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Beschouwingen bij het tweede naoorlogse
Congres van de Duitse Esperantistenbond

ESPERANTO IN WEST - DUITSLAND

« Waarom zou nu, na de verschrikkelijke ervaringen en belevenissen
van twee wereldoorlogen, niet ergens een dichter der volkerenverzoening,
wars van nationale ijverzucht, naar voren treden, en in een taal die niet
aan een bepaald volk behoort, zijn geloof in de mensheid bezingen ?
En waarom zou die taal niet het Esperanto zijn ? »

1- Dr. Karl Vossler, Prof. bij de
Ludwig-Maximilians-Universiteit te Munchen.

INTERNACIAJ SOMERAJ
KURSOJ

en KERK-AVEZAATH

28 julio - 4 augusto
Ekzistas konata kanto pri dek boteloj,

kiuj pendas sur la m.ur'. En dek sinsek-
vaj strofoj akcidente falas unu nur kaj
fine restas nur odor•'. Nun, kiam mi sidas
antaŭ mia skribrnaŝino por surpaperigi
kelkajn impresojn pri Za someraj kursoj
en Kerk-Avezaath, tiu kanto fantomas

,en mia cerbo. Ankaŭ la tagoj, tie tra-
-uivitaj, malaperis unu post alia ; ili pasis
.kvazaŭ• en son •rlo kaj fine restis nur la
memor'. Preskaŭ neeblas verki detalan
kronologian raporton ; kalejdoskope Za
okazinta ĵo j revenas en mian memoron.

Jaŭdon, la 28-an de julio, aŭtobusoj kaj
bicikloj alportis 95 yesamideanojn, inter
kiuj krom multaj nederlandanoj trovigis
pli ol 30 danoj, kelkaj svedoj, du franci-
-noj, du flandroj kaj sviso, al « Weltevre-
den », kie s-ro Baas post la komuna lan-
•ĉ»r bonvenigis la gepart oprenanto jn. Pos-
te s-ro Kalma prezentis la kursgvidan-
tojn kaj jam kvaronhoron post la inter -

konatiyo la brilanta suno per siaj radioj
karesis la diligentajn kursanojn, kiuj en
Za fracktarbejo avide pligrandigas sian
scion pri la internacia lingvo. « Ou vi es-
tas sanaj ? » Jes, la kursanoj estas
sanaj... kaj feliĉaj, ĉar ili dum tuta se-
majno havos la okazon praktiki Es-
peranton. Eĉ Za komencantoj, el kiuj kel-
kaj komprenis nur la signifon de la fra-
zo « mi ne komprenas » post kelkaj tagoj
balbute ekkonversaciis. Sed ne nur por
farigi Spertaj esperanlistoj oni venis al
Kerk-A v ezaath. Oni ankaŭ abunde man-
gis dank' al la bonaj zorgoj dëDirkaj
Dientje, la afablaj kuiristinoj ; oni kan-
eis kant(tdis, eĉ « popoldancadis », pro-
menis (tage kaj nokte), ekskursis, ba-
lilis, korespondis, amindu.mis, trinkadis
buterlakton, teon kaj kafon (la danoj
nigran ; la aliaj bongustan) kaj eĉ tro -
vis Za tempon por iom dormi ; ne longe
kompreneble, ĉar fr•umatene la sonorilego
elokvente skandaladis. Jam 1a dejoran-
toj, inter kiuj energie viglas f -ino Peke-
laar, montranta siajn - talentojn kiel pa-
trino de orfejo, tranĉas panon kaj pre-
paras la manĝotablojn kaj speciala staf-
etekipo kies anoj lerte evitas fatalajn
koliziojn, alportas kun miriga rapideco
sub gvido de s-ino Baas pladojn kaj ujojn,
ĝisrande plenigitajn per nutrajoj kaj
trinka jo j. Dum. Za tuta semajno regis
gaja atmosfero kaj ĉiuj senescepte estis
bonhumoraj. Prave s-ro Baas en sia adi-
•a.ŭa paroladeto kulpigis la gepartopre-
nintojn pro ilia bona humoro pri la suk-
ceso de Za arango. Eĉ nnalapero de Za
suno post kvar tagoj apenaŭ malfavore
influis la ĝeneralan gajecon. Tuj post
Ia maten manĝo la scion-soif cento duo-
no de la gepartoprenantoj kuris al
la kursgvidantoj, ĉu al f-ino H. M. Mul-
der kaj s-ro T. Morariu, ĉu al s-roj A. J.

-Kalma kaj T. v. Gindertaelen, kiuj helpe
.de nigra tabulo kaj kreto paroligis la
komencantojn kaj plenŝtopis Za progre-
santojn per gramatikajoj, « sia », la gra-
va litero « n » kaj aliaj lingvaj franda?oj.
La alia duono rampis en aŭtobuson kaj
ekveturis al 's Hertogenbosch, Zaltbom•
mei, Wageningen kaj la novaj kluzoj
apud Tiel. Post la komuna lunĉo Za eks-
kursintoj studadis, kaj tiuj, kiuj en Za
mateno diligente lernis, siavice ekskur-
sis... Tia,naniere la kursanoj fariĝis eks-
kursanoj kaj inverse. La komencantoj
povis gissate konversacii, la progresan-
toj giskreve plenigi sin per lingvaj pro-
blemoj, aŭskultante prelegojn pri la arto
de tradukado kaj kursvidado, pri lingva
evoluo, literaturo kaj esprimo de sento
•en Esperanto. La komencantoj  babi.li.s,
vendis poŝtmarkojn en neekzistanta poŝt-
oficejo, aĉetis multajn varojn en malple-

-na j butikoj, mendis nekonsumeblajn
m.anĝajojn en fiktiva restoracio, eldonis
ekstran numeron de nelegebla sed tamen
vivanta gazeto kaj éeestis geedzic)an ce-
rem.onion de ges-roj Geyer-Wijnbergh.
Estonta] kursvidantoj montris sian ta-
lenton, provante doni. provlecionojn (s-ro
E. A. Burk el Amsterdam doktoriĝis
« summa cum laude » !) kaj entuziasme
korektis la erarplenajn taskojn de siaj
nevideblaj lernantoj, aldonante novajn
erarojn... Kaj inter la lecionoj oni trin-
kis kaj kukmanĝis, babilis kaj aŭskultis
komunikojn de s-ro Kalma (stentorvoĉa)
kaj de s-ro Baas, kiu duin momento for-
lasis sian tronon en Ia verando por dis-

(daŭrigo p. 2.)

Het merkwaardigste feit uit de ge-
schiedenis van de naoorlogse Esperanto -.

beweging is beslist de heropbloei var.
Esperanto in West-Duitsland. Deze her-
opbloei is het onmiskenbare teken van

De Duitse Esperantistenjeugd verbroe-
dert met jonge esperantisten uit tien
landen. (cliché « Esperanto Pust » G. Gil-
ler Verlag, Kiiln)

de ongenaakbare levenskracht der we-
reldtaal idee. «'aar ook ter wereld deze
idee onder de domper komt, steeds flak-
kert ze op, hoger en levenskrachtiger
dan ooit te voren, wanneer de conjunc-
tuur er weer gunstig wordt voor hu-
manistische opvattingen. De heropleving
van Esperanto in West Duitsland is hier-
van de meest typische illustratie en
tevens een hart onder de riem van de
esperantisten die vrijwel machteloos het
verbod en de vervolging van hun ede!
streven moeten aanzien in de nog te
talrijke politie staten waar taalimperia
'isme, deze uitloper van het imperia-
lisme « tout court », nog schering en
inslag is. Maar ook daar keert eens het
getij 

Het typisch Nedersaksische Góttingen,
deze ongerepte oase in een land van onaf-
zienbare puinhopen en mateloze ver;voes
tingen, herbergde dit jaar tijdens de Pink-

sterdagen het tweede naoorlogse congres
van de Duitse Esperantistenbond. We
hebben daar, voor de tweede maal sinds
de oorlog, de levenskrachtige polsslag
gevoeld van de Esperanto-beweging in
West-Duitsland.

Zaterdag zijn we in de Universiteit -

stad aangekomen. In het station wor-
den we door bedienden van de Reichs-
bahn in het Esperanto terechtgewezen.
Maar daar wenken reeds bekende. ge-
zichten... Onze congresbescheiden wor-
den in de handen gestopt en vliegens-
vlug gaat het naar het Raadhuis voor
de plechtige ontvangst door het Stads-
best uur.

We stoppen op het Raadhuisplein, waar
aan hoge masten de kleuren van fittin-
gen en ook Esperantovlaggen openwaai-
en. Ze vormen een kleurig decor voor de
lieflijke Gcinseliesel-bron met haar kan-
ten smeedwerk. In het fond een reusach-
tige groene ster aan de gevel van het
Raadhuis.

Oberbiirgermeister F ge Ontvangt er-
in de voor deze gelegenheid met groen
opgesmukte feesthal, het uitgebreid be-
stuur van de D.E.B. en de buitenlandse
gasten. Om beurt weerklinken hartelijke
woorden van welkom en dank. Het or-
gel vult plots de feesthal met jubelende
klanken... We haasten ons naar « Atlan-
ti1- » voor de verbroederingsavond.

Een drukte van belang in al de zalen:
hier muziek, zang en Esperanto-toneel,
daar dans, verder een Esperanto-tentoon-
stelling. Een publiek van tizn verschillen_
de nationaliteiten, een geroezemoes van
honderden stemmen in één taal : Espe-
ranto. De esperantisten uit «Bizonesien»
( zo noemen weleens olijk de Duitsers
de twee westelijke zones ) verbroederen
zich met hun buitenlandse gasten...

De klok heeft sinds lang middernacht
geslagen. als we de reusachtige groene
ster, die nu aan de gevel van het Raad-
huis in de gloed van machtige schijn-
werpers wenkt, dankbaar als haken ge-
bruiken voor een behouden thuiskomst.

De Pinksterzondag brengt het eerste
hoogtepunt van het congres : de plechti-
ge openingszitting in de feestzaal van
het. stadspark. Ruim duizend congres-
sisten, honderd buitenlandse gasten uit
tien verschillende landen en tal van be-
langstellenden. Na de welkomstgroet
door de voorz. van het congrescomité,
H. Kiihne, spreekt « Kultus-minister  »
Richard Volgt — in vloeiend Esperanto

« Onder de groene ster » schouwt de
Duitse Esperantistenjeugd nieuwe hori-
zonten. (cliché « Esperanto Post » G.
Guller Verlag, Kdln.)

Hij brengt de groeten van de Regering
over en zegt op geen duidelijker wijze zijn
waardering voor Esperanto te kunnen
uitdrukken dan door het te gebruiken --
en door een gift van 1.000 DM ! Dr.
Siegfried Ziegler, voorz. van de D.E.B.
dankt diep ontroerd. Betuigen verder hun
sympathie met Esperanto de vertegen-
woordigers van tal van officiële instel-
lingen en de buitenlandse gasten. Een
krachtig « Espero » besluit deze feest-
vergadering.

In de namiddag eerste werkvergadering
van de D.E.B. met een omvangrijke agen-
da. Eerst wordt de nagedachtenis ge-
eert van de afgestorven leden. w. o.
Geheimrat Prof. Dr. Karl Vossler, Mun-
chen. Wij vernemen verder dat Esperanto
nu aan 4 Universiteiten en Hogescholen
is ingevoerd en onderwezen wordt op
96 Volkshogescholen. -}Iet Stadsbestuur --

van Groot-Berlijn meldt aan het congres
dat Esperanto als keuze-vak op het
leerplan werd geplaatst. Wij vernemen
nog dat Prof. P. Christaller, Stuttgart
en James D. Sayers, New York, als ere-
leden van de D.E.B. worden benoemd.

Des 1vIaandag's worden de werkverga-
deringen voortgezet en de gebruikelijke
agenda afgehandeld. De daaropvolgende
Dinsdag en Woensdag zijn voorbehouden
aan de buitenlandse referenten en spre-
kers. Ondanks de lokkende lentezon is
de aula van de Personn-Schule steeds
volledig bezet door een aandachtig pu-
bliek. Prof. Dr. S. Agam.jan uit Iran
spreekt over «Fotoperioda Indukto», E.
Cortvriendt uit Brussel over « Kial mi
estas Esperantisto ? », Mason Stuttard
uit Engeland over « Postmilita Britu-
jo », James D. Sayers uit New York over
« Ideo de mia 'Invito al Cielo' », Mevr.
J. Isbriicker uit Den. Haag over « Mond-
federalismo », A. Cseh uit Den Haag
over « La Ce-Metodo », Dr. P. Neer-
gaard uit Kopenhagen over « Esperan-
tologio » en T. Jung, Scheveningen, over
« Stato kaj Perspektivoj de la Mond-
lingva Movado ».

Dinsdagavond was er ook een propa-
ganda-vergadering voor buitenstaanders.
Vooraanstaande esperantisten uit het bui-
tenland en Dr. S. Ziegler voerden er het
woord voor ruim 700 belangstellenden.
De vergadering werd besloten met een

. proefles door dhr A. Weide uit Hamburg.
Nu kwamen de excursies aan de beurt

naar de schilderachtige omgeving. In-
middels was de esperantistenjeugd afge-
reisd naar Liins-See voor een achtdaags
jeugdkamp nabij Mellendorf. De Duitse
esperantistenjeugd verbroedert er zich
met jonge esperantisten uit tien landen.
Radio en pers zenden er hun reporters op
af en allerhande personaliteiten bezoeken
het kamp dat onder de bescherming
staat van Minister Kubel. Zelfs een
ganse school komt kijken en dit is een
prachtgelegenheid voor de Esperanto-
paedagoog A. Cseh die een schitterende
proefles improviseert volgens zijn be-
roemde methode en alzo leraressen en
leerlingen voor Esperanto wint.

Te vlug, veel te vlug verstrijken de
dagen en na het jeugdkamp trekken we
naar Hannover, het centrum der es-
perantistenjeugd in West-Duitsland. We
zullen er nog enkele gezellige dagen
doorbrengen en eindelijk de terugreis
aanvangen .in de overtuiging een hoog-
tepunt in de geschiedenis van Esperanto
t^ hebben meegemaakt.

Esperanto leeft in West-Duitsland
waar 7 miljoen mensen zich voor Es-
peranto hebben uitgesproken door indi-
vidueel of collectief het petitionnement
aan de LNO ten gunste van de wereld-
taal te hebben ondertekend ! E.C.

	1111~r-■®a~

foto F. Rossel, Brugge.
Minister A. Van Acker bezoekt de Esperanto-stand op de handelsbeurs te Brugge
en toont belangstelling voor « Flandra Esperantisto ». De stand werd opgericht
door de plaatselijke afdeling van de Vlaamse Esperantisten-Bond.
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LA STUDANTOOBSERVOJ
EĈ SE PLUVAS...
« Ĉar Esperanto ne

estas nature kreskin-
ta lingvo, ĝi ne povus
esti adekvata rimedo
por alproks•im.igi inter
si la kulturojn de la
diversaj popoloj. Des-
pli, ĉar ĝia literaturo
montras fortajn reak-
ciajn tendencojn. La

Esperanto-organizajoj sin nrretu je ser-
vo de la dujarplano kaj uzu siajn filolo-
giajn streĉojn por akceli rnondlingvon
kiu pli ol eksperimento de lingvo-sintezo
helpas al nia konstrua penado ».

Tiel motivis « Referat » V. Black, no-
me de la ministro por « popolklerigo », la
malpermeson de Za Esperanto-organiza-
joj en la orienta zono de Germanujo, kaj
pretere invitis Za esperantistojn penadi
por la nova mondlingvo : Za Rusa !

La oficiala dokumento estis en miaj
manoj. Ĉi kaŝo migris trans Za feran
kurtenon kaj mi eksciis ke nun en Sach-
senhausen, Oranienburg kaj Biichenwald
rnortaĉas esperantistoj kiuj kuragi.s ma-
lobei tiun edikton.

Tamen, la bravaj orientzonanoj ne mal-
esperas kaj akceptis kiel sent encon : Eĉ
se pluvas, ni tamen parolu la lingvon.

Kiom da ironio kaj spitemo kuŝas en
tiu devizo ! Eĉ se minacas rnalliberejo,
koncentrejo kaj vivdangfero, ni restu
esperantistoj !

Samideanoj en kiu ajn lando kie regas
•rnaltoleremo kaj perforto, memoru : Eĉ
se pluvas, ni tamen parolu la lingvon

PIK.
VERTALINGEN

zijn maar... vertalingen, en voorname-
lijk wanneer de Engelsen er zich aan
wagen. « Het Parool » (14-5-49) schrijft
dienaangaande : « In Birmingham wordt
een jaarbeurs gehouden van Britse in-
dustrie-producten. Er komen veel buiten-
landers en de Engelsen hebben zich de
moeite gegeven mededelingen in ver-
schillende talen aan te brengen. En daar-
mee hebben zij het de Spanjaarden en
Zuid-Amerikanen moeilijk gemaakt.
« Bofetada » schreven ze boven het buf-
fet. Geen Spanjaard met honger zal er
heen gaan, want het betekent pats-in-
je-gezicht. Voor garderobe schreven ze
« Deposito », maar dat is een pakhuis.
Buitenlandse kopers werd : « Compra-
dores extranos », wat grappige kopers
zijn (extranjeros hoorde er te staan).

Wij klagen wel eens over slecht ver-
talen in onze buitenlandse propaganda.
Het blijkt meer voor te komen. Schrale
troost overigens.

SCHRALE TROOST.
Schrale troost, voorwaar, wat som-

migen aanzet te ijveren voor een na-
tionale taal als internationale hulptaal.
Ze vergeten echter dat ieder natie --
en dit geldt voornamelijk in Europa —
een persoonlijkheid is, met zijn taal,
zijn geschiedenis en cultuur. En ze ver-
geten dat deze geschiedenissen voorna-
melijk bestaan uit onderling gevoerde
oorlogen. Ze vergeten ook dat een na-
tionale cultuur zich niet alleen onder-
scheidt van de cultuur van deze of gene
nabuur, maar er als 't ware de tegen-
stelling van is, en precies uit die tegen-
stelling zijn oorspronkelijkheid put.

HERSENSCHIMMIG
is het zich in te beelden dat goedschiks
b.v. Duitsers, Fransen en Russen het
Engels als internationale hulptaal ooit
zullen aanvaarden en in hun scholen al-
gemeen verplicht zullen stellen. Hier-
tegen komt hun nationaal gevoel in op-
stand. En terecht, want dit betekent een
rivaal, een geestelijk wapen van onschat-
baar belang in handen spelen. Alleen een
neutrale hulptaal als het Esperanto
maakt kans, omdat ze de nationale ri-
valiteit uitschakelt. •
ESPERANTO OP DE UNIVERSITEIT.
Het eerste nummer van « Esperanto-

logio », tijdschrift voor Esperanto-lin-
guistiek en -bibliographie, is versche-
nen. Op paginas 77, 78, 79 en 80 vinden
we een eerste lijst van Universiteiten en
Hogescholen waar Esperanto nu onder-
wezen wordt.

ĈE-INSTRUISTINO
Al S-ino Haudebine

Per siaj lipoj kaj okuloj
ŝi sugestias pri reguloj,
kaj plenkreskul' iaas infan',
nutranta sin el ŝia man'.
La skeptikulojn ŝi ekskuas :

« Ho skandalo ! »
kaj tutanim-e ŝi instruas :

paroljalo !
Vivigas ŝi kvazaŭ jein'

literon mortan,
metodon vortan:

mi ne rezistis al inklin'
ŝin diri : « Mi gratulas vin ! »

Tyne verum.

Hier volgt de uitwerking van de exa-
menzinnen uit het vorige nummer :

1. Tiu letero (litero = letter ; letero
= brief) ne estas sendita al mi ; mi do
ne respondos ĝin (in Esperanto wordt
in dergelijke gevallen logisch de toeko-
mende tijd gebruikt). 2. La urbestro kaj
lia edzino (edzino is hier een van de
beide onderwerpen, die door het voeg-
woord « kaj » zijn verbonden en in het
onderwerp kan « sia » niet gebruikt wor-
den. Iets anders zou het zijn, als er «kun»
stond in plaats van « kaj ») ĉeestis la
malfermon de la ekspozicio. 3. Kia (bep.
v. gesteldheid, dus niet « kiel » ! ) vi tro-
vas tiun novan libron ? Laŭ mia gusto
ĝi estas tre teda (enuiga). 4. Cal* mi
dubis, ĉu 1i estas (tijd van de directe
rede !) fidinda, mi hezitis, ĉu mi donos
al li monon (niet « lin monon » ; het
lijd. voorwerp is « monon » ; het meew.
voorwerp moet dus door een voorzetsel
vooraf worden gegaan). 5. Hieraŭ mi
renkontis mian najbaron kun liaj am-
baŭ infanoj (niet « siaj », want het ver
wijst niet naar 't onderwerp) ; la pli
aĝa (niet « plej », want er zijn er maar
twee. « Maljuna » is minder juist, want
waarschijnlijk zullen beiden wel « juna »
zijn) rifuzis saluti nin, ĉar ĝi (we weten
niet, of het een « li » of « ŝi » is) hontis
(niet « hontis sin », want men kan niet
iemand anders schamen. Zich schamen
is een z.g. noodzakelijk wederkerend
werkwoord en is in het Esperanto dus
niet wederkerend). 6. Antaŭ la milito en
nia strato multaj domoj estis lueblaj ;
nun multaj homoj vane serĉas loĝejon. 7.
Li ŝajnas la plej diligenta knabo el la
tuta klaso. Johano rakontis al mi, ke li
perdis sian (bezit van 't onderwerp)
brakhorloĝon. 8. Post kiam la sekretario
estis voĉleginta la protokolon (« la se-
kretario voĉleginte » is fout, want het
bijw. deelwoord kan alleen gebruikt
worden, als hoofd- en bijzin hetzelfde
onderwerp hebben) kelkaj anoj petis
(niet « demandis » ; vragen in de bete-
kenis van verzoeken is « peti ») la pa-
rolon. 9. Dum sia (niet « ilia », want het
verwijst naar het nog volgende onder-
werp « ili », wat door de meeste inzen-
ders over 't hoofd werd gezien) vojaĝo
tra Svisujo (Svislando) ili admiris la
montojn kaj la valojn. 10. Cu viaj geon-
kloj scias, je kioma horo vi alvenos aŭ
ĉu vi deziras surprizi ilin ? 11. La ĉar

-pentisto iris al la banko (geen rich-
tings-n, want « al » geeft steeds een rich-
ting aan) por gratuli la kasiston pro lia
(niet « sia », want 't verwijst niet naar
het onderwerp) sukceso. 12. Malgraŭ la
malbona vetero la ŝipo ĝustatempe forve-
turis. 13. La registaro komunikis (scii -
gis) ke la impostoj estos malaltigataj
(tijd van de directe rede !) antaŭ la sek-
vonta jaro. 14. Okaze de la kvardekjara
ekzisto de nia organizaĵo aperos propa-
ganda gazeto. 15. La plej multaj Espe-
ranto-kongresoj okazas komence (en la
komenco) de aŭgusto ; mi esperas, ke
vi daŭrigos vian studon por povi (por ke
vi povu) partopreni tian kongreson (en
tia kongreso).

Als vertaling van de opgave voor meer-
gevorderden volgt hier de uitwerking van
een der inzenders :

Tra a.m•eriik(an)aj okulvitroj.
Ciu, kiu deziras fari sociologian stu-

don pri la diferenco inter la amerika kaj
nederlanda kulturoj kaj pri la manieroj,
en kiuj amerikano kaj nederlandano ri-
gardas la aferojn, plej bone povas ko-
menci per pristudo de la gazetaro. Ne-
nio nome tiel klare reliefigas la diferen-
cojn inter la du popoloj. De tempo al
tempo kelkaj karakterizaj ecoj de la ne-
derlanda gazetaro mirfrapas min. Nun,
kiam mi rakontos ion pri tio, mi espe-
ras, ke oni bone komprenos, ke mi ne
celas fari kritikon. sed ke mi, konigante
miajn reakciojn, pli multe deziras esti la
provkuniklo en scienca esploro. Kio an-
taŭ ĉio frapas min, estas la relativa
malforteco de la nederlanda gazetaro
kiel faktoro en la publika vivo. En Ame-
riko ekzistas la konata esprimo « la po-
tenco de la gazetaro » kaj tiu esprimo
ne estas sensignifa. Se nederlanda ĵur-
nalisto estas kondamnata ĉar li rifuzis
konigi la fonton el kiu 11 ĉerpis siajn
informojn, la afero baldaŭ forgesiĝas. En
Amerika la koncerna ĵurnalisto nepre
volus fariĝi martiro, enirante la malli-
herejon. La amerika gazeto fieras pri tio,
ke donante iun novaĵon, ĝi provas respon-
di al ĉia demando, kian la leganto po-
vus fari pri la koncerna afero. La ne-
derlanda gazeto lasas la leganton nekon-
tentigita ; kelkfoje gravaj detaloj eĉ
estas forlasataj. Pasis ekzemple longa
tempo, antaŭ ol mi povis kutimiĝi al
rakontoj, en kiu persono, kiun oni kulpi-
gis pri iu krimo, estis indikata nur per
la komencaj literoj de lia nomo. Ameri-
ka gazeto mencius lian tutan nomon kaj
krome lian aĝon kaj eventuale la no-
mojn de personoj, kiuj apartenas al lia
parencaro aŭ kun kiuj li ofte interrila-

tis. Mia temo -- la diferencoj inter la
amerika kaj nederlanda gazetaroj —
per ĉi tio tute ne estas elĉerpe pritrak-
tita. Mi intencas iam reveni al ĝi. Por
hodiaŭ sufiĉu al mi konigi la resuman
impreson, ke la amerika gazeto provas
rakonti al la leganto kion li deziras scii,
dum la nederlanda gazeto akceptas nur
tion, kion la leganto laŭ ĝi rajtas scii.

Corrigeer de volgende brief :
KARA AMIKO,

Dum longan tempon vi ne recivis le-
teron de mi. Tamen per skribi leterojn mi
povas praktiki kion mia kursgvicianto
lernis al mi do mi nun volas rakonti vin
iom de mia feria vojaĝa. Mi nome havas
farinta en mia ferio vojaĝon al la ĉefur.-
bo de nia lando, Amsterdam, tiu estas
fainkonata pro ĝiaj multaj kanaloj. La
vetero ne estis tre bela, kelkfoje ĝi eĉ
pluvis kelkaj horoj, nur konata neder-
landa proverbo diras : « malantan la nu-
boj ŝajnas la sunon », do mi ne perdis
la kuraĝo kaj efektive post kelke da
horo la pluvo finis kaj fariĝis denove
varma. Mi visitis la novajn kaj malno-
vajn kvartalojn kaj admiris la malnovaj
domoj kun siaj belaj fasadoj. Kun ooato
mi veturigis tra la kanaloj kaj la porto.
Mi vidis kelkajn konatulojn, kiuj ankaŭ
pasis la ferion en Amsterdamo kaj mi
renkontis sinjoron Baas, la presidanto
de L.E.E.N. Estis multaj eksterlandoj en
Amsterdam kaj la hoteloj estis plenaj da
fremduloj. Supre la enirejoj de kelkaj
hoteloj oni estis pendinta la flagojn de
diversaj nacioj. En mia hotelo loĝis eĉ
kelkaj italianoj. Iun fojon ke mi ĵus
enirus la hotelon, mi renkontis kelkaj es-
perantistoj, kiuj rakontis, ke ili estis
svedoj. Ili miris sin, ĉar ili konstatis ke
la amsterdamanoj ŝatas manĝi saligi-
tajn haringojn. Ili trovis tion strangan
kutimon, ĉar en ilia propra lando ili pli
preferas manĝi la fiŝoj kuirite. Prome-
nante sur la strato ofte la dana kaj an-
gla lingvo trafis miajn oreloj. Mi povis
resti nur unu semajno en Amsterdam kaj
hieraŭ mi returnis al mia loĝloko. Bedaŭ-
rinde mi mankis la tempon fari ekskur-
son al la insulo Marken, kio tamen de-
vas esti tre vidinda. La domoj tie estas
konstruitaj sur altecoj. Per la multa
skribado mia mano preskaŭ estas ŝvelita.
Nun, mi esperas, ke kion mi skribis estas
legebla, ĉar mi skribis kun rustita plumo.
Ŝajnas al mi necesa, ke vi surmetas vian
okulvitron por kompreni mian leteron !

DUM - DUM KE - DUM KIAM

« Dum » estas prepozicio, kies neder-
landa traduko estas gedurende, tijdens,
ekzemple : dum la ferio mi estis en A. ;
lí loĝis en K. dum du jaroj. Jam Zamen-
hof uzis la prepozicion « dum » ekzem-
ple : apetito venas dum la manĝado, sed
li uzis « dum » ankaŭ kiel kunordigan
konjunkcion, ekzemple : dum Esperan-
to daŭre vivas, Volapŭk jam longe es-
tas mortinta. La vorto « dum », tie mon-
tras kontraston. Pluraj esperantistoj en
tiaj frazoj prefere uzas « dum ke », ĉar
ili deziras uzi « dum » nur kiel prepo-
zicion kaj ne kiel tradukon de « terwijl ».
Same ili preferas « dum kiam » ol «dum»
kiel subordigan konjunkcion en frazoj
kiaj jena : forĝu la feron dum ĝi estas
varmega. En tiaj frazoj « dum » montras
bi tempon, dum kiu io okazas. La sama
validas por « ĝis », kiu de Zamenhof estis
uzata kiel prepozicio (li vidas nur ĝis la
pinto de sia nazo) kaj kiel konjunkcio
(ĝis la bela sonĝo de 1' homaro efek-
tiviĝos ). Pluraj esperantistoj preferas
« ĝis kiam » kiel tradukon de la neder..
landa konjunkcio « tot (dat) ». Kiuj pra-
vas ? Se oni nepre konsekvence volas
obei la principon, ke ĉiu vorto en Espe-
ranto havas nur unu signifon, oni uzu la
iom pezajn formojn « dum ke », « duni
kiam» kaj «ĝis kiam», sed uzante «dum»
kaj « ĝis » kun konjunkcia funkcio oni
ne faras eraron, nek pekas kontraŭ la
logiko.

Ekzerco por progresintoj pri la reflek-
siva pronomo :

La instruisto opiniis la demandon, fa-
ritan de — al — lernanto, kiun — rigar-
dis kiel — plej maldiligentan disĉiplon,
tre facila kaj jam demandis al —, ĉu la
demando, kiun — faris al — lernanto
ne estas tro facila, sed — lernanto per
— respondo pruvis, ke — ne komprenis
Ia demandon, faritan aI — de — instruis-
to, kiu konsideris — respondon al — de
mando jesigo de — supozo, ke — ler-
nanto ne streĉas — fortojn, por ĝuste
respondi, sed kontraŭe pro la maldiligen-
teco, propra al — kaj al pluraj el —
kolegoj, uzas ĉiujn okazojn, favorajn al
— celo, por malzorge fari — taskojn kaj
distri —.

Uitwerkingen van Vlaamse cursisten
vóór 20 September aan V.E.B. Studan-
to, postbus 342, Brussel ; voor Nederland-
se cursisten aan A. J. Kalma, Stadion-
kade 6, Amsterdam.

INTERNACIAJ SOMERAJ
KURSOJ

en KERK-AVEZAATH

28 julio - !, aŭgusto

(daŭrigo de p. 1.)

doni poŝtajojn aŭ telegramstile informi
siajn subulojn pri freŝhoraj novajoj kaj
por pruvi, ke la onidiro, ke 1i nutras sin-
nur per vinagro (kiun cetere elokvente
re f u•tis s-ro Van Leuven) estas absolute
senbaza kaj ke hepatajo kaj fromag- o pli
plaĉus al li. Vendredvesperon oni multe
kantis kaj muzikis kaj « Kokkie » mon-
tris al ni, kiel oni akrigas tranĉilojn kaj
konatigis nin kun « kokina kuracisto ».
Sabatvesperon la 30-un de julio s -ro G.
Astrom el Gevle faris interesan lumbild-
prelegon pri la sveda pentroarto. Di-
manĉon 1a danoj ekskursis al Belgujo,
trinkis tie multan bieron kaj revenis en
la nokto lacaj sed feliĉaj ĉar ili sukcesis
aĉeti nigran kafon. Krome ili kunportis
bananojn kaj « Camel »-cigaredojn, kies
odoro vekis kelkajn profunde dormantajn
frandemulojn, kiuj en fantornaj noktves-
toj alkuris. Ĉiam helpopreta s-ro Heuff
regalis la revenintojn kaj noktvestuZojn
per kafo kaj pudingo. La aliaj ĉeestis
diservon en Kerk-Avezaath, Drumpt aŭ
Tiel aŭ promenis al Ia kastelo de Zoelen
kaj al pentrinda malnova urbeto Buren.
Kelkaj preferis promeni vespere au eĉ
nokte, perdis la vojon sed retrovis gin ;
la eternaj soifantoj ĝis noktomezo gustu-
mis nederlandan « ouwe klare » kaj bie--
ron en ka f e jo, kies ekziston la bona nazo -

de s-ro Van Gindertaelen jam ekrflaris
tuj post alveno en Kerk-Avezaath. Ves-
pere oni aranĝis multkoloran prograrnon,
en kiu kunlaboris i.a. s-ro Morariu, kiu
helpe de f-inoj Pra kaj Rouvier kaj de .

s-ro Hohl zigzagis kun ni tra Eŭropo, la
ĉeestantaro, kiu gaje kantis laŭ la melo-
dioj, kiujn s-ro Rooker sorĉis el la piano,
s-ro Michels, kies bonegaj i•rnprovizacioy
pri « La Espero » preskaŭ forgesigis al'
ni, ke li martelas la klavojn de  dub-rasa
piano anstataŭ de orgeno, s-ro Ras, kies
imitemo dank' al neelĉerpebla pantalon-
provizo de « Tib » tamen trovis limon,.
s-ro Sielhorst, kiu solkantis, s-ro Zonder-
van, kiu pro la kapricoj de la teatraĵo
estis devigata edziĝi al sia majstre stra-
banta filino-mnastrumantino kaj s-ro ,

Kalma, kiu per ŝercoj kaj deklamajoj in-
terligis Za diversajn programero jn. Lund-
vespere d-ro W. J. A. Manders senvuali-
gis al ni la sekretojn de 1a nder_
na pianlingva industrio en bonega kaj
tre interesa prelego kaj mardoposttag-
meze s-ro Zacho faris lumbildprelegon:
pri la scienco de Martinus. Vespere s-ino-

De Back rakontis pri la instruo al blin--
duloj, klarigante al ni Za brajlan siste-
mon kaj s-ino R. KShler-van Ghelder
(niallonge : Roosje) neforgeseble dekla-
mis, montrante per tio la belsonecon kaf
elvokivecon de nia internacia lingvo.
Merkredon okazis tuttaga ekskurso at'
Arnhem kaj « Hoge Veluwe » kiu mal-
graŭ la konstante falanta pluvo bonege -

sukcesis. Post preskaŭ duhora prokras-
tiĝo la partoprenintoj lacaj sed kon-
tentaj revenis kaj tuj atakis Za inter-
tempe surtabligitajn bongustajojn. Tiuj,.
kiuj restis hejme admiris Za gladan talen-
ton, demonstraciatan de. ĉiam bonhumora
« onklino » Zandren kaj vane klopodis•
konsoli nekonsoleblan s-finon Bonger,
kies vekhorlofjo strikis kaj kiu pro
tio vidis nur la posta jon de la sen ŝi for-
rapidanta aŭtobuso... Vespere okazis
adi•aŭa festprogramo en kiu oni multe
kantis kaj muzikis, ĝuis teatrajon de fa-
milio Zondervan kaj strangan muzikon,.
produktitan de kelkaj dana.j artistoj, gus-
tumis limonadon kaj tortojn, proponitajn
de Za organiza komitato kaj mire kon-
statis, ke eĉ alum.etskatoloj povas pre-
zenti taŭgajn programerojn, elŝ•iris al si
lca harojn kaj produktis niaĉtabakon nur
por plaĉi al f-ino Mulder, kies kaprica
inventemo estis vere senli.ma, aŭskultis
diversajn paroladetojn, La. de s-ro Ten
Seldam kaj elokventa svedino kaj mul-
tajn laŭdajn vortojn akom.panatajn de
donacoj por s-ro Heuff, nia kompleza
gastiginto kaj liaj helpantinoj, por ges-
ro•i Baas kaj la kursvidantoj. Precize je
noktomezo oni. lastfoje kantis la. h.im.non.
Lu dancemuloj poste renkontirjis en hote-
lo « Hamse Brug » kaj revenis hejmen je
Za dua horo. Jaŭdonmatene oni diligente
pakas Za kofrojn ; lastfoje la kursvidintof
adiaŭas siajn disĉiplojn kaj... fino ! Jen
jam forveturas la dana aŭtobuso por ko-
men.ci sian rondveturon tra Nederlando...
Rotterdam, Scheveningen, Amsterdam,
Groningen... Naztukoj svingi gas. Oni
kantas kaj fotografas... s-ro Baas kal-
kulas l•itkovrilojn... Jen nia aŭtobuso !
Ek ! Momenton poste Kerk-Avezaath es-
tas denove trankvila vilaĝeto... ankoraŭ
el fora distanco ellas rekantajo : Espe-
ranto estas Ia lingvo por ni, por ni... Kun
refreŝigita entuziasnio la partoprenintoj
ree komencos sian propagunda.n laboron
en la proksima laborsezono. Kelkaj fe-
Ziĉuloj vojaĝas al Bournemouth ; aliajn
jam atendas la ĉiutaga laboro... La so-
meraj kursoj apartenas al Za historio sed
neforvi.ŝeble Ia belaj tagoj, trapasitaj en
Kerk-Avezaath, restos en la memoro !

A. J. Kalma



Mededelingen
van onze Boekendiensten

Porti voor koper. Bestellingen aan :
Boekendienst LEEN, Z-O-Singel 5, Bergen op Zoom (giro : 76915)
Vlaams E-Instituut, P. v. Humbeekstr, 3, Brussel-W. (giro : 326851)

Studiewerken :
Benink : Leerboek Esperanto 	 f.	 2,10 bfr. 	 38,00
Degenkamp : Leidraad bij de studie van de E-literatuur f. 	 0,45 bfr. 	 8,00
Degenkamp : De voorzetsels in het Ned. en Esperanto f. 1,50 bfr. 26,00
Examen Doen f. 1,00 bfr. 17,00
Hoe kan ik het in E. zeggen ? f. 0,25 bfr. 5,00
100 Vragen over grammatica en onderwijs f. 0,35 bfr. 6,00
Isbricker : Historio kaj Organizo de la E-movado f. 1,25 bfr. 21,00

Voor de jeugdcursussen :
Korte : Sub la Verda Standardo : Gvidilo (v.d.onderw.) f. 2,50 bfr, 42,50
Korte : Sub la Verda Standardo : Laborilo I (v.d. L.) f. 0,90 bfr. 15,00
Korte : Sub la Verda Standardo : La.borilo II (v.d. L.) f. 0,90 bfr. 15,00
Korte : Sub la Verda Standardo : Memorigilo (v.d. L.) f. 0,50 bfr. 7,00

Aanbevolen leesboeken en romans :
Waringhien : Leteroj de Zamenhof f. 7,80 bfr. 150,00
Capek : Skizoj pri Nederlando f. 1,75 bfr. 29,00
Baghy : La verda koro (kursa romaneto) f. 1,50 bfr, 25,00
Wills Crofts : :Morto de trajno f. 5,25 bfr. 85,00
Bernadotte : La fino f. 2,10 bfr. 36,00
Puŝkin : La kapitanfilino f. 1,20 bfr. 21,00
Babits : La cikonikalifo f. 1,20 bfr. 21,00
Eggerup : D.ro Dorner f. 4,00 bfr. 65,00
Novaj Esperanto-Historietoj f. 1,90 bfr. 30,00
Dietterle :: Originala Verkaro f. 11,25 bfr. 190,00
Rembrandt, la magiisto (abunde ilustrita) f. 5,00 bfr. 85,00
Lajos Zilahy : Printempo de Morto, bind. f. 5,50 bfr. 94,00

broŝ. f. 4,50 bfr. 84,50
Woordenboeken :

Alings : Zakwoordenboekje F.L.E. (E./Ned.-Ned./E) f. 0,50
Debrouwere : Zakwoordenboekje E/Ned.-Ned./E) bfr. 5,00
Schidlof : Zakwoordenboek f.	2,25 bfr. 37,50
Grosjean -Maupin : Plena vortaro f. 10,50 bfr. 177,00

Diversen :
E-briefpapier en E-omslagen (groene ster en « Espe-

ranto ») 10 vel en 10 omslagen groot formaat f. 0,45 bfr. 8,00
Deurschild je met groene ster en E.parolata » f. 0,75 bfr. 12,00
Zilveren Esperanto -sierlepel f. 7,10	 - -

Zijden E. en Vlaams tafelvlagje op staander bfr. 75,00
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PROPAGANDA
De « groene maand » is weer aan-

gebroken en natuurlijk zijn alle afde-
lingsbesturen al uit hun zomerslaap
ontwaakt en hebben zij plannen ge-
maakt voor het komende seizoen.
Voor actieve leden hebben wij nog
een beperkt aantal van onze propa-
ganda-circulaires beschikbaar, die
gratis kunnen worden aangevraagd
bij het alg. secretariaat. Aan alle
afdelingsbesturen werd het vorige
jaar reeds een exemplaar toegezon-
den. Hieronder volgt een opgave van
de propaganda-geschriften. enz. die
wij momenteel kunnen leveren :

Affiche « Gaat met uw tijd mee ;
leert Esperanto » niet groene ster en
ruimte voor eigen aankondigingen :
sterk verlamde prijs 10 ex. f. 0,30 ;
30 ex. f. 0,75 ; 50 ex. t. 1,25. - Wat
zeggen zii over Esperanto ? ; nieuwe
uitgebreide uitgave : 5 cx. f. 0,10. -
p. W. Baas : Richtlijnen voor het on-
derwiis van Esperanto op de school:
f. 0 05 : 10 ex. f. 0,40 ; 25 ex. f. 0.75.
- Dr W. 1. A. Manders : Esperanto
en onderwils : f. 0,03. - Propagan-
da-ansichten «Als de tolken staken»:
sterk verlaagde prijs f. 0.03 ; 100 ex.
f. 2.75.

« De Esperantist » en « Mede-
delingenblad » (uitg. Bureau « Espe-
ranto bij het Onderwijs ») zullen
voortaan gecombineerd verschijnen.
Aan alle afdelingsdonateurs, waar-.
voor de contributie a f. 0.50 is vol-
daan. zullen de beide nummers, die
dit laar nog verschijnen gratis wor-
den toegezonden. Voor nieuwe afde-
lingsdonateurs, die zich nu als zo-
danig opgeven. is de afdracht aan de
alter. kas voor de rest van 1949 vast-
gesteld op f. 0,30. Ook zij ontvan-
gen gratis de nummers, die dit jaar
nog zullen verschijnen. Het uitvoe-
rree September-nummer, dat door
ziin inhoud een geschikt propagan-
damiddel is. kan apart besteld wor-
den bij de heer E. A. Burk. Woest-

duinstraat 58, Amsterdam-West. Af-
delingen, die minstens 500 ex. af-
nemen. hebben recht op een gratis-
advertentie ; bij afname van min.
100 ex. wordt het afdelingsadres
gratis in de adreslijst opgenomen.

Weet U, dat een propaganda-
abonnement op « Nederlanda Espe-
rantisto » slechts f. 1,- per jaar
kost ? Voor dat luttele bedrag ligt
ons maandblad een jaar lang ter in-
zage in openbare leeszalen, op lees-
tafels, enz.

Hebt U kennissen. die niet in de
gelegenheid zijn een mondelinge cur-
sus te volgen maar toch Esperanto
willen leren ? Onze schriftelijke cur-
sus voor beginners (20 lessen) kost
inclusief individuele correctie slechts
f. 8.50. Prospecti gratis verkrijgbaar
bij het alg. secretariaat.

ESPERANTO-EXAMENS
Den Haag, 18 Juni 1949 :
Aangemeld voor examen B : 1 candi-

daat, opgekomen 1, geslaagd 0.
Aangemeld voor examen A : 33 can-

didaten, opgekomen 31, geslaagd 20, de
dames M. v. d. Linden, Arnhem, W. 13u-
sink en M. H. A. Verwaart, Dordrecht,
P. W. M. v. d. Heuvel, Mierlo-Hout, J.
G. P. Elshove, Loosduinen, P. B. Sla,
Velp. H. P. Sannen, Voorburg en de he-
ren J. P. Bakkum, H. A. Huiskamp, en
E. Ruijter, Alkmaar, P. Klaver, Castri-
cum. C. B. v. Geel, H. F. Leverdingen,
M. D. Nieuwenhuis, A. Renooy en H.
v. d. Zee, Den Haag, A. F. Frek, En-
schede, J. C. Postema, Hilversum, J. H.
Bakkum, Limmen en G. J. Sannen, Voor-
burg.

De najaarsexamens voor diploma A
en B zullen worden afgenomen te Ut-
recht op Zaterdag 5 November. Aanmel-
ding uiterlijk 6 weken vóór de examens
bij de secretaresse mej. H. M. Mulder,
Zilvermeeuwstraat 29, Badhoevedorp.
Prospectus wordt op aanvraag gratis
toegezonden.

Oficejo « Esperanto ĉe la
Instruado »

C. Krusemanstr. 43 Am.sterdam.-Z.

Laŭ ricevitaj informoj, kies komple-
tecon mi bedaŭrinde ne povas garantii,
Esperanto estas instruata en Nederlando
dum la lerneja jaro 1948-1949 en 23 (27)
lokoj en 31 (32) diversaj lernejoj. El la
lastaj estas 16 publikaj, 5 katolikaj, 4
protestantaj, 1 neŭtrala ; krome 3 por-
instruistaj ŝtataj seminarioj, 1 ŝtata
ĝardenkultura lernejo kaj 1 katolika
blindulinstituto. La instruo okazas pres-
kaŭ ĉie post la ordinaraj horoj, nur
esceptokaze ĝi estas oficiala kaj deviga.
di estas donata de profesiaj geinstruis
toj, nur en unu loko de neprofesiulo. Jen
diferenco kun la jaro 1938-1939, kiam
ofte neprofesiuloj instruis Esperanton
en kursoj por lernejaj infanoj.

La nombroj interkrampaj rilatas tiun
antaŭmilitan jaron.

Entute ricevas nun 269 (138) knabinoj
kaj 353 (169) knaboj E.-instruon, do
622 (307) geknaboi. La aĝoj varias in-
ter 10 kaj 20 jaroj.

La 19an de Majo la Ministro por in-
struado, Artoj kaj Sciencoj akceptis
tri el niaj estraranoj, kiuj petis infor-
mon pri la stato de la preparado de no-
va leĝo pri la por instruistaj seminarioj.
La Ministro ne sciis, kiam la nova leĝo
estas prezentata al la legdona delegitaro,
nek povis doni informon pri ĝia enhavo.
Li nur certigis, ke 1i serioze konsideris
nian deziron rilate la enkondukon de nia
lingvo en la novan studprogramon.

P. W. Baas, prez.

AKADEMIO DE ESPERANTO
Adreso : Oostduinlaan 32, Hago,

Nederlando.

Oficialaj Informoj de la Akademio
de Esperanto

(N-ro 17. - - Julio 1949.)

ELEKTO DE AKADEMIANOJ
La rezuitato de la elekto por la Aka-

demio estis fiksata la 14-an de Julio 1949
en Hago en ĉeesto de la Akademianoj
A. Cseh, T. Jung kaj la subskribinto. La
kalkulado montris, ke la 773 validaj vo-
ĉoj estis jene dividitaj inter la 54 kan-
didatoj :

Kandidato kaj Lingvo
V, S. Settilii - finna
M. C. Butler - angla
D-ro K. Kalocsay - hungara

D-ro W. Lippmann - germana (en
Usono)

A. Cseh - hungara (en Nederlando)
D-ro A. Stamatiadis - greka
R. Hromada - ĉelia
D-ro F. Szilágyi - hungara (en Sve-

dujo)
J. A. de Saldanha Carreira - portuga-

la
K. H. P. Bennemann - germana
D-ro A. Czubrynski - pola
C. A. G. Domingues - brazila-portu-

gala
R. E. Bugge Poulsen norvega
D-ro A. Pitlik - ĉeha
C. Stop-Bowitz .. norvega
A. O. Biinemann - germana
D-ro L. d. C. Porto Carreiro Neto

brazila - portugala
G. Chavet - franca
r. Avril - franca
W. J. Downes - angla
D-ro W. A. Solzbacher - germana (en

IJsono)
J. Couteaux - franca
G. .r. Degenkamp - nederlanda
F A. Postnikov - rusa (en Usono)
S-ino D. Tappan Connor - usora-

angla.
P. Rossa - slovaka
K. L. Soderberg .. eveda
F-ino J. Baird - angla
M. Butin .. germana
D-ro L. Blaas - aŭstra- germana
A. T. S. O. Jansson - sveda
Th. Pendlebury - angla
N Barthelmess - germana (en Fran-

cujo )
W. Padfield - angla

G. Saville - usona-angla
A. Camuffo - itala (en Trieste)
P. Heilker - nederlanda
N. H. C. Macpherson - angla
T. Hodakowski - pola
J. Zawanda - pola
K. T. B. Gerdman - sveda
L J. Thévenin - franca
F. A. F. Faulhaber - nederlanda
P. A. M. Laignier - franca
Inĝ. O. A. Rygg - norvega.
G. K. F. Ziegler - germana
J. R. Stenstrëm - sveda
M. Sygnarski .. pola
P. J. Tardieu - franca
J. Wenger - svisa-franca
R. Rian - norvega
F ino J. Ender - pola
F-ino M. K. A. Laade - germana
G. Schulz - ger'mana

Car estas 21 vakantaj lokoj, la sek-
vantaj personoj estas elektitaj Akade-
mianoj :

malnovaj membroj : Setk.15., Butler, Ka-
locsay, Lippmann, Cseh, Stamatia-
dis, Hromada, Szilágyi, de Saldan-
ha Carreira, Czubrynski, Domingues,
Bugge Poulsen, Pitlik, Porto Carrei-
ro Neto kaj Chavet ;

novaj membroj : Bennemann, Stop-Bo-
witz, B tinemann, Avril, Downes kaj
Solzbacher.

Ir. J. E. G. Isbrucker
Prezidanto.

Angulo Fl. L. E.

FLANDRA LIGO kaj
LA JUNULARO.

Dum sia lasta estrarkusido, Flandra Li-
go pritraktis i.a. la gravan junular-pro-
blemon en nia movado. Jam ofte pridis-
kutata, ĝi subite fariĝis ankoraŭ pli ak-
tuala kaj interesa:

1) ĉar en nia regiono la TJO-movado,
kiu tuj post la milito bone progresis, nun
vegetas ; ni eĉ diru la bedaŭrindan fak-
ton : praktike ne plu ekzistas ;

2) pro la rezultoj de niaj sekciaj kur-
soj, kiuj esperantigis sufiĉe multe da ge-
junuloj.

Konsiderante la mankon de bonaj  kun
-laborantoj, ni konscias ke grandskala or-

ganizado de junularfako en la sino de
F1.L. ne ankoraŭ eblas. Tamen iam ni
komencu, eĉ nur modeste. Ni esploru
foje la eblojn, aplikotojn jam ek de la
jaro 1950. Certe, kaj unuavice, redukto
de la kotizo. La estraro proponos dum
la ĝenerala jarkunveno kotizon de 50
Fr. Kaj la aĝolimo ? Ni opinias ke ĝene-
rale ĝis la 21-a jaro la financa situacio
de niaj gejunuloj neniam estas tre brila.
Do, dua propono, gis la 2I-a. jaro.

Tio kompreneble ne sufiĉas. Bedaŭrin-
de, la kunligado de ĉiuj junaj fortoj de
la ligo, ni devas provizore lasi al la
lokaj sekcioj. Sed estas ankoraŭ du gra-
vaj efektivigindaj projektoj : propra re-
vtio kaj internacia kontakto. Ambaŭ
vere resumas la devizojn de juna homo
kaj konsiderinde evoluigas internacian
edukadon kaj instigas al fideleco en la
movado. Sed, pro la jam menciita kialo,
kaj ĉar ni ne povas cedi lokon en F.E.
por junulara rubriko, ni devis pripenst
alian solvon, kaj ni ĝin trovis. Ja, ek-
zistas Tutmonda-Junular-organizo ; &t
eldonas revuon, la « Juna (n) Vivo(n) »
kaj havas internacian kontakton, pere
de Ia nomita revuo kaj la ĉiujara kon-
greso. Sciante tion, la estraro petas al
la anaro priju ;i la sekvantan proponon :
pagante 50 fr., la gejunuloj de malpli ol
18 jaroj, estu membroj de FL.L.E., kaj
fariĝu por la sama sumo, T.J.O.-ano j,
kaj ili ricevu kaj « La Juna Vivo » kaj
« Flandra Esperantisto ».

Kial malaltigi la aĝo-limon ? Ni opi-
nias ke « La Juna Vivo » ne plu taŭgas
por juna homo de pli ol 18 jaroj, do ne
utilus ĝin havigi. Sed ni ankaŭ fiksu ek
de kiam junulo povas iĝi laŭ la favora
aranĝo, membro de FL.L. kaj T.J.O.
Ekzistas ĉe T.J.O. aparta grupo « Denas-
ka Esperantistaro » (fondita de S-ro
R. Robertson -f- ) Ili pagas malgrandan
kotizon kaj ne ricevas « La Juna Vivo »
ĝis la 14-a jaro. Cu ne bone se ni prenu
tiun komencaĝon ?

Koncize : de la 14-a ĝis la 18-a jaro :
kotizo de 50 Fr, Membro de T.J.O. kaj
de FL.L.E.

De la 18-a jaro ĝis Ia 21-a jaro : ko-
tizo de 50 Fr. Membro de FL.L.E.

Ek de 1950 ni tiamaniere ekscios
kiom da membroj apartenas al Ia junu-
larfako, kaj provos aranĝi apartajn hun-
venojn kaj eĉ apartan administradon.
Restas ankoraŭ la kategorio de la en-
loĝantaj membroj de malpli oI 18 ja-
roj. Ili nun pagas 25 fr. Necesas ke la
estraro ankoraŭ speciale fiksu la kondi-
ĉojn je kiu ili ankaŭ povus aparteni al
la T.J.O.-fako de nia Ligo.

La sekretario de FL.L.E.

M. NEUTiENS f
La 9-an de uiig. mortis 19-jara en
Basel (Svislando) F-ino M. Neu-
tiens el Mechelen. Unuafoje post la
milito, sekcio Mechelen funebras :
la morto rabis junan, sindonan kaj
modestan meinbrinon. La florgar-
bo, donacita okaze de ŝia enterigo
la 16-an de aŭgusto, apenaŭ simbo-
las la yeneralan konsternon. Ni sin-
cere kondolencas la afliktitajn ge-
patrojn.

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.
Alg.Ned.Esp.Examen-comm.: Mej.H.M.Mulder, Zilvermeeuwstr. 29. Badhoevedorp
Lefdel. 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 65-66 :

F-ino Boute C., el Blankenberge (110 p.)
por F1.L.E. ; s-ro P. H. Mooij, el Brus-
sel, por LEEN.

SOLVOJ.
67 Horiz. 2. boato; teatra 3. ĉar. 4.

stand; elten. 6. Jean Forge. 7. du; ke. 8.
kompromis. 9. ans. 10. afabl; trajn. -
Vert. 1. abism; pat. 2. juk. 3. panace;
omaĝ. 4. arm. 5. voĉdon; palp. 6. forn. 7.
streko; ostr. 8. rum. 9. saiteg; imag. 10
eks. 11. grinc ; ind.

68. Horiz. 2. insid ; violo. 3. Ina. 4.
kurac ; rilat. 6. parolïestr. 7. de ; el. 8.
samsortul. 9. aso. 10. grajn ; naŭzi. -
Vert. 1. riska ; igi. 2. pes. 3. aserta ;
agac. 4. rem. 5. adicio ; sang. 6. 'bos.
7. svarme; ronk. 8. sat. 9. dorlot ; uzur.
10, rel. 11. fosto ; pil.

N-ro 69 : KRUC V ORTENIGMO.
Horizontale. 1. oni kantas ĝin en pre -

ĝejo (R) ; 2. koleretigi (R) ; tra ĝi fluas
sango. 3. maceri linon por apartigi la
fibrojn (R) ; krustulo (R) ; sufikso (R) .
5 arbo (R) ; mara kreskaĵo (R). 6. li
prizorgas la publikan ordon (R). 7. kris
de besto (R) ; povanta okazi. 8. uzi li-
bron (R) ; se oni faras tion, la maturaj
prunoj falas de la arbo (R). 9. sufiso
(R) ; facile klasigebla folieto, sur kiu
oni skribas notojn ; persona pronomo.
10. oni ĝin kantas ; britoj logas en ĝi
(R). 11. sufikso (R) ; iu moka dirma-
niero (R) ; prefikso.

Plaatselijk Nieuws

REGIONA KUNVENO
EN VEENDAM

Bone sukcesinta regiona kunveno de
la nordnederlanda L.E.E.N. -anaro, kiun
partoprenis proks. 80 gesamideanoj, oka-
zis 25/26 W en Veendam. Sabatvespere
oni aranĝis festkunvenon en hotelo De
Vries. Sekcioj Groningen kaj Hooge-
zand kaj la junulargrupo el Veendam
prezentis teatraĵetojn. La muzikan par-
ton de la programo prizorgis junulargru-
po el Leeuwarden. Ĝis malfrue en la
nokto la gedancemuloj fervore movis la
krurojn. Dimanĉon la gepartoprenintoj
parte aŭtobuse, parte bicikle, ekskursis
al Gieten.

Car en 1950 la kongreso de L.E.E.N.
okazos en Groningen, la venontan nord-
nederlandan regionan kunvenon oni aran

-ĝos en 1951.
V.E.S. - Afdeling Brussel - Vanaf

Donderdag 1 September, steeds om 20
uur, hervatten we onze wekelijkse ver-
gaderingen in de « Vlaamse Club », Em.
Jacqmainlaan 121, Brussel.

Op vernoemde datum krijgen we het
bezoek van onze gewezen voorzitter,
tevens gewezen hoofdbestuurslid van de
V.E.B., dhr E. Symoens, nu prefect aan
het Atheneum te Leopoldstad. Alvorens
terug naar Kongo af te reizen wenst hij
met de ouderen van datum een paar
gezellige uurtjes door'te brengen en te-
vens contact te nemen met de nieuwe-
lingen. Niemand ontbreke !

Verscheidene cursussen worden ge-
pland die in September zullen aanvangen.   

Cu vi. konas

ESPERANTO-POST
Mitteilungsblatt der Esperanto -

Freunde in Deutschland
Monata- okpaĝa- ilustrita -dulingva

Cefredaktoro: D.ro Siegfried Ziegler
Petu specimenan numeron kontraŭ

sendo de 2 int.r.k. al
G. Geiller Verlag, Unter
Fettenhennen 11, Kiiln

Jarabono (12 numeroj) kostas
75 bfr.

Duonjarabono (6 numeroj) kostas
40 bfr.

ĉe
Flandra Esperanto-Instituto, V.z.W.
P. van Humbeekstr. 3, Brussel-W.

(p.k. 326851)

1     

Vertikale. 1. preni per ambaŭ brakoj.
2. interjekcio ; eŭropano (R). 3. bonko-
rega homo (R). 4. ludkarto (R) ; estiĝi.
5. parto de floro (R) ; honori iun, donan-
te al li grandan famecon (R). 7. konci-
za ; parto de skeleto (R). 8. kutima kon-
duto (R) ; ne plu nei. 9. arbeca kano
(R). 10. trinkaĵo (R) ; ĝi ŝvebas en Ia
aero (R). 11. ilo por fari bildojn.

N-ro 70 : TROVU...
28 vortojn respondantajn al la sekvan-

taj difinoj : 1. fiksi ; 2. germano ; 3. senti
ion malagrablan antaŭ danĝero ; 4. pro-
vizi ; 5. rigardi kunmetitajn literojn
kaj fari vortojn el ili ; 6. efektive aŭ
ŝajne malantaŭa parto, el kiu io elkon-
trastas ; 7. oni ŝpinas kaj teksas ĝin ; 8.
pagilo ; 9. ĝi estas uzata por konstrui ;
10. alta konstruajo ; 11. nea vorto ; 12.
memstara vorto signifanta « lama » ;
13. spacoparto ; 14. fabela estaĵo ; 15.
iu ligilo ; 16. eŭropano ; 17. trinkaĵo ; 18.
pli ol konvene ; 19. tio, kio igas nin agi
iamaniere ; 20. io, kio servas por tentan-
te altiri ; 21. vorto signifanta, ke movo
komenciĝas ĉe unu ekstremaĵo kaj atin-
gas la alian ; 22. frakcio ; 23. ekstrema ;
24. punkto egaldistanca de la ekstrema-
ĵoj ; 25. kurbigita ferpeco ; 26. ideala
modelo ; 27. ĉiela korpo ; 28. tiam la
suno ne lumas.

POSTE, elektu po du trovitaj vortoj
por formi novajn, kies signifo estas :
1. muzikilo ; 2. signo de venko ; 3.
eksterordinare bonkvalita ; 4. maŝino en
presejo ; 5. potenca maŝino ; 6. homo, kiu
okupas sin pri iu scienco ; 7. post ĝi ko-
menciĝas nova tago ; 8. igi samvaloraj;
9. parencino ; 10. akcesoraĵo por orna-
mi ; 11. fadeno por fiŝkaptisto ; 12. fu-
raĝa herbo ; 13. konfirmi identecon de
dokumento ; 14. ekskluziva posedo.

La unuaj literoj de ĉi-lastaj vortoj,
laŭvice legataj, nomas konatan nuntem-
pan Esperanto-verkiston.

Nederlandanoj sendu la solvojn antaŭ
, a 20-9-1949 al s-ro Teunissen, Legmeer-
str., 37 A.l., Amsterdam-West ; mem-
broj de Flandra Ligo al Postbus 342
(Enigmoj), Brussel.

ANONCETOJ
Sro Hideojuasa, 2 Nisimaruyamamati,

Miyazaki-si, Japanujo, gimnaziano 20-ja-
ra, deziras korespondi pri artoj (precipe
belarto, literaturo) kun fervojaj Espe-
rantistoj.

Organizas Esperanto-klubon kaj tiu-

cele, por pruvi al gestudentoj kaj pro-
fesoroj, bezonas gazetojn kaj aliajn pro-
pagandilojn : Ralph H. Halvorsen jr.,
6511 North Bosworth Avenue, Chicago
26, Illinois, Usono.

Cu vi jam posedas la jarlibron U.E.
A. ? Mendu ĝin ĉe Fr. Couwenberq,
Blankenberge ĝirante : 45 b. Fr. je
lia p.ĉk. 416135 !

En la anonco « Voĉo de Islando » (vi-
du nian antaŭan numeron) la adreso
indikis : « poŝtkesto 1080 » - anstataŭ
la ĝustan nron 1081 - La interesatoj ne-
pre atentu tion !

Knabo 14-jara, Claus Ohlen, Schmie-
destr. 1, Bi sum (246) Germanujo, de-
ziras korespondi kun samaĝaj knaboj
kaj interŝanĝi poŝtmarkojn.

VLADIMIR BASTA - Praha II -
Kremencovà 21 - Cehoslovakujo, eks-
oficiro, 54-jara, petas seriozan korespon-
dadon.

« HOGER OP »
Wij vernemen uit Brussel dat HO-

GER OP, Vlaams gezelschap van het
Personeel der Postchecks tot bevorde-
ring van taal, kunst en vriendschap (ge-
sticht in 1949 ; zetel gevestigd : Leu-
venseweg 27, Brussel) een Esperanto -

voordracht met proefles inricht, daarin
goedgekeurd door de hogere Overheid.
Daarenboven vinden muzikale uitvoerin-
gen plaats en gaat er een Esperanto-boe-
kententoonstelling door. Datum en
plaats : 22 September e.k. te 17 uur stipt,
in de grote bovenzaal van het lokaal van
gemeld Gezelschap, Hertoglijkestr. 91,
Brussel.

Wij hebben dit nieuws met belangstel-
ling en genoegen gelezen : onze Penning-
meester, dhr A. De Keijzer, zeer actief
sedert jaren in Onze Bond, is er gewis in
geslaagd het Esperanto voor HOGER
OP, gezelschap dat reeds Honderden le-
den telt, aanschouwelijk te maken.

Wij wensen hem en het Vlaams Per-
soneel der Postchecks geluk en succes
toe en hopen op een vruchtbare oogst
voor Esperanto.

De Redactie.

Waarom
een Kunsttaal ?

EEN TAALGELEERDE
AAN HET WOORD.

Dat de veelheid van. de nationale talen
inderdaad een ernstige belemmering
vormt voor het internationaal verkeer,
behoeft geen uitvoerige toelichting. Een
algemeen bruikbare verkeerstaal ont-
breekt, al is het waar, dat het En-gels
sinds lang een belangrijke rol vervult en
nog steeds aan betekenis wint. Naast het
Engels staan echter het Frans, het
Spaans en het Duits, die ieder voor zich
niet slechts de moedertaal van vele mil-
lioenen mensen zijn, maar ook buiten hun
eigenlijk gebied als verkeerstaal dienen.
Daarnaast zijn ook het Italiaans, Portu-
gees, Maleis en Russisch talen met meer
dan nationale betekenis. Wie de voor-
naamste internationale talen. kent, kan
zich ongetwijfeld internationaal bewegen,
maar niettemin blijven voor hem de
mogelijkheden beperkt. Dit geldt vooral
op het gebied van de wetenschap. Talrij-
ke publicaties van algemeen belang zijn
slechts voor enkele vakgeleerden toegan-
kelijk, daar ze geschreven zijn in een aan
de meesten onbekende taal.

Maar ook al zou men in het algemeen
kunnen volstaan met de kennis van het
Engels, Frans en Duits, dan nog valt
niet te ontkennen, dat het nuttig effect
slechts verkregen is ten koste van zeer
veel tijd en inspanning. Immers het is
zeer moeilijk, een taal zo te leren, dat
men zich met een zeker gemak erin kan
uitdrukken... De moeite, tijd en kosten,
die men besteedt aan het leren van
vreemde talen, zijn niet in evenredig-
heid met het uiteindelijk resultaat. Het-

zelfde effect zou bereikt kunnen worden,
wanneer voor internationale relaties, van
welke aard die ook zijn, slechts één be-
paalde taal gebruikt zou. worden...

Nu is het echter hoogst onwaar-
schijnlijk, dat alle volkeren der wereld -
of ook slechts alle beschaafde volkeren
- ooit vrijwillig een bestaande natio-
nale taal als algemene verkeerstaal zul-
len aanvaarden... Het is evident, dat die
natie, wier taal de algemene verkeers-
taal zou worden, meer dan alle andere
naties hiervan profijt zou trekken. Niet
alleen immers zouden zij, voor wie de
bewuste taal de moedertaal is, vrijge-
steld zijn van de moeilijke en tijdroven-
de bestudering van een vreemde taal,
maar daarenboven zouden ze door hun
veel grotere bedrevenheid en hun vol-
komen vertrouwdheid met die taal in
een gunstiger positie verkeren.

Een dode taal zou niet zo licht aan-
leiding geven tot naijver en eenzijdige be-
voorrechting. Om echter een dode taal
geschikt te maken, moet men een zeer
groot aantal nieuwe woorden invoeren,
daar uitdrukkingsmiddelen voor moder-
ne begrippen geheel ontbreken. Daarbij
komen ernstige moeilijkheden van gram-
maticale en syntactische aard. Ook al
voert men slechts de strikt noodzakelijke
wijzigingen in, dan is het resultaat een
kunsttaal.

Aangezien noch een levende, noch een
dode taal veel kans heeft ooit als univer-
sele taal aanvaard te worden, blijft
slechts het alternatief : een kunsttaal
aanvaarden of berusten in de bestaande
onbevredigende situatie.

Dr. W. J. A. Manders
« Vijf Kunsttalen » (1947)

ESPERANTO EN LA PRAKTIKO

Plenrajte oni multfoje adresas ripro-
ĉojn al ni esperantistoj pro la fuŝpro-
pagando por nia lingvo, kiu ofte nesufiĉe
akcentas ĝian praktikan valoron. Pro
tio estas ĝojigo fakto, ke la Sveda La-
borista Kleriga Asocio faris sukcesple-
nan eksperimenton, kiu bonege montris
la praktikan valoron de Esperanto. Kun
monsubteno de 50 (!) sindikatoj ĝi no-
me aranĝis internaciajn kursojn pri la
svedaj socia strukturo kaj politiko. Se
oni scias, ke la restado kaj vojaĝoj en
Svedujo por eksterlandanoj estis tute
senpagaj, oni ekhavos ideon pri la gran-
da laboro, farita de la svedaj organizin-
toj. El la pritraktitaj temoj mi mencias
demokration, instruon kaj edukadon,
kooperan movadon, popolajn parkojn kaj
kunvenejojn, organizon de la labormer-
kato, ĝeneralajn sociajn prizorgojn, kul-

VARIAJOJ

turajn memorajojn, svedajn gazetaron.
arton, literaturon, kaj muzikon. Krome
oni aranĝis por la partoprenintaro mui-
tajn studvizitojn al fabrikoj kaj institu-
cioj, filmprezentadojn, ekskursojn kaj
festkunvenojn. Ciutage okazis 4 unuho-
raj prelegoj de spertuloj kaj poste oni
vigle debatis Iaŭ internaciaj vidpunkto
kaj komparo. La prelegoj havigis al ia
partoprenintoj bonan bildon pri la socia
kaj ekonomia situacioj en Svedujo kaj
pro la facilaj interkompreniĝo kaj disku-
tado ĉiu min povas kompari la svedan
landon kun sia hejmlando.

Espereble la imitinda ekzemplo efi-
kos stimule en aliaj landoj. Ni pli multe
utiligu Esperanton por praktikaj celoj
kaj studo ; nur tiamaniere ni altiros an-
kaŭ la sciencajn kaj universitatajn ron-
dojn. Por doni ekzemplon ; dum la sve-
daj kursoj nederlandano devis pritrakti
la « indonezian problemon ». Li apenati
sukcesis, sed jen ! Ekstaris subite s-ano
Adamson el GSteborg, ĉefdelegito de 15.
E.A. kaj elokvente kaj klare li objekti-
ve skizis la nederlandan starpunkton,
ĉar... li jus legis pri ĝi esperantlingvar.
artikolon, verkitan de la nederlanda ĉef-
ministro W. Drees. Alia ekzemplo : Du
nederlandaj universitataj studentoj fa-
ris ekzamenon pri socia politiko en la
hejmlando kaj en eksterlando. Antaŭe
ili funde pristudis ĉian haveblan espe-
rantlingvan materialon pri tiu temo. Am-
baŭ sukcesis « cum laude ».

Ne per verdaj ŝtrumpoj aŭ biciklaj
flagetoj ni propagandu nian lingvon, sed
per praktika utiligo kaj aranĝo de kur-
soj kiaj ĵus okazis en Svedujo. Grandan
dankon la esperantistaro ŝuldas al la
organizintoj pro iliaj laboro kaj Imitin-
da ekzemplo !

w. Derks.

PRI LOGIKO.
La florojn de la trifoliooli.o fruktigas la

burdoj, kiuj transi.gas la polenon de unu
floro sur la. alian. Se oni do deziras nw l-
te da trifolio, multaj burdoj necesas.

Rezultas do : Ju pli da burdoj, des pli
da trifolio.

Bedaicrinde la burdoj ne povas plimu•l-
tigi laŭ.dezire, ĉar la kampmusoj perseku-
tas kaj mortigas ilin.

Rezultas do : Ju pli da kampmusoj, des
malpli da burdoj, des malpli da trifolio.

Ankaŭ la kampmusoj ne povas plimul-
tigi senlime, ĉar iliaj malamikoj estas la
katoj, kiuj persekutas kaj mortigas ilin.

Rezultas do : Ju pli da katoj, des mal-
pli da kampmusoj, des pli da burdoj, des
pli da trifolio.

La katoj povas plimultigi, laŭdezi.re,
se ili havas multajn ŝirm.antinojn inter
la needziniginta j fraŭlino j.

Rezultas do : Ju pli da needziniĝintaj
fraŭlinoj, des pli da katoj, des malpli da
kampmusoj, des pli da burdoj, des pli
da trifolio.

La. trifolio estas la plej bona nutraĵo
por la bovinoj.

Rezultas do : Ju pli da trifolio, des pli
da bovoj kaj bovinoj.

Grandnonnbra bovaro estas signo de
granda bonstato de ja tuta lando.

Rezultas do : Ju pli da trifolio, des pli
da bovinoj, des pli granda la bonstato de
la lando.

Se la bonstato de iu lando estas gran-
da, la nombro de la geedzigoj pligra•ndi-
gas, t.e. ĉiuj fraŭlinoj trovas edzojn.

Rezultas do : Ju pli da trifolio, des pli
da bovoj, des pli da bonstato, des malpli
d^L needziniĝintaj fraŭlinoj.

Rezultas do resum:e : Ju pli da needzi-
niĝintaj fraŭlinoj, des pli da katoj, des
malpli da kampmusoj, des pli da burdoj,
des pli da trifolio, des pli da bovoj kaj
bovinoj, des pli da bonstato, des malpli da
needziniĝintaj fraŭlinoj !

J. Rooker
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Stadionkade 6 Amsterdam Z. (Ned.) -
Drukkerij : J. Van Leer, Korte Begij-
nenstraat 38, Turnhout.
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