ nia vicprezidanto Cortvriendt de-
ziris ĉiujn sukcesojn al nia 14-a.

Post la voĉlegado de tiuj skribaj sa-
lutoj kaj bondeziroj, Ia ĉeestantaj ek-
sterlandanoj, grupaj delegitoj kaj repre-
zentantoj deziras brilan sukceson al la
XIV-a Kongreso de idealisma gento, en
ideala kongresurbo Gento.

Kompreneble, samideano Mabesoone,
la delegito de L.E.E.N. alparolis la ge-
kongresanojn kaj deziris ke la kunlaboro
inter ambaŭaj organizoj estu plejeble
fruktedona. Ankaŭ Unit>ersala Ligo salu-
tis pere de la Belga éefperantino, S-ino
Roose.

Ankoraŭ kelkaj rapidemaj fratoj fare
de la Kongres-prezidanto, kaj la Kon-
greso ekdancas. dancadas, nelacigebla,
kiel kutime...

DiknanCon, Ia Sankta Meso unuigas la
plimulton el la kongresanoj, kiujn Lia
Sacerdato Moŝto De Mayer regalas per
flua, altidea E-prediko.

Kelkaj gekongresanoj vizitis la -r Gee-
raard Duivelsteen » iom antaŭ la deka.
Je la 10.30 h. : Oficiala akcepto fare de
la Urbestraro en la Urbodomo.

Jam antaŭ la fiksita horo, kelkaj kon-
gresanoj pretas ĉe la majeŝta, impona
Urbodomo, kaj admiras tiun artjuvelon
de mezepoka kulturo, ateston pri prapa-
traj bongusto kaj pacienco.

Iom post la 10.30 h., êe arta orgen-
ludado, liaj Skabenaj Moŝtoj Vermeulen
kaj Verhaest eniras la historian salonon,
en kiu nuntempe okazas la geedzaj sole-
noj.

(Daŭrigo p. 3)

RAPORTO
PRI LA JARKUNVENO

L.E.E.N.

(daŭrigo)
Kritiko pri la redaktado de « Neder-

landa Esperantisto ». S-ro W. Biittcher
(Leeuwarden) kritikas artikolon, ape-
rintan en « Nederlanda Esperantisto »,
kiu estis malagrabla por iu ne-membro
de nia asocio, kiu ne havis la okazon de-
fendi sin. S-ro Kalma respondas, ke la
koncerna artikolo ne estis atako kon
traŭ iu persono, cetere gi neniel estis
ofenda sed nur konstatis faktojn. Ni pe-
tis al niaj anoj, kaj ne al eksterstarantoj.
konigi sian opinion ; krome la de ni mal-
akceptita artikolo fakte ne estis respondo
sed propagando por alia asocio, kiu dis-
ponas mem pri organo por propagandaj
celoj. S-ro W. ter Braake (Haarlem)
demandas, ĉu la gazeto en sia nova for-
mo kontentigas ambaŭ kunlaborantajn
asociojn kaj ĉu ne estas eble aperigi kin
dusemajne. S-ro Baas respondas, ke res-
tas ankoraŭ diversaj malfacilaĵoj, kiujn
ni interkonsente kun la nova redaktoro,
kun kiu ni la tagon antaŭ la kongreso
parolis pri ĉi tiu temo, klopodas solvi
kiel eble bone. La nova aranĝo kaŭzos
jam konsiderindan deficiton ; ni do cer-
te ne povos eldoni gin dufoje en monato.
Ekzistas nur unu rimedo por efektivigi
tiun deziron, nome duobligi la membro-
nombron. Al s-ro L. Burger (Hago) ne
plaĉas la formato kaj por pruvi, ke la
formato ne taŭgas, Ii invitas la éeestan-
tojn fari iom da gimnastiko, sed mal-
graŭ  tio s-ro E. Nebbeling (Den Helder)
esprimas la opinion de la plimulto, kiu
preferas la nunan formaton.

Poste s-ro P. Moen, la éefdeleglto de
U.E.A. voélegas sian jarraporton, el
kiu montrigas, ke la fakto ke la aŭtori-
tatuloj pli kaj pli interesiĝas pri nia afe-
ro, ankoraŭ ne esprimlĝas en la mem-
bronombro. U.E.A. havas en Nederlan-
do 521 individuajn membrojn, inter kiuj
437 membro- abonantojn. Li denove ad-
monas resti fidela al U.E.A. La raporto
estas aprobata. Al demando de s-ro N.
Wolters ĉu la anoj restu fidelaj al U.E.A.
aŭ al L.E.E.N. se ili ne plu povas pagl
Ia kotizon por ambaŭ asocioj, la prezi-
danto respondas, ke liaopinie oni antaŭ
ĉio estu ano de la Ianda asocio.

Pritraktata estas propono de la éefes-
traro pri ano de par. 60 de nia re-
gularo. S-ro P. M. Mabesoone rimarki-
gas. ke éi-jare la kotizo por 1a dona-
cantoj estos nur g. 0.50 anstataŭ g. 0,55.
Car oni eble venontjare denove devos
ŝanĝi la paragrafon, la éefestraro pro-
ponas ne ŝanĝi la koncernan paragrafon
sed trastreki la duan alineon kaj élujare
denove fiksi la kotizon por la dona-
cantoj. La nuna kotizo (g. 0,50) do
validos nur ĝis la fino de la jaro 1949.

nropono estas akceptata.
Laŭ nropono de la éefestraro la lasta

alineo de par. 68 estas forstrekata kaj
en la unua alineo de par. 70 « Februari a
estas anstataŭigata per « Januari ».

Post la paŭzo s-ro d-ro W. J. A. Man-
ders prelegas pri la temo « La aliaj kaj
ni ». (La teksto de lia prelee•o aperis en
la lastai du numeroi de « Nederlanda kal
Flandra Esperantisto »).

Pritraktataj estas proponoj de sekcioj
Groningen kaj Leeuwarden koncerne
avent. likvidon de la libroservo de L.E.E.
N S-rol P. Hartman (Groningen) kaj
W. Btttcher (Leeuwarden) donas kel-
ka.in informoin kaj pledas nor formo de
l . libroservo. S-ro A. J. Kalma rimar-
kigas, ke likvido de la servo povos nur
malntlli al L E.E.N. kaj neniel rezultigos
vendadon de Esneranto-verkoj fare de la
libristoi. S-ro P. Hartman ŝatus, ke la
lernolihroi estu haveblaj en Ia librejoj.
por ke la lerneianoj povu mendi ilin
sed s -ro P. W. Baas rimarkigas, ke an-
kaŭ la.ŭ la nuna aranĝo Ia kursanoj po-
vas akiri la necesajn studlibroin. S-ro
E A. Burk (Amsterdam) nrecipe sam-
c,ninias kun sekcioj Gronineen kaj Leeu-
warden sed nrononas komisii al la éef-
estraro esplori la eblon trovi solvon
interkonsente kun la aliaj éefestraroi.
La nropono de. s-ro E A. Burk estas ak-
centata. Nur sekcioi Groningen kaj De-
venter voédonas kontraŭ.

Sekvas nrononoi 5 kaj 6 de sekcio
Utrecht. La éefestraro jam en « Neder-
landa Esperantisto » konsilis ne akcepti
tiujn proponojn. Utrecht ne deziras voé-

(Dafirigo p. 3)
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OBSERVOJ LA STUDANTO
MALNOVA SENTO.

Vizitis min mia res-
pektegata onklo. De-
post mia in f anago mi
ne plu vidis lin. Nur
de temp' al tempo pa-
rolis pri li mia patri-

^I i
 no. Si faris  tion .ĉiam

kun granda respekto,
kiel decas kiam oni
parolas pri bonstata

parenco, ie ',.umercantca en eksterlando.
Nuit, subite, :i aperis antaŭ nin. Dik-
ventra, nr.emf}da, •kun firmaj principoj,
aprioraj ideoj kaj pretaj konceptoj. Por
ne; veki lian suspekton mi lerte, kvazaŭ
pretere, kondukis nian konversacion al
mia preferata. temo...

« Esperanto ;l Vasta blago ! La ama-
so ne bezonas internacian kontakton. Gi
lasu tion al la elito. Por komerci kun ek-
sterlando ni havas niajn oficistojn, por
kontakti kun niaj diplomatoj la interpre-
tistojn kaj por turistoj niajn gvidistojn. ».

Mi komprenis ke mi devis bati lin
per liaj propraj armiloj : « Kara onklo,
ankaŭ mi •?nalesti.mas la progreson. An-
taŭ unu jarcento la amaso ne perdis sian
tempon sur la lernejaj benkoj, kaj por
skribi gi disponis siajn publikajn skri-
bisto jn ».

PIK.

DE JEUGDHERBERGGIDS 1949.
Fris van uiterlijk, handig samenge-

steld, nuttig voor trekkers, interessant
voor buitenstaanders, mooi en niet zel-
den humoristisch geïllustreerd is de nieu-
we gids van de Vlaamse Jeugdherberg-
centrale.

Wat ons bizonder verheugt : de ver-
klaring der tekens en de inlichtingen
voor buitenlandse trekkers niet alleen in
het Nederlands, Frans, Duits en Engels,
maar ook in het Esperanto.

Waarom echter is dit niet het geval
met de mooie Benelux -kaart die bij de
gids hoort ?

« Nouveaux Relais », orgaan van de
« Centrale \>;rallonne des Auberges de la
Jeunesse », de zusterorganisatie van de
J.H.C. publiceerde onlangs een oproep
voor het volgen van een Esperantocur-
sus door de C.W.A,J. georganiseerd.
Wanneer lezen we iets dergelijks in « De
Trekker » ?

OOK BIJ DE «NATUURVRIENDEN »
groeit de belangstelling voor Esperanto.
Na een reeks voorbereidende artikels
publiceert « Der Naturfreund » (Ziirich )
een Esperantocursus. Dit is niet alleen
het geval bij de Zwitserse Natuurvrien-
den. In nagenoeg alle Ianden waar die
toeristische organisatie bestaat, wordt
door haar aan Esperanto gedaan.

« ONGELOOFLIJK »
-- schrijft « De Vlaamse Linie » (Brus-
sel). - Men kan van elke drukbezochte
internationale bijeenkomst zeggen dat
zij vervelend en omslachtig is. Vele spre-
kers, de verschillende vertalingen en
taalmoeilijkheden, de grootste gemene
deler van toenadering en jargon, de uren-
lange conferenties en resoluties, korte
verplaatsingen onder Iawaai en rook ---

dit alles maakt van zulk een congres
een nachtmerrie... »

En zo wordt in vijf kolommen door
Mr A. Th. Mertens over de narigheden
van internationale bijeenkomsten ge-
weeklaagd. Maar over Esperanto rept hij
geen woord. Werkelijk : ongelooflijk !

EEN TALENWONDER.
« De Linie » (Amsterdam) verhaalt

van Kardinaal Mezzofanti die vloeiend
Italiaans, Spaans, 'Portugees, Frans,
Duits, Zweeds, Deens, Nederlands, En-
gels, Russisch, Pools, Boheems, Hon-
gaars, Albanees, Maltees, Latijn, Grieks,
Hebreeuws, Chinees, Ethiopisch, Amha-
risch, Hindostans, Walachijs en Bas-
kisch sprak. Naar uit de verzameling
zijner manuscripten blijkt, zou hij boven-
dien nog een verbluffend aantal andere
talen hebben bestudeerd die hij minder
beoefende : samen 115 !

Dit jaar zijn er juist honderd jaar
verlopen sinds zijn overlijden... Van hem
werd gezegd dat hij tegenover vreemde.
lingen wegens taalverschil maar zelden
in verlegenheid kwam ! Bij de studie van
hel. Chinees bracht zijn taalijver hem aan
de rand van het graf... Esperanto, als
tweede taal voor ieder, lijkt ons dan nog
verkieslijker.

Redakcia Sciigo
Kiel kutime aperos nur unu nu-

mero por julio kaj aŭgusto. Kom-
pense ni dissendos duoblan nume-
ron en decembro venonta !

Al ĉiuj,
agrablajn feriojn !

Hier volgt de uitwerking van de zin-
nen uit het vorige nummer :

1. Mi ne komprenas ke li ne hontas
(niet loontas sin ; men kan niet iemand
anders schamen. Dergelijke in het Ne-
derlands z.g. noodzakelijk wederkeren-
de werkes. zijn in Esperanto niet weder-
kerend) pri sia konduto. 2. Cu duono
(hier geen lidwoord gebruiken ; er wordt
geen bepaalde helft bedoeld maar ge-
woon « een tweede deel ») cie kvarono
egalas trionon de tri okonoj ? 3. Kiam
mia najbaro kaj lia (in het onderwerp
zelf mag sia niet gebruikt worden) ed-
zino iras promeni, ili ĉiufoje kunprenas
sian hundon. 4. Klopodu fariĝi bona es-
perantisto ( naames. deel v. h. gezegde,
dus zonder n !). 5. Estas multaj eraroj
erg tiu letero. 6. Se li antaŭe estus estin-
ta ŝparema (niet : estis li. estinta §pare-
nca ; hier is duidelijk sprake van een
voorwaarde) li nun ne estus malriĉa.
(wil men dan vertalen, dan is ti•uokaze
beter dan tiam, dat een tijd aangeeft en
dus eerder bij kian hoort dan hij se). 7.
Li revenis brunigita de (bruniĝinta pro)
la suno (bep. van gesteldheid, dus niet
brunifinte, dat betekent : dat hij bruin
geworden was). 8. La naĝado estas sa-
niga (niet sana !) sporto. 9. La neĝa blo-
vado malebligis al Ii daŭrigi sian voja-
ĝon. 10. Estas nun (ĉi foje) ne tiom da
kandidatoj kiom la antaŭan fojon.

Nog een enkele opmerking over de
homoniemen. In de heide laatste num-
mers hebben we alleen die homoniemen
opgenomen, die in de praktijk niet al-
leen beginners maar ook gevorderden
nog wel eens moeilijkheden opleveren.
In de nationale talen wemelt het van
dergelijke homoniemen maar in Espe-
ranto komen ze lang zoveel niet voor.
Zamenhof hield zoveel mogelijk vast aan
het principe : ieder woord één betekenis.
Dat deze regel niet streng doorgevoerd
kon worden ontdekt men al gauw, wan-
neer men « Plena Vortaro » raadpleegt.
Toch zijn de betekenissen van eenzelfde
woord in Esperanto vaak min of meer
verwant.

Uitwerking van de zinnen met « of » :
A. Oni ne povas doni al li problemon,

kiun li ne solvas. Ne estis domo, en kiu
ne estis frakasitaj fenestrovitroj. Ne
estis koncerto, kiun li ne ĉeestis.

B. Ne mankis multe ke ni ne trafis
la vagonaron (ke ni maltrafis la vago-
naron, ĉar maltrafi jam 'enhavas nean
sencon). Ne daŭris longe ke ili ne inter-
kverelis (ne daŭris longe kaj ili inter-
kverelis ). Ne mankis multe ke mi falis.

C. Ne mankis multe al tio ke nia boa-
t^ renversiĝis. Mi ne dubas pri tio ke
li morgaŭ venos. Ne estas dubo pri tio
ke li sukcesos.

D. Apenaŭ ni estis hejme kiam (kaj)
forta fulmotondro ekfuriozis (Laŭ ek-
zemploj de Zamenhof oni povas forlasi
kian aŭ kaj), Apenaŭ vidinte sian pa-
tron, la infano kuris al li. Apenaŭ la lo-
ĝantoj forlasis la brulantan domon, la
tegmento defalis. Apenaŭ la veturilo
transiris la relvojon, la vagonaro pre-
terrapidis.

E. Nia domo ne estas tiom malgranda,
ke ni ne povas loĝigi kelkajn gastojn.
La infanoj ne estas tiom malgrandaj ke
ili ne povas kompreni la perdon. Tiom
stulta li ne estas ke Ii ne povas kompreni
tion.

F. Mi ne scias pli bone ol ke mi pa-
gis. Li ne pensis alie (ion alian) ol ke
mi malsukcesis. ei tiu ludo ne povis
ne finiĝi per interbatado. Li neniam eh-
ras ne estante elegante vestita (sen tio
k^ li estas elegante vestita ; dum li ne
estas elegante vestita).

G. Neniam Ii renkontas min ne deman-
dante pri vi. lee ofte li venas en la
urbon ne vizitante nin. Li ne povas mo-
vi piedon dum alivestitaj policistoj ne
sekvas lin. Li neniam vizitas min ne
kunportante donacon por la infanoj.

Nieuwe opgaven :
Vertaal (let op de juiste schrijfwijze) :

gelatine - muskiet -- andijvie - ka-
meraad - dolfijn - palet --- platina ---
gondel - fazant - sering - planeet - -
feuilleton •--- perzik -- regiment -- hu-
zaar - accordeon - repeteren - ser-
geant - orkest - omelet - adjudant
- - germaan - marsepein - tailleur -
repareren - olifant -- baviaan -- kan-
selier - horizon - bonbon -- regiment.

Hieronder geven we ter vertaling de
zinnen, opgegeven voor het op 26 Mei j.l.
te Amsterdam en Groningen afgenomen
A-examen :

1. Die brief is niet door mij verzon-
den ; ik beantwoord hem dus niet.

2. De burgemeester en zijn echtgenote
waren bij de opening van de tentoon-
stelling aanwezig.

3. Hoe vindt u dat nieuwe boek ? Vol-
gens mijn smaak is het ei g vervelend.

4. Daar ik twijfelde, of hij betrouw-
baar was, weifelde ik of ik hem geld
zou geven.

5. Gisteren ontmoetten wij onze buur-
man met zijn beide kinderen ; het oud-

ste weigerde ons te groeten want het
schaamde zich.

6. Voor de oorlog waren in onze straat
vele huizen te huur ; nu zoeken vele
mensen vergeefs een woning.

7. Hij schijnt de ijverigste jongen van
de hele klas te zijn. Jan vertelde mij,
dat hij zijn polshorloge verloren had.

8. Nadat de secretaris de notulen voor-
gelezen had, vroegen enkele leden het
woord.

9. Tijdens hun reis door Zwitserland
bewonderden zij de bergen en de dalen.

10. Weten uw oom en tante, hoe laat
u aankomt of wilt u hen verrassen ?

11. De timmerman ging naar de bank
om de kassier geluk te wensen met zijn
succes.

12. Ondanks het slechte weer vertrok
het schip op tijd.

13. De regering deelde mee, dat de
belastingen vóór het volgende jaar ver-
laagd zouden worden.

14. Ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan van onze organisatie zal een
propagandablad verschijnen.

15. De meeste Esperanto-congressen
hebben plaats in het begin van Augus-
tus ; ik hoop, dat u uw studie zult voort-
zetten om aan een dergelijk congres te
kunnen deelnemen.

In liet volgende nummer, dat begin
September verschijnen zal, zullen we de-
ze opgave uitvoerig behandelen.

U zult, wanneer U de zinnen aan-
dachtig leest, al gauw tot de conclusie
komen, dat ze op cie van eerder in deze
rubriek gepubliceerde opgaven lijken als
twee druppels water.

Het aantal grammaticale voetangels
er, klemmen, dat in dergelijke zinnen ver-
borgen zit, is nu eenmaal beperkt en het
is daarom des te verwonderlijker, dat
verschillende inzenders steeds weer de-
zelfde fouten maken. We kunnen er
daarom niet genoeg op wijzen, hoe nut-
tig het is de gemaakte fouten aandach-
tig te bestuderen en na te gaan, waar
de fout schuilt en waarom of het anders
moet. Pas dan zal men in de toekomst
dezelfde fouten vermijden.

Geef de juiste vertaling van de vol-
gende woorden :

kanker -- pomp - tegel - loupe - •
punt - soort - fabel - volume - sa-
bel - streek --.. ark - bord - balein
- strik -- pool - letterpont - kwar-
taal - kano - tent -- sago - spin -
kritiek (bijv. n.w.) - kreupel - plank
-- kring - kamp - arbiter - kring -
beeld - koord -- slijm - perk -- com-
missie - kramp - tapijt - band -- lam.

Ter vertaling voor meergevorderden:
Door Amerikaanse bril.

Ieder, die een sociologische studie wil
maken van het verschil tussen de Ame-
rikaanse en de Nederlandse cultuur en
van de manier waarop een Amerikaan en
die waarop een Nederlander de dingen
bekijkt, kan het best beginnen met het
bestuderen van de pers. Want er is niets,
dat de verschillen tussen de twee vol-
ken zo helder doet uitkomen. Zo af en
toe slaan enige kenmerkende eigen-
schappen van de Nederlandse pers mij
met verbazing. Als ik daar nu iets over
vertel, dan hoop ik, dat men goed zal
begrijpen, dat ik er niet op uit ben, cri-
tiek te oefenen, maar dat ik, door mijn
reacties kenbaar te maken voleer het
proefkonijn wil zijn in een wetenschap-
pelijk onderzoek.

Wat mij voor alles treft, is de betrek-
kelijke zwakte van de Nederlandse pers
als factor in het openbare leven. In Ame
rika hebben we de bekende uitdrukking
« de macht van de pers » en dat is niet
alleen maar zo'n uitdrukking. Wanneer
een Nederlandse journalist wordt ver-
oordeeld, omdat hij geweigerd heeft zijn
inlichtingen-bron bekend te maken, dan
is die zaak gauw vergeten. In Amerika
zou de journalist-in-kwestie per se een
martelaar willen worden door het ge-
vang in te gaan.

De Amerikaanse krant gaat er prat op,
dat ze, als ze een stuk nieuws brengt,
elke vraag probeert te beantwoorden, die
de lezer omtrent de zaak in kwestie zou
kunnen stellen. De Nederlandse krant
laat de lezer onbevredigd ; soms worden
zelfs belangrijke details weggelaten. Het
heeft bijvoorbeeld een hele tijd geduurd,
eer ik gewend kon raken aan verhalen,
waarin iemand, die van een misdrijf werd
beschuldigd, slechts met zijn initialen
werd aangeduid. Een Amerikaanse krant
zou 's mans naam voluit geven, en bo-
vendien zijn leeftijd en eventueel de na-
men van alle bekende mensen, die fa-
milie van hem zijn of met wie hij veel
te maken heeft gehad.

Mijn onderwerp - de verschillen tus-
sen de Amerikaanse en de Nederlandse
pers -- is hiermee lang niet uitputtend
behandeld. Ik kom er nog wel eens op
terug. Laat ik vandaag volstaan met de
samenvattende indruk, dat de Ameri-
kaanse krant de lezer probeert te ver-
tellen wat hij weten wil, terwijl de Ne-
derlandse krant datgene opneemt, wat
de lezer volgens haar weten mag.

BIBLIOGRAFIO

LA GAJAJ EDZINOJ DE WINDSOR.
W. SHAKESPEARE. - tradukis

STEPHEN A. ANDREW. - 89 p. ; el-
don. « The Esperanto Publishing C° ; ha-
vebla ĉe F.E.I., Brussel : prezo 36 bfr.

Ni kvitancas per danko ĉi tiun bon-
kvalitan laboron, iom sendankan pro la
konataj altnivelaj nacilingvaj Shakes-
peare-tradukoj. La 11-a en Esperanto, la
nuna komedio (verdire burleskajo), kies
originalaj tekstoj krome estas tiom du-
baj, fakte malpli taŭgas, almenaŭ par-
te, por esti tr•adukataj.

Kvankam internacia lingvo esence es-
tu klara, ni tamen emas kredi ke eblus
iom fuŝi la lingvon de iuj roluloj, ekz.
laŭ la maniero de certaj sarnicleanoj ...

La tradukinto preterlasis la okazon an-
koraŭ plie spritigi sian verkon. Kial ne
esperantigi iarnaniere la nomojn de Shal-
low, Slender kaj Quickly ? En la kazo
de Brook oni tuj havus vortludan sen-
con (p. 37). Kial uzi la laman « adul-
tulinedzo », kiam ni disponas pri « ko-
kri, koko » ?

Ni ne tro insistos ekz. pri iuj prepo-
ziciaj misuzoj, pri « ku.nkolekto » (p.
48.61) ; reformi (forigi, p. 19) ; ĉar•mol
(sorélloj, p. 35), sed miras pri la tradu-
ko de « luces » (p. 11). Ni pensas, ke
temas pri « ezokoj » (esox lŭclus). Se
jes, la miskompreno « ezokoj-pedikoj »
pli ol « salmoj-pedikoj » akcepteblus. Ni
aparte mencias la afablan tradukon de
. flandra drinkulo» (Falstaff) per la so-
la lasta vorto (p. 27) sed tamen ne kon-
sentas pri la principo lasi ĉiujn malde-
likatajn esprimojn netradukitaj. Tradu-
ko de gravaj verkoj ne estu laŭplaĉa
aranĝo. Sed ni ripetu, ĉi tiu transigo en
Esperanton estas neordinare bonkvalita
kaj la dialogoj ege naturaj kaj preskaŭ
ĉiam tuj kompreneblaj.

TYN.

TIBF.TO, la lando de la La.mao-Pas-
troj, trad. J. Derckx, filmstrio 158/17.
eld. Esperanto-Film-Grupo, Bergen-op-
Zoom (Ned.) 1949, 42 p. Ce F.E.I. b.fr'
114.

Tre interesa libreto pri misteraj lan-
do kaj homoj. Teksto korekta. Nepre ha-
vinda por igi la klubajn kaj aliajn ves-
perojn logaj kaj lernigaj.

JARLIBRO DE LA UNIVERSALA
ESPERANTO-ASOCIO 1949. Unua Par-
to. 244 p. Neaĉetebla, ricevebla nur de
individuaj tnem.broj de U.E.A. /Flan-
draj esperantistoj turnu sin al D-re Fr.
Couwenberg, Koning•innelaan. 14, Rlan-
kenberge).

Tutmonda Adresaro, Jarlibro de S.A.T.,
Kalendaro de U.L., Jarlibro de U.E.A...
El la enhavo de la lastcitita ni notis ke
la Asocio nun havas 17.707 membrojn
kaj 2224 delegitojn en 58 landoj.

En la listo de la Esperanto-Eldonejoj
ni vane serĉis la nomon de Flandra Es-
peranto-Instituto. En la listo de Esperan-
tistaj Landaj Asocioj ne estas mencio pri
Germana Esperanto -Asocio...

La tuta listo de delegitoj en Belgujo
ampleksas tri paĝojn de la poŝtformata
libro ! Nur malmultegaj nomoj de ko-
nataj Flandraj esperantistoj estas sur
tiuj tri paĝoj. La rilatoj U.E.A..Fl.L.E.
evidente ne jam estas tute enordaj.

Eco.

FAKTOJ PRI DANLANDO. Interna -
cia serio de « Kiu-Kio-Kie ».

Verkis danlingve : cand. polit. H. Lar-
sen, cand. jur. Bo Bramsen kaj Finn
Rosetzsky, H. D. Tradukis : Poul Thor-
sen kaj H. V. Rasmussen. Eldonis : Po-
litikens Forlag, Kopenhago, 1948.

Bros. ; 64 p. ; 12 x 17 ; prezo :
Kelkaj mallongaj artikoloj, kunigan-

taj la esencajn trajtojn de la vivkondi-
ĉoj de la dana popolo.

Post historio en nuksoŝelo (eble tro
konciza por esti klara), la libreto skizas
la rilatojn kun la Feroaj Insuloj kaj
Grenlando. ĉi .pritraktas la diversajn
branĉojn de la dana ekonomio (terkul-
turo, fiŝkaptado, trafiko, industrio, k.t .

p.), informas pri la spirita vivo (eduka-
do, eklezio), pri loka kaj regna adminis-
trado (justico, impostoj, sociala helpo).

Fine, « Kiu estas kiu » atentigas pri
trideko da elstaraj lanoj, kiuj sur di-
versaj kampoj famigis sian patrolandon.

Trafe elektitaj statistikoj ĝisdataj,  kli-
5oj, desegnoj kaj kartoj helpas tujan
komprenon kaj ĝustan taksadon.

Lingvo bona. Preso klara, malgraŭ la
malgranda litertipo.

Tre rekomendinda al kiu deziras en
minimuma tempo akiri konvenan ĝene
ralan ideon pri Danlando.

Fr. C.

Uitwerkingen van Vlaamse cursisten
vóór 1 Augustus aan V.E.B. (Studanto),
postbus 342, Brussel ; voor Nederland-
se cursisten aan A. J. Kalma, Stadionka-
de 6, Amsterdam.

Mogen we de inzenders nog een vrien-
delijk verzoeken, zich aan de opgegeven
data te houden ? Prettige vacantie !
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RAPORTO PRI LA JARKUNVENO
LEEN

(daŭrigo)

donadon kaj nuligas la proponojn,
Detala raporto pri la U.E.A.-kongreso

en Malmd jam aperis sur paĝo 103 de
« Esperanto ». S-ro P. W. Baas aldonas
kelkajn informojn pri la nuna malfacila
stato de U.E.A. kaj rekomendas la adop-
tan sistemon, por tlamaniere ebligi all•
gon al personoj en landoj kie la financaj
malfacilajoj malhelpas kotizpagon.

Koncerne la raporton pri la agado de
la oficejo « Esperanto ĉe la Instruado »,
aperintan jam antaŭ la kongreso en «Ne
derlanda Esperantisto», neniu deziras
la parolon.

S-ro P. Korte klarigas la raporton de
la komisiono por la junularproblemo. Laŭ
Ii, la manko de kompetentaj instruistoj
grave malhelpas efikan propagandon por
Esperanto inter la junuloj. Antaŭ ĉio do
necesas propagandi en instruistaj ron-
doj kaj klopodi pri enkonduko de Es-
peranto en la seminarioj. Jam antaŭ la
kursofino oni starigu memstarajn junu-
largrupojn prefere sub gvidado de L.E.
E.N.-anoj. Li skizos Ia taskon de tiaj
grupoj, kiuj povos kunlabori en speciala
junularorganizo (T.J.O.). La lokaj sek-
cioj de L.E.E.N. regule kontaktu kun la
junulargrupoj kaj prizorgu la propagan-
don por L.E.E.N. S-ro J. W. Baas mal-
longe konigas Ia opinion de la ĉefestra-
ro kaj voĉlegas rezolucion, kiu tekstas
jene : La ĝenerala jarkunveno, a.ŭdinte
la raporton de sia junularkomis•iono kaj
lia klarigojn. de la ĉefestraro, esprimas
sian bedaŭron pri la dissplifiĝo de
la E-movado, .same internacia kiel
nacia. 4i esprimas sian esperon eviti
i( neceson, starigi propran L.E.E.N.-ju-
nu.larmovadon kaj komisias la ĉefestra-
ron, strebi al interkonsento kun la ne-
derlanda teritorio de T.J.O. Prefere la
lasta fariĝit ia fako de L.E.E.ÏT., tamen
konservante m.enr .starecon koncerne in-
ternacian kontakton, propran estraron,
bugeton kaj internan organizon. Nepra
kondiĉo por kunlaboro la jarkunveno
konsideras malaltigon de la limago de la
nederlanda teritorio de T.J.O. ĝis 25 ja-
roj kaj ĝian plialtigon por L.E.E.N. ĝis
t 3 jaroj. Transira paragra f o estus re-
daktata por gejunuloj inter 18 kaj 25
jaroj. Tuj post akcepto de ĉi.-lasta kondi-
ĉo ambaŭ partioj reciproke delegu re-
prezentanton al la ĉefestrarkunvenoj. »
La rezolucio estas akceptata. Sekcioj
Merkurio (Rotterdam) kaj Zeist ne voĉ-
donas. S-ro W. Bdttcher ankoraŭ rimar-
kigas, ke kvankam li ne estas kontraŭ
la rezolucio, li preferus, ke oni solvu la
problemon internacie. Propono de s-ro
N. Wolters, fiksi limdaton antaŭ kiu
T.J.O. scilgu sian opinion, estas malak-
ceptata.

Sekvas la elekto de ĉefestraranoj. Car
neniu uzis la rajton proponi aliajn kan-
didatojn, la gisnunaj ĉefestraranoj estas
reelektitaj.

La jarkunveno decidas, ke la kontro-
lantoj de la asocia kaso por la jaro 1950
estu nomataj de sekcio Haarlem kaj la
kontrolantoj de la biblioteko kaj gia ad-
ministracio de sekcio Utrecht. S-ro W.
ter Braake demandas, ĉu ne eblas ko-
misii la kontrolon de la asocia kaso al
profesiulo. S-ro P. M. Mabesoone re-
spondas, ke tia kontrolo kaŭzus multajn
elspezojn. Oni aprobas daŭrigi la kon-
troladon laŭ la gisnuna sistemo.

Sekcio Groningen proponas okazigi la
kongreson en 1950 en Groningen. La
ĉefestraro certe konsilus tuj akcepti la
proponon de Groningen, se estus certe,
ke F.L.E. venontjare ne kongresos en
Groningen. Pro tio gi proponas, provi-
zore akcepti la proponon de Groningen.
S- ro W. Báttcher ankoraŭ demandas, ĉu
oni ne povos aranĝi komunan kongreson
kune kun F.L.E. La ĉefestraro ne estas
kontraŭ sed ne povas doni tujan respon-
don ; gi devus antaŭe priparoli tiun afe-
ron kun la ĉefestraro de F.L.E.

Sekvas la libera diskutado. S-ro P.
Korte atentigas la membrojn pri la nord_
nederlanda kunveno okazonta fine de
junio en Veendam kaj s-ro C. B. Zonder-
van faras kelkajn komunikojn pri « ver-
da dimanĉo » en Deventer. S-ro L. Bur-
ger rememorigas pri la marferma paro -

lado de s-ro P. W. Baas en kiu ĉi tiu i.a.
esprimis la deziron al pli intima kunla-
boro kun la aliaj landaj asocioj. Li pro-
ponas la jenan rezolucion : « La XVI-a
jarkunveno de L.E.E.N., aŭdinte la  opi-
nion de la ĉefestraro ke pli efikaj laboro
kaj propagando por la efektivi.ĝo de nia
idealo nepre necesigas kuniĝadon de ĉies
fortoj kaj kapabloj, komisias al la ĉefes-
traro esplori la. eblon je kunfandiĝo de
l;x diverstendencaj Esperantista j u.nuiĝo j
en nia lando, eventuale ankaŭ en najba-

raj landoj, aŭ, se tiu celo evidentigos ne-
plenumebla, almenaŭ je pli racia kunla-
boro inter tiuj unuigoj. » La rezolucio
estas akceptata. S-ro H. Bakker propo-
nas sendi saluton al s-ro S. S. de Jong,
la gvidanto de nia skriba A-kurso. Ak-
ceptata. Poste li faras kelkajn komuni-
kojn pri la karavanvojaĝo al Bourne-
mouth. S-•ro W. ter Braake petas infor-
mojn pri la grandeco de la sumo, kiun
la antaŭa gvidanto de la libroservo, s-ro
J. Ruiter, siatempe defraŭdis. S-ro P. M.
Mabesoone respondas, ke la tuto sumiĝas
proksimume g. 1700,—. S-ro E. Nebbe-
lIng (Den Helder) demandas, kial la ko-
tizoj ne estas fiksitaj en la regularo. La
ĉefestraro intence ne faras tion, por eviti
eventualajn 5anĝojn. En la fino de la ja-
ro la ĉefestraro povas proponi ŝanĝon,
kiun la venonta jarkunveno devos aprobi
Se la ĉefestraro ne proponas ŝanĝon de
la kotizoj, ili restos la samaj ; cetere
jam okaze de la kontrakto kun F1.L.E.
la ĉefestraro aludis sian intencon, ne
proponi plialtigon de la kotizoj. S-r•o
H. Arends (Arnhem) petas informojn
pri la eblo eldoni detalan vortaron, pli
ampleksan ol tiu de Schidlof. S- ro A.
Kalma respondas, ke post nelonge ver-
ŝajne aperos komuniko en la Esperanta
gazetaro pri la plano eldoni tian vor-
taron. Krome s-ro Arends ŝatus ke ape-
ru stenografa raporto pri la jarkunveno.
S-ro Kalma respondas, ke la limigita
spaco en la gazeto tamen malebligos
aperigon de tiom detala raporto.

Proksimume je la 4-a horo s-ro P. W.
Baas fermas la kunvenon.

RAPORTO PRI LA
U.E.A.-KUNVENO EN HAARLEM

Kvankam multaj delegitoj partoprenis
la kongreson, nur 12 el ili ĉeestis la kun-
venon. S-ro P. Moen, la ĉefdelegito, bon-
venigis ilin kaj komunikis, ke li ĉiujare
sendos al la delegitoj liston pri la in-
dividuaj membroj en iliaj distriktoj, por
plirapidigi la enkasigon de la kotizoj.
S- ro H. Bakker donas kelkajn informojn
pri la tragedio de la stacïdomŝildoj, kiujn
n'. gis nun rajtis pendigi senpage. La .

reklamservo, kiu nun prizorgas tiajn
aferojn kaj rigardas niajn aildojn rekla-
mo. postulas lupagon, kiu estas terure al-
ta. Tial li estis devigataj forpreni la ŝil-
dojn. S-ro P. Moen klopodos akiri per-
meson pendigi ilin sur la benzino-pump-
stacioj de « Texaco ».

Fine estas pridiskutata la deman-
do, ĉu delegitoj kaj fakdelegitoj en tre
malgrandaj lokoj havas sencon por U.E.
A. kaj la movado. La plimulto opinias
ke el propaganda vidpunkto oni devos
respondi tiun demandon jese, eĉ se tiaj
delegitoj neniam bezonos respondi al in-
formpetoj. Post interŝanĝo de spertoj
s-ro P. Moen fermas la kunvenon.

EXAMEN -UITSLAGEN
Amsterdam, 26-5'-49.
Aangemeld voor examen B: 5 candida-

ten, opgekomen 5, geslaagd 2 : mej. J.
W. Dijkstra te Heemstede en de heer
J. Londo te Haarlem.

Aangemeld voor examen A: 42 candi-
daten, opgekomen 41, geslaagd 27 : de
dames A. Heijblok-Bakker, J. E. Mar-
jot, M. A. Sterk-Frielink en G. L. J.
Stroomer te Alkmaar, A. E. Cevat, A. F.
Schuff-de Haan en E. E. G. v. d. Sloot-
Molman te Amsterdam, F. Huttinga te
Beverwijk, A. Kaagman te Edam, J. v. d.
Jagt-Grohist te Hilversum, H. C. Sille-
vis-Kool te Halfweg, C. H. Aafjes-Bruyn
en H. Woudt-Vijver te Wermerveer en de
heren Chr. A. N. Raassen en J. Slikker
te Alkmaar, E. Larkens, C. A. ten Sel-
dam en F. R. de Wit te Amsterdam, J.
v. Achteren te Beverwijk, F. Blokland
t, Eindhoven, H. Wernik te Haarlem,
J. J. v. Meningen en A. Put te Hilver-
sum, R. M. de Kogel te Maartensdijk,
W. J. C. Post te Wormerveer en J. Hooft
en L. Driesten te Zaandam.

Groningen, 26-5-'49.
Aangemeld voor examen B : 1 candi-

daat, opgekomen 1. geslaagd 1 : de heer
K v. cl. Wal te Hoogezand.

Aangemeld voor examen A: 26 candi-
daten, opgekomen 25, geslaagd 15 : de
dames W. A. Dijkema, H. Kiers en W.
A Wessels-Jansen te Groningen, K.
Bloemsma-Jongsma, M. v. Leeuwen en
B. Paul-Stuit te Leeuwarden, E. v. d.
Schaaf te Nietap (Leek) en H. Roek te
Nieuw-Roden en de heren J. J. Enuma,
R. Korten, D. Wening en J. M. We-
ning te Groningen, T. Staal te Hooge-
zand, J. Kraai te Sappemeer en J. Bos
tn Veendam.

Kongresraporto
FI.L.E.

(daŭrigo)
Nome de la Urbestraro, S-ro Verm. eu-

len salutas kaj bonvenigas la kongreson
inter la muroj de la fama batalema Gen-
to, kiu kompreneme taksas nian streba-
don. Li diras i.a. : « Multaj organizajoj
defendas iun belan idealon, sed via idea-
lo, via plano estas pli larĝa, pli generala,
ĉar ĝi celas plej alte : pere de la dis-
vastigo de la helplingvo Esperanto esti-
gi komprenemon inter la plej diversaj
popoloj kaj tiel finfine atingi mondpa-
con. Cu povas ekzisti pli alta celo ? Ja,
la tuta mondo sopiregas pri Paco. Sed
por servi tian idealon, oni bezonas ku-
r•aĝon, aŭdacon, precipe kredon. Ci tiu
kredo estas la via ; gi helpu vin realigi
tiun verkon de internacia helpacïo. » Kaj
S• ro Vernaeulen, kiu tre simpatias nian
movadon, finas esperantlingve. La or-
geno aŭdigas nian nacian hirhnon : ĉiuj
plenrespekte silentas kaj meditas...

La loka Prezidanto flue kaj trafe re-
spondas. Li diras i.a.: « Ni estas homoj
kiaj la ceteraj, kun ĉiutagaj zorgoj, kun
mankoj, sed kun kelkaj pli altaj aspiroj.
Ni estas eltenpovaj kaj persistemaj, ne
ligitaj al naciaj normoj. Esperanto estas
por ni la « Sezamo, apertiĝu ! » , kiu mal-
fermas la pordegon al la trezoro nomita
Mondpaco. — Obstine celu kapti la lu-
non kaj vi eble kolektos stelojn. Sed,
se la suno egalas mondpacon, tiam Es-
peranto nepre estas planedo apartenan-
ta al ĝia sistemo, » kaj S-ro Mortelnrans
finas, disponigante al la urbo Ia senpa-
gajn servojn de la Genta esperantistaro,
petante eniron en lernejojn, bibliotekojn,
kaj certigante la efektivigon de la in-
tegra internacionalismo. Kaj denove la
orgeno aŭdiĝas... Ci-foje, la urba kanto
<c Klokke Roeland » pensigas pri la riĉa
paseo de la nuna kongresurho.

Post komuna fotografado ĉe la ŝtupa-
ro de la Urba Teatro, la Kongreso jar-
kunsidas en la paroladejo de la Urba Bi-
blioteko.

S-ro F. Roo a, vicprezidanto de FI.L.E.
malfermas la kunvenon, dankante ĉiujn
kiuj iel kontribuis en la Kongreso.

Sekvas la rezultoj de la Varbkonkurso:
La sekcia premio ĉi-jare gajnis Meche-

len. (312 poentoj) kiam Brugge sekvis
dualoke kaj Gent triavice.

-- La unua individua premio (senpa-
ga restado kaj vojaĝo al Kerk-Avezaath,
plene meritis nian energian reprezentan-
ton en Rumbeke, S.ron Van Le•uven, var-
binte 135 amikon kaj 7 membrojn.

Duavice, nia sekretario, varbinte 10
membrojn kaj 20 amikojn.

— Triavice, F-ino Roose M. L. (Brug-
ge), 58 poentoj : 8 membroj kaj 18 ami-
koj).

La kompleta listo aperos en speciala
Bulteno.
La. financan raporton voĉlegas la liga
kasisto S-ro De Keyrcr, kaj la ĝeneralan

34-a Universala Kongreso de
Esperanto

Bournemouth, 6-13.8.49
Jam aperis la Kongreslibro kun la

kutimaj informoj kaj dokumentoj. En
gi krome trovigas kompletigota listo de
kongresanoj :ĝis nun 1376.

Jen skizo de la ĉefaj ĝeneralaj pro-
grameroj :

Sabate, 6-8 : 20.00 h. Interkonatiĝa
vespero.

Dimanĉe, 7-8 : 10.00 h. solena malfer-
mi ; 12.15 h. oficiala foto.

Lande, 8-8 : 10.00 h. I-a laborkunsido;
14.30 h. Somera Universitato -prelegoj
de Prof. D-ro Waringhien. kaj Prof. Gu-
ĝev. 20.00 h. Varietea vespero ; Som.
Univ. (D-ro Lapenna kaj E. L. Johnson).

Marde, 9-8 : 10.00 h. dua laborkunsido.
20.00 h. Varietea vespero ; Som. Univ.
(D-ro Duncan kaj D-ro Szak).

Merkrede. 10.8 : 10.00 h. Som. Univ.
(Prof. Collinson kaj R. Sakowizc) ; 20.00
h. Varietea vespero ; som. Univ. (R. Ros -

setti kaj P. Neergaard).
Jaŭde, 11-8 : ekskursoj (Insulo Wight;

Poole, Nova Arbaro, Southampton, Sa-
libury kaj Stonehenge) ; 20.00 : Kongre-
sa balo.

Vendrede, 12-8 : 10.00, tria laborkun-
sido.

20.00, Granda Koncerto.
Sabate : 10.00 h. Ferma Kunsido.
Adreso : 34-a U.K. de Esperanto, He-

ronsgate, Rickmansworth, Herts. Anglu-
jo.

Kongresejo : Urbodomo de Bourne-
rriouth.

H. VINCKERS t
La 27-an de majo mortis 33-jara

post mallonga inalsano s-ro FI.
Vinckers el Hoogezand. kiu dum
kelkaj jaroj estis kasisto de nia
tiea sekcio « La Paca Batalo » kaj
ĉiam. fervora batalanto por nia leo-
rado. Lia morto signifas gravan ba-
ton por « La Paca Batalo ». Ni kore
kondolencas lian edzinon.

raporton (vidu la junian n-ron), la liga
sekretario, S-ro Maertens.

S-ro Mortelmans (Gent) petis klari-
gojn pri la nomigo de L.P.M. De Maner
kaj samtempe instigas, subtenita en tiu
per sekcioj Blankenberge kaj Oostende,
ke Pik restu pli sur neŭtrala Esperanto-
tereno La sekretario donis la necesajn
informojn pri la nomigo, kaj la redakto-
ro de F.E. transdonos la ĝeneralan de-
ziron al Pik.

S-ro D-ro Couwenberg, vicprezidanto
de FI.L.E. kaj vicĉefdelegito de U.E.A.
por Belgujo, trankvile kaj koncize ski-
zas la faktojn kiuj antaŭis la akcepton
de FI.L.E. kiel plenrajta nacia organi-
zaĵo ĉe TT.E.A. LI emfaze instigas ĉiujn
membrojn de FI.L.E. fariĝi individuaj
membroj de U.E.A. « Cis nun la flandroj
ne sufiĉe konscias la internacian mo-
vadon ; ili estas tro enlandaj, tro junaj
sur la internacia kampo »... Ver•djupuli-
noj kolektas nomojn kaj monon. Cu ne
forĝi la feron, dum ĝ1 varmegas ?

La vicprezidanto S-ro Roose fermas la
jarkunvenon kaj post kelkaj minutoj zu-
mas esperanta babilado en la restora-
cio de « Middenstand ».

Posttagmeze, varmaj sunradioj estis
ĵetitaj sur la promenantojn kiuj disiris
al du diversaj celoj : la Grafo kastelo
kaj la abatejo de S. Bavo. La plej grand
parto de la kongresanoj vizitis la intere-
san mezepokan fortikaĵon, kaj nur de-
kope estis la amantoj de silento kaj tran-
kvllo. Ambaŭ vizitoj plene kontentigis,
kaj ni dankas tiujn aranĝojn al la pre-
teco de la Genta Turisma servo, kiu eĉ
disponigis plej kapablajn gvidantojn.

Je la 17.30 h., la U.E.A. anoj kunsi-
dis en la ejo « Middenstand » por pri -
paroli la eblojn de disvastigo.

La ligestraro kunvenis de la 18,30 h.
ĝis la 19.30 h. fakte nur por konkludi ke
nova estrarkunveno estas ege kunvoken-
da. Cl okazos la 3-an de Julio, matene.

La varieca vespero, prizorgita de la
Brua sekcio tre similas la antaŭajn.
Tamen, ĉiuj partoprenintoj meritas niajn
gratulojn, ne malplej la juna akordionis-
tino, F-lno Debrabandere.

LUNDE :
Vere, la. L.K.K. mendis belan veteron :

frumatene ni jam devige ellitiĝis pro
la karesaj sunradioj. Bedaŭrinde, kelkaj
gekongresanoj jam forveturls hejmen,
inter alie multaj gebruĝanoj. Tamen
gvidita de F-ino Terrijn sufiĉe multnom-
bra grupo promenis al la bierfarejo, ki-
am nur malgranda areto iretrs al la ler-
neja-muzeo. Rimarkinda estas ke la ne-
derlanda delegito, S-ro Mabesoone, flan-
kita de la filo, sin §ovis inter la vicoj de
la bierŝatantoj. Tre klare, oficisto de
Meiresonne klarigis la tutan evoluon de
Ia fabrikado, antaŭ la eniro de la fabri-
kejo. La vizito daŭris preskaŭ du ho-
rojn kaj kelkaj laboristoj funkciigis spe-
ciale por la kongresanoj maŝinojn. Ni ĉiuj
kompreneble lacis pro la marŝado, grim-
pado kaj pro la multaj novaj impresoj. Ni
do estis invititaj al la gastejo de la bier-
fabriko ,kie oni regalis nin per grandaj
kaj multaj glasoj da biero. La nederlan-
danoj tiamaniere kunestis ĉe vere flan-
dra amika rondo. Kaj, ili atestis tion, ĝi
neforgeseble impresis.

La vizito en la lerneja muzeo, estis
certe ankaŭ interesa ; posttagmeze la
kongresanoj rondvagis tra la plej mal-
nova parto de Gent.

LA ADIAŬO :
S-ro Mortelmans, nome de la genta

kongreskomitato, unue dankis la ge-
partoprenantojn kaj poste la Bruan
sekcion por gia tre bona prezentado,
kiu estis granda sukceso. Sekvis kelkaj
personaj konsideroj. La L.K.K. Prezidan-
to opiniis ke oni devus pli labori por
Esperanto, precipe dum Ia jarkunveno.
La Nederlandanoj povus ankaŭ kunla-
bori aŭ interŝanĝl ideojn

Pri la kongreso-aranĝoj, S-ro Mor-
telmans supozis ke estis 2 kategorioj da
hejmenirantoj : a) tiuj kiuj estas kon-
tentaj, kaj b) la nekontentuloj.

Al la unuaj li diris ke, malgraŭ la
fakto ke sekcio Gent estas malmultnom-
bra. kaj relative juna grupo, ĝi tamen
akiris belan rezultaton. La nekontentu-
loj ne forgesu ke la grupo estas mal-
multnombra, juna.

S. ro Mabesoone dankis fraŭlinon Ter-
ryn kiu tre bone aranĝis la restadon por
la Nederlandanoj. Li komparis la flan-
drajn kaj la Nederlandanajn kongresojn
kaj rimarkigis ke Nederlanda kongreso
estas laborkunveno kaj la flandra, fest-
kunveno. Tamen la kongreso tre plaĉis
al li kaj 11 multe lernis.

En la nomo de la aliaj Nederlanda-
noj, li dankis la Flandrojn kaj speciale
F-inon Terryn. Li esprimis la deziron ke
li ankoraŭ povu partopreni aliajn kon-
gresojn kaj revidi nin ĉiujn en Gronin-
gen, proksiman jaron. Por fini la anaro
kantis « Klokke Roeland » kaj « La Es-
pero ».

VIVU I,A 15-an en OOSTENDE.
Ceestinto.

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. « LA ESTONTO ESTAS NIA »
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr. A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, Tel. 96160.
Penningen.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postr. 34563.
Boekendienst : H. A. Appel, Z.O.singel 5, Bergen op Zoom, postrek. 76915.
Bibliotheek : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst : H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Schr. cursus v, gevorderden, examen B: H.A.Appel, Z.O.-singel 5. Bergen op Zoom.
A1g.Ned.Esp.Examen-comm.: Mej.H.M.Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Cefdel. U.E.A. : P. Moen, Schaarbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.
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Niaj Esperanto-Enigmoj
kun premioj

Akiris premion post n-roj 63-64 : S-ro
P. H. Mooij, Vorst-Brussel, (106 p) kaj
por LEEN, S-ro Veldhuyzen el Delft.

SOLVOJ.
65. posedi ; tenilo ; sklavo ; remaéi ;

vintro ; trempi ; alvoko ; tubero ; ster-
ko ; teksto ; sanigi ; sterni ; streki ; or-
geno ; ventro ; strofo ; sukero ; anonci ;
streĉi ; vagono. Silento estas konsento.

66. Ne venas mont' al monto, sed homo
homon renkontas (438). Kiam kato pro-
menas, la musoj festenas (753 ). Forĝu
feron dum gi estas varmega (525). Vi
sekrete vorton diros, ĝi tra 1' tuta mon-
do iros (678). Kaldrono ridas pri poto
kaj mem estas kota (514).

N-ro 67 : KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 2. gi veturas, tamen ne

havas radojn ; en ĝi oni prezentas spek-
taklon (R). 3. veturilo (R). 4. montrejo
en foiro (R) ; ne cedi al (R). 6. pseŭ-
donimo de Esperanto-verkisto (du vor-
toj). 7. nombro ; konjunkcio. 8. interkon-
sento post reciprokaj cedoj (R)  . 9. kur-
ba tenilo (R). 10. plaĉa per komplezo
(R) ; vojaĝantojĝin uzas (R).bliah4   5 6 7 8 9 10 11

■•_ ■^

_WPEnDIFIarinnue
zo11.maa

Vert kale. 1. Titolo de verko de la aŭ-
toro sub horizontale 6 (R) ; kuirilo (R).
2. kaŭzi al iu malagrablan senton pro
kiu li sentas la bezonon sin grati (R). 3.
universala kuracilo (R) ; respekte ofer-
prezenti (R). 4. tion oni faras por ataki
aŭ defendi (R). 5. esprimi sian opinion
pri elekto (R) ; tuŝeti por koni (R). 6.
oni hejtas per ĝi (R). 7. linieto ; molusko
(R). 8. gi estas farita el sukerkano (R).
9. substantivo el la titolo de verko de la
aŭtoro sub horiz. 6 (R) ; prezenti al
si en la spirito (R). 10. preflkso. 11.
eligi akran malagrablan sonon (R) ;
meritanta (R).

N-ro 68 : Krucvortenigino
(Krado kiel n-ro 67).

Horizontale. 2. prepari sekretan ruzan
kombinajon por malutili iun (R) ; flore-
to. 3. malo de vira. 4. sanigi (R) ; kon-
cerni (R). 6. li estas pastro (R). 7. pre-
pozicio ; prepozicio. 8. lin trafis la sa-
ma malbonSanco kiel nin (R). 9. lud-
karto. 10. semo en pomo (R) ; kaŭzi vo-
memon.

Vertikale. 1. prezentanta grandan eblon
de malsukceso ; fari. 2. kompari kun pe-
zilo (R). 3. jesa ; kalizi malagrablan sen-
ton ĉe la dentoj (R). 4. antaŭenigi ka-
noton (R). 5. operacio per nombroj ; ni
bezonas ĝin por vivi (R). 6. senorda kon-
fuzo (R). 7. grandare ; eligi bruon dor-
mante(R.). 8. ne plu deziranta manĝi (R).
9. tro Indulgi ies kapricojn (R) ; procen-
tego (R). 10. ĝI estas trovebla ée la fer-
vojo (R) • 11. speco de trabo ; gí produk-
tas elektron (R).

Sendu la solvojn antaŭ la 1-8-1949 :
Flandra. Ligo al Postbus 342, (Enigmoj),
Brussel ; kaj la nederlandanoj al S-ro
Tennissen, Legmeerstr. 37. A. 1., Amster-
dam-West.

Esperanto en Wetenschap
Op 27 Mei werd in Den Haag in het

gebouw van de Octrooiraad een bespre-
king gehouden betreffende de toepassing
van Esperanto voor publicatie en do-
cumentatie. Het woord werd o.a. gevoerd
door de heren J. Th. Kummer, drs. G.F.
Mallink en prof. ir. E.J.F. Thierens. De
Heer Mallink vestigde o.a. de aandacht
op het feit, dat er reeds een tendens be-
staat, die zich verzet tegen veelvuldig
gebruik van het Engels bij de documen-
tatie - Wat de referaatdiensten betreft,
zal men er op moeten wijzen dat de toe-
passing van het Engels niet efficient is.
Een belangrijke mogelijkheid ligt in het
opnemen van resumés in Esperanto. Wan-
neer belangrijke tijdschriften hierin voor_
gaan, zullen andere spoedig volgen. Be-
sloten wordt, dat de heer Kummer een
artikel zal schrijven voor het orgaan van
F.I.D. en dat de heer dr. Nijveld namens
A.N.S.E. een schrijven zal richten aan het
U.N.E.S.C.O., congres te Parijs - waar
de samenwerking van de referaatdien-
sten zal worden behandeld. Prof. Th.ie-
rens, die zich tot nu toe weinig met Es-
peranto had beziggehouden, voelde veel
voor toepassing, ook bij de redactie van
woordenlijsten op technisch gebied.

Wereldnieuws
BELGIE. In het « Krekelblad », half-

maandelijks jeugdblad van de gemeente-
scholen van Koekelberg en Jette (Brus-
sel ), verschijnt een geïllustreerde Espe-
ranto-rubriek. In « Ontwaken », het
maandblad van de Koninklijke Athenea
te Brussel, Etterheek, Koekelberg, La-
ken en Molenbeek, vinden we vrijwel
geregeld bijdragen over Esperanto. Ook
« De Verkenner », jeugdblad van het
Vlaams Verbond der Katholieke Scouts,
publiceert een Esperanto-Kroniek. In
« Kroniek », het maandelijks orgaan van
de Vereniging van het Stadspersoneel
van Antwerpen (Stabuco) vonden we
prachtige bijdragen over Esperanto.

Plaatselijk Nieuws
Studenta Rondo.

En Groningen estas fondita « Espe-
rantista Studenta Rondo » kun la celo
propagandi Esperanton inter la studen-
toj. Oni intencas verki artikoletojn por la
studenta gazetaro, interkontakti kun
aliaj universitataj kaj altlernejaj studen-
toj kaj aranĝi kurson. Sekretario estas
ŝ-ro P. Hartman, Prinsesseweg, 32-a,
Groningen.

DEVENTER
Zondag 29 Mei vond in het Hoekhuis

te Deventer de « Verda Dimanĉo » plaats,
georganiseerd door de beide plaatselijke
afdelingen van F.L.E. en L.E.E.N., die
steeds in nauw contact met elkaar staan.
De voorzitter van de L.E.E.N. - afdeling.
de heer 13loemendal, opende de bijeen-
komst met een woord van welkom aan
een zestigtal bezoekers, die behalve uit
Deventer ook uit de omgeving waren
gekomen. Vervolgens hield de heer H.
Thien uit Amsterdam een lezing over
zijn Esperanto - cursussen en -lezingen in
het buitenland. Daarna werden enige lie-
deren ten gehore gebracht door een vier-
stemmig koortje onder leiding van de
heer Gerards. Na de koffiemaaltijd werd
ondanks het slechte weer een wandeling
door de stad gemaakt. De rek van de
middag werd gevuld met koorzang, sa-
menzang en toneelstukjes.

V.E.B. - Afdeling Brussel - - - Onder
leiding van Mr. en Mw. A. De Keijzer
worden Esperanto-liederen aangeleerd.
Ons repertorium groeit en ook het aan-
tal leden die voor de instrumentale bege-
leiding zorgen.

Op 15 Juli verterkken we met de Be-
nelux-karavaan (samen 150 personen)
naar de Esperanto--Vacantieleergangen
te Helsingdr (Denemarken) waar we
met esperantisten van tien verschillende
nationaliteiten zullen samenkomen. Drie-
duizend Km. door Nederland, Duitsland,
Denemarken -- en zelfs tot in Zweden '

ANONCETOJ
Maŝin-inĝeniero, Kazu•rni Urukawa,

Hukiage Nakabasisuzi 7, Wakapoana-si,
Japanujo, deziras interŝanĝi éiujn E-
ajojn (speciale p.m.).

Filatelistoj el tutmondo ! Sendu 100
diversajn p.m. vialandajn : mi resendos
la saman kvanton el Belgujo. Adreso :
Kinnart Frans, Capuc'enenvoer 98, Leu-
ren (Belgujo).

Studento 23-jara, deziras korespondi
let. aŭ il. pk. : Tanaka-Bazuo, Minami-
Kaizo Usuki-mati, Oita Kiu, Japanujo.

Deziras interŝanĝi - novajn aŭ mal-
novajn ekzemplerojn cie « Revue de l'Ef-
ficience » (58, Boulevard du Régent,
Bruselo) kontraŭ il. pk., p.m. aŭ ion
alian : Kurt Elias, Leipzig W. 35 (10 b),
Phílipp Reisstr. 81, Germanujo (rusa zo-
no).

Se vi deziras ekkoni la literatu-
ron kaj naturon de Islando kaj la
vivkondiéojn de la islanda popolo,
abonu la novan Esperanto - gazeton

VOcO DE ISLANDO
Ci aperas kvaronjare. Jara abono
kostas guld. 2,75. Mendebla ĉe F-ino
M. H. Vermaas, Nieuwe Binnenweg,
70, Rotterdam, kie specimenaj ekz.
estas haveblaj aŭ rekte ĉe la el-
donanto por 12 resp. kup.
Federacio de Islandaj Esperantisto]
Poŝtkesto 1080, Reykjavik, Islando.

Oiru 45 b.fr. al p.ĉ.k. 416135 de Fr.
Couwenberg, Bla.nkenberge kaj vi rice-
vos la JARLIBRON DE U.E.A.

A. Krejza (33-jara), Praha-Liboc, Li-
bockà I, Cekoslovensko deziras kores-
pondi kun fiandroj pri p.k., pupo-teatro
kaj ĉio.

S-ro V. Salivar, instruisto, Svermova
1892, Pardubice, Csl., deziras korespon-
di kun nederlanda instruisto, event. aran-
ĝi interler•nejan korespondadon per ko-
lektivaj leteroj.

PSIKOLOGIO

La librejo sendis al mi, por ke mi
elektu, verkon pri psikologio, la scienco
pere de kiu oni ricevas specon de « Rónt-
gen » - okulo, kiu ebligas rigardi rekte
tra siajn kunulojn. Mi ŝatas tiajn ver-
kojn, ĉar mi ĉiam atendas, ke sur pago
tioma mi legos pri mi mem precizan
priskribon provizitan per kelkaj kernecaj
instrukcioj, kiuj - kondiĉe ke ili estu
atenteme aplikataj - direktos ĉion alie
ol ĝis nun.

Ekzistas tri karaktertipoj, mi legas :
la introverta aŭ propradecida tipo, kia
Napoleono kun sia forta regemo, la kon-
scienca tipo, kia Lincoln kaj la sente-
ma tipo, kiu estas kaprica kaj pasia.
Ekzemplo estas sinjorino Bovary, diras
la kuracisto, sed tuj mi aldonas mian er-
zinon. 2i estas tre ŝanĝiĝema. Mi legas
la aliajn karakterizajn signojn -- jes,
ili precize akordigas. « Al ĉi tiu grupo
apartenas multaj bonegaj patrinoj kaj
virinoj. » Nu, vi vidu. Oni povas lerni
multon el tia libro, ĉar en gi staras
ekzemple, ke homo multe ŝatas estimon.
kion mi ignoris. Bone, ke oni sendis ĉi
tiun verketon al mi. Mi agos konforme
al gi.

Posttagmeze, reveninte hejmen, mi
tuj ekaplikas mian sciencon. Mia edzino
sidas apud la forno kaj kroĉtrikas. kiel
tio konvenan en kvieta geedzeco. Alie mi
ĉiam falis en seĝon, demandante : « Cu
vi havas teon ? », ĉar mi estas tiom ego-
ïsta, sed nun mi gaje ĉirkaŭrigardas kaj
diras : « Jen, kiom pura ĉio estas ĉi tie.
karulino. Vi certe purigis la tutan tagon,
du ? Nu, miaopinie, vi certe meritas ho-
noron pro via laboro. »

Iom mire ŝi rigardas min.  « La ĉambro
estos purigata morgaŭ », Si deklaras. « Vi
certe deziras trinki teon, ĉu ? » Kaj ŝi
tute ne atendas mian respondon, sed
ekstaras.

Havante la taseton antaŭ mi, mi afa-
ble kapsalutas ŝin kaj diras : « Jen, vi
do estas ankoraŭ kroĉ!trikanta. Tio fa-
riĝas bela. Cu trikotvesto ? »

« Ne - spegulŝranko », ŝi respondas
malafable. « Klom teda vi estas. »

Mi ridetas. Mia edzino ankoraŭ ne
kutimigis al tio, sed post kelke da tem-
po ŝi avide akceptos mian aprobon. Bo-
nege por ŝia interno.

Dum la manĝado mi denove ekhavas
ŝancojn.

« Ho, kiel bongusta suno ! », mi ek-
krias. « Aŭdu karulino, vi kuiras bonege!
Kaj Cu vl scias kion mi tiom ŝatas ? Ke
vi tamen ne estas virino, kiu scias nur
kuiri. Kontraŭe ! Krom tio vi estas tree-
ge inteligenta. Kelkfoje, kiam vi paro-
ladas pri la libroj de Vestdijk, mi ofte

NIAJ SOMERARANO.J.
La de L.E.E.N. planitaj karavan-vo-

jagoj aŭtobuse al Helsingór kaj ŝipe kaj
vagonare al Bournemouth, definitive
okazos. Por ricevi detalajn informojn
pri la vojaĝoj kaj kostoj oni sin turnu al
la respektivaj gvidantoj s-roj R. Slot, E.
easimirlaan, 2 t, Zeist kaj H. Bakker, v.
Tuyll v. Serooskerkenplein, 38 -- Am-
sterdam. En la lasta numero de « Neder-
landa Esperantisto » ni jam komunikis
ke la kostoj por la vojaĝo al Bourn.e-
m.o•uth estos malpli altaj oI ni antaŭvidis.

La feriajn kursojn en Kerk-Avezaath
partoprenos gesamideanoj el Nederlando,
Belgujo, Danujo, Svedujo, kaj Svisujo.
Laŭ la lastaj informoj, kiujn ni ri-

SCIENCA REVUO
Organo de

Internacia Scienca Asocio Esperan-
tista (I.S.A.E.)

Aperas kvarfoje jare
Jara abonprezo en Belgujo : 85 bfr.

en Nederlando : 5 gld.
Abonu ĉe :

Flandra Esperanto--Instituto
P. van Humbeekstr. 3, Brussel-W.
(p.k. : 326851)
J. Muusses, Purmerend, Neder'.
(p.k. 15062)
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pensas, kie Si kaptas tion ! Jes, mi certe
rajtas tion diri. »

8i serioze rigardas min.
« Cu vi deziras ankoraŭ iom da flor-

brasiko ? » ŝi demandas.
Florbrasiko ? Jes, kompreneble ! Tiu

bongusta florbrasiko ! Antaŭe mi neniam
ŝatis florbrasikon, sed tiel kiel 'vi prepa-
ras ĝin... »

Kio okazas nun ? Subite ŝi rektigas.
Kaj ni estas ankoraŭ manĝontaj stufi-
tajn pometojn !

« Cu sufiĉas nun ? » ŝi demandas. « Vi
jam estis sufiĉe amuza, komprenu bone.
Vi trompu vian propran genton. »

« Sed, karulino », mi balbutab. « Vi ja
estas tiom sentema kaj... »

« Jes, krome insulti », ŝi krias. 8i eli--
ras la ĉambron. Momenton poste la
dompordo fermiĝas. 8i iras al sia pa-
trino. Kaj mi restas sola kun la stufitaj
pometoj kaj refoje mi konsultas tiun li-
bron. Diable, orli estu singarda kun tiu
psikologio.

El : Honderd Dwaasheden
de S. Carmiggelt
Trad. J. Rooker

KAT!NO
Al Fernand Piot

Blanka kateto, .kun viglaj okuloj,
Roza buŝeto en dolea vizaO',
Vin, ve, ne fidas la m.altientiluloj,
Kiujn vi frotas nur por amikaj'.

Carm . e petola, la korpon ŝi rulas,
Flate, serpente, - ja fia virin',
Ze -m.e, kapsku.e karesojn postulas :
Vere... ĉu, fidi •rnem. povas mi gin ?

Anne Wïeurren.,s.

MALPLENA GRAMATIKO
Ne estas Esceptoj...

« Ne estas esceptoj en Za Esperanta ».
almenaji laŭ ofta aserto pedanta...
Ni vidu : ov-al'o re-venas al ovo,
kaj certe bat-al'o nensigas al bat'.
Nar ŝan4u silabojn, ien estas la movoj •

ekzemple fat-al'o rilatas al fat' ;
prut-al' sin direktas sendube aI bruto ;
Kan-al'a ? Gi eble pens-igas al kan' !
Sed iom. pli. dubo . e estus refuto,
rel gi plej konvene respondus «kaban'»)
Por lerni kah-al'on ni iras. al kabo.
nor havi krist-al'on ni iru. al Krist'
Fi.askas sistemo pri l'?n.ova si.labo :
uur jrtu- vi mem kaj ne estu sofist' !
Cim-bal'o danci.,gas ja. sole bal-cimon.
Hort-al'o rilatas al pord' (ne al port')
La tuta requl' ne valoran centimon.
ear vidu: ban-al' --- al bano (nur

sport' !)
Kaj nor krnni Za tu.ton per stranoa roei':
tri-vi-al' sin direktas nur al vi tri !

Tkne Verum.

cevis la dupersonaj ĉambr'etoj jam es-
tas elĉerpitaj kaj nur litoj en komunaj
c'orméambroj ankoraŭ estas haveblaj.

NOVA. VORTARO
Ce ia eldonejo Kroonder en Bussum

estas en preparo ampleksa vortaro Es-
peranto-Nederlanda kaj Nederlanda-Es-
peranto. Tiu ĉi vortaro estas kompila-
ta de G. J. Degenkamp, F. Faulhaber,
mr A. J. Kalma, W. F. Kruit kaj d-ro
W. J. A. Manders.

La nomoj de la kornpilantoj, kiuj aki-
ris grandan famon en la Esperanto -

mondo kiel tradukantoj kaj aŭtoroj, ga-
rantias verkon, kiun la uzantoj povos
uzi plenfide kaj kiun ili malofte konsul-
tos vane.

Rilate la precizan aperdaton kaj spe-
cialan prezon por antaŭmendinto j anko-
raŭ sekvos komunikoj en Ia gazetaro.

Cu vi jam posedas la jarlibron U.E.
A. ? Mendu ĝin ĉe Fr. Couwenberg,
Bla.nkenberge girante : 45 b. Fr. je
lia p.ĉk. 416135 !

J. Motliéek deziras korespondi (il. pk.,
gaz., pmktp) Adreso, Drahotuk d. 57
Cel'oslovakujo.
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Verantw. uitgever : Vlaamse Esperan-
tisten-Bond Postbus 342 - Brussel en
Ned. Esperantisten - Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. (Ned.) --
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