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PROBLEMO NEPRE SOLVENDA!
En „Heroldo" (n-ro 17) kaj „The
British Esperantist" (n-roj 547/
548) aperis artikoloj resp. de d-ro
Ivo Lapenna kaj Mason Stuttard
pri problemo, grava problemo, kiu
ekzistas en ĉiu sekcio, problemo,
kiun la esperantistoj povus solvi
se ili ĉiuj estus „veraj" esperantistoj
Pli kaj pli nia celado estas
konsiderata kiel serioza afero, nia
lingvo jam estas enkondukita en
diversajn lernejojn kaj universitatojn kaj praktike ĝi estas aplikata en la turismo kaj la radio.
U.N.O. kaj U.N.E.S.C.O. okupis
sin pri Esperanto kaj la gazetaro
serioze atentas nian aferon .
malgraŭ la fakto, ke multaj esperantistoj ne konscias pri tio, ke
por ke Esperanto estu rigardata
kiel serioza afero, kiel lingvo kaj
ne kiel ia ludilo, antaŭ ĉio estas
necese, mem rigardi ĝin tia kaj
ne kiel naivan tempopasigilon,
kiun oni propagandu laŭ infaneca
maniero, parolante pri eterna paco
kaj trisemajna studado. Ne sufiĉas porti verdan stelon kaj balbuti Esperanton por nomi sin
esperantisto! Jen, kion i.a. skribas
Mason Stuttard en „la movado
1t Ia-samrc}eanv'' : „Mi konfesas
al vi, ke mi iafoje havas la impreson, ke la esperantistoj efektive ne kredas pri Esperento. Tute
aparte de la bedaŭrinda fakto,
ke tiom ei ili ne havas sufiĉe da
kredo por pagi la negrandan kotizon de membreco, restas la evidenta krieganta fakto, ke en ĉiu
kunveno, en ĉiu kongreso, ni povas
konstati grandan aron da „ĉiamaj
komencantoj", hezite parolantaj
la lingvon kaj farantaj la plej
terurajn fuŝaĵojn. Ĉu vi ne konsentas, ke por nia afero estas
detrue al sukceso, vidi propagandiston emfazanta la simplecon de
Esperanto dum li mem ne kapablas fari simplan kaj konvinkan
parolon en tiu lingvo ? Mi volas
admoni vin, ke la unua kondiĉo
de esperantisto estas - estri la
lingvon.
En multaj rilatoj la Esperanta
movado estas paralela kun la homa socio en ĝiaj diversaj aspektoj.
La socio havas la familion kiel
bazan unuon ; la esperantisto iras
en la grupon por tie esprimi sian
elvolviĝantan personecon en rilato
kun siaj samgrupanoj. Pri la
grupoj (societoj) Ivo Lapenna diras
en „unu el la fundamentaj problemoj de nia movado : la societoj" : „Fakte ni havas en la tuta
mondo nur kelkajn verajn societojn kun propra ejo, biblioteko,
Ĉio alia estas pli aŭ
legejo
malpli bone organizitaj grupoj kaj
grupetoj, kiuj kunvenas de tempo
al tempo en iu kafejo aŭ lernejo,
sen antaŭe preparita programo,
kaj en kiuj oni plej ofte parolas
nacilingve. La tagordoj — se ili
entute ekzistas
estas ofte tiel
neinteresaj, ke estas vere heroa
ago elteni ĝis la fino. Niaj societoj kutime estas tute sensignifaj
renkontejoj de kelkaj malnovaj
geamikoj. Rigardate elekstere ili
eĉ aspektas ne malofte iom sekte
oni pardonu min — iom
kaj
strange, Tiaspecaj grupoj ne po....
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vas ludi ian ajn rolon en la disvastigo de la internacia lingvo
(regule ili ne aĉetas librojn, nek
abonas gazetojn, nek iel ajn materie kontribuas al fortigo de la
afero) kaj ne estas allogaj punktoj, al kiuj gravitus la plej klera
parto de la loĝantaro. Tial ili ne
povas prosperi. Tial kelkfoje ili
eĉ malprogresas kaj malaperas ...
Ĉu oni serioze pensis pri la fakto,
ke estas pli granda problemo
konservi por la movado la personojn, kiuj jam parolas aŭ post
4-5 monatoj ekparolos la internacian lingvon ol krei novajn
esperantistojn?... La ŝlosilo de
la problemo estas ĝuste la societoj.
Se ni sukcesos krei en ĉiu lando
almenaŭ kelkajn veraj n, bone organizitajn societojn, tio signifos seriozan paŝon antaŭen por la internacia lingvo. Kaj tio estas afero,
kiu dependas nek de la aŭtoritatoj nek de diversaj internaciaj
organismoj sed de la oferemo kaj
agemo de la esperantistoj mem".
Se la sekcioj ne bone funkcias, ankaŭ la landaj asocioj ne
povas efike agadi kaj por fini ĉi
tiun artikolon mi citas jenan
eldiron de Mason Stuttard pri la
landaj asocioj : „Estas en la intereso de ĉiu individua esperantisto,
ke ekzistu solida kaj floranta
landa asocio. Sen la landa asocio,
kiu prizorgas kaj kunordigas la
ĝeneralan propagandon, tute mankus la rimedoj por plua agado.
Ne estus libroj, mankus lernolibroj
kaj vortaroj, kontaktoj inter grupoj kaj individuaj esperantistoj
rompiĝus, „Universala Esperanto
Asocio" disfalus kaj la tuta movado pereus".
Jen, karaj gelegantoj, malfacila
problemo, sed tamen solvebla! Ĉu
ĉiu ei ni ne bone komencus la
novan jaron kontribuante sian
parton al la solvo ? For la diletantismon ! Esperanto estas lingvo, serioza afero ; ni ĉiuj rigardu
ĝin tia kaj kondutu laŭ tio !.
-

KARAVANOJ.
Ni intencas aranĝi karavanon al HeIsingër okaze de la tieaj someraj kursoj,
kiuj okazos 22-29 VII. Ni esperas, ke
sufiĉe da personoj anoncos sin, por ke
ni povu „karavani" aŭtobuse, ĉar se oni
vojaĝos vagonare, la kostoj estos pli
altaj. Kostoj por vojaĝo, restado k.t.p.
entute proks. g. 175,-. En la venonta
numero ni, se eble, donos pli detalajn
informojn.
Ankaŭ al la Universala Kongreso en
Mtinchen, kiu okazos 4-11 VIII, ni intencas aranĝi aŭtobuskaravanon. Pri
la kostoj ni ankoraŭ ne povas doni
konkretajn informojn. La kongreskotizon oni povas pagi al la gvidanto de
tiu karavano, s -ro W. Bdttcher, P. C.
Hooftstraat 25, Leeuwarden, pere de lia
poŝtkonto 268485, samtempe sendante
al li la plenigitan aligilon. Bonvolu
atenti, ke la kotizo plialtiĝos post 31III. (Tiuj, kiuj jam pagis la kotizon al
la ĉefdel. de U.E.A., s-ro P. Moen, kompreneble ne pagu duan fojon al s-ro
W. Báttcher).
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La redaktoro deziras al ĉiuj
gelegantoj prosperan novan jaron!
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LIDGELDEN :
Leden: 75 fr.
* Steunleden : min. 150 fr.
Inwonende leden : 25 fr.
( 4` met bondsorgaan

ESPERANTO
KIEL AFERO NEPUBLIKA
Ni povas ofte konstati ke personoj,
kiuj alirilate estas sufiĉe seriozaj kaj
kleraj, tre miskomprenas la funkcion
de Esperanto. Multaj el ili rigardas la
esperantismon nur negrava afero de diletantoj, temo per kiu oni okupas sin
duin liberaj horoj por distro. Pluraj havas naivan simpation por nia afero. Ili
rigardas nin kiel bonkorajn strebantojn,
kiuj nepraktike foruzas sian tempon por
neefektivigebla idealo. „Cu vi vere kredas ke Esperanto iam estos generale uzata ?" ili afable demandas kaj vi aŭdetas la dubeman nefidan tonon en iliaj
vortoj. Ili simpatias nian vidpunkton
sed ne kredas ke Esperanto iam estos
vera publika afero, pri kiu ĉiu klerulo
devos sin okupi.
UEA-estrarano, d-ro Lapenna, skribis
post sia rondvojaĝo tra Francujo : „Eĉ
se oni povas konstati, ke la publiko ion
aŭdis pri Esperanto, oni tuj povas ankaŭ
konstati, ke ĝi havas nur treege nebulan
koncepton. Se oni entute opinias ion pri
Esperanto, oni generale taksas ĝin tre
malalta el lingva vidpunkto. Eĉ la homoj, kiuj rilatas al ĝi kun simpatio, konsideras ĝin lingvo primitiva, netaŭga por
esprimi pli subtilajn pensonuancojn."
Kaj li aldonas al tio : „Kaj pri tiu fakta
stato kulpas nek la hodiaŭaj cirkonstancoj nek la apatio de la publiko, sed nur
ni mem." ( „ESPERANTO", Marto 1950,
p. 45 )•
Kuipo estas malagrabla nocio, kvankam en konvenaj kazoj estas saĝe cedi
antaŭ ĝia vero. Eble estas preferinde ĉe
nia temo anstataŭigi ĝin per: kaŭzo.
- 'Tiukaze ni povas diri ke la l.-azr avigas en la esperantistaro.
Kiel d-ro Lapenna diras, nia tasko estas simpla: „doni la rimedon al tiuj
kiuj ĝin bezonas". Cu ni kontentige sukcesis en tio ĝis nun ? Por prijuĝi tion ni
konsideru la demandon: kiuj bezonas la
rimedon Esperanto ? Al tio ni povas simple respondi: ĉiuj, kiuj havas internaciajn, interiingvajn rilatojn. Pli konkrete do : eksterlandaj vojaĝantoj, komercaj kaj industriaj korespondistoj,
funkciuloj de internaciaj kulturaj kaj
sociaj movadoj, diplomataj oficistoj, scienculoj kaj tekuikistoj, kiuj devas studi
diverslingvan fakliteraturon. Sed estas
sciate ke tiaj personoj nemulte trovigas
en niaj vicoj.
Metiistoj, dommastrinoj, vilaĝanoj, labormastroj, butikaj kaj kontoraj komizoj, kiuj neniam aŭ apenaŭ havis konatojn kaj aferorilatulojn en eksterlando
ĝis sia lerno de Esperanto, studis kaj
uzas la lingvon. Ni povas diri : Esperanto eniris pli hejmojn ol oficejojn: ĝi
penetris pli en koroj ol en intelektoj. La
ideo de esperantismo asociiĝis pli al pensoj pri tutmonda frateco, perletera konversacio, egaleco de ĉiuj teranoj, kongresturismo ol al konceptoj pri komerca
utilo, ĵurnala informado, diplomataj servoj, scienca kunlaborado. Tre multaj esperantistoj ne estas homoj, kiuj eklernis Ia lingvon pro tio ke ili jam bezonas
ĝin. Ofte nur la propagando kaj la lerno
de Esperanto vere konsciigis ilin pri la
necesa kaj utilo de internacia lingvo. Ili
mem kreis siajn internaciajn rilatojn post
la eklerno. Estas Esperanto, kiu kondukis ilin al internacieco ; ne internacieco,
kiu kondukis ilin al Esperanto.
Estas kompreneble ke la internacieco
de tiaj esperantistoj havas alian karakteron ol tiu de personoj kun profesiaj
aŭ oficialaj interlingvaj rilatoj. Supozinde en tio troviĝas la kaŭza, pri kiu
d-ro Lapenna plendis.
Krome estas klare ke la karakteriza
stato de la plejmulto el la esperantistaro influas la rigardon de la ekstera publiko al nia afero.
Atentinda estas ekzemple la komuna
koncepto pri la termino „esperantisto".
öenerale oni, eĉ inter ni mem, vidas esperantistojn kiel personojn, kiuj deziras
tutmondan disvastiĝon de Esperanto kaj
la prosperon de internacia frateco kaj
tutmonda unuiĝo. La oficiala difino de
„esperantisto" tamen estas : persono,
kiu scipovas kaj uzas Esperanton tute
egale por kia celo li ĝin uzas. (Bulonja
Deklaracio ).
La du konceptoj estas diversaj. Tiuj,
kiuj havas telefonilon aŭ ĝironumeron,
generale ne estas propagandistoj kaj
plivastigantoj de telefonsistemo aŭ ĝiro-
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ABONNEMENTEN:
België: 60 fr.
Ceteraj landoj : 75 bfr.
Proefn.: 5 fr. (1 r.k.)

Wereldnieuws
De Esperanto-colleges van de Heer
S. Pragano aan de Gem. Universiteit te
Amsterdam worden momenteel gevolgd
door een 30-tal studenten. De Heer Pragano overweegt de mogelijkheid, in Januari een tweede cursus te beginnen om
tegemoet te komen aan de bezwaren
van hen. die doordat zij op hetzelfde
uur een ander college moeten volgen,
niet aan de eerste cursus konden deelnemen.
Het derde Int. Congres van de Int.
Esp. Federatie van Spoorwegpersoneel
(I.F.E.F.) zal 16-20 Mei 1951 te Parijs
worden gehouden.
De propagandadienst van de K.L.M.
heeft opnieuw een geïllustreerd propaganda-geschriftje in Esperanto uitgegeven.
In Somero (Finland) is Esperanto als
verplicht leervak ingevoerd in de derde
klasse van het lyceum ; in de vierde en
vijfde klasse wordt Esperanto als facultatief leervak gegeven.
De universiteit te Elisabethtown
(Pennsylvania) heeft een legaat van
15000 dollar ontvangen met de bepaling,
dat dit geld moet worden gebruikt voor
het onderwijs in Esperanto. De colleges
zullen worden gegeven door dr F. C.
Neumann.
De Hogere Handelsschool te Salzburg
(Oostenrijk) heeft Esperanto als facultatief leervak ingevoerd. Aan de cursus nemen 92 leerlingen deel.
Eind September 1950 bedroeg het
ledental van Universala Esperanto-Asocio 12737 ; eind September 1949 telde
deze bond 12630 leden.
De Italiaanse minister van onderwijs
heeft op het verzoek van de Italiaanse
Esperanto-Federatie om Esperanto als
leervak op de kweekscholen in te voeren
geantwoord, dat de nieuwe wetsherziening voldoende aandacht zal besteden
aan onderwijs in niet-verplichte vakken,
zodat verwacht mag wo. Jen, dat Esperanto binnenkort zijn intrede zal doen
op de kweekscholen in Italië. Officieel
is reeds toestemming verleend voor het
geven van facultatief onderwijs aan
twee middelbare scholen te Milaan.
Prof. G. Canuto, voorz. van de Ital.
Esp.-Federatie is benoemd tot rectormagnificus van de universiteit te Parma.
De universiteit van Liverpool heeft
opnieuw drie prijzen, elk van 25 pond
sterling uitgeloofd voor studenten en
onderwijzers in Esperanto in het Britse
Rijk, die de beste verhandeling schrijven
over „Esperanto als taal voor vertalingen" en de meest juiste vertaling
leveren van een fragment uit „David
Copperfield" van Ch. Dickens.

servo. Same oni povas imagi ke iu aplikas Esperanton por siaj celoj sen kia ajn
interesiĝo pri la Esperanto-movado.
La ĝisnuna aparteco de Esperanto en
la hodiaŭa socio signifas ankaŭ avant.aĝon. Ciu, kiu lernis Esperanton kaj
restis fidela al ĝi (ankaŭ tio estas signifa dirmaniero ! ), estis pli malpli envolvata en ia sfero, la Esperanto sfero.
Tiel estiĝis esperantistaro, kvazaŭ popoleto, kun karakterizaj ecoj (vidu supre)
kaj tre verŝajne tio influis la lingvon.
Ekzistas nun kolektivo de personoj, kiuj
generale ŝatas kaj respektas Esperanton kaj kiuj havas sufiĉe komunajn konceptojn pri la karaktero de tiu lingvo.
Tio havigas al Esperanto solidan mem
starecon kaj kontinuecon.
Estas antaŭvideble dum venonta tempo, ke se tiam plilarĝiĝos la alfluo de
fakuloj, nurpraktikantoj koncerne Esperanton, kiuj vidos en tiu lingvo nur rimedon kaj eble malpli „adoras" ĝin ol
la hodiaŭa esperantista generacio, la
ekzisto de tia fidela kerno estos pli
ŝatinda ol iam antaŭe.
K. Wilgenhof.
-

-
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DE TALENSTRIJD
BIJ DE
VERENIGDE NATIES
Het Charter van de Y.N. kent 5 officiële talen : Frans, Engels, Spaans, Russisch en Chinees. Dat betekent, dat men
in één dezer 5 talen redevoeringen kan
houden of geschriften kan opstellen.
Maar de vertalingen der redevoeringen
en geschriften alsmede de van de Y.N.
uitgaande publicaties zijn gesteld in
„werktalen", die tot 1949 twee in getal
waren : Engels en Frans.
Het Spaans, 'n officiële taal, eiste al
spoedig eveneens het voorrecht „werktaal" te zijn voor zich op. In 1947 werd
de behandeling der aangelegenheid verdaagd voor nader onderzoek. Een jaar
later stelde de begrotingscommissie voor,
de aanvraag te verwerpen, gezien het
feit, dat het gebruik van een derde werktaal een verhoging der uitgaven niet
minstens 2 millioen dollar met zich mede
zou brengen.
Maar de 20 Zuid-Amerikaanse landen
hadden de voorzorgsmaatregel genomen
zich te verstaan met de 6 Arabische
Staten en met de Philippijnen, Ethiopië,
Liberia, Birma, Iran en Griekenland en
zodoende deed de Algem. Vergadering
van 7 Dec. 1948 met J i tegen 20 stemmen
en 5 withoudingen de Zuid Amerikaanse
landen het pleit winnen.
Natuurlijk lieten ook het Russisch en
het Chinees, beide officiële talen, hun
recht gelden op het voorrecht „werktalen" te zijn. Naar de mening van de
administratieve-en begrotingscommissies
zouden 5 werktalen het mechanisme
der V.N. volkomen ontwrichten. De
verzoeken van Rusland en China werden
in Mei 1949 door de Algem. Vergadering
afgewezen. Daarbij zal het waarschijnlijk
niet blijven.
Niet alleen willen de vijf officiële talen werktalen zijn, maar een minister van
Buitenlandse Zaken heeft reeds de belangrijkheid van de Arabische taal in
het licht gesteld door haar op het spreekgestoelte te gebruiken in plaats van een
officiële taal. Werpt de overeenstemming
bereikt met de 20 landen van Zuid-Amerika reeds z'n vruchten af ?
(Het bovenstaande is een samenvatting
van een in het Engels uitgegeven artikel door de heer William Solzbacher,
lid van het aanwervingscomité voor
„speakers" ten behoeve van de V.N.
Hij eindigt, daarbij de noodzakelijkheid van eega neutrale internationale
taal n a ar voren brengend, als volgt) :
-

De wedijver tussen de talen is in andere
officiële internationale instellingen niet
geringer ; bijv.. in de Int. Post-Unie.
Esperanto is de taal die geschikt is
om deze wedijver te doen verdwijne:a en
de werkwijze der intern. organisaties, die
rationalisatie hard nodig hebben, belangrijk te vereenvoudigen.
Esperanto is een volledige taal, die op
natuurlijke en logische wijze van de
Earopeese talen is afgeleid. Deze afleiding
is op eenvoudige wijze verricht, door
terz•;jdestellingvai; nutteloze ingewikkeldheden in de spelling, de uitspraak en
de spraakkunst; geen absurde grammaticale geslachten, één enkele uitgang ter
aanduiding van het meervoud en zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden,
geen verbuiging, één enkele vorm voor
de vervoeging der werkwoorden, regelmatiger dan welke vervoeging der gewone
talen ook, enz.
Esperanto heeft z'n sporen verdiend
gedurende meer dan 60 jaar op alle terreinen van het denken, door z'n belang rijke letterkunde en door de 35 intern.
congressen, waar het de enige yeproken
taal was.
Overgenomen uit :
„Belga Esp.-isto" Oct. '50

EXAMEN UITSLAGEN
-

Utrecht, 4- 11 -'50.
Aangemeld voor examen B : 6 candidaten, opgekomen 5, geslaagd 4 : de
dames L.J. Gloudemans te's Hertogenbos
en B. Kappert te Veendam en de heren
W. II. Koopmans te Hilversum en F. Wever te Mussel.
Aangemeld voor examen A: 36 candidaten, opgekomen 33, geslaagd 25 : de
damnesA.K.G. Hammink G.J.G. Hammink
en J. Nijland te Aadorp, M. E. DekkerHellingrnan, J.M.E.J. Hilhorst en A.
Wijnbergh-Pool te Amsterdam, M.D.Th.
Gosselink te Arnhem, E.B. Sanders Spanjaard te Den Haag, H. Nelson te
Dordrecht, A. C. Gravesteyn te Gouda,
J. P. Duisterhout-v. Sloten te Heerenveen,
M.J. Bollen te Maastricht, M.J. de Jong
te Rotterdam, M. Holtwijk te Zelhem
en K. v. Erven-Fabry te Zwolle en de
heren F. v. d. Oudeweetering te Amsterdam, J. Verbruggen te Den Haag,
Th.v.d. Zee te Haarlem, Chr.v.d. Graaf
te Heiloo, J.J. de Gijsel te 's Hertogen_
bos, J.L. Wanten te Kerenscheide, R.v.
Looy te Leiden, G. Buijs en J. Hakken nes te Rotterdam en W.A. London te
Utrecht.

FLANDRA ESPERANTISTO
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LA STUDANTO
De inhoud van La Studanto is bedoeld zowel voor beginners als gevorderden, die menen, er iets uit te kunnen op
steken. Het is mijn voornemen, zoveel
mogelijk Blek wat wils te bieden en
leer- en vertaalstof te geven, die ook op
de clubavonden gebruikt kan worden.
Ook zullen zo nu en dan verschillende
taalkundige onderwerpen in deze rubriek
worden behandeld. Graag wil ik daarbij
zoveel mogelijk rekening houden met de
verlangens van de lezers. Heeft men
dus bijzondere wensen omtreat de inhoud
of wil men een speciaal grammaticaal
onderwerp behandeld zien, men schroane
niet, ons met vragen lastig te vallen.
Komt U in Uw leerboek of in de literatuur iets tegen, dat U niet duidelijk
is, even een briefje, en de zaak komt
voor elkaar ...of niet, want ook wij zijn
niet alwetend ! Bedenk daarbij wel, dat
de verschillende auteurs van leerboeken
en literaire werken het over bepaalde
grammaticale onderdelen niet helemaal
eens zijn ; dat wanneer mijnheer A. iets
zŭs verklaart en mijnheer 13. zó, dit nog
niet betekent, dat óf mijnheer A. óf
mijnheer B. dwaalwegen bewandelt.
Zolang over bepaalde onderdelen van
de grammatica door de Akudemio de
Esperanto nog geen uitspraak is gedaan,
zijn verschillende opvattingen mogelijk.
Schrik niet te gauw, als U Uw werk
terug krijgt en tot de ontdekking komt
dat het verre van feilloos is. Ieder maakt
fouten en vooral de beginnelingen.
Laat U dus niet ontmoedigen, maar ga
na, welke fouten U gemaakt hebt en
waarom Uw vertaling niet juist was,
zodat U een tweede keer niet dezelfde
fout maakt. Van onze fouten kunnen
we leren : dat is juist de bedoeling.
Hoewel hier en daar wel rekening zal
worden gehouden met de exameneisen
en zo nu en dan fragmenten uit examen
werk in deze rubriek worden opgenomen of besproken, leidt deze rubriek
niet op voor een bepaald examen.
In verband met de beschikbare plaats-

VERDLANDO VOKAS
Listo de radio disaŭdigoj en aŭ pri Esperanto kaj informoj. Tempindiko laŭ
MET (_ mezeŭropa tempo) valida ankaŭ en Nederlando kaj Flandrujo.
Mallongigoj : I - informoj. P _-= parolad(et)o. K _ kurso. M
muziko.
-

1. faros • estos. 2. estus — aêetus.
3. silentu -- paroli. 4. promesis — helpos — venos -- estos. 5. renkontis —
loĝas — rakontis — ŝatas — revenos —
povos — trovi.

—

Ĉiutage :

19,45-20.00 Sofio, 39,11 m : I kaj P.

Dimanĉe

Interŝanĝrimedo j.
Malofte okazas ke unu artiklo estas
interŝanĝata senpere kontraŭ ( por) alia
(interŝanĝo per naturajoj). Ni kutimas
vendi objekton, kiun ni deziras inter
ŝanbi por alia kaj havigi al ni por (per)
la vendprezo la objekton, kiun ni deziras. Interŝanĝo per naturajoj estas tre
malfacila, unue, ĉar ni devas serĉi iun,
kiu deziras kion ni volas malhavi kaj
pretas cedi kion ni bezonas ; due ĉar
tiu kiu volas cedi al ni la deziratan
artiklon, eble ne posedas sufiĉe da gi
por fari la interŝanĝon por ni akccptebla. Tiuokaze ni volus doni interŝanĝe
nur parton de nia propraĵo ; sed ne ĉiu
varo estas dividebla. Jen la kaŭzo pro
kiu ĉiuj popoloj jam frue enkondukis
interŝanĝrimedon, t.e. artiklon, kiu estas
ĝenerale uzata, pro kio ĉiu akceptas
gin interŝanbe por io alia kaj kiu estas
liverebla en diversaj kvantoj. Necivilizitaj popoloj uzas kiel interŝanĝrimedon
ankoraŭ tiajn varojn (sklavojn, ŝafojn,
maison, oleon, konkojn). Lernejanoj
utiligas grifelojn kiel interŝanĝrimedon.
La interŝanĝrimedo devas esti ne nur
objekto ĝenerale uzata, sed krome ne
tro multe submetita al valorŝanĝiĝo.
Aliokaze oni povus suferi perdon, poste
ree interŝanĝante por varoj la interŝanbrimedojn, kontraŭ kiuj oni cedis
sian propraĵon.
Ci tiujn kondiĉojn plenumas la mono,
interŝanĝrimedo, farita el oro aŭ arĝento.

-

Voor beginners :
Voeg waar nodig de ontbrekende
letter n toe en vervang de streepjes
door de juiste voorzetsels. Geef daarna
de anecdote met Uw eigen woorden in
het Esperanto weer.

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ.

Lunde:

6.30 - 6.35 Vieno, 25 in, 30 m, 41 m,
48 m, 513 m: I.
8.15— 8.30 Stokholmo,19,80m, 49,46 m: I
8.45-- 9.00 Rijssel (Lille), 235 m : P.
16.15 16.30 S tokholmo,19,80 m, 27,83 m: I
15.30-16.— Rio de Janeiro, 30,71 in, 375
m: K.
23.15-23.20 Hilversum I, 402 in, VARA :
I. (Nur ĉiudusemajne : 11
XIIr'50 ktp) .

]Ylarde

Sincere ili dankas sian klientaron pro la fido dum la pasinta jaro kaj
esperas ke la servoj funkciis je ĉies kontenteco.

1tlerkrede :

0.45— 1.00 Gvatemalo, 49 ni : I.

Jaŭde:

9.30— 9.45 Parizo, 48,39 m, 347 m : K.
12.55--13.00 Berno, 13,94 m, 31,46 in, 48,66
m : P. de d-ro E. Privat.
18.10--18.25 Vieno, 25 m, 30 m, 41 m,
48 ni, 203 m : P. (ĉiun duan
jaŭdon).
18.40-18.45 Berno, 19,60 m, 31,46 m,48,66
m : Ripeto de la tagmeza
d isaŭdigo.

Vendrede :

17.00-17.20 Homo, 19,5 in, 31,1 m : I kaj
M.
18.15-1830 Hilversumo II, NCRV, 298
ne : P. (Nur unufoje en du
monatoj ).

Sabate:

20.00-20.15 Sofio, 39,11 m : I kaj P.
23.15-23.20 Hilversumo II, KRO, 298
ni: I.
Informojn pri Esperanto radio-elsendoj
sendu ne 71,u7r la radio-stacioj, sed ankaŭ
la radio-aŭskultantoj al : S. S. de Jong
Dzn, Radio -Servo N.C.K.E., Waltaweg
3, Tjerkwerd (Fr. ), Nederlando.

Kompreneble l a servoj klopodas daŭrigi la liveradon de ĉiaj esperantaĵoj.
Subtenu ankaai• dnm tiu-ĉi jaro vian propran libro-servon.
Gld.

SENŝANĜA RESTAS...

Belg. Fr.

Marta ( nur 2 ekz.)
2,50)
Vortoj kaj esprimoj de C. Zondervan
1,15
Esperanta Krestornatio (preskaŭ eiêerp.)
1,50
Tra la labirinto de la gramatiko (ree havebla)
5,90
Plena vortaro
11,50
Leteroj de Zamenhof (du volumoj) po
8,55
Kiso de la rerjino (nova eldonajo de la „Epoko libroj") 2,35
Miru-Pensu-Ridu de P. Bennemann
4,80
4,80
Kredu min, Sinjorino de C. Rossetti
Originala Verka7o de Zamenhof
11,25
Rembrandt la 7nagiisto
5,Kudlago, Za juna eskimo
70
Esperanto, de wereldhulptaal (tre tai'aga
broŝureto por propagandaj-celoj)
0,0.3

(Vast, ora herr oeplijk staat)

34,15,50
24
N ,—
85,17.5,-130,-

II. ROLAND HOLST

65,65,—

Senŝan!ja restas model'
de mia viv' desegnita,
ja preta sed sera finfigur'.
Ne plu pliiyos belpu7•'.
-Kiom ofte ĵi estis finita,
eraris m.i pri faden'.-

0,50

La lasta, la finfigur'.
Man' ,ĉ ii per gi eblas faro
de bildo pri sava malbaro
al bela liberaventur ' ?

-

MENDU CE

Kor' ,vin pretigis por lasta preparo.
Fajrincitu, man', lastfoje nur.

Boekendienst LEEN, 2 0 Singel 5, Bergen-op-Zoom (giro 76915)
Vlaams Esperanto-Instituut, Blankenberge steenweg 72, Brugge (p.c .r. 3268.51)
-

Uitwerking van de opgaven in
het vorige nummer.
1. Esperanto estas simpla lingvo ;
tamen oni bezonas kelke da jaroj (kelkajn jarojn) por sufiĉe scii gin. 2. Nia
lingvo estas uzata skribe kaj buŝe en
ĉiuj mondpartoj. 3. Kiam vi venos eksterlanden, tiam zorgu tuj (ek) kontakti
kun tie loĝantaj (tieaj ) gesamideanoj.
(In plaats van tiam — kiam kan in
deze zin ook gebruikt worden se —
tiuokaze) . 4. Estu singarda, ĉi tiu
glaso (vitro) estas tre rompebla (niet:
ronipiflebla ; het achtervoegsel ebl kan
evenals het achtervoegsel ind slechts
voorkomen bij overg. werkwoorden).
Mi rompis jam kvin glasojn. 5. Kiam
ajn vi venos, vi ĉiam estos bonvena.
6. Se mi frue estus preta, mi irus hejmen tra la arbaroj, sed verŝajne denove
iĝos malfrue. 7. Ni ĝuste estis mangontaj, kiam nia najbaro sonorigis. 8.
Cu li trovas sian novan libron bela ?
Mi elektis la plej belan por li.

Avara skoto.
Skoto, kiu suferis — kormalsano, foje
vojaĝis
la vagonaro — granda urbo,
— konsulti — tiu urbo korspecialisto,
— kies famo li — kelkaj tagoj legis
longa artikolo — la jurnalo. Li - la
tuta vojaĝo konstante rigardis
la
fenestro
la kampoj,
kiuj la vago
naro veturis kaj — kiuj paŝtis si multaj bovinoj. Forlasinte — la konsulto
la domo - la kuracisto li iris — pluraj
stratoj kaj
kelkaj pontoj kaj fine
— promenado - - duona horo ree atingis la stacidomo. Estis la kvara horo
do li devis atendi ankoraŭ — kvaronhoro. Precize — kvarono — la kvara
la vagonaro,
kiu li intencis vojaĝi
hejme, alvenis kaj li trovis loko — kupeo,
kiu jam sidis kelke — pasaĝeroj. Ciu fojo, kiam la vagonaro
haltis — haltejo, la skoto iris
la
kupeo, kuregis — la stacidomo kaj —
tio fulmrapide revenis — la kupeo. Ci
tio okazis jam dek fojoj. Fine iu — la
scivolaj viroj, kiu sidis — li
la sama benko kaj preskaŭ krevis
miro
— lia stranga konduto, demandis li :
„Sinjoro, kial vi ĉiufoje rapidas — la
stacidomoj ?" La skoto respondis : „Car
— mia kuracisto mia sanstato estas
tiel malbona, ke mi povas morti ĉiumomente, mi nur aĉetas ĉiufoje bileto
-- la proksima haltejo. Se mi estus
aĉetinta bileto — la tuta vojaĝo, mi
eble estus elspezinta tro multe — mono
tuj — mia morto !"
Tot slot volgen na deze meer eenvoudige opgaven, nog enkele oefeningen
voor gevorderden:
—

—

—

.

2.15— 2.30 Stokholmo,19,80 in, 27,83 m: I
12.55-13.00 Berno, 13,94 m, 31,46 m, 48,66
m : P. de d-ro Arthur Baur
18.40--18.45 Berno, 19,60 in, 31,46 in, 48,66
nl : Ripeto de la tagmeza
dissendo.

-

Okaze de la jari;ancĵijo de Libro-servoj de LEEN kaj V.E.I. deziras al
ĉiuj yemembroj feliĉan kaj prosperan novjaron.

ruimte is het niet steeds mogelijk van
alle opgaven in een volgend nummer de
uitwerkingen op te nemen en de bijgevoegde verklaringen zullen wel eens
wat beknopt moeten zijn. Wie daarom
de voorkeur geeft aan individuele correctie, kan zijn taak opsturen, die door ons
van de nodige correcties en verklarende
aantekeningen voorzien zal worden geretourneerd, mits postzegel voor antwoord is bijgevoegd.
Bij het inzenden van taken ter correctie alleen de rechterhelft van het papier
beschrijven a.u.b.

:

17.00-17.20 Romo, 19,5 in, 31,1 in : I
kaj M.

—

—

—

—

--

—

--

trad. H. Vermuyten.

Vertaal :
Hij is de goedheid in persoon — zelden
iets op afbetaling kopen
of nooit
u hebt goed praten ! — onder de blote
hemel overnachten — iemand op staande
geruite stof — de wet
voet ontslaan
overtreden — een opzienbarend bericht
kostganger — belasting ontduiken
het voorhoofd fronsen — in bedekte
iemand een prijs toekennen
termen
-- 't hoofd loopt me om -- anderdaagse
de moei
koorts — op z'n stuk staan
lijkheden te boven komen — van zijn
pogingen afzien — op geruchten afgaan -- tot in lengte van dagen — iets
aan de grote klok hangen.
—

--

—

—

—

—

Twee Spanjaarden hadden een kwestie
met elkaar en besloten het met een
duel uit te vechten. Teneinde niet te
veel de aandacht te trekken spraken ze
af, het tweegevecht in een klein plaatsje
in de provincie te houden. Des morgens
vroeg vertrokken ze samen met de trein.
De een nam een enkele reis, de ander
een retourkaartje. „Hé", zei de man
met het retourkaartje, „jij schijnt ook
niet veel vertrouwen in de afloop te
hebben, dat je maar een enkele reis
neemt. Als ik een duel heb, neem ik
altijd een retourtje''. „Ik niet", zei de
ander. „Ik neem altijd een enkele reis
en als ik terug ga, neem ik het retourtje van de ander".
Uitwerkingen van Vlaamse cursisten
voor 20 Januari aan V.E.B., Studanto,
postbus 342, Brussel ; van Nederlandse
cursisten aan A. J. Kalma, Stadionkade
6, Amsterdam-Z.
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NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
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Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, tel. 96160.
Penningni.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O, postrek. 34563.
Boekendienst, schr. cursus voor gevorderden en dipl. B: H. 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 3311, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm. : Mej. H. M. Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Cefdel. U.E.A. : P. Meen, Schaarsbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.

KOMUNIKOJ
DE LA ï;EFESTRARO

PROPONOJ
POR LA JARKUNVENO

La sekciaj sekretarioj nepre sendu la
respondojn al la dernandaro kunt kun
3 membrolistoj laŭ la stato je Za 1-a de
januaro 1951 antaŭ la 10-a de januaro
al la ĝenerala sekretario.

La ĉefestraro proponas malgraŭ la
plialtigo de preskostoj kaj aliaj elspezoj ne ŝanĝi la kotizojn por la venonta
jaro. (Laŭ tiu propono la kotizoj do
restos por ĝeneralaj anoj g. 4,- ; por
sekciaj anoj g. 3,50 ; por sarnhejmanoj,
kiuj ne ricevas „Nederlanda Esperantisto" g. 1,50 ; por senlaboruloj g. 2,kaj por gejunuloj malpli ol 21-jaraj g.
1,50)

Tutjara abono je„Nederlanda Esperantisto” kostas g. 2,25. Ni volonte ricevos
la adresojn de event. interesiyantoj, por
ke ni povu sendi al ili senpagan provnurner•on. La kursgvidantoj povas aboni
„Nederlan.da Esperantisto" por siaj
kursanoj. La prezo por 6 sinsekvaj numeroj estas entute nur g. 0,60.
Konforme al par. 47 de nia regularo
eksiĝos el la ĉefestraro s-roj W. Biittcher kaj A.J. Kalma. Ambaŭ estas reelekteblaj. La sekcioj povas laŭ par.
.50 kandidatiyi aliajn personojn antaŭ
la 1-a de marto.
Pro 9nult okupiteco d-ro Th.v. Gindertaelen ne plu povis finredakti „Flandra
Esperantisto" kaj „Nederlanda Esperantisto". Lian taskon provizore transprenis A.J. Kalma. Al s-ro Th.v. Gindertaelen, kin restos redaktoro de la flandra parto, ni nome de ĉiuj niaj membroj kore dankas pro la multa farita
laboro.
Okaze de la duobla jubileo de „Heroldo
de Esperanto", kiu en nov. 1950 ekzistis
30 jarojn kaj de iĵia redaktoro s-ro T.
Jung, kiu samokaze festis sian 40-jaran
esperantistecon, s-n o F. Weeke nome de
L.E.E.N. gratulis s-ron Jung kaj transdonis al li donacon. Ni deziras al nia
senlaca samideano Jung baldaŭan kaj
plenan resan•ifjon!

.

Sekcio Hago proponas ŝanĝi en par.
13 de la statuto „1 November" en „1
December".
Klarigo : Kompare kun aliaj unuiĝoj
nia limdato estas tre frua. Ofte okazas,
ke la anoj konigas la deziron eksiĝi nur
en novembro kaj rifuzas pagi la kotizon por la venonta jaro. Sekve de tio
la sekcioj, kiuj tamen devas pagi la
kotizon por tiuj anoj al la ĝenerala
kaso, havas malprofiton.
Opinio de la ĉefestraro : Sango de la
limdato neniel forigos la malagrablajojn;
kontraŭe ĝi pligrandigos la malfacila
jojn. Se la sekciaj kasistoj regule tuj
komence de la nova duon- aŭ kvaronjaro enkasigas la kotizojn, la malagrablaj surprizoj, kiujn la sekcioj nun
spertas, verŝajne reduktiĝos al minimumo.

-

La ĉefestraro proponas okazigi la
kongreson en 1952 en Flandrujo.
Klarigo : La Fiandra Ligo Esperantista konsentis pri la aranĝo de komuna
kongreso 1951 en Nederlando ; kompense ni do se eble kongresu en 1952 en
Flandrujo.

Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 342, Brussel.
Sekretario: G. 3laertcns, Prins Leopoldstraat 51, Sint-Kruis.
U.E.A. perazato : F. Couwenberg, Iioninginnelaan 1.5, Blan.kenberre.
Redakeio F.F..: Dr. T. van Gindertaelen, Louisastr. 23, Mechelen.

Kongreso en Hilversum.
Ciuj liganoj kiuj aliĝas al nia 16-a
kongreso, pagu la kotizon al nia kara
vanestro, samideano E. Cortvriendt,
Diepestraat 44, Antwerpen, P.K. 4136.04.
Ni tiam avertos la L.K.K. Ciuj ceteraj
pagoj povas okazi ĉu per la sama poŝtkonto, ĉu rekte en Nederlando. Se vi
preferas la lastan pagmanieron bonvolu
tiam persone intertrakti kun la L.K.K.,
f-ino S. VISSER, Galileistraat 42, Hilversum. Sed ne forgesu : la kotizon vi
pagu nur al la karavanestro. Jen la
tarifo : Antaŭ la 1-a de marto : 40 Fr.
Poste : 50 FR. Por unutaga partopreno:
Antaŭ la 1-a de marto : 20 FR. Poste:
25 FR.
En ĉi-tiu rubriko ni publikigos la
nomojn de la Flandra-liganoj kiuj partoprenos. Ni jam certas pri 14 bruĝanoj !

Dana turista filmo.
Aldone al la artikolo pri la prezentadoj de la filmo en nia lando, oni sciigis ke intertempe denove kelkaj kun
venoj estis organizitaj, i.a. en Tielt,
Brugge (por la oficistoj de la financministerie) kaj en la sanatorio de Sijsele por la kuracistoj kaj flegistinoj.
-

Paroladoj de f-ino Tusveld.
Kvar sekcioj kaj du reprezentantoj invitis la nederlandan s-aninon kaj plej
parte kunlabore kun aliaj kulturaj movadoj, organizis prelegvesperon. En unu
semajno, f-ino Tusveld, nelacigeble,
travojagis nian teritorion, laŭ jena vojo :
Antwerpen, Mechelen, Gent, Rumbeke,
Brugge, Kortrijk. Vera sukceso ! Ni
dankas f-inon Tusveld por la interesa
parolado pri ,La Hejma Vivo en Japanujo" kaj admiras ŝian eltenemon!

-

Plaatselijk Nieuws
L.E.E.N. — FL.L.E.
AL HILVERSUM!

Nova jaro komenciĝis; la jaro
1951-a; la jaro de nia unua Benelux-kongreso ! Kompreneble vi volas komenci la novan jaron per
bona ago. Nenio estas pli facila.
Anoncu vin kiel partoprenonton
en la Benelux-kongreso — Jam
nun
Per tuja aliĝo vi multe helpas
la organizantojn, ĉar sciu, ke
samdate okazos en Hilversum
ankoraŭ alia granda kongreso,
por kiu jam 400 litoj estas rezervitaj ! Se vi prokrastus vian aliĝon ĝis la lastaj semajnoj, vi
kaŭzus al la L.K.K. kapturniĝon
pro la peno tiam ankoraŭ trovi
tranoktejon por vi. Vi ja ne deziras bivaki sub la libera ĉielo,
ĉu ? En ĉi tiu numero vi trovos
aliĝilon, kiun vi plenigu kaj sendu
al la sekr-iino de la L.K.K., f-ino
S. Visser, Galileistraat 42, Hilversum.
Jam anoncis sin la unuaj kongresanoj, inter kiuj kelkaj francoj,
sed post ricevo de ĉi tiu gazeto
ni atendas lavangon da aliĝoj !
Sendube vi ŝatas scii, kion vi ĝuos
dum tiuj tagoj.
Jen telegramstile la programo,
kiun ni intencas prezenti al vi :
!.

Sabaton la 12 an de majo :
-

Solena malfermo.
Oficiala akcepto fare de la urbestro.
Interfratiĝa kunveno, en kiu flandra aktorgrupo prezentos bonegan
teatraj on.

Dimanĉon la 13 an d e majo:
-

Diservoj protestanta kaj katolika.
Jarkunvenoj de F1.L.E.kajL.E.E.N.

T

G

L.E.E.N.
Multaj el niaj sekcioj laŭ bona tradicio festis la Zamenhofan tagon. Bedaŭrinde ni ne ricevis raportojn, do ĉi
sube sekvas nur kelkaj komunikoj,
kiujn havigis al mi miaj kolegoj :
En Amsterdam s-ino R. KShler-van
Ghelder deklamis kelkajn poemojn (i.a.
„al la fratoj" kaj „sub la verda standardo") kaj prozajojn. Bedaŭrinde la
nombro da aŭskultantoj ne estis granda.
Tiuj, kiuj restis hejme, malpravis. Cu
ili eble pretervidis la tro modestan
anoncon pri ĉi tiu altnivela prograino
sube sur la kunvokiloj ? Ankaŭ en
Arnhem, kie la memorkunveno estis organizata de la loka kunlaborkomitato
s-ino R. Kiihler-van
Ghelder deklamis. En Deventer parolis
s-ro G. J. Degenkamp pri la temo „ideaiismo kaj realeco". Ankaŭ tie aranĝis
la kunvenon L.E.E.N. kaj F.L.E. kune.
En Hilversum la sekcioj de F.L.E. kaj
L.E.E.N. kune okazigis festvesperon en
kiu geaktoroj de L.E.E.N. prezentis
teatraĵon „la plej bela tago". Ankaŭ en
Leeuwarden nia sekcio kunlaboris kun
F.L.E. Parolis s-ro J. Tjepkema, prez.
de la loka F.L.E.-sekeio; kanthoro sŭdigis sin kaj „Ekstazo" muzikis. En
Haarlem parolis s-ro N. Slinger pri la
temo „kun la verda stelo ĉirkaŭ la
mondo" kaj montris belajn filmbildojn
pri tiu temo. En Hago H.E.K.K. (kun
laborkomitato) aranĝis memorkunvenon,
en kiu parolis s-ro F. Weeke, kiu elektis kiel temon „tenu la torĉojn brulan
tal". Geaktoroj de F:L.E. kaj L.E.E.N.
prezentis teatrajetojn.
-

-

Arnhem :
Sabaton la 16-an de dec. ni festis la
Zamenhofan vesperon en kunlaboro kun
la loka sekcio de F.L.E. _Al la sukceso
de la vespero multe kontribuis la bonega deklamado de s-ino R. KShler-van
Ghelder. La spontanea aplaŭdo pruvis,
ke oni vere ĝuis ŝian arton. Tre laŭdinda ankaŭ estis la kantado de la
Velpa horo kaj la surprizaj prezentadoj
de la rapiddesegnisto s-ro Krajono,
juna ano de F.L.E. Multaj ĉeestintoj
plenumis sian moralan devon, aĉetante
iun Esp.-verkon.
Leeuwarden :
Ofte aŭdata plendo estas, ke la nontempa junularo ne havas idealojn kaj
ne ŝatas labori por plibonigo de la
mondo, sed intereŝigas nur pri amuzoj.
dancoj kaj distroj. Sed kiu ĉerpas el
tio nur motivon por generaliga malaprobo, venu al la junulargrupo „Ekstazo" de „Frisa Esperantista Rondo". Vi
tie konatiĝos kun gefraŭloj, kiuj ŝanĝis
nian malnovan devizon „per batalo al
venko" en „per amuzo al la venko".
Iom skeptikaĵ ni antaŭ du jaroj vidis
ilian starten. Nun, vizitinte ilian duan
kabaredvesperon (2-12-'50) ni povas nur
ĝoji. Ritma kaj belsona estis la dancmuziko, interesaj kaj bone ludataj la
skeĉoj, vere artplenaj la soldanco kaj la
duetoj por violono kaj piano. Lerte
prezidanto F. H. Kat interligis la prograinerojn. Vere, li kaj la aliaj gvidantoj (T. Kanter, G. v. d. Roest kaj H.
Westra) povas esti kontentaj kaj rajtas
esti iom fieraj pri la bonaj rezultatoj
en ĉi tiu junsanga medio.
P. H.
La 27-an de dec. 1950 geedziĝ is f-ino
E. Zondervan kaj s-ro R. Hi ster, ambaŭ
anoj de nia sekcio en Enschede. Niajn
korajn gratulojn!
-

La U.E.A.-jarlibro baldaŭ
aperos. Nepre akiru ĝin, fariĝante M.J. ĉe via UEA-peranto:
35 b.fr. aŭ g. 2,50.
Prelego.
Vizito al radiostacio.
Varia festkunveno kun balo.

Lundon la

de majo :

Aŭtobusa ekskurso tra „'t Gooi"
kaj la provinco Utrecht.
En la tuta mondo oni povas
aŭskulti radiostacion Hilversum.
Cu vi nun ne kaptos la okazon,
persone viziti tiun urbon ? Kompreneble ! Do, venu, vidu kaj
konvinkiĝu ke vi en la radio-urbo pasigos kelkajn brilajn tagojn.
L.K. K.

V.E.B.-Afdeling Brugge : Wat reeds
plaats vond : Onze voorzitter hield voordrachten over Denemarken ter gelegenheid van het vertonen der Esperantofilmen over dit land en dit in verscheidene gemeenten. Er was telkens een
opkomst van gemiddeld circa 150 personen, zodat de wereldhulptaal op degelijke wijze werd gepropageerd.
Wat komen gaat: onze leden hoeven
heus niet te klagen over tekort aan
studie en ontspanning wanneer in het
vooruitzicht liggen: spreekbeurten door
een Nederlandse esperantiste, door prof.
dr I.Lapenna en een gezellig Kerstsamenzijn.
V.E.B.-Afdeling Mechelen : In de laatste weken hield dr T. van Gindertaelen
een lezing over de atoombom op Hiroshiina. Op 17112 was mej. T. Tusveld te
gast en bij talrijke opkomst van leden
en belangstellenden sprak zij over „La

Hoekje van de Penningmeester,
F1. L. E.
Dit nummer is het
eerste van het bondsjaar 1951. Wij zijn
overtuigd van de trouw
onzer leden, die zonder
verwijl hun bijdrage
zullen regelen, hetzij
door de afdelingen,
hetzij rechtstreeks wat
betreft de alleenstaanden. Stort dus op P.
C.R. 2 32150, V.E.B.,
Brussel.
De bijdragen. zijn als volgt:
Leden met F.E.)
75 fr.
Inwonenden (met de Esperantist) 25 fr.
Steunende leden : minstens
150 fr.
Vrienden (niet de Esperantist)
£0 fr.
Jongelieden, tot 18 jaar (niet
F. E. en La Juna Vivo) 50 fr.
Jonge lieden van 18 tot 21 jaar
(met F. E.)
50 fr.
(

Wie dus het volgend nummer van F.E.
wenst te ontvangen, betale onmiddellijk.
Losse nummers voor boekhandel, propaganda e.d., dienen besteld bij de
penningmeester van V.E.B., postbus 342,
Brussel. (P.C.R. 232150.)

Membroj - Subtenantoj 1951.
(2a list())
S-ro Debaets Et.

1,50 fr.
150 fr.
150 fr.

S-ro, Couwenberg Fr.
S-ro Roose F.
S-ro Piot Fer•n.

150 f r•.

Hejma Vivo en Japanujo".
Daarna zong zij enkele Japanse liederen
en gaf verscheidene platen ten gehore.
Deze namiddag was werkelijk succesvol
en de Tcko werd bedankt door dr T.
van Gindertaelen om haar interessant
en kunstvol optreden, wat door een
„bloemtuk" en een blijvend geschenk
werd bevestigd.
Programma voor Januari: 3/1- gezellig samenzijn; 10/1- enigmoj ; 17/1- gramatiko ; 24/1- Forto de 1'Vero ; 31/1lezing door de heer Goedgezelschap.

SOMERAJ KURSOJ
Ankaŭ ĉi jare L.E.E.N. kaj F1.
L.E. intencas aranĝi somerajn
kursojn, kiuj okazos verŝajne
2-VIII en la konstruaĵo
27-VII
de „Ned. Protestanten-Bond" en
Soesterberg. Okazos konversacia
kurso, seminaria kurso por estontaj kursgvidantoj kaj funkciuloj
kaj supera literatura kurso. Kursgvidantoj estos verŝajne s-roj A.
Weide, A. J. Kalma kaj Th. v. Gindertaelen. Krome okazos diversaj
prelegoj kaj ekskursoj. Administranto de la kursoj estas s-ro
C. B. Zondervan, Sweelinckstraat 2,
Deventer. Kostoj por plena pensiono dum la kurssemajno inkluzive de kurskotizoj proks. g. 35,-.
—

Bonvolu pagi la UEA-kotizon kiel
eble plej frue al via UEA peranto (por
LEEN : P. Moen - Den Haag, postrek.
79167 ; por Fl.L. E.: F. CouwenbergBlankenberghe- postrek. 4161.35).
M. J.: g. 2.50 aŭ 35 b.fr.
M. A. g. 6,50 aft 90 b.fr.
-

!

:

Redakcia sciigo.
La ensendantoj de komunikoj kaj de
artikoloj estas petataj havigi ĉion al Za
luŭ Za lando, kiel sube inredakcioj
nepre antaŭ la 14-a de la mo
dikate
nato, se ili deziras aperigon en la numero de la posta monato!
Ili krome se eble maŝinskribu la manuskriptojn, lasante spacon inter la linioj, kaj uzante nur unu flankon de Za
papero !
Evitu tempoperdon kaj tedan deĉifradon al viaj kompatindaj redaktoroj!
La redaktoroj estas, por Nederlando,
sro A.J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Z. kaj por Flandrujo sro d-ro T.
van Gindertaelen, Louisastr. 23 Mechelen (Antwerpen).
—

—,
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NIAJ ESPERANTO-ENIG1Vi4J.
Kara Leganto,
Okaze de la jarŝango, la enigmo
angulo ŝatus refoje atentigi pri sia celo
havigi iom da spirita distrajo, kiu santt.empe ebligu al vi pruvi, firmigi, ampleksigi vian konon pri nia lingvo kaj
Ia movado
Ankoraŭ pluraj ne konsciigas pri Ia
avantayoj ĉ.erpeblaj cl la solvado de
enigmoj, aŭ hezitas, troiaante ilian
malfacilecon. Malprave tamen, ĉar,
apud pli komplikaj problemoj, nia angulo prezentas ankaŭ pli simplajn, kaj
ĉiuokaze sufiĉos iom da. pacienco krom.,
por la konsultado, trio da fidindaj helpiloj, cetere troveblaj sur ĉies librobreto. Kial do ankaŭ vi ne farif)us
fervora serĉanto, regula solvanto f
Pro mernorigo, ni ripetas la regularon
de la konkurso.
1. Ciu korekta solvo havigas 5 poentojn
al la partopreninto ; .solvo preskaŭ
y14.sta ne tute senvalorirJas.
2. Ciumonate du premioj estas atribuataj al la sol•vintoj kun la plej alta
poentonombro premio de 50 fr. al
membro de Flandra Ligo Esperantista
(por mendo de libroj ĉe Flandra Esperanto-Instituto), premio de 3 guldenoj al abonanto de Nederlanda Esperantisto (por mendo ĉe Libroservo
de L.E.E.N).
3. La konku.rso ĉiam da•ŭras. La poentonombro de la premiito reduktijas
al 0, kiel ankaŭ tiu de partopreninto
kiu ensendis nen.iurn solvon duin 1 2
sinsekvaj monatoj.
Difino kun (R) celas vorton, eĉ derivitan aŭ kunmetitan, sen la gramatikaj finajoj A.E.I.O.
5. En kru•ci_yantaj vortoj (krucvortenigmo), „u" egalvaloras kiel „ŭ•'.
6. Ciu uzita radiko troviyas en la vortaro
de SCHIDLOF aŭ en PLENA VORTARO DE ESPERANTO (CrosjeanMaupin).
Nomoj cl niaj Literaturo aŭ ]llovado
estas troveblaj en : ISBRUCKER :
„Historio kaj Organizo de la Esp.Mova•do." DEGENKAMP :.,Esperanto
60-jara."
-

:

.

:

Post n-roj 95-96
PREMION akiris por VEB : s-ro
Mooij, el Brussel (90 p.), kaj por
LEEN : s-ro Ed. J. Veldhuyzen, el Delft.

La, uclyaj nikelaj moacroj de dudek
frankoj siatempe montric)is ja vere tro
pezaj; tial, post mallonga vivo, la mi zeruloj estis mort -kondamnitaj. Sonantaj
arĵentaj moneroj anstataiiis ilin ; forgesitaj, la malnovaj kuŝis en grandaj sakoj
en la monŝrankego de la Nacia Banko.
- Kiel vi ankoraŭ brilas, unu rnonero
diris al alia, kiu ku3ts ĉe !)i ; sendube
r±i havis brilan vivon !
H'm, respondis la radian-to, duin
tiuj kvin jaroj mi restadis en infuna
parkesteto. Nepre teda, malgaja vivo...
Sed vi, kiu ŝajnas vere maljuna, kies
brilo estas for, ĉu eble vi spertis arenturojn
- Mia vivo estis tre agop?ena ...
-- Nu, tuj rakontu al ni, tuj, kriis
multaj scivolaj samsortanoj.
- Estus tro longe !
Ne, ne ! ni havas tempon kaj, cetere
tio forigos la enuon.
- Nu, rediris la malbela disketo, se
tio plaĉas al vi, mi klopodos ĉion remem origi.
Plu tintetis eĉ ne unu ero en la sako,
ka.) c:iuj aŭskultis, aŭskultis.
--

-

..

Ja! en la unuaj tagoj post mia naskibo, mi forlasis la bankon kun kelkaj
centoj da kamaradoj. Aŭtomobile ni
veturis al granda fabriko kaj jam la
saman tagon mi kuŝis en la monujo de
laboristo.
Kaj strange, kvankam li ricevis min
kun aliaj fratoj, li enkarcerigis min en
apartan fakon de sia• monujo kaj ĉe tio
la viro rikane diris:
- Vi estu mia privata propraĵo !
La saman vesperon li fanfarone ĵetis
min sur tablon en la kafejo. Sed en
ties tirkesto mi restis nur duonhoron,
ĉar ŝanĝante cent frank-bileton, la kafejestro transdonis min al alia viro en kies
poŝo mi transloĝiĝis. Mi ankaŭ tranoktis en lia pantalono.
La postan tagon mi revidis la taglumon en tabakbutiko ; tie mi restis dum
du aŭ tri tagoj ... La ricevisto de la
elektra kompanio kunprenis min en sia
sako, kaj dum proksimume unu monato
mi estis malliberigita en la monkesto
de kontoro.
Estis ree pro salajra pagado, ke mi
forlasis tiun tedan lokon. Oficisto donis min al sia edzino, dirante : „Rigardu, jen la unua nova dudekfrankmonero,
kiun mi vidas ... Sed mi ja preferas la
biletojn : ili ne tiom pezas en la monujo!" Mi evidente ege koleris pri tiuj
ofendaj vortoj, sed la homoj ja ne komprenas nian lingvon kaj mia protesto
restis vana.
Dum duona monato mi logis tie. Kaj
unu el la plej strangaj okazajoj en mia
vivo mi tiam spertis. En tiu hejmo la
kato havis kutimon, kiu ne tre plaĉis
-

SOLVOJ.
N-ro 06. Horiz. 1. kvast; skand.
2. par. 3. Homaranismo. 5. rafanet.
6. buten. 7. dolor ; sigel. 8. ist. 9. ekip ; ŝton. 11. Trompeter.
Vert. 1. Hodler. 2. viol. 3. lui. 4.
skarabo ; pro. 5. furi. 6. palat ; slip.
7. san ; nest. 8. )criteri : ŝ it. 9. gut.
10, nimb. 11. silent.
N-ro 97. Horig. 1. kursgvidant. 3.
niallaŭdinda. 5. alten; kisis. 7. ekvid
ruino. 9. trograndigi. 11. leterpapero.
Vert. 1. kompetentul. 3. relativ; ost.
5. grajn ; dartr. 7. indik ; ranca. 9. agnoski ; ide. 11. transloĝiĝo.
N-ro 98. elektrizi ; preskribi ; akordiono ; inventaro ; parafrazo ; buterpano;
mistifiki ; mandolino ; trankvila ; sana
-tori;knseactlo;frkveni
inkluziva ; marioneto ; ekspansio ; karaktero ; klasifiki ; provizora ; kalkanumo;
incidento ; repuracio ; makiavela ; labirinto ; spektaklo ; karnavalo ; kalendaro;
koncentra; subvencio; marmelade; strangoli. Tro rapida akcelo ne kondukas
al celo.
;

Wilhelm und Hans Wingen : Wir iernen Esperanto, die Welthilfssprache (eld.
Limburger Vereinsdruckerei, Limburg/
Lahn, Germanujo) estas bonega lerno libro, kion cetere jam pruvas la fakto,
ke jam aperis la tria eldono. En 12
lecionoj la aŭtoroj klare pritraktas ĉiujn
elementajn gramatikajojn kaj speciala
aldono enhavas klarigojn, kiuj kompletigas la pritraktitajn gramatikajn re-

vi iun temon(R). 11. tre enuiga(R) ;
iĝi senkolora(R).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N-ro 100: KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. punkto, kie kunigas
radioj el unu lumfonto(R) ; laŭformula
negocebla pagpromeso (R ) . 3. konstruo
dediĉita al religia kulto(R) ; artfajrajo,
kiun oni ekbruligas en festoj(R). 4.
aro da kunaranĝitaj kaj kunligitaj objektoj(R) ; prepozicio. 5. froti per raspa
objekto(R) ; viskeca sekrecio de homa
organismo(R) ; grupo(R). 6. ŝprucigi
akvon sur iun(R). 7. objekto(R) ; meti
en sekretan lokon(R) ; gi varmigas(R).
8. relativa pronomo; ne akompanata(R).
9. konscie preterlasi(R) ; metode disvol-

,.Enigmo-Kajero" n-ro 1 ; 8-paga broŝureto kun diversaj enigmoj. Abonprezo
por 6 numeroj 6 resp.-kuponoj. Mendebia
ĉe W. Dickel, Postfach Dortmond-Wellinghofen, Germanujo.

Vertikale. 1. Li faras bildojn en preskaŭa mallumo(R). 3. logi sub tendo(R) ;
bakisto faras tion(R). 4. fritilo(R) ;
demanda vorto. 5. oni faras ĝin per
plugilo (R) ; fari, ke io ne ĉesu (R ). 6.
besteto(R) kiu flugas. 7. emocia(R);
fadenoj el kauabo uzitaj por ŝtopi(R).
8. parto de cirklo(R) ; malproksima(R).
9. ridindiga ; per ĝi oni forpuŝas polvon
aŭ malpuraĵon(R). 11. interrilati kun
iu, kvazaŭ li estus infano de niaj gepatroj (R).
La solvojn sendu la nederlandanoj al

S-ro G. J.Teunissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs., Amsterdam-Z.; kaj Flandra Ligo
al Postbus 342 (Enigmoj), Brussel, antaŭ la 20.1.51.

MONERO RAKONTAS ....
de POL VARENS.
al la mastrino : gi i.iam forkuris ... Kaj
tiel mi fariĝis kvazaŭ velcilo, kvaran
sireno ! ... Kiam la virino do volis logi
la katan moŝton, ŝi eligis min el la
monskatolo, ĵetis min sur la ŝtonojn,
kvin-, dekfoje, kaj jen la kato alrapidis, intencante ludi per mi, sed tuj mi
ree malaperis en la skatolon... Nia
kato estas vera „parvenuo", diris la
edzo, ĉar nur la sono de la mono logas
ĝin !
De tiu loko mi forvojagis en vagonaro
al la najbara granda urbo. Dum kelkaj
tagoj mi restadis en la fera kesto de
ĉefkasisto, kaj poste alvenis en privata
banko. Mi jam timis novan monallan
vivon en ĝiaj mallumaj keloj, sed
kiel
feliĉe ! - la ĉefkasisto, kiu iutage ŝajnis malsaneta -- eble pro troaj manĝado
kaj trinkado, ne vidis klare el siaj okuloj, preskaŭ renversiĝis je seĝo kaj,
klopodante teni la ekvilibron. lasis fali
la lignan kesteton en kiu mi kuŝis meze
de aliaj kamaradoj ; falinte, mi rapidis
en fendeton de la planko, ĝuste sub la
centra hejtado. La ĉefkasisto sakris
kaj sakris, ekkolektis la viktimojn de
la katastrofo; sed, ĉar mi estis duone
kaŝita en la planka fendo, en la ombro
de la varmigilo, li ne malkovris min,
kaj terure grurnblante li tiun tagon
hejmeniris. Preskaŭ dum tuta semajno
lui restis tie, ĝuante la plej belan liberecon. Mi povis ĉion vidi, estante mem
nevidata .
Iun matenon purigistino vipis mian
vizaĝon per longa broso kaj nekonscie
tiris min en la lumon... Ŝiaj okuloj
ekflaĝris kiam ŝi levprenis min inter
la fingroj ; ŝi ŝajne hezitis kaj jen metis
min en poŝon de sia antaŭtuko ... Oiun
duan minuton ŝi volupte karesis min
per la fingroj ; ŝi ludis per mi, sendube
ĝojante pri mia posedo. Kiam la ĉefkasisto alvenis, ŝi de la kontoro spionis
lian aperon ... Ŝi denove hezitis ; mi
sentis ke ŝi ekŝvitas de emocio. Sed
fine ŝi decide iris al la viro, kaj rakontis kiel ŝi trovis min. Mi malaperis en
la monujon de la oficisto, sendube anstataŭante kolegon, kiu nun estis monkest-monalio en mia loko.
Denove en kafejo mi forlasis mian
mallarĝan restadejon. Sed poste mi tra
vivis horojn tiel viglajn, ke maleblas
ĉion rememori. Dum du aŭ tri monatoj
mi preskaŭ ĉiutage havis alian posedanton bakistoj, bierfaristoj, ŝuistoj, legomvendistoj, kuracistoj, cigarvendistoj kaj
Nenio speciala
tiel plu, kaj tiel plu
okazis, sed la vivo estis plena de diversajoj kaj amuzoj.
-

.

-
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D-ro Ivo Lapenna, „Retoriko, kun
aparta konsidero al Esperanta parolarto", prezo 500 fr. fr. Recenzo sekvos.

N-ro 99: ENIGMO.Skribinte proverbon sur karton, mi
distranĉis la karton en 7 striojn, kiuj
surhavas jenajn literojn
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ĉ e i k 1 p u
je o b p e n
f a sama t
nea ia in m
f
t 1 a r s a
sed la strioj intermiksibis. Bonvolu
helpi por retrovi la proverbon.

gulojn kaj faciligas ilian g ustan aplikon. La esperantaj tekstoj agrable legiĝas ĉar ili pritraktas diversajn temojn
el la ĉiutaga vivo (la urbo, en magazeno, la tempo, komerco kaj trafiko,
restoracio kaj hotelo, la poŝto, la gazeto, k.t.p.) kaj enhavas multajn parolturnojn kaj esprimojn, kiuj faciligas la
praktikan uzadon de la lingvo. Cetere
la tuta aranĝo de Ia materialo, la pri
trakto de la gravaj demandaj vortoj
(kio, kia, kie k.t.p.) tuj en la komenco
kvazaŭ instigas la lernantojn al simpla
konversacio. Aparta vortlisto faciligas
la taskon de la studantoj. Al kursgvidantoj, kiuj instruas Esperanton al
germanlingvanoj, ni senrezerve povas
rekomendi ĉi tiun lernolibron. Prezo 2
g.m.

Tamen aventuroj, kiujn mi neniam
forgesos, atendis min. Finfine mi estis
en la manoj de forĝisto.
Iam li ekdisputis kun kamarado pri
vetludo pri piedpilk-konkurso, pro kiu
la unua devis pagi kvin frankojn al la
dua; sed la unua neis tion kaj rifuzis.
- Vi eĉ ne plu havas monon, kriis
la dua.
--- Ne ? fanfaronis la unua ... Ne ? .. .
Kaj li elpoŝigis min en siajn nigrajn
fingrojn. Ne ? ... Nur rigardu ! Jen
kvaroble tio kion vi postulas!... Sed
vi malpravas, do neniel ion ricevos !
- Vi perdis kaj vi pagos !
- Ha! ha! ha ! ..
- Pagu, ŝtelisto, plu kriis la dua kolere.
- Kion vi diris ?
- Ŝtelisto !
Ili interbatalis. Mi falis teren. La
dua terure batis la unuan, jen tuj ekstaris, kaptis min, forkuris kaj, antaŭ ol
mia posedinto povis repreni min, li batis
min per granda martelo.
- Jen! li kriis. Mi ne volas vian
monon, kaj li ĵetis min al la kapo de mia
mastro.
ci tiu rigardis la vundojn, kaŭzitaj n
per la martelo, sed vere ne estis grave
kaj fine eble kontenta ĉar li ne devis
pagi li remetis min en sian monujon.
Tiuj vundetoj, kiuj fakte ne difektis
mian sanon, tamen kaŭzis ke la postan
dimanĉon, oni senkulpe kondamnis min
al morto, kiun nur herezuloj el la mezepoko meritis
Efektive tiun dimanĉon mia forĝisto
intencis viziti maljunan onklon, kiu logis
en vilaĝo ne malproksima de la urbo.
En stacidomo li petis vojaĝbileton kaj
pagis per mi.
Rigardante per okuloj de sagaca enketjuĝisto, la oficisto prenis min en manon, esploris miajn vundojn kiel fakulo,
lasis fali min sur peceton da marmoro,
kaj hezitis.
- Estas taŭga monero, laŭdis mia
mastro.
-- Kaj mi asertas ke ĝi estas malbona, sinjoro, respondis nun la oficisto, mi
tuj distranĉos ĝin.
Li forlasis la giĉeton, dum mia mastro
kriis kvazaŭ li mem estus kondamnita.
Mia ekzekutisto lipgrimacante paŝis
al la torturilo, simila al eŝafodo. Ho, mi
ree ekŝvitas, pripensante tiujn angorajn
momentojn. Mi jam estis en duoncirklo,
kiu ŝajne estis fabrikita laŭ miaj formo
kaj mezuro kaj kiu ĝuste ĉirkaŭprenis
min... Jam ekbrilis la mortiga tranĉilo ! .. sed tiam savanta anĝelo, mia
-

.. .
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Jarlibro de U.E.A., dua parto ; havebla nur de individuaj membroj de U.E.A.,
enhavas la raporton de U.E.A. ĝis 1-71950 (kun aldono pri la of.cialigo de E.',
la nomojn de la tuta (ev. nova) komitato de U.E.A., la financan raporton de
la Akademio de E. pri 1949 (ĉu ne iom
malfrue ?). Ni krome trovas en gi la
duan parton de la Marista Terminaro
(kiu laikon nepre impresos kiel ĝangalo
kaj malproksima de la s:mpla Esperanto !) ; notu, ke la kompleta Terminaro aperos post du monatoj kiel represaĵo. La leganto renkontos plie tre
interesan, kvankam (ble tro mallongan
raporton pri la progresoj de E. en la
pasinta jaro. Kompreneble la jarlibreto
enhavas la informojn pri kotizoj (p.
7-8-9 1. Kiel kutime la preso estas klara
kaj prizorgita. Vere havinda kaj utila
eldonaĵo.

advokato, haltigis la manon de 1' ekzekutisto.
- en vi estas certa, diris tiu kolego
de la unua, sendube influate de la protestado de mia mastro, kiu skandalis
en la stacidomo. Jam dudek personoj
kolektiĝis en la ĉirkai aĵo kaj rigardis
la giĉeton.
La savanto prenis tuin de la eŝafodo,
ankaŭ rigardis min tre atente, lasis min
denove fali sur la marmoraĵo kaj deklaris:
- Oni nur nrisforrnis gin per peza
objekto, sed ĝi ne estas falsa monero
Ho, se tiam ankaŭ mi estus sciinta
la lingvon de la hontoj, mi estus certe
protestinta kun sankta indigniĝo : ml,
falsa monero ! Mi, kiu devenas el la
reba monfarejo ! ... Sed granda estis mia
ĝojo, pro tio ke mi komprenis la grandan valoron de la vivo, eĉ se ĝi estas
malriĉa kaj ŝajnas teda.
Mia ekzekutisto hezitis ankoraŭ momenton, verŝajne pripensis la konsekvencojn de juĝ-eraro, sed fine cedis antaŭ la prava pledado de mia advokato
La publiko vigle priparolis la proceson,
tiel laŭte eĉ ke ŝajnis malgranda revolucio ; pro kio la policisto de la stacidomo igis ĉiujn forlasi la lokon.
La oficisto, kiu do akceptis min, tamen ne tute fidis la aferon : li ne konservis min en la kaso, kaj rapide mi
alvenis en la monsaketon de dancistino,
kiu ŝanĝis kvindekfrank-bileton.
Kia kontrasto ! El la infero de nigra,
malbonodora monujo, grasa kiel lardo,
mi flugis en la ĉielon de vataj kusenetoj, kie ŝvebis aromoj de rozo, violo,
dianto kaj jasmeno. Mi tuj kutimiĝis
al tiuj Parizaj moroj, kaj fariĝis pudrita kaj ŝminkita kiel mia nova mastrino.
Sed, malfeliĉe, ne eterne daŭris tiu
revo ... (`,e dancistino ĉio dancas, ankaŭ
la mono, kaj baldaŭ mi fordancis el la
vata liteto... kaj ree sur malmolan feran fundon de monkesto en modo-magazeno!
Mi
!

. .

...

Guste en tiu momento iu forprenis la
monsakon el la banka monmrankego.
La moneroj liaose rulijis en diversaj
direktoj kaj se nia heroo ne jam soifis
pro la longa rakontado, cĵi povis rekomenci, ĉar aliaj nun ĉirkaŭis c7iar...
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