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ANTVERPENO, URBO DE NIA KONGRESO v
CU ESPERANTO TAUGAS POR LITERATURO ?

I,. DE BEA ITFRONT

La clenaska artemo de la flandra po-
polo kaj precipe de la Antverpenanoj
estas monde konata. Tion atestas ja
la artotrezoroj de Gento, Bruto. Bruse-
lo, Antverpeno kaj aliaj malnovaj flan-
draj urboj.

Antverpeno estis la centro de glora
pentra skolo, la naskigejo de artistoj,
el kiuj pluraj brilis inter la plej famaj
en la tuta mondo.

Precipe en la 16-a jarcento. kiam pro
la knmereo la Antverpenanoj igeis pro
verbe riĉaj, la logika sekvo estis, ke
ĉiaj artoj floris.

Jam en 1352 estis farataj la funda-
mentoj de la nuntempa belega „kate-
dralo" (ĉefpreĝejo). Du turoj devis
leviĝi sed nur unu estas finkonstruita.
Du jarcentojn oni laboris pri tiu gotik-
stila preĝejo. diaj arhitektoj estis gran-
daj artistoj. La unuaj nomiĝis Johano
kaj Petro Appelmans. Ce la piedo de
la katedralo oni admiru monumenton
je la honoro de la aŭdacaj „turkonstru-
antoj". La dua desegnis la planon de
la turoj kaj konstruis ilin ĝis la unua ga-
lerio. Post lia morto sekvis Johano
Tack, Everard kaj tri membroj el la
fama familio de Waghemakere. En 1521
imperiestro Karolo V metis la unuan
ŝtonon de grandega altarejo, sed gran-
da incendio detruis parton de la  kon-
struajo en 1533 kaj pene oni daŭrigis
la laboron. La 123 m.alta turo entenas
belegan sonorilaron. La plej peza sono-
rilo pezan 8000 kg kaj estas nomata
„Carolus" laŭ sia baptopatro Karolo V.
La internaĵo estas imprese grandioza:
sep navoj ; ĉefverkoj de Rubens : la
„Krucstarigo" kaj la .,Depreno de la
Kruco" ; ankaŭ „la Cieliro de la sankta
virgulino" de la sama majstro. Her-
man II (de Waghemakere) faris ankaŭ
la planojn de la rimarkinda S-ta Go-
maro-preĝejo en la proksima Lier kaj
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de la antverpena S-ta Jakobo-preĝejo.
Tiu ĉi lasta estas vera muzeo kaj en-
tenas pentrajojn de la plej famaj pen-
tristoj. En ĝi estas la tombo de Ru-
bens. Herman ankoraŭ konstruis la
.,Halo(n) de la Buĉistoj", gotikan dome-
gon apude de Skeldo, nun vizitinda mu-
zeo de artindustriaĵoj. Dominiko estis
La. arliitekto de la „Steen" (kastelo ĉe
1'Skeldobordo, nun muzeo enhavanta
ampleksan kolekton da interesaj antik-
vagnj ) kaf - de la malnova Borsc^,- kaj
komencis la konstruadon de la S-ta
Paŭlopreĝejo ( kiu enhavas belajn pen-
trajojn de Van Dyck, Jordaens k.a.)  .
Vidinda estas la kalvario flanke de la
konstruajo.

Kiam la Renesanco forigis la nacian
gotikan stilon, la flandra arliitekturo
sukcesis doni al „gi originalan karakte-
ron. La ĉefo de la nova skolo estis
Kornelo Floris (de Vriendt). Li stari-
gis la urbodomon (1561-1565) laŭ la
stilo de la frua Renesanco. La inter-
najo estos vizitata de la kongresanoj.
Johano Floris estis fama ceramikisto,
kiun Filipo II venigis al Hispanujo.

Inter la antverpenaj majstroj de la
fino de la 16-a jarcento ni nomu anko-
raŭ Henriko de Pas, Paas aŭ Paeschen,
kiu konstruis laŭ postulo de Sir Thomas
Gresham, angla bankiero, la Borson en
Londono laŭ modelo de la antverpena.
Tiu borso forbrulis en 1666 kaj estis
rekonstruita de alia antverpenano J. B.
Hendrickx.

Multaj domegoj kaj „hoteloj" el tiu
tempo bedaŭrinde malaperis, sed  ni vi-
du nur la Gildodomojn sur la Granda
Placo kun skulptaĵoj kaj reliefaĵoj, kaj
aliajn ĉi tie kaj tie dissemitajn domojn
en la malnova urbo, por ekhavi impre-
san ideon pri la riĉa aspekto de la 16-
jarcenta Antverpeno.

En 1382 la ĉiuspecaj artistoj kuniĝis
en Gildo „Sankta Luko". Flanke de ili
Antverpeno ankaŭ nombris poetojn,
kiuj havas honorindan lokon en la mal-
nova flandra, ja nederlanda literaturo:
Jan van Boendale, urba sekretario
(1280 -1365); dum la reformacio la mi-
litanta instruistino katolika Anna Byns
kaj en la 17a je. la teatraĵisto Willem
Ogier (lia bruststatuo troviĝas ĉe Skel-
do) la populara monalio Poirters kaj
Junkro Van der Noot, unu el la unuaj
renesancaj poetoj.

La literaturistoj tiamaj estis kunigi-
taj en t.n. „Retorikaj Cambroj". La
anoj sin ekzercis en la teatroludo, la
deklamado kaj versfarado. La triumf-
tagoj de tiuj „ĉambroj" estis la teatraj
konkursoj aŭ „Landjuveloj" (juvelo es-
tis la premio). Plej fama estis tiu de
la jaro 1561 en Antverpeno. Dekkvar
ĉambroj veturis al nia urbo el Sud- kaj
Nordnederlando. Pli ol 1400 kavaliroj
riĉkolore vestitaj, 22 triumfĉaroj kaj
196 aliaj ornamitaj ĉaroj partoprenis.
La sekvantaro kiu eliris estis ege luksa
kaj logis la koron de la Antverpenano,
kiu eĉ nuntempe ankoraŭ estas specia-
listo en la organizo de brilaj sekvanta-
roj.

Post la dekadenco de Bruto, Antver-

( fino

Ne el unu vorto, el unu esprimo kaj
eĉ el unu izolita fragmento, sed el la
tuto ni devas juĝi la kapablecon litera-
turan de ia lingvo. Plie, ni agos pru-
dente, se ni malfidos al la malveraj
taksoj, kiujn povas inspiri al ni la pa-
traj lingvoj. Kiom da aferoj ni trovas
belaj en ili, eĉ belegaj, kiuj tamen estas
nur monstroj, se oni ekzamenas ilin laŭ
la kriterio de la saĝo! Kaj tiel potenca
estas la forteco de 1'kutimo, ke ni fine
trovas en nia lingvo, energiaj kaj deli-
kataj vortojn aft aranĝojn, kiuj estas
iafoje. pure sensencaj. Tiujn ĉi bela-
jojn Esperanto certe ne donos al ni.
Sed ni ne opinias, ke ili forman en la
lingvoj la kvaliton literaturan, alie ĉiun
frazon, en kiu la ideo estus klare kaj
logike esprimita, oni devus konsideri
kiel malsuperan aŭ mankan, kaj neniam
ni povus admiri en lingvo tion, kio de-
klinigus vorte, esprime aŭ arante de la
aferoj trovataj en la nia. Alivorte kaj
por resumi mian penson, kun tia fun-
damento cie juĝo, ia lingvo estus lite-
ratura nur, se ĝi donus al ni la fidelan
imiton de 1'nia.

Ekster la pensoj, kiuj dependas de la
verkanto aŭ de la parolanto, la tuta
potenco literatura de la lingvo troviĝas
en la elementoj, kiujn ĝi uzas kaj en
ilia aranĝado. Nu vere, Zu la elemen-
toj de Esperanto ne estas la elementoj
mem de niaj lingvoj, kaj ĝuste tiuj kiuj
plej internaciiĝ•is ĉe la popoloj regantaj
la civilizacion ? Cu ili ŝanĝas sian na-
turon kaj fariĝas malpli literaturaj en
Esperanto ol en niaj lingvoj ?

Sed, oni diras, la konstanta kutimo
de l'esprimo ĝusta, ĉefega leĝo en Es-
peranto, devos senigi la parolon je ĉiu
koloro, je ĉiu vivo ; ĝi devas doni al la
lingvo sensignifan fizionomion, ne ha-
vantan propran karakteron aŭ espri-
mecon.

Nenie mi legis ke la negusteco de 1'
termino estas kondiĉo absoluta de ko-
loro kaj de vivo por la stilo. Oni eĉ
instruas nin laŭ kontraŭa principo ; kaj
aliparte ĉu la prudento ne diras al ni,
ke esprimo nefiksa, negusta aŭ malve-
ra devas malutili al tio speciale. Kaj
se la fizionomio de la lingvo perdas si-
an propran karakteron, forlasante la
idiotismon kaj uzante la ĝustan vorton,
se per la fakto ĝi fariĝas sensignifa

peno heredis ĝian riĉecon. Pli o1 mil
fremdaj komercistoj, francoj, danoj, ita-
loj, germanoj, hispanoj, portugaloj kaj
orientanoj konstante loĝis en la urbo.
Antverpeno estis vera mondurbo. La
riĉeguloj el tiu jarcento en Antverpe-
no- inter ili ni nomu Fugger, posedanto,
de fabelaj havaĵoj -pruntedonis milionojn
al Karolo V, Henriko VIII kaj Eduar-
do VI:

Anstataŭ Bruto, sama
Eŭropa komercurb',
Kondukis ĝi sen kurb',

Patrujon supren al reputacio fama.
De 1'abundeco la akir'
La „Landjuvelo" kaj turnir'

Atestis ĝian brilon. Burĝoj ja sen ĝeno
Invitis monŝuldantajn reĝojn al festeno,
Kaj kiel rekompenc' por tiu la honor'
La ŝuldateston neniigis je pulvor' !

(Ledeganck : Aan Antwerpen)

Pli ol 90.000 ŝipoj ĉiuspecaj enveturis
Skeldon jare, alportantaj laŭtakse
4.000.000 t. da komercajoj. Oni tie ĉi
faris pli da komercaj aferoj en unu
monato ol en Venecio en unu jaro, kiel
skribis al la respubliko iu el ĝiaj sen -

ditoj.
Tial ne mirigas ke en Antverpeno

vivis multe da mecenatoj. De 1453 ĝis
1490 la Gildo enskribis 212 novajn mem-
brojn inter kiuj 150 pentristojn 30 gra-
vuristojn kaj 50 arhitektojn. Skulpti-
taj kaj pentritaj altartabloj estis eks-
portataj eĉ ĝis la skandinavaj landoj
kaj Hispanujo.

(finota)

kaj komuna, ni devos konfesi, ke la
lingvo franca ĉesas esti franca kaj ne
havas plu ian Larmon literaturan, kiam
ĝi anstataŭas la idiotismon aŭ la ne-
fiksan vorton per esprimo logika, pre-
ciza kaj klara por ĉiuj, kio fariĝas kon-
stante. La koloro kaj la energio de 1'
stilo ne rifuĝis en la idiotismojn, kaj
malpli ankoraŭ en la vortojn nepreci-
zajn ; tiu peco, kiu enhavas neniun idio-
tismon, povas esti senlime pli viva ol
alia, en kiu ili ekzistas multege, kaj la
propra fizionomio, la genio speciala de
lingvo ne dependas de ili. Sed Espe-
ranto estas la lingvo de l'esprimo
preciza, ĝi estas ankaŭ la sola idiomo,
kiu akceptas ordonojn nur de la logiko.
La esprimado de l'pensoj ne estas en
ĝi konstante ĝenata, kiel en niaj ling-
voj, de vortordo nefleksebla aŭ stranga
kaj de la kapricoj de 1'kutimo. Kom-
paro, imago, hiperbolo, metaforo, aran-
ĝo originala, vortordo saĝe libera estas
rajte allasataj en ĝi, kiam ili estas
klaraj kaj veraj. En tiaj kondiĉoj, ĉu
Esperanto povus ne esti literatura ?

Sed ni rememorigu pri tio, kion ni
diris jam en 1898, en la fino de niaj
artikoloj pri la idiotismoj ; tio ĉi valo-
ros pli ol ĉiuj rezonoj, ĉar ĝi estas la
provo per la faktoj.

La multaj tradukoj kaj la verkoj ori-
ginalaj, produktitaj de Esperanto, pru-
vas evidente, ke la idiotismoj de niaj
lingvoj - kaj tio ĉi estas la granda
kontraŭparolo en la rilato literatura -

povas esti tradukataj sub forma kom-
prenebla por ĉiuj, neniel malgrandigaute
la fortecon kaj la belecon de l'pensoj.

En „Iliado" de Hofnero, en „Hamleto"
de Shakespeare, en „Kaino" de Byron
en „Demono" kaj „Princino Mary" de
Lermontov, en „Boris Godunov" kaj
„La Neĝa Blovado" de Puŝkin, en „Fan-
tomoj" de Korolenko, en „Renaskita
Manfred" de K.R., en „La Gefratoj" de
Goethe, en „Edziĝo de Figaro" de Be-
aumarchais, en la „Literaturisto kaj lia
Fianĉino" de Flygare-Carlen, ĉe „En
le Brikejo" de Wasniewski k.t.p., ni
prezentas al la mondo tiel grandan ko-
lekton da idiotismoj grekaj, anglaj, ru-
saj, germanaj, francaj, svedaj kaj polaj
tiamaniere tradukitaj en Esperanto, ke
la plej obstina el la skeptikuloj devas
konfesi, ke li estas venkita.

Tio ĉi okazis al profesoro de la an-
gla lingvo inter niaj konatoj. Li juĝis,
ke la lingvo internacia estas neebla.
Kiam ni devigis lin konstati ĝian ekzis-
ton, li ne povis plu nei, sed li rifuĝis
en la pretenditan malkapablon de lingvo
arta por esprimi la nuancojn de la pen-
soj. Lia plej forta kontraŭparolo estis
la idiotismoj. Neniam, pensis li, Espe-
ranto povos traduki kontentige ĉefan
verkon de niaj literaturoj. Li eklernis
Esperanton kaj komencis la legadon de
1' traduko de Hamleto, farita en tiun
lingvon de doktoro Zamenhof mem. Lia
sola celo, li sincere ĝin konfesis, estis
povi pruvi al ni, kun dokumentoj en la
mano, ke li estas milfoje prava. Li le-
gis la tekston anglan, ĝin konstante
komparis kun la esperanta traduko,
tre certa ke li trovos ĝin en manko sur
preskaŭ ĉiu paŝo. Tial granda estis lia
surprizo, kiam li devis konstati ke ĝi,
ne kontenta esti fidela, proprigis al si
nekredeble la koloron kaj la vivon de
1' teksto originala. En tiu fojo li ne
dubis plu; li ne parolis plu pri la idio-
tismoj nek pri la malkapableco de Es-
peranto por traduki la ĉefajn verkojn
literaturajn. Tiam, kun spirito tute
alia, li faris novan eksperimenton. Li
prenis diferencajn tradukojn de l'dramo
Shakespeare'a kaj komparis ilin kun tiu
de Esperanto. Post detala ekzameno,
lia konkludo estis, ke la traduko espe-
ranta estas en alta grado la plej bona.

La dubantoj agu sammaniere; kaj ili
vidos ankaŭ, ke Esperanto ludas sian
rolon almenaŭ tiel bone kiel niaj ling-
voj en la kampo literatura. Gi tien al-
portas, kiel ĉiu el ili, sian noton speci-
alan, sian propran genion. Kaj ĉu alie

(Fino de la artikolo trovigas sur pa-
ĝo 2-a en la 4-a kolono sub rubriko
„Wereldnieuws". )
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Mia artikoleto „Kom-
patindaj kobajoj ! ",
kiu aperis en nia mar-
ta numero, vekis pli
ol centlinian refut.-
provon. de la koncer-
nato, kie evidente de-
fendas la tenon: Es-
peranto estu la sola
lingvo.

Apoge de tiu herezaĵo li citas Lanti,
la spiritan patron de la „sennaciismo",
kun kiu korespondi - kaj nnalkonsenti -
mi siatempe havis la honoron.

Anstataŭ komenci polemikon kun mia
okaza korespondanto, mi konsilas al li
atente legi la verkojn de D-ro Manders.
Mi ja ne dubas, ke post kompleta in-
f ormiyo li forlasos la vojon kiu kondu-
kas preter Esperanto, ĉar „la Esperan-
tismo estas penado disvastigi en la tuta
mondo la uzadon de lingvo neŭtrale
homa, kiu, ne entrudante sin en la in-
ternan vivon de la popoloj, kaj neniam
celante elpuŝi la ekzistantajn lingvojn
naciajn, donus al la homoj de malsa-
maj nacioj la eblon komprenigadi inter
si".

Pik.

VEELTALIGHEID
Een jonge hond.

nog pas zijn moeders nest omkropen
En dus niet half genoeg volleerd

In 't blaffen,
zoals elk dit van een hond begeert,

Had de onbezonnen lust bekropen,
Om 't witgewolde lam,

De rappe geit, de ruige ram
Zo na te blaten,

dat men warelijk moest zweren,
Dat men dier beesten taal

niet zuiverder kon leren.
Dit was de hond nog niet genoeg.

Hij oefent zich verder in het naboot-
sen van het geluid van ten minste nog
een half dozijn andere dieren en wil
dan met zijn veelzijdige kunst voor zijn
medehonden komen pronken. Maar hij
oogst een averechts succes en wordt
uitgelachen in plaats van toegejuicht,
vooral als hij op verzoek van het pu-
bliek zich ook eens in 't verzuimde
„moederlijk geblaf" wil laten horen. Dat
gaat hem maar jammerlijk af en, niet-
tegenstaande alle moeite die hij zich
later getroost heeft, is hij

. . .. al zijn leven
Een slechte kromtong
in zijn moedertaal gebleven.

DE LES
die de dichter hiermee voor meer dan
honderd jaar aan zijn taalgenoten wou
geven was duidelijk genoeg, en geldt
nog steeds tot op onze dagen:

0 Nederlanders, 	•
doet toch niet als deze hond!

Bouwt op de kennis
van uw eigen taal de grond

Van vreemde talen.

Het bovenstaande vonden we in het
Maartnummer van „Nu Nog", tijd-
schrift ter bevordering van het alge-
meen beschaafd in Zuid - Nederland,
waarin J. Leenen een noodkreet slaakt
omdat de kennis van de eigen taal door
de studie van te veel vreemde talen in
het gedrang komt. Hopelijk grijpt men
in de uiterste nood naar dc redding :
Esperanto, de tweede taal voor ieder.

Wij begrijpen dat het niet in de lijn
ligt van voornoemd blad om propagan-,
da te voeren voor Esperanto. Toch is
o.i. het algemeen beschaafd slechts een
schakel in de ketting : gewestspraak-
algemeen beschaafd-Esperanto. Het
eerste voor het gebruik in engere kring,
het tweede voor het gebruik op nationaal
plan, en het derde voor het gebruik op
internationaal gebied. Het ei van Co-
lumbus van een probleem dat steeds
dringender een oplossing vereist.

Jeugdherberggids 1951, eld. Vlaamse
Jeugdherbergcentrale, Antwerpen.

La ĝeneralaj informoj aperas en ĝi
en la franca, angla, germana kaj ankaŭ
en Esperanto, miascie unuafoje. Ni
trovas plu liston de la flandraj, valonaj,
luksemburgaj kaj nederlandaj junular-
gastejoj kun sciigoj pri alilandaj J. G.-
organizoj. Tre utilas modeloj de migroj
tra Flandrujo kun krome modela bici-
cla veturo tra la Benelukslandoj, pri
kiuj estas cetere aldonita mapo kon-
cerne la J.G.

Kiel kutime la formato estas prakti-
ka, la preso kaj papera taŭgegaj !

La eldonejo estas nepre gratulinda
pro la verko kaj la enmeto de la Es-
peranta teksto, kiu helpos tiujn kiujn
ja ne konas la „internaclajn" mencii-
tajn lingvojn !

Okazos internacia junulara esp.-ista
kampado 4-11/8 en la bieno de la Ruya
Kruco en Villers-la-Ville (Belgujo). In-
formojn donas s-ro M. Jaumotte, 14 de
Bruynlaan, Wilrjk, Antwerpen.

Uitwerking van de opgaven in het
vorige nummer :

1. Sidante en la kupeo mi rigardis al
la preterflugantaj pejzaĝoj kaj al la
herbejoj, sur kiuj staris bovinoj, dezi-
rantaj esti melkataj.

2. Guste kiam mi estis razonta min,
oni sonorigis, do mi kun duone sapurni-
ta vizaĝo rapidis al la ĵus kolorigita
pordo, tra kies rompiginta vitreto mi
vidis la sonoriginton.

3. Per miaj pro la frosto rigidigintaj
fingroj mi ne sukcesis levi la falintan
aryentumitan m edalon.

4. En la festotago promenante tra la
urbo, mi vidis multajn fremdulojn, ve-
nintajn ĉi tien por admiri la bele orna-
mitajn fasadojn de la fortike konstru-
ita j domoj.

5. La knabeto estis ploranta, ĉar lia
pilko estis krevinta, sed la lin konso-
lanta patrino iris kun li al nova antaŭ
du tagoj malfermita butiko por aĉeti
por la plorinta, siajn larmojn jam seki-
ganta (sekiginta) knabeto novan pilkon.

Senpluva vetero ; li dormis tro longe;
ĝisosta esperantisto  ; li havas malbonan
memorkapablon; tio superas miajn aten-
dojn ! ; mi venis piede ; ĝis la tria leci-
ono inkluzive ; ĉiu parolis pri tio ; li la-
boras kiel du ; post longa pripensado ;
detranéitaj floroj : tio ne malutilos !;
pluvas torente (pluvegas 1.

Een wilde staking; bij meerderheid
van stemmen; wonder boven wonder ;
ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is;
het hemd is nader dan de rok ; voor
dag en dauw ; tot over de oren in de
schuld zitten; dat gaat mijn verstand
te boven ! ; een kellner wenken ; een ci-
troen uitpersen ; verbouwing : argwaan
koesteren; luidkeels schreeuwen.

1. Kiel lernolibro ĉi tiu libro estas
uzebla ; kiel legolibro ĝi ne plaĉas al
mi (kiel legolibron mi ne ŝatas ĝin).

2. La malsanulo sentis sin baldaŭ
multe pli bona kaj post kelke da se-
majnoj la kuracisto juĝis lin tute re-
saniĝinta.

3. Estas ĝojiga fakto, ke Esperanto
pli kaj pli disvastiĝas tra la tuta
mondo.

4. Mi enuus, se mi la tutan tagon
havus nenion por fari. Daŭra nenifa-
rado enuigas.

5. Pro la malbona vetero la vojaĝo
estas prokrastita ĝis la sekvonta se-
majno. Ni esperu, ke tiam ĝi povos
okazi.

6. Ne ĉiaj fruktoj estas manĝeblaj,
tial (pro tio) estas konsilinde, ne man-
ĝi fruktojn, kiujn oni ne konas.

7. Pro la daŭra kreskado de la tra-
fiko oni en grandaj urboj ofte devas
malpli mallarĝigi tro mallarĝajn stra-
tojn.

8. Estis nepre necese, ke li senpro-
kraste forlasu la landon.

9. Kvankam mia frato skribis, ke li
venos je la deka (horo), li ankoraŭ ne
alvenis je la tria.

10. La serĝento ordonis al la solda-
toj purigi siajn pafilojn.

Vul in : per, por, pri of pro:
1. Li mortis — nesingardemo ; lia

frato mortis — la patrujo. 2. Ili havis
nenion — fari ; — tio ili parolis — o-
voj kaj bovoj ---- pasigi la tempon. 3.
Li finis sian parola41.on - - adiaŭaj vos-
toj kaj salutinte nin — la mano li for -
iris -- ĉiam. 4. La profesoro — mate-
matiko kaj la kuracisto — virinoj dan-
kis min — belaj paroloj --- mia helpo.
5. Li tremis -- la tuta korpo — la mal-
varmo. 6. Oni estas malavara — havo
najbara. 7. Se vi parolos eĉ — unu
vorto tio, vi staros — unu piedo en
la tombo ! 8. Ili estas parencoj — Ada-
mo. 9. Kvankam en ĉi tiu butiko tiu
drapo kostas po dudek frankoj — me-
tro, li pagis en alia butiko nur kvindek
frankojn — trimetra peco. 10. Li diris
al mi, ke li venis — serioza afero, no-
me — solvi la problemon — lingvo in-
ternacia. 11. Konscia — la fakto ke li
pravis, li — la pugno batis la tablon
— ke liaj kontraŭuloj konvinkiĝu — la
ĝusteco de lia teorio. 12. ĉiuj prepo-
zicioj — si mem postulas la nominati-
von.

NURA KAJ SOLA
La adverbo sole estas malofte uzata;

preskaŭ ĉiufoje oni uzas kiel tradukon
de slechts, alleen maar la samsignifan
adverbon nur, ekz. la originalajo perdi-
ais, ekzistas nur kopioj de gi ; ne nur . .
sed ankaŭ ...: Esperanto estas nur

lingvo.
La adjektiva formo nura lastatempe

fariĝis „laŭmoda" traduko de enig(e),
ekz. Esperanto estas la nura solvo de la
problemo pri lingvo internacia, kvan-
kam gi tiun signifon ofte ne havas, sed
egalvaloras la nederlandan enkel(e),
alleen al, ekz. la nura fakto (het enke-
le feit) ke li diris tion, sufiĉas por nomi
lin mensogulo; la nura blekado de la
besto (alleen al het brullen van het
dier) timigis lin. Oni do prefere diru:
Esperanto estas la sola solvo de la pro-
blemo pri lingvo internacia.

Maak op een regenachtige vacantie-
dag een opstel in Esperanto van min.
500 en max. 1000 woorden over „Ne-
derlanda (Flandra) Esperantisto". In-
zendingen, ook van de Vlamingen, aan
A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam,
vóór 20 Aug. a.s. Als prijs voor de
beste inzending stellen we beschibkaar:
„La mondo ne havas atendejon".

Vertaal:

La lingvo estas socia fenomeno kaj
ne ia „natura" aŭ „biologia" aperajo.
Tio signifas, ke ĝi povis ekesti, ke ĝi
evoluis kaj evoluas ekskluzive en la
kadro dc la homa socio. La lingvo do
estas regata de sociologiaj kaj ne de
biologiaj leĝoj. Tio ankaŭ signifas ke
la portanto de la lingvo ĉiam estis kaj
estas la homgrupo. Sed ĝi tute ne
signifas, ke tiu portanto estas aŭ de-
vas esti nur la „nacio". Ekzistas eĉ
hodiaŭ personoj, kiuj sen troa pripen-
sado kaj sen ia ajn respondecosento
emfazas pri la „nacia animo" aŭ pri la
„nacia spirito" kiel pri la solaj kreo-

Wereldnieuws
In West-Duitsland zijn aan de uit-

gang van ruim 240 stations de adressen
van Esperanto-consuls, plaatselijke af-
delingen van de Duitse Esperanto-Bond,
etc. vermeld.

Voor het deze zomer te Mi nchen te
houden Internationale Esperanto-Con-
gres hebben zich reeds meer dan 1700
deelnemers aangemeld.

In Brazilië is een wetsontwerp inge-
diend betreffende het gebruik van Es-
peranto voor internationaal verkeer.
Indien dit ontwerp wet wordt, zal Bra-
zilië er bij alle landen waarmee het di-
plomatieke betrekkingen onderhoudt op
aandringen, Esperanto te gebruiken als
neutrale taal voor internationale be-
trekkingen.

Het gemeentebestuur van Hannover
heeft besloten aan een nieuwe straat de
naam Esperantostrasse te geven. Een
Zamenhofstraat bestaat in Duitsland
reeds in 8 verschillende plaatsen.

De zomercursussen van Fl.L.E. en
L.E.E.N, die in Soesterberg gegeven
zullen worden, beloven een succes te
worden. Reeds heeft een 80-tal deelne-
mers zich hiervoor opgegeven.

Van „Vocabulaire Electrotechnique
International", samengesteld door de
Internationale Commissie voor Electro-
techniek is eind 1950 een herdruk ver-
schenen. Dit uitgebreide vakwoorden-
boek geeft definities van plm. 2000 ter-
men in het Engels en Frans en boven-
dien vertalingen in het Duits, Spaans,
Italiaans en Esperanto.

De directie van de Yxhultz Stenhug-
geri A.B., een belangrijke steenindustrie
in Zweden, besloot jaarlijks 500 kronen
te schenken aan een employé van elk
van haar vijf ondernemingen voor het
bezoeken van het Internationaal Espe-
ranto-Congres.

Het Oostenrijkse ministerie van onder-
wijs heeft een subsidie van 1000 shilling
toegekend aan de bij de Oostenrijkse
Esperantisten-Federatie aangesloten af-
deling van onderwijzers-esperantisten.

Evenals in Hamburg wordt nu ook
in Keulen een speciale cursus Esperan-
to gegeven aan politie-beambten.

De Deense padvindersorganisaties
hebben een propagandablaadje met de
portretten van Baden Powell en dr
Zamenhof uitgegeven, dat aan alle lei-
ders van de Deense padvindersbeweging
is toegezonden.

	~MIE 	 AM:221111M1711~1.

(daŭrigo de la artikolo de L. de Beau-
front en la 4-a kolono de paĝo 1-a).

povus fariĝi ? Sed pro tio ke gi estas
markita per la stampilo de la logiko
kaj de la klareco, ĝia karaktero litera-
tura estas nek malpli reala, nek mal-
pli bona. Eè eble ĝi aperos pli granda
al atenta rigardado.

Sed, oni diros al ni, kial do insisti
tiel longe pri tiu (*ti flanko llteratura de
Esperanto, kvazaŭ la lingvo internacia
havus speciale la programon kaj la ro-
lon superi en ĝi. Tia ne estas la pen-
so, kiu inspiras nin. Volonte ni kon-
sentas ke antaŭ ol celi la altan regio-
non de la literaturo, la lingvo interna -

cia devas kontentigi la postulojn de la
ĉiutaga vivo, de la komerco kaj de la
scienco. Sed, ni rimarkigos, ke tiujn
postulojn ĝi povas kontentigi nur se ĝi
posedas la riĉecon, la precizecon kaj la
flekseblecon necesajn por la bona es-
primado de niaj ideoj en tiu ĉi triobla
regiono. Sed, por tio, kiel ni jam diris
ĝi devas esti kapabla fari ion pli altan,
kaj sekve egali almenaŭ niajn lingvojn
en la kampo literatura.

Aliparte, ĉu oni konas la rimedon
trakti bone sciencan temon, demandon
moralan, ekonomian, instruon, k.t.p. eĉ
rakonti fakton aŭ nur skribi leteron
iom seriozan, ne farante iom da litera-
turo ? Ni estis do pravaj, kiam ni di-
ris, ke la lingvo internacia taŭgas por
nenio, se ĝi ne taŭgas por ĉio ; kaj nun
niaj amikoj komprenos kial ni entre-
prenis elmontri, kun la apogo de l'fak-
toj, la karakteron literaturan de Espe-
ranto.

(Eltirita el „1' Esperantiste", represita
en „Esperantaj prozaĵoj" — „Fabloj,
Noveloj kaj Skizoj" 3e édition-Hachet-
te -1907) .

fortoj de la lingvo. El tio ofte ili kon-
kludas, ke la Internacia Lingvo estas
neebla, ĉar ja ne ekzistas la internacia
nacio" kun „internacia animo".

Uitwerkingen van Vlaamse cursisten
voor 20 Aug. aan V.E.E., Studanto,
postbus 342, Brussel ; van Nederlandse
cursisten aan A. J. Kalma, Stadionkade
6, Amsterdam-Z.

OBSERVOJ
PRETER ESPERANTO. LA STUDANTO
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KOMUNIKOJ
DE LA CEFESTRARO

La ĉefestraro deziras agrablan liber-
tempon kaj belan veteron al ĉiuj gea-
noj kaj abonantoj. La sekciaj kasistoj
ne forgesu plenumi sian laŭregularan
devon antaŭ ol ferii, nome ĝiri la koti-
zon por la dua duonjaro 1951 en poŝt-
konton 34563 de Ned. Esperantisten-
Vereniging L.E.E.N., Amsterdam.

Kun bedaŭro ni komunikas la subi-
tan morton de s-ro mag. J. A.G. M.
Hellenberg Hubar, urbestro de Hilver-
sum, kiu nome de la komunumestraro
gastame akceptis nian kongreson kaj
okaze de la akcepto faris paroladon,
kiu vekis ĉies simpation. Nome de la
ĉefestraro f-ino S. Visser kondolencis la
skabenaron.

Devkonscia L.E.E.N. - anaro,
Senhezite al posteno!
ŝparu en la nuna jaro
Por kongres' en Antverpeno!

RAPORTO
PRI LA JARKUNVENO

kaj per troa diletantismo ofte fiaskas
diversaj entreprenoj. Ankaŭ d-ro I.
Lapenna okaze de siaj prelegoj atenti-
gis pri tio. Mankas ofte spertaj gvi-
dantoj. La fortaj sekcioj helpu la mal-
fortajn kaj ni serĉu novajn vojojn kaj
eblojn, se la tradiciaj montrigas netaŭ-
gaj. „De Esperantist", kiu montriĝis
efika propagandilo estas uzata ankoraŭ
tro malmulte. Sinsekve s-roj S. S. de
Jong kaj A. J. Kalma atentigas pri la
valoro de artikoloj, ne nur en la gra-
vaj ĵurnaloj sed ankaŭ en lokaj kaj
asociaj periodajoj. Ni bezonas por pli-
vigligi la sekcian vivon spertajn prele-
gantojn, sed el niaj vicoj nur kelkaj
personoj disponigis sin. La prelegoj de
d-ro I. Lapenna ĉefe celis konvinki ne-
esperantistojn pri la utilo de la inter -

nacia lingvo. Se ĉiuj sekcioj estus kom-
prenintaj tion, la rezultatoj estus pli
bonaj. S-ro S. Pragano atentigas pri
kontakto kun aliaj unuiĝoj i.a. kun
„Nut". s-ro D. Baart parolas pri var-
bado per „De Esperantist", s-ro H. A-
rends pri aranĝo de prelegvojaĝoj, s-ro
C. J.Timmerman pri la interŝanĝo de
sekciaj bultenoj kaj s-ro A..T. Kalma
pri propagando ĉe ,,Volksonderwijs".
S-ro H.J. Blokker konklude konstatas,
ke oni faris diversajn valorajn suges-
tojn. Li rekomendas, ke ĉiu sekcio no-
mu specialan propagandan komitaton.
Se bonaj ideoj montriĝas neefektivige-
blaj, oni kontaktu kun la ĉefestraro ;
eble per komunaj fortoj ni tiam povos
atingi la deziratan celon.

Sekvas la libera diskutado. S-roj W.
Bdttcher, P. W. Baas kaj C. B. Zonder-
van kaptas la okazon informi la kun-
venon pri diversaj someraj aranĝoj.
S-ro J. Rooker petas esplori la eblon
eldoni propran kantaron. La ĉefestra-
ro jam konsideris la eblon, sed nur
kelkaj sekcioj montris interesiĝon. Pro
tio la minimuma eldonkvanto certe ne
estos atingata. S-ro N. Wolters : ,, u
la rezolucio koncerne N.S.B.-anojn, kiun
la jarkunveno akceptis tuj post la mi-
lito ankoratt validas ?" S-ro IT..T. rr ok-
ker respondas, ke ni ne estu tro rigi-
daj ; en event. kazoj ĉiu sekcio mem
decidu. S-ro H. Arends aplaŭdus ape-
rigon de nova lernolibro por progresan-
toj. „Ponto al la Praktiko" jam antaŭ
longe elĉerpigis. S-ro P. M. Mabesoone:
„La ĉefestraro jam plurfoje esploris la
eblojn, sed manko de mono provizore
malhelpas efektivigon de diversaj bonaj
ideoj". S-ro F.Weeke proponas al ni ke
ni petu al la komunumestraro de Hil-
versum nomi iun aleon „Dreves Uitter-
dijklaan". S-ro J. Telling rekomendas
publikigi la telefonnumerojn de la funk-
ciuloj en la koncerna adresaro. S-ro
E. de Wolf denove esprimas la deziron,
ke la U.E.A. kongreso en 1953 okazu
en Nederlando. Dufoje sekcio Haarlem
okazigis konferencon kun reprezentan -

toj de najbaraj sekcioj por priparoli la
eblojn. Oni bezonus garantian kapita-
lon de gld. 2500 kaj garantian fonda-
jon por kovri event. deficiton. La mal-
facilajo estas trovi spertajn kunlabo-
rantojn, kiuj disponas pri sufiĉe da li-
bera tempo. Nia lando grandparte ple-
numas la kondiĉojn, kiujn s-ro H.Jakob
menciis en artikolo en „Esperanto". E-
ventuale oni elektu kiel L.K.K.-anojn
personojn el diversaj lokoj. Amsterdam
estus la plej taŭga urbo por okazigi la
kongreson, sed la tiea sekcio ne kura-
ĝan fari la inviton. S-ro Blokker : „La
malfacilaĵoj estas multaj sed eble grand-
parte venkeblaj ; tamen ni ne povas dis-
kuti nun pri detaloj. Oni daŭrigu la
klopodojn kaj siatempe faru konkre-
tajn proponojn".

S-ro H. J. Blokker fermas la kunve-
non, dankante la kunvenintojn pro ilia
ĉeesto kaj la fruktodona diskutado.

A. J. Kalma.

Kompilita laŭ detala raporto de fi-
noj A. Middelkoop kaj E. Ploeger, kiujn
ni kore dankas pro la farita laboro.

In September verschijnt :

ESPERANTO-LEERBOEKJE
voor de lagere school en voor hen,
die geen ander dan lager onderwijs
genoten.
Eerste deeltje - door H. A. Appel
Bergen op Zoom 	 Prijs fl. 1,50

„Esperantista" (organo de Esp. Aso-
cio en eelioslov.) senpage publikigas
nomojn kaj adresojn de korespondemu-
loj. Adreso de la red. : s-ro d-ro S.
Kamaryt, Chotebor 853, (Celioslov.).

.ŜTOPU LA TRUON :

La ĵurnaloj kaj revuoj jam plialtigis
siajn abonojn, pro la plialtiĝo de la pa-
perprezoj. Ankaŭ nia budgeto endan-
geriĝis kaj ni bedaŭrinde ....ne povas
postuli suplementon al Ia jam pagitaj
jarkotizoj. Sed, vi plene konsentos, se
ni petas vian helpon al agado por ta-
men kovri la eventualan malprofiton.
La estraro esperas ke ĉi-jare multaj
duonjaraj kotizoj plenigos la kason.
Tiu kotizo sumiĝas je 40 fr. (por junu-
lo nur 25 fr.). Ni elkalkulis ke ĉiuj
grandaj sekcioj devus varbi minimume
5 novajn membrojn, la malgrandaj 2,
kaj la reprezentantoj 1.

Laŭ ni tio ne estas utopia, ĉar kel-
kaj vintro-kursoj tamen bone sukcesis
kaj aliflanke eksmembroj povas esti
revarbataj. eifoje la varbado okazas
sen premioj, sed, laŭ onidiroj, niaj ve-
teranoj ne bezonas tiajn rekompencojn
por aktive partopreni en la ligoagadoj.

NI GRATULAS:
Du membroj de sekcio Brugge geed-

ziĝis la 7-an de Julio: Huguette Hof-
man kaj André Dumarey, kasistino kaj
festdirektoro. (Por la kongresanoj en
Hilversum: Carla kaj s-ro Debruyn).
Ni elkore gratulas kaj deziras ke la
verda stelo, kiu faciligis la amon en ilia

V.E.B. Afdeling Brussel : Op 10/5
werd er les gegeven, terwijl op 17/5
een onzer leden verhaalde over het
Congres te Hilversum ; op 30?5 gaf onze
Voorzitter een lezing over „De Spoor-
weg in Finland". Men notere dat ge-
durende de maanden Juli en Augustus
noch lessen. noch vergaderingen door-
gaan ; zij blijven geschorst tot 6 Sep-
tember e.k.

V.E.B. Afdeling Mechelen : Ons pro-
gramma Juni werd als voorzien afge-
wikkeld. Te beginnen met midden Juli
tot begin September vinden er geen
officiële vergaderingen plaats. De leden
worden nochtans uitgenodigd de ge-
woonte der vergaderingen niet te onder-
breken en zullen Tederen Woensdaga-
vond bijeenkomen, wanneer zij niet in
verlof zijn, in Café Royal. Grote Markt.
Weldra wordt het programma voor het
aanstaande jaar uitgestippeld.

Arnhem : Dimanĉon 117 okazis „ver-
da renkontiĝo", kiun partoprenis ankaŭ
diversaj anoj el ĉirkaŭaj lokoj. Oni
ŝipveturis al Westerbouwing kaj de tie
promenis al Huneschans, kie parolis s-
ro C. B. Zondervan kaj deklamis f-ino
E.Leopold. La daŭrigo de la promena-
do kondukis laŭ serpentumantaj vojetoj
trans la rivero Rejno tra la arbaroj al
restoracio Kievitsdel, kie okazis la adi-
aŭo.

Den Helder : 23/7 Kunveno kun gra-
va tagordo. Poste ferio gis la unua
lundo en Septembro.

Groningen : La groningenanoj tre mi-
ris, kiam en la kunveno je 14/6 s-ro J.
Telling el Rotterdam gratulis ilin okaze
de la 25-jara ekzistado de ilia sekcio.
La brava anaro mem absolute forgesis
pri tio kaj la jubileo — pro kiu ni kore
gratulas la groningenan sekcion ! —
estus pasinta nerimarkate, se s-ro Tel-
ling, unu el la fondintoj de la jubilean-
ta sekcio, ne estus atentiginta la jubi-
leantojn pri ĝi. Fakte temas pri duo-
bla festo, ĉar 20/6 s-ro Frieso Moole-
naar, unu el la sekciaj aktivuloj, festis
sian 70-an naskiĝdatrevenon. S-ro Moo-
lenaar, famkonata komponisto de pluraj
kantoj, kantatoj kaj muzikajoj por or-
kestro estas en niaj rondoj tre kona`.a
pro la muziko kiun li komponis por la
LEEN-kanto (teksto de J. v. Schoor )
kaj La Vojo (teksto de d-ro L. Zamen-
hof. En „Nieuwsblad v. h. Noorden"
aperis detala intervjuo kun „Frieso
Moolenaar, komponisto, pedagogo kaj
Esperantisto" en kiu li i.a. diras, ke li
kredas pri la valoro de Esperanto por
pli bona kompreniĝo inter la popoloj
kaj malkaŝas, ke li estas komponanta
kantaron kun pian- orgenakompano
pri la vivo de d-ro Zamenhof. Kiam li
estis 50-jara li lernis Esperanton pere
de skriba kurso de la nuna gen. sekr.
de LEEN, kiu mem, 7-jar'i, estis instru-
ata de s-ro Moolenaar pri la arto pian-
ludi. S-ro Frieso Moolenaar fariĝis bo
nega esperantisto ; pri la pianistaj ta-
lentoj de la sekr. de LEEN ni diru nur
ke la rnalsukceson certe ne kaŭzis la
bonegaj pedagogiaj talentoj de lia in-
struinto. Al s-ro Moolenaar niajn ko-
rajn gratulojn !.

koro, povos en ĝi daŭre okupi la an-
taŭan, jam tradician lokon.

NI SEMAS JAM NUN!
Ofte ni konstatas ke en lokoj kie la

Ligo povus organizi kurson, ni ne dis-
ponas pri Esperanto -profesoro. Ĉiuj
liganoj kiuj ŝatus doni dum la venonta
vintro kurson en loko ne tro malprok-
sima de la loĝejo, bonvolu informi la
sekretarion, kaj samtempe aldoni la
eventualajn kondiĉojn.

Niaj grupaj kunvenoj estos certe pli
interesaj se de tempo al tempo iu ne-
loka Esperantisto venos por paroladi.
Tial ni insiste petas, ke ĉiuj kapablaj
liganoj, kiuj ŝatus paroladi pri iu ajn
temo, en iu sekcio aŭ grupo de nia ligo,
en la venonta vintro, komuniku al ni
la kondiĉojn, la temon kaj la daŭron.

,9ANOO EN LA ORGANIZA RE-
GULARO.

En la ĝenerala jarkunveno en Hilver-
sum, la teksto de art. 7 de la O.R. es-
tis anstataŭigata per la jena:

„De Bond heeft in één localiteit prin-
cipieel slechts één afdeling. Indien
echter meer dan één afdeling gewenst
is, kan er door het bondsbestuur een
nieuwe aanvaard worden. De mening
van de reeds bestaande zal gevraagd
worden".

Hilversum : Dimanĉon 24/6 sekcio
Hilversum okazigis ekskurson, kiun
partoprenis ankaŭ anoj de najbaraj
sekcioj, i.a. de la ĵus fondita sekcio
Naarden-Bussum. En julio oni ĉiuĵaŭ-
de kun"enos je la 20.00 h. antaŭ „Ons
Gebouw" por fari biciklo-ekskursojn.

La loĝantaro de Hilversum konside-
rinde kreskis ; naskiĝis Jacoba Jansje
Elisabeth. filino de ges-roj Pothuizen,
Maria Elisabeth Antoinette, filino de
ges-roj De Klerk kaj Roelofke Maaike
Benita, filino de ges-roj Koopmans. Ko-
rajn gratulojn al la gepatroj !

Rotterdam-.Sicrkurio: Kunveno 18/7
je la 20.00 h. en „Ons Huis". En aŭ-
gusto ne okazos kunvenoj.

S-ino Clelia Conterno Guglielminetti,
vic-prezidantino de Itala Esperanto Fe-
deracio kaj redaktorino de „1' Esperan-
to" komence de junio vizitis nian lan-
don. Sabaton 9/6 ni renkontis ŝin en
Amsterdam kaj havis la okazon inter -

ŝanĝi kun Si diversajn ideojn pri nia
movado. S-ino Conterno, kiu montriĝis
bonega eŝperantistino, samvespere pre-
legis en Rotterdam pri famaj italaj
pentristoj kaj 10.6 en Hago pri Italujo.
Al la prelegintino koran dankon pro
Sia komplezo !

La Torina sekcio de Itala Esp. Junu-
la.ro aranfos esp.istan jun.ularrenkon.ti-
c)on 5-26/8 apud Courmajeur. Informojn
donas G.I.E., Casella Postale 127, To-
rino (Ital.).
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EXAMENS ESPERANTO
Amsterdam, 3 Mei 1951:
Examen B:
Aangemeld 9 candidaten, opgekomen

7, geslaagd 4 : mej. H. C. Butter te Zaan -

dam en de heren .T. D. M. Cornelissen te
Amsterdam, J. J. v. Meningen te Hilver-
sum en J. Ph. Punt te Zuilen.

Examen A :
Aangemeld 48 candidaten, opgekomen

43, geslaagd 25 : de dames E. v. d. Laar-
se-v. h. Hof te Aalsmeer, H. A. Postma-
v. Albada te Amersfoort, F.H.M. ten
Brink, H. Harinan, A. Koene en G. v.
Oostwaard te Amsterdam, A. H. Cooy-
mans en M. M. Lahn te Arnhem, J. v.
Buitenen te Rotterdam, G. M. Buitendijk -

Nieuwenhoven en P. Walst-Vrolijk te
Zaandam en de heren C. W. Seigers te
Amsterdam, L. de Jong te Apeldoorn,
E. Hutter te Beverwijk, M. W. Thomson
te Den Haag, P. Munsterman en M. D.
Ticrie te Haarlem, J.v.d.Oord te Half-
weg, S. Gruys te Koog aan de Zaan, P.
Hvysman te Krommenie, A. J. W. v. Kou-
wen en A. Markus te Rotterdam, F,
Hoekstra te Utrecht, W. H. v. Beek te
Vinkeveen en K. Schagen te Zaandam.

Leeuwarden, 3 Mei 1951:

Examen B:
Aangemeld 4 candidaten, opgekomen

4, geslaagd 2: mej. E. Hovinga te Gro-
ningen en de heer H. J. Bachofner te
Bolsward.

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.
Penningm.: 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 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Mej. H. M. Mulder, Zilvermeeuw•str. 29, Badhoevedorp
(gifdel. U.E.A. : P. Moen, Schaarsbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.

Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 342, Brussel.

Sekretario: G. Maertens, Prins Leopoldstraat 51, Sint-Kruis.
U.E.A. peranto: Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan .14, Blankenberrle P.C. 4161.35.
Reŭakeio F.E.: Dr. T. van Gindertaelen, Louisastr. 23, Mechelen..

(fino)
Elekto de ĉefestraranoj : Car neniu

proponis aliajn kandidatojn, s-roj W.
BSttcher kaj A. J. Kalina estas reelek-
tataj.

La kaskontrola komisiono konsistis
el s-ro P. v. Geel, kalkulkonsilisto, kaj
s-ro H. A. Kroonder. S-ro Blokker pro-
ponas denove nomi s-ron P. v. Geel, ĉar
li estas kompetentulo pri financa kon-
trolo. Kiel duan personon li proponas
s-inon A. A. Scholten-ten Cate. Lia pro-
pono estas akceptita.

Akceptata estas la propono. ke sek-
cio Utrecht nomu la kontrolantojn de

..-- la biblioteko.
Koncerne la ĉefestraran proponon

okazigi la jarkunvenon 1952 en Flan-
drujo s-ro H. Arends (Arnhem) diras,
ke laŭ la regularo la jarkunveno oka-
zu en marto aŭ aprilo.

S-ro J. Telling ne estas kontraŭ la
propono sed se eventuale la kunveno en
1952 ne povos okazi en Flandrujo, la
du sekcioj en Rotterdam pretas inviti
ĝin. Se la venontjara kongreso okazos
en Flandrujo, li ŝatus, ke la ĉefestraro
interkonsiliĝu kun la sekcioj en R'dam
pri eventuala tiea kongreso en 1953.
S-ro Blokker respondas al s-ro Arends,
ke la regularo ĉi rilate permesas es-
cepton. Ni pensu „internacie"; krome
ni fakte havas la moralan devon akcep-
ti la proponon de F1.L.E. Li esprimas
sian ĝojon pri la invito kiun s-ro Tel-
ling faris en nomo de ambaŭ R'damaj
sekcioj. Laŭ s-ro Arends kongreso en
Flandrujo estos multekosta, ĉar la de-
legitoj devos elspezi multon. Lian opi-
nion substrekas s-ro E. de Wolf (Haar-
lem) kvankam la invito de F1.L.E. estas
tre alloga. S-ro J. V. Holleman (Gro-
ningen) ĝojas pro la kunlaboro kun
F1.L.E. kaj subtenas la proponon. Same
s-ro A. Lodema (Amsterdam), kiu re-
komendas starigi ŝparkasojn por eviti
la malfacilajojn, kaŭzotajn de la altaj
elspezoj. Koncerne la altajn kostojn
s-ro Blokker rimarkigas ke pro la
grandaj distancoj oni en multaj landoj
devas elspezi multon pli por vizito al
nacia kongreso ol ni p r vizito al kon-
greso en Flandrujo. E l la membroj de
F1.L.E. proks. 20 pet. nun ĉeestas nian
komunan kongreson; se sama procen-
tajo el niaj anoj vizitos proksimjare
kongreson en Flandrujo, la sukceso
estos garantiita. S-ro Arends ankoraŭ
rimarkigas, ke ekster la kongreso la
flandroj havas pli da kontakto; ili kro-
me aranĝas kelkajn ĝeneralajn kunve-
nojn, kaj ĉu ni ne intermiksas du afe-
rojn : jarkunvenon kaj kongreson ? Laŭ
la ĉefestraro la kunveno okazu en la
kadro de la kongreso ; ambaŭ fakte ne
estas apartigeblaj. La ĉefestrara pro-
pono okazigi la jarkunvenon en 1952 je
Pentekosto en Flandrujo estas akcep-
tata per 32 kontraŭ 3 voĉoj. S-ro
Blokker ankoraŭ atentigas pri nia mo-
rala devo iel kontribui al la programo.
S-ro Holleman diras, ke sekcio Gro-
ningen pretas kunlabori.

Posttagmeze sekvas diskuto pri la
temo „kiel plibonigi la ĝeneralan staton
de nia asocio kaj de la sekcioj kaj kiel
plifirmigi la kontakton?" S-ro H. J.
Blokker enkondukas la diskuton, pri-
traktante la nekontentigan staton de
pluraj sekcioj. Diversloke regas eksklu-
zivismo ; la sekcioj impresas „sekte"

:32,3111~1~21:1ffillitS, 319/1~1
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NIAJ ESPERANTO-ENIGMOJ KUN PREMIOJ.
PREMIOJN post n-roj 107-108 ni ĉi-foje ne aljugis pro la eraro, kiu en:tiovigis

en n-ro 108. La nomoj de la premiitoj do aperos en la venonta, numero.

SOLVOJ.
N-ro 108. aliformigi ; suĉinfano ; he-

redontino ; datreveno ; gardostari ; facil-
rompa ; genuosteto ; glaciŝranko ; aero -

plano ; kolhararo ; duonfali ; fruktodona;
aerkastelo; sakfajfilo ; fraŭlino ; furio-
zulo ; buterpano ; anonimulo ; okulvi
troj ; kapitalisto ; kargoboato ; akvofalo;
tibiokarno ; flegistino ; mangrenado ;
graciulino ; okulfrapa ; gastiganto ; se-
nelirejo ; doganisto ; pikildrato ; artefa-
rita ; grizharulo ; trifolio. Inter pokalo
kaj lipoj povas multe okazi.

N-ro 109. Hori r. 2. militkaptit. 4.
kontrastigi. 6. varmeta. 7. ek ; ve. 8.
fon ; ulo ; mir. 10. motorbicikl.

Vert. 1. ĉef. 2. ĉifon ; kolon. 4. dis-
traj ; ŝov. 6. akra ; malobe. 8. apetito;
eco. 10. pingl; viski. 11. ber.

N-ro 110. Kion rajtas leono, tion ne
rajtas azeno. Rostita kolombeto ne
flugas al buŝeto.

N-ro 111 : KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 2. parto de kapo(R);

formuli (R) . 3. esti peranto (R) . 4. plej
alta grado(R) ; pompa tono(R). 5. per-
sona pronomo ; adverbo por akcenti a-
serton. 6. konkuranto (R) . 7. regnes-
t ro (R) . R. bongus tigi mangajon (R) ;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

En iu urbo iam logis riĉega. viro. Li
posedis ĉion kion homo povas imagi kaj
eĉ iom pli. Tamen li ne estis feliĉa.

Iutage, kiam la enuo invitis lin pli ol
iam, venis al li la ideo fari  -vetureks
kurson. Li jungigis siajn blankajn ĉe-
valojn kaj forveturis. Rapidtrote oni
antaŭeniris, la tutan tagon, kaj proksi-
mume je la vespero li enveturis la stra-
tojn de malnova urbeto. La riĉa sinjo-
ro r:ekiyis kaj atente ĉirkaŭrigardis.

„Amiko," li parolis al la veturigisto,
„haltu momenton.. Mi ekmemoras ion."

. La riĉa sinjoro side rektiĝis kaj me-
ditante observis la fasadojn de la domoj.
La sonorilo ludis kaj odoro de lonicero
ŝvebis el la murĉirkaŭitaj vardenoĵ. En
la malproksimo bruetis la akvo de puna -

pilo.
„Ĉion ĉi tion," parolis la riĉa sinjo-

ro, dum kiam stranga sento perfor•te
prenis lian koron, „mi pli ofte aŭdis.
Jam antaŭe mi vidis tiujn fasadojn kaj
7ni memoras tiujn sonojn. Mi rekonas
ankaŭ la odoron, •venantan el la yarde-
Hei. Sed kiam tio okazis ?"

Li elveturilivis kaj ordonis la veturi-
giston, reiri sola. Kaj li mem vagis tra
la stratoj de la urbeto kaj ĉiam pli
surprizivis. Li fine kaptite haltis antaŭ
malnova domo. Serioze yi suprenigis,
sed silente kaj voĵagite la fenestroj bri-
lis en la luulumio. Kaj la riĉulo ek-
ploris. Ĉar li rekonis la domon kie li
estis loyinta kiel infano.

Tion vidis maljuna pastro, kiu pasi -

gis siajn lastajn vivojarojn malantaŭ
fenestro de ĉi tiu logejo. Li estis bon-
kora viro kaj estis' ernociata. Kaj li
iris eksteren, metis sian manon sur la
ŝultron de la fremdulo kaj parolis: „Vi
estas malyoja. Diru al mi vian ĉagre-
non, por ke mi povu helpi vin."

„Ĉi ne estas maltvojo," respondis Za
riĉulo, „sed vojo, ĉar mi retrovis kion
mi kredis perdita : la feliĉon de miaj
infanaj jaroj. Vendu la domon al mi.
Mi pagos al vi ĉion kion vi postulas".

La pastro pripensis kelkajn momen-
tojn. Poste li ridetis kaj parolis : „Mi
ankaŭ aliloke povas esti feliĉa. Car la
feliĉo ne trovivas en la domo, sed en Za
koro. Enlovivu en vira. Vi rajtas fari
kun gi kion vi volas. Nur unu deman-
don mi faras al vi ; ke vi lasu la sen-
tencon, kiun mi pendigis super mia lito.
Ĉar tuta vivo estis necesa por kompre-
ni Za veron de ji."

Tion promesis la riĉulo. Kaj li eklo-
gis en la malnova domo. Kaj Za unua
kion li rigardis estis la sentenco super
la lito. Ci tion li legis sur yi : ,,La fe-
liĉo kuŝas en ni." Legante tion li ri-
ĉulo ne povis ne rideti. Kaj li prome-
nis en la subtegmentejo kie li ludis kiel
infano kaj li malsupreniris en la kelon,
kie li iam, antaŭ multaj jaroj, estis en-
fermita. Li vagis tra la koridoroj Me

estra.do(R). 9. leviĝi kaj mallevigi kiel
akvo(R). 10. aldoni teritorion al reg-
no (R ); birdo (R) . 11. tio, pri kio oni
parolas(R).

Vertikale. 1. laŭte aprobi (R); suk-
cese forkuri(R). 2. enigi pinton(R).
3. ludkarto(R); laborejo de ne-metiis-
to(R). 5. grava persono sur ŝipo(R);
parto de korpo (R). 6. nacio, konside-
rata en siaj rilatoj kun fremdaj lan-
doj(R). 7. domparto(R); ludkarto(R).
9. doni bonan ekzemplon(R) ; amerika-
no (R) . 10. akragusta vegetajo (R ). 11.
dang•erplena; furnita cigaro(R).

N-ro 112: ANSTATArrIGU
unu literon en ĉiu el la subaj vortoj,
por formi novajn vortojn laŭ la aldo-
nitaj signifoj. La anstataŭigitaj literoj,
leganaj en la sama sinsekvo. fariĝos
proverbo.

Vortoj : 1. viando ; 2. dirata ; 3. nive-
lo ; 4. krusto; 5. salivo ; 6. betono ; 7.
kapono ; 8. limako ; 9. galero ; 10. klin-
go ; 11. valoro ; 12. betulo; 13. tabelo;
14. klaŭno ; 15. sopiro ; 16. kateto; 17.
rafano ; 18. sperto ; 19. kimono ; 20. ton-
dro ; 21: aperti ; 22. kulero ; 23. starti
24. batalo ; 25. kverko ; 26. alkovo.

Signifoj. 1. gi produktas elektron;
2. fortege impresanta ; 3. publikigi ; 4.
ĉeso de laboro; 5. kofreto; 6. homo kun
honora titolo ; 7. apogseĝo ; 8. arbo ; 9.
ĝi gvidas ĉe la uzado de la lingvo ; 10.
senvalorigo : 11. konkuranto ; 12. la ja-
raj en- kaj elspezoj ; 13. paperfolieto
14. ĉambropar•to ; 15. kvanto da manĝa-
ĵo ; 16. devenanta el malproksima lan-
do. 17. muelaĵo : 18. birdo : 19. parto de
jako; 20. antaŭa parto; 21. spirite vi-
gla; 22. dolĉaĵo; 23. metode klarigi te-
mon. 24. listo : 25. elkreskajo de la
haŭto; 26. senrajta homo.

La solvojn sendu la nederlandanoj al
S-ro G. J. Teunissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs.. Amsterdam-Z., kaj Flandra Ligo
al Postbus 342 (Enigrraojl, Brussel, an-
taŭ la 15-VIII-'51.

li trotis kiel knabo kaj enpense li aŭdis
sian propran !la jan kriadon. Li eniri.s
ankaŭ la ĉambron Me lia• patro kutimis
labori kaj li vidis ties grizan kapon,
kurbijintan super Za libro kaj la lumon,
lu•da.ntan en liaj haroj. Li rigardis la
anguleton kie lia patrino kutimis sidi
vespere, kiam ŝi estis laca. pro siaj
zorgoj kaj la eluzitan lokon en la plan-
ko kie ŝi metis siajn piedojn. Ĉion ĉi
tion li vidis kaj larmoj venis el liaj
okuloj. Kaj la sekvintan matenon li
rondiris en la yardeno kaj li aŭdis la
birdojn de antaŭe, kiuj babiladis en Za
hedero. Ui eksidis sub la kratago Me
li sidis kiel knabo kaj li levis la blan-
kajn ŝtonetojn per kiuj li ludis kiel in-
fano. Kaj jam la trian tagon li enuis.

„Kiel vi fartas ?" demandis la maI-
juna pastro, iun tagon vizitante Zin.

„Sufiĉe bone," respondis la riĉulo,
„sed ne estas kiel antaŭe. Mi ne havas
Za serviston de mia patro, kiu malfer-
mis la -pordon kiam oni sonorigis kaj Za
vartistinon, kiu mallaŭdis min. kiam
'miaj manoj estis mr.alpur•aj."

„Tio estos baldaŭ rebonigita," opiniis
Za maljuna pastro, „ĉar ili ambaŭ, an-
koraŭ vivas ne malproksirne de tie ĉi.
Mi venigos ilin. Atendu momenton."

Kaj ambaŭ gemaljunuloj enlogivis en
la domon, kie ili estis vivintaj junaj
kaj en servofico. Kaj iii vojis revidi
lin kaj obeis al li.

„Kiel vi fartas nura ?" demandis la
maljuna pastro, denove preterpa.sa.n.te
post kelka tempo.

"Sufiĉe bone," la riĉulo respondis,
„sed tamen ne estas kiel antaŭe. Cio
multe plimalgrandir)is. Antaŭ multaj
jaroj mi devis stari sur la piedfingroj
por atingi la anson de Za ĉambropordo.
Mi devis streĉi min por rigardi el la
fenestro en la yardeno•. Mi ankaŭ me-
moras ke oni helpis min kiam mi klo-
podis surgrimpi segon."

„Tio estos baldaŭ forigita," opiniis la
maljuna pastro, „rekonstruigu la domon
kaj ĉion kio estas en yi, sed tiam duo-
ble tiom granda. Vi ja estas sufiĉe
riĉa? '

„Tio vere estas bonega ideo," parolis
Za riĉa sinjoro, „„gi estos plenumata an-
koraŭ ĉi tiun tagon."

Kaj oni malkonstruis la domon kaj
rekonstruis vin duoble tiom granda. La
fenestroj estis duoble tiom altaj kaj
ankaŭ la sevoj havis duoblan grande-
con. Nun la riĉulo devis streĉi sin por
povi rigardi el la fenestro en Za yarde-
non kaj oni helpis Zin kiam li sidiyis ĉe
Za tablo. Ankaŭ la pentrajojn oni re-
pentris en duobZa amplekso kaj eĉ la
sentencon super Za lito oni elviŝis kaj
reskribis en grandegaj literoj. En la
yardeno oni plantis la plej pezajn ar-
bojn kaj sur la vojeto oni disĵetis Za

D-ro Ivo Lapenna Retoriko, kun a-
parta konsidero al Esperanta parolar-
to, eld, de la aŭtoro, Parizo 1950, 215 p.

La verko enhavas en unua parto ele-
mentajn sciigojn pri la lingvo (ekesto,
influantaj faktoroj, formiĝoj de grandaj
komunaj lingvoj kaj, fine, ĉapitro pri
„Lingvo kaj Penso". En dua parto es-
tas pritraktata la Retoriko (elokventeco
kaj retoriko, fizikaj ecoj de la oratoro,
intelektaj ecoj liaj, moralaj ecoj, la pu-
bliko, la parolado kaj konkludo) . En
aldono aperas kelkaj modelaj paroladoj
( tiu de Brutus kaj de Antonio. ambaŭ
laŭ tekstoj de Shakespeare, tiu de d-ro
Zamenhof en St Peterburg 1910, kaj
fine tiu de la aŭtoro mem en Parizo
1950, okaze de la malferma kunsido de
la 35-a U.K. en Sorbono).

Kvankam la titolo iom erarigas, ĉar
temas pli pri „Retoriko" kaj malpli pri
„Konsidero al E-a parolarto", la libro
estas tre bona, ne nur pro la enhavo,
sed ankaŭ pro la lingvo -- originala --

kaj la stilo. bone konataj de tiuj, kiuj
jam aŭdis d-ron I. Lapenna.

Antaŭparolo de R. Rossetti neniel mal-
pliigas la valoron de la enhavo kaj
krome prezentas al ni alian modelon
de la internacia lingvo,

La ekstera aspekto estas tiu, kiun ni
jam spertis koncerne la francajn eldo-
nojn: la preso perfekta, sen eraroj, sed
la papero ne tre bona kaj la kovrajo
sama.

Kvankam aspiranto-retoro sendube
trovos en sia nacia lingvo almenaŭ sa-
me taŭgan eldonon koncerne retorikon,
ni nepre volas rekomendi ei tiun libron.
ĉar gi enhavas interesegajn sciigojn kaj
konsilojn, kvankam oni prave bedaŭras
ke la pritrakto ne estas pli specife a-
daptita al Esperanto mem.

T.V.G.

Germanlingva prospekto pri Bamberg,
kun aldona folieto Esperantlingva, sen-
page havebla ĉe Stiidt. Verkehrsamt,
Maxpl. Bamberg (Germ.) .

Ilustrita prospekto pri Konstanz (kun
aparta 4-paga folieto en Esperanto),
eld. Stitdt. Verkelrrsamt, Konstanz.

Al la ilustrita gvidfolio pri „Lago de
Com.o" (jam menciita en 'a antaŭa nu-
mero) estas aldonita 16-paĝa broŝuro
pri la tieaj restadlok oj. Ni ricevis
kvanteton kaj la red. volonte sendos
senpage ekzempleron al ĉiu petanto.

plej grandajn ŝto•neto jn kiuj estis akire-
blaj. Nun Za maljuna pastro ne plu
povis rigardi trans la barilon por in-
formiyi kiel fartas la sinjoro kaj tial
li enir•is tra la pordeto.

„Kiel vi fartas t" li demtandis, „ eu
ĉio estas laŭ via deziro ?"

„Sufiĉe bone," respondis la riĉulo,
levante ŝtoneton, „sed tamen ne estas
kiel antaŭe. La servisto kaj Za servis
tino estas iyintaj tro malgrandaj. An-
taŭe mi atingis nur ilian talion. Kaj
nun ili devas levi unu la alian por a-
tingi Za anson de la ĉam.bropordo. An-
taŭe ĉi tio estis alia. Tio tenas min."

„Tio estas rebonigebla," opiniis la
maljuna pastro, „trovigas kuriozajbudo,
rae malproksime de ĉi tiu urbo, kie oni
povas rigardi du grandegulo jn•, viron
kaj virinon. Ĉu mi venigu ilin ? Vi ja
estas sufiĉe riĉa."

„Diru, al ili tuj veni ĉi tien," paro-
lis la riĉulo, „ĉar tio estas Za sola kio
mankas al mi."

Kaj la du grandeguloj venis. Ili es-
tis viro kaj virino kaj ili superis lin per
kapo kaj ŝultroj. Kaj ili helpis lin kiam
Zi transpaŝis Za sojlon kaj levis liga en
lian sevon kiam li deziris sidi. Kaj jam
Za duan tagon post ilia alveno 1i enuis.
Sed la maljuna pastro ne plu preter-
pasis por informigi Mel li fartas.

Tiam li mem iris al li kaj trovis lin
leganta en Za biblio.

„Kion vi legas?'' demandis Za riĉulo.
„Mi legas," respondis la maljuna

pastro, metante sian brunan montran
fingron sur la panon, „se vi ne f arivos
kiel infanoj, vi neniel eniros en Za reg-
non de Za ĉielo."

„Tamen," a•m.are parolis Za grizharulo,
„mi faris ĉion por akiri la ĉielon."

„Vi faris nenion," respondis la mal-
junulo, „vi nur pligrandigis vian ĉir-
kaŭaĵon. Sed vi mem devas fariyi mal-
granda. La feliĉo ne estas ekster ni.
Gi kuŝas ĉi tie, en vi. Mi jam skribis
ĉi• tion super via lito. Kaj mi dezirus
ke mi poste, laŭvere, povus skribi tion
super via tombo."

El .,FABELOJ" de Godfried Bomans
trad. J. Rooker.

Manuskriptoj por la venonta numero
atingu la redaktoron antaŭ la 14-a de
aŭgusto.

M. Dekker : La ,mondo ne havas aten-
dejon, teatraĵo en tri aktoj, el la ne-
derlanda de F. Faulhaber ; eld. S. A. T.
Parizo, 1951, 80 p. Prezo : 0,70 dol.

Tiu eldono estas financita kaj prizor-
gita de la Asocio de Laboristaj Espe-
rantistoj en Nederlando okaze de ĝia
40-jara jubileo en 1951. La aspekto, la
papero kaj la preso de la libro estas
bonaj kaj la teatraĵo prezentas al ni
temon streĉan kaj aktualegan. Notu
ke, kvankam freŝdata, la verko estas
jam tradukita en la sveda, dana kaj
hebrea kaj prezentita en la diritaj lan-
doj, krom en Nederlando, kun granda
sukceso. Kaj la aŭtoro bonvole donis
la traduk- kaj prezentpermesojn por la
internacia lingvo, eĉ verkante specialan
antatiparolon por la Esperanta eldono.

En tri aktoj, la aŭtoro montras al ni
la akran konflikton, ekestantan okaze
de la eltrovo kaj provado de la „pira-
diumo" ( multe pli potenca detruilo ol
la atombombo) inter la inventinto, prof.
Ch. Thomson kun lia filo kaj la repre-
zentanto de la Stato, generalo Green-
way ; ĉi tiu rekonas nur la interesojn
de la ŝtato kiam la filo -- kaj finfine
ankaŭ la patro akceptas ke „la
mondo ankoraŭ ne estas preta kaj la
homaro ne estas matura por posedi
fortojn, por kies regado oni devus esti
ne homo, sed estulo de pli granda per -

fekteco, iu Dio ..." kaj disŝiras la ra-
porton, kiu enhavas la sekreton.

La verko estas sendube tendenca. sed
kiu pensanta homo ne komprenas tiun
tenigon ?

ri cetere estas instrua, streĉa kaj
drama, tiel ke ni legis ĝin „unuspire•".

Kvankam la teksto impresan iom tro
„traduka", gi estas bonega, cetere kon-
trolita de la „Literatura Komitato". Ni
notis maloftajn pres-erarojn (antaŭus

anstataŭus ; ligloj ligiloj) kaj kra-
jone substrekis ne tre multajn punk-
tojn : previlegio (privilegio) ; manki je
(de) ; gis kiam (gis); daŭrigi (en di-
versaj sencoj ; plu vivi ktp); tien kaj
reen (ree). En la fino de la libro, listo
de la „neologismoj" (maloftaj) kaj de
la fremdlingvaj vortoj kompletigas la
tuton.

La verko meritas pro la ekstero kaj
ĉefe pro la enhavo lokon en ĉies bibli-
oteko kaj ... oftan relegon. Kaj me-
diton

T.V.G.

EXAMENS ESPERANTO
Leeuwarden, 3 Mei 1951:
Examen A :
Aangemeld 16 candidaten, opgekomen

15, geslaagd 12 : de dames M. Slink te
Groningen, G. Braaksma-de Vos en M.
Kuyt-Prakken te Heerenveen, T. H. K.
Staal-Dijk te Hoogezand, J. Broekens en
T. Wijnstra te Leeuwarden, B. F. Klip-
huis te Sappeineer• en A. Rozema te St.
Jacobi -Parochi en de heren J. S.Bc,ers-
ma te Groningen, J. L. Middel te Hoo-
gezand, R. de Haan te Leeuwarden en
H. Zuiderveld te Nuis.

Den Haag, 16 Juni 1951 :
Examen B:
Aangemeld 2 candidaten, opgekomen

2, geslaagd 1: mej. M. L. A. Nederkoorn
te Doetinchem.

Examen A :
Aangemeld 35 candidaten, opgekomen

34, geslaagd 21 : de dames A. M. Beyer
en 3. v. Steenbergen-v. Amerongen te
Den Haag, A. Verijzer en M. P. Weber-
v. Wezel te Middelburg, W. v. Baaien en
H. Kieft te Rotterdam, E. Rozie-Heeck
te Velp, T. Kalkman -Moerman en E. Ker-
vers-v. Tholen te Vlaardingen, Th. A.M.
Timmermans te Voorburg, M. Kooiman
te Zaandam en de heren F. J. v. Mer-
vennée te Den Haag, J. Melger, M. W.
Ritmeester en F. H. Striining te Dor-
drecht, E. Ch. A. Runge te Gouda, W. L.
v. Leeuwen te Utrecht, H. Kervers en
L. Lakerveld te Vlaardingen, W. de Graaf
en C. L. V. Zwan te Zaandam.

Alkmaar, 16 Juni 1951:
Examen A :
Aangemeld 15 candidaten, opgekomen

15, geslaagd 9 : de heren J. N. Blom, S.
Blom en J. M. R. Ruijgers te Alkmaar,
J. W. Beers te Heer-Hugowaard, J. N.
Bolten te Heilo, P. O. Genée te Koedijk,
J. I. M. Mok te Limmen, G. H. Kos te
Noord-Scharwoude en D. Groen te
Schoon.

Veran.tw. uitgel'er : Vlaamse Esperan-
tisten-Bond Postbus 342 - Brussel en
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. (Ned.) ---

Drukkerij Krol, Hoofdstraat .91, Uithuizen
(Ned).
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