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ANTVERPENO KAJ SNELDO

Ln Haveno en 1520 laŭ desegno de Diirer (Kliŝo: Anti+erpe-
Sertvo de Propagando kaj Turismo).

1564. Konstruado de la nova urbodomo kaj de la domo de la
..Hessen-anoj". Tiuteinpa historiisto rakontas. ke duin cer-
taj tagoj pli ol 2000 Ŝipoj trovigas en la haveno.

1576. Hispana Furio. Granda parto de la urbo estas krimbuli-
gata ; miloj da Antverpenanoj estas mortigataj.

1579. La anglaj „Merchant Adventurers" luprenas 38 var-depo-
nejojn de la urbo, situantajn apud ilia kontoro en Venus-
strato. jam nomata „House of the Governor. Assistents and
Fellow schhip of Merchant Adventurers of England - .

1583. Franca Furio. La Duko de Aieneon provas surprize kapti
la urbon sed Ia kuraĝa hurĝaro sukcesas forpeli Ia fran-

can soldataron.
1585. Kapitulacio de Antverpeno je Aleksandro Farnese, kiu ĝin

ekposedas en la nomo de Ja reĝo de Hispanujo. La fermo de
Skeldo fare de Zelan 	 reginta sendepend2, La komerco

dai:re ma p:osperas kvankam Antverper,o restis 	 fi-
nanca centro, luksa art-urbo (epoko de 1' gloraj nomoj :
Rubens, Van Dyck, Jordaens k.t.p.)

1648. Kontrakto de Munster, konfirmanta la feninon de Skeldo
!<r mortiga bato por Antverpeno.

1723. -T :tn.en la entreprenemo de la Antverpenano restas vigla.
Danko al iinperiestra privilegio, kousentanta monopolon,
..La Ĝenerala Koinpanio de 1' Hindujoj• estas fondita, en
Antverpeno kun hejm-haveno en Ostendo. Kuraĝa entrepreno
kronita per sukceso.

1784. -1 tinema kaj vana provo de imperiestro Jozefo II pri re-
malhermo de Skeldo.

1792. Fratica periodo .La Skeldo estas deklarita malfermita sed
ekde marto 1793 la Francoj devas forlasi Nederlandon kaj
Ia venko dc 1' Aiistroj en Neerwinden kaŭzas novan fermon
de la Skeldo.

1794. La Francoj proklamas solene Li uialfermon de la Skeldo.
1803. Unua vizito de Na.poleono en Antverpeno, kiun li volos

transformi en milithavenon. Li fosigas la unuajn dokojn:
konstruigas unuan kluzon kaj ordonas starigon de ŝipkon-
struejoj.

1815. '.Inuiĝo de Belgujo kun Nederlando. La Skeldo malfermi -

ĝas por marveturo. La reĝo favoras la disfloron de Ant-
verpeno, kiu facile superas Amsterdamon eĉ en la kolonia
trafikc.

1817. Alveno de unua vaporáipo en Antverpeno.
1829. Konstruo de unua reĝa vardeponejo.
1830. Sendependeco de Belgujo. Nestabila reĝimo por la Skeldo

Elrhalto de 1' kresko.
1839. Stahiligita reĝimo. Navigacio libera kontraŭ itnposta pago

al Nederlando.
1843. Antverpeno estas ligata al Kolonjo per fervojo.
1860. Inaŭguro de Kattendijk -kluzo kaj doko.
1863. Belgujo foraĉetas de Nederlando la imposton, finance hel-

pate de Ia interesataj landoj.
1883. Konstruo cie unuaj kajoj kaj unua seka doko.
1907. Ina;tdi.ro dc Royers-kluzo.
1926. Unuafoja enveno de 10.000-a ŝipo en la daŭro de 1 jaro.
1928. Inaŭgtro de Kruisschans-kluzo kaj partoj de planitaj dokoj.
1933. Inaŭguro de du subskeldaj tuneloj.
1935. Inaŭguro de Strasburga doko interliga al nova Albert-ka-

nalo.
1951. Inaŭguro de nova petrolhaveno kaj rafinadejoj.

(datirigota).

BENELUKSA ESPERANTO-KONGRESO
Ni ree insistas por ke vi jam nun pagu vian

kongresan kotizon - ni jam atingis la nombron
160 ! - kaj faciligu nian taskon.

Bonvole notu ke la memoriga poŝtkarto estas
presata. Car la kvanto estas limigita kaj la
amatoroj estos multnombraj, jam mendu ĝin ĉe
sro T. van Gindertaelen, Raghenoplein 9, Meche-
len aŭ ĉe sro P. Mabesoone, Pythagorasstr. 122,

1 Amsterdam-0 (prezo : 5 fr.-40 tendoj).

la antverpenajn foirojn.
1431. Privilegio pri reduktitaj taksoj estas konsentita al la han-

saj komercistoj. Se la „Kontoro" restas en Bruĝo, fakte
la hansaj negocoj pli kaj pli transiras al Antverpeno.

1458. La hansa „Kontoro" definitive estas translokita al Antver-
peno. sekvata en 1464 de la angla. Tatn.en la militoj de Karlo
la Trokuraĝulo elĉerpas la urbon (1469-1470).

1468. La urbo metas al la dispono de la hansaj komercistoj la
unuan hansan domon ankoraŭ ekzistantan.

1496. Kontrakto kun Anglujo kiu en 1491 definitive rezignas la
komercon kun Bruĝo. Tiutempe, post la malkovro de novaj
marvojoj, la Portugaloj, Hispanoj kaj Italoj de la Nordo,
same starigis siajn „naciojn" „Kontorojn" en Antver-
peno. Tiu urbo, iĝanta komerca kaj financa centro „em-
poriuni" de pleja graveco. altiras la eminentulojn de la
epoko (Fugger. 'WeLser, Hochstetter) kaj densan fremdan
kotnercistaron • „Antverpia Mercatorium Emporiurn". La
urbo nombran pli ol 150.000 da loĝantoj, kio estas superine-
zura en tiu tempo. Antverpeno povis sin konsideri kiel la
unuan urbon el la mondo.

1531a Inaŭguro de la unua internacia Borso en Eŭropo, kvankam
Borso estis starigita en jam la jaro 1460.

1541. Kontrakto kun Hanso : en ĝi konfirmo de la privilegioj, kon-
sentitaj en 1468, 1516, 1527. 15.29.

16a jarcento. Precipe en la dua duono. prordigiaj kvereloj, konflik-
toj ĉiaj, la bildodetruado, malsekureco ege malutilis la ant-
verpenan komercon.

J 563. La konstruo de nova .,Hansa Domo" estas decidita (finkon-
struita en 1568 ; unu el la plej imponaj palacoj en I ŭropo)

Nia ĉarma junulina grupo el Zeist, kiu kunlaboros en la
Kongresa Programo

Historiaj faktoj (Daŭrigo)

Sed ni rapide fohumu la historiajn paĝojn de la urbo, nur kon-
cize menciante la ĉefajn faktojn el historio, kiu grandparte estas
ekonomia scienco...

7a jarcento. Sankta Anianda starigis unuan kapelon sur la
..vario" interne de 1' „castrum'' (fortika kastelo)

726. Rohing, franka nobclo sin nomas „sinjoro dc 'Antverpeno" en
testamento farita en Bremen, la plej antikva dokumento en
kiu trovigas la nomo de la urbo.

836. La Normanoj detruas la „castrum" de la Frankoj.
S43. Traktato de Verdun. Antverpeno fariĝas la aiitaŭposteno

de la Sankta Impe rio. Dokumento el 1008 mencias Ant-
verpeno kiel limmarkizujon de tiu imperio.

l0a jarcento. Rekonstruo de la „castrum".
12a jarcento. La urbon oni ĉirkaŭas per remparoj sub la •

regno de Frederiko I (Ruĝbarbu!o). La urba fo-
sajo fariyas Sipkonstruejo.

13a jarcento. Antverpeno iĝas la komerca centro por la rejna
vino, post nu de l• salo, fiŝoj kaj aveno ĝi estas
la vera t:efurho de 1' okcidenta parto de la im-
perio, ĉefa centro de 1' komerco kun Anglujo.

1315. Privilegio de 1' duko de Brabanto al koniercantoj de la
germanaj landoj, certiganta protekton al kiuj vizitas la ant-
verpenajn foirojn. Unuaj interrilatoj kun .,Hanso

1318. Alveno de la unuaj veneciaj grandaj galeroj.
1324. Interrilatoj negocaj kun Genova.
1338. Edvardo III starigas en Antverpeno, iĝinta financa centro,

lano -staplon (translokita en 1340 al Bruĝo).
1356. Ludovico de Male atakas Antverpenon kaj transigas tiajn

staplo-rajtojn al Mehleno. Dekadenco.
14a jarcento. La „hansaj" komercistoj regule vizitas la du ĉiu-

jarajn antverpenajn foirojn. Dokumento el 1409 plispeciale
konfirmas al la „Hansuloj" la privilegiojn konsentitajn en
1315.--e  

15a jarcento. 	 Antverpeno provas plurfoje en la komenco
reakiri de Mehleno la staplo-rajtojn, el kio sekvas aro da
konfliktoj, militoj kaj procesoj. Proks. en 1435 la prospe-
ro grado revenas.

1430. La bruĝa „Kontoro" malpermesas al la ,.Hansuloj" viziti

Entute 	 ••. 350 600 135 91 90 1266

Kiel oni vidas la ĉefa parto de la es-
peranta literaturo konsistas el verkoj
beletraj kaj lerniloj. La plej multaj el
ili estas eldonajoj el la periodo post la
unua mondmilito, sed tamen troviĝas
inter ili kelkaj verkoj pli malnovaj.

ROTTERDAM havas i.a. About, Re-
ĝo de la montoj (1909); Devjatnin, Ver-

karo, unua libro (1906); Tagulo, Nova
Sento (orig. romano 1915); A. Tolstoj,
Princo Serebrjanjj (1912). La unue no-
mita verko troviĝas ankaŭ en Den
Haag kaj Utrecht.

DEN HAAG posedas krome Prevost
d'Exilis, Manon Lescaut (1908); Eneido
de Virgilio (1906) kaj For la butalilojn.
de Bertha von Suttner (1914). Lastno-
mitan verkon oni trovas ankaŭ en
Groningen.

Zamenhofajn tradukojn havas i.a. Al-
melo, Enschede, Den Haag, Utrecht,
Vlissingen.

La malnovegaj kaj historie gravaj
originaloj verkoj : Cu Ii (1908) kaj Ka-
stelo de Prelongo (1907) ambaŭ de d-ro
Vallienne kaj Paŭlo Debenharn (1912)  ,

la unua romano de Luijken tute man-
kas. La dua verko de ĉi lasta aŭtoro
Mirinda Amo (1913) estas havebla en
Leeuwarden.

El la verkoj aperintaj post 1918 jam
multaj ne plu estas haveblaj. Parte ili
trovigas en la publikaj bibliotekoj. Kel-
kaj gravaj el ili estas : Eterna Bukedo,
de Kaloscay (Rotterdam, kaj Oss) , ver-
koj de Baghy ( Almelo, Rotterdam kaj
Utrecht.)

Andree. Per Balono al la Poluso
( Eindhoven kaj Zutfen.) Schwartz,
Verdkata Testamento (Zwolle) .

La unua lernolibro de nia pioniro
Dreves Uitterdijk (1902) trovigas en la
bibliotekoj de Arnhem, Enschede, Gro-
ningen, Haarlem, Den Haag, Leeuwar-
den kaj Rotterdam.

La Originalan Verkon de Zamenhof
posedas Enschede, Groningen, Den Haag
kaj Rotterdam.

La Proverbaron, Amersfoort, Ensche-
de kaj Utrecht, kaj Lingvajn Respon-
dojn, Amersfoort, Enschede, Den Haag,
Leeuwarden kaj Utrecht.

La Enciklopedion de Esperanto oni
povas prunti en Enschede, Den Haag
kaj Rotterdam.

En Enschede oni trovas: Leteroj de
Zamenhof, Durrant: The language pro-
Wem, its history and solution ; la Ra-
porton pri Esperanto de Ligo de Naci-
oj : Esperanto as an international lan-
guage; En la sama urbo kaj en Den

(Legis plu p.4., koI. ij.

Esperanto-literaturo en
nederlandaj publikoj bibliotekoj
Parte per helpo de samide=oj, parte
per rektaj informoj, ni sukcesis kolekti
iom da materialo pri la ekzisto kaj
konsisto de en- kaj pi iesperanta litera-
turo en nederlandaj publikaj bibliotekoj.

Montriĝis ke en almenaŭ 21 urboj en
nia lando la loka publika biblioteko
disponas pri esperanto-libroj. Pri la
nombro kaj speco laŭ la rubrikoj
1. lern- kaj legolibroj ; vortaroj kaj ali-
aj prilingvaj verkoj ; 2. beletrajoj ; 3.
historio kaj movado ; 4. diversaj temoj;
5. jarkolektoj ; 6. entuta nombro, in-
formas fti suba tabelo.

1 2 	 3 4 5 6
Almelo 	 9 34 2 1 	 46
Amersfoort 	 20 18 2 - 	 40
Amsterdam 	 32 27 5 11 	 75
Arnhem 	 18 16 - 2 	 36
Assen 	 18 18 - 2 	 38
Eindhoven 	-  57 - - 	 57
Enschede 	 39 90 61 26 	 216
Gouda 	 5 4 - - - 9
Den Haag 	 41 50 5 - - 96
Groningen 	 16 23 3 - 1 43
Haarlem 	 32 22 7 2 1 64
Leeuwarden 	 20 27 5 11 - 63
Middelburg 	 4 1 - - 	 5
Nijmegen 	 6 7 - 2 	 15
Oss 	-  11 - 	- - 11
Rotterdam 	 36 141 35 25 88 325
Utrecht 	 22 18 8 8 - 56
Vlissingen 	 1 6 1 - 	 S
Zaandam 	 12 10 1 - 	 23
Zutfen 	 6 6 - 1 	 13
Zwolle 	 13 14 - - 	 27
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LA STUDANTOBibliografio
NIA LINGVO ESPERANTO. - Elek-

tita poezio por deklamo kaj por kanto
de KARL VANSELOW. - Dua kajero
de unua serio. - Eld. Berliner Esperan-
to-Verlag. - 1952 - p. 64.

Cu ni menciu la surkovrajan konsta-
ton : „Post Grabrowski ni atendis 20
jarojn por ekvidi sur nia poezia ĉielo
novan stelon suprenirantan" k.t.p. ? Nu,
la proverbo „fari el muŝo elefanton"
ĉi-kaze neniel validas, ĉar ne temas pri
zumanta muŝo sed ja pri ĝenerale bel-
sone kantanta birdo . . .

StepSn Urban pledis en „Esperanto",
por ke oni penetru en la medion nees-
perantistan pere de la muziko. Karl
Vanselow al tio kontribuas en nuna
plaĉa kajero per 30 el 40 versaĵoj, ĉefe
laŭ italaj (popol) melodioj „facile kom-
preneblaj eĉ por komencantoj".

Fluaj, lerte rimitaj, preskaŭ senelizi-
aj kun la minimumo da enhavo, kiun
taŭga kanto ŝajnas postuli (sed kiu
ĝin igas malpli ĝuinda en deklamo),
tiaj poemoj konsistigas laŭcele tre re-
komendindan materialon.

Ni ankaŭ ricevis la trian kajeron por
recenzo. Gi enhavas 41 poemetojn el
kiuj 24 laŭ iuj melodioj. Niaj kompo-
nistoj serĉantaj taŭgan tekston enri-
gardu la kajerojn de Karl Vanselow,
precipe konata de la Heroldo - legantoj.
La versfarema aŭtoro, kiu eĉ verkis
lernolibron ... en poezia formo ŝajnas
ja neelĉerpebla. Ni citu pri lia celo :
„faru same kiel nia kantistaro „Arde-
sia". Kantu Esperanton en koncertoj
kun aliaj lingvoj por komparo antaŭ
ne jam verda aŭdantaro." Kaj kio es-
tas „Ardesia"? La respondo same tro-
veblas verse en nuna kajero : „Ideal-
amika rondo kun la tasko plaĉe pro-
pagandi Esperanton tra la tuta mondo.
Geaktoroj, gekantistoj, oratoroj, kom-
ponistoj, elektita artistaro kunlaboras
per sukcesa faro, ke koncertoj kaj ra-
dio, instruado kaj presaj-eldono varbu
por la verda familio." Jen vasta pro -

gramo ! Por kunlabori oni sin turnu
al la aŭtoro: Berlin W 35, Winterfeldt-
str. 27. La entuziasmo ne mankas,
„nur la manko de sufiĉa mono bedaŭ-
rinde malebligas bride plulabori multe
pli rapide." Pri kio ni ne dubas.

TYN.

LETERO EL LA TRANSCENDO de
A. B. KREMPEL, tradukis MAKSIMI-
LIANO MARIA MIELERT. - Eldone-
jcr de Limburger Vereinsdruckerei, Lim-
burg, Germanujo, Esperanto-Fako - 36p.

La legado de tiu stranga letero el la
infero lasas revema ... „Inter la doku-
mentoj de fraŭlino mortinta juna kiel
mon' pino, oni trovis jenan skriba-
jon ..." Neniu alia precizigo. Kiu es-
tis la rolo de la aŭtoro, kiu aldonas
rimarkojn ? Cu fikcio ? Ne, tiu fraii-
lino havis sonĝon, „maldormsonĝon" di-
ras la tradukinto, kaj Dio allasis tiun
vojon por instrui nin. Tiu instruo cer-
te ege edifos la kredulon kaj la sen-
kredulo same streĉe legos la leteron el
la transcendo, kiu estas kvazaŭ kanva-
so de psikologia romano ... Ĉi infor-
mas pri la stato dumviva kaj postmor-
ta de damnita animo, fama arnikino de
la menciita fraŭlino, kiu mem legis la
leteron, polvigontan en ŝiaj manoj je
cindro, kaj kiu kopiis ĝin „laŭvorte"
kiel Si legis ĝin dum la sonĝo en sep-
tembro 1937.

La originala germanlingva eldono a-
peris en Aŭstrujo kun Episkopa pres-
permeso (1941). Same por la Esperan-
ta eldono (1952). Kial ne ? Sankta
skribo, Sanktaj Aŭgustino, Tomaso de
Akvino garantias la premajn revelací-
ojn. Sed oni permesu al ni unu rimar-
kon : ke ekzistas en la infero specialaj
leĝoj estas kompreneble, sed ke, laŭ la
aserto de la tradukinto, regas ankaŭ
aliaj lingvaj Leĝoj estas surprize kaj
eĉ bedaŭrinde por la tuja kompreno
de la traduko en iuj lokoj.

TYN.

LA KONSILANTO PRI LA ESPE-
RANTA GRAMATIKO, de G. J. Degen-
kamp, dua reviziita eldono. Ege bon-
vena estos al tiuj, kiuj post finstudo de
elementa lernolibro deziras pligrandigi
sian scion pri la internacia lingvo, la
reviziita eldono de „La Konsilanto".
Jam en 1946 la unua eldono plene el-
éerpiĝis kaj ni ne miros, se ankaŭ ĉi
tiu nova eldono baldaŭ estos elĉerpita.
La titolo „Konsilanto pri la Esperanta
gramatiko" klare indikas la celon de ĉi
tiu verko, kiu volas helpi la studantojn
per praktikaj konsiloj ĉe diversaj ling-
vaj malfacilajoj, prezentigantaj al ili
post finstudo de elementa lernolibro.
Konciza pritrakto de la varia enhavo
postulus minimume unu kolonon, do mi
devos limigi min al kelkaj konstatoj
kaj rimarkigoj. Komparante la novan
eldonon kun la unua mi tuj konstatis,

ke fakte ne temas pri eldono nur revi-
ziita, ĉar la ŝanĝoj, kiuj preskaŭ ĉiuj
estas plibonigoj, estas tiel multaj, ke
la verko kvazaŭ tute renoviĝis. La
lingva evoluo precipe en la lastaj jaroj
rezultigis toleremon koncerne diversajn
gramatikajojn. Ofte ne estas eble ka-
tegorie nomi iun solvon „la ĝusta". La
aŭtoro plene konsideris tiun toleremon
kaj ofte mencias plurajn opiniojn pri
diversaj temoj. Kelkaj temoj, jam ne
plu aktualaj. estas forstrekitaj el la
nova eldono, aliaj malfacilajoj estas pli
koncize, sed ĉiam sufiĉe klare pritrak-
titaj. E1 tio oni tamen ne konkludu,
ke la nova eldono (105 p.) estas malpli
ampleksa ol la unua (120 p.)• Kontraŭe;
per uzado de aliaj litertipoj oni gajnis
spacon kaj la enhavo eĉ pliampleksiĝis
per multaj ĉapitretoj ekz. pri la skri-
bado de numeraloj, la uzado de 1' arti-
kolo, skribado de kunmetitaj vortoj, la
modo post „kvazaŭ", rekta kaj nerekta
parolo, verbotempoj en dependaj fratoj,
senpera verbigo de adjektivoj, la kazo
post .,ol", k.t.p. Kelkaj nekorektajoj
malaperis ; diversaj ĉapitroj enhavas
novajn ekzemplojn. Pritraktante „po"
la aŭtoro eĉ konsideris la prezaltiĝojn
(escepte de la butero ! ). La kondicio-
nalo, imperativo, subjunktivo kaj aliaj
temoj estas pli detalo pritraktitaj ol en
la unua eldono. Aldonita estas krome
listo de lingvaj terminoj sur pagoj 98-
101. F.L.E. meritas dankon de la stu-
dema esperantistaro pro la reeldono de
ĉi: tiu verko, kiun ni volonte rekomen-
das. kaj speciale al tuj, kiuj preparas
sin por la novaj meza kaj supera diplo-
moj. La libro, fortike kartonita, estas
havebla ĉe Ia libroservo de LEEN ;
prezo gld. 2,75.

LA ALIA PASINTECO, romano de
Rico I3uithuis, filo de la Esperanto-
pioniro kaj -verkisto H. J. Bultltuis
(1865-1945) kaj mem esperantisto. El
la nederlanda originalo tradukis S-ino
Julia Isbrucker, oficiala Esp. tradukisto
ee la Tribunalo en Hugo. Duontole
bindita, kun kolorpresita kovrilo. 292
paĝoj. Formato 14 x 20 cm. Prezo 19,60
Steloj aic F 4,90. Sendkostoj 1,-stelo
aft F 0,25.

.lŝldonis: Internacia Esperanto-Insti-
tuto, Riouwstraat 172, Den Haag, Ne-
derlando. Vendata en ĉiu esperantista
librejo kaj libro servo.

Ci tiu romano rakontas la historion
de proksimume tridekjara viro, kiu sub
suspektigaj cirkonstancoj estas aresta-
ta de la polico. Kiam evidentigas, ke
li perdis la memoron, oni enfermas lin
en instituto por nervmalsanuloj. Tie li
komencas simplan vivon, sed ne kapa-
blas rezigni je la sola afero, kiun la
homo vere posedas: je sia pasinteco,
kvankam li sentas sin relative feliĉa.
Liaj sonĝoj kun la enigmaj simboloj
malkovras al li misteran kaj timigan
pasintecon, kiun li malrapide ekkonas.
Sed dum tio li faras grandan eraron,
pri kio li nur en la fino konsciiĝas.
Nur kiam la ĉefpersono de la romano
retrovis sian pasintecon kaj komprenis
la kaŭzojn de sia interna forkuro en
la memorperdon, malfermiĝas antaŭ li
la realeco, kiu kondukas lin sur la
vojon al nova kaj pli bona ... estonteco.

La konata nervkuracisto D-ro Paul
Dietz en Hago skribis pri ĉi tiu libro :
„EI vidpunkto de la medicino kaj psi-
kologio LA ALIA PACINTECO baziĝas
sur realaj okazintaĵoj. La verkinto
konsultis ekspertojn, por resti kiel eble
plej multe sur la tereno de la realeco.
Ci tiu romano posedas la streĉon de
detektiva romano kaj tamen ĝi ne
estas supraja aŭ sensaciema, kaj kio
ankoraŭ pli gravas: la fino estas logi-
ka kaj surpriza!"

La libro ricevis en la nederlanda ga-
zetaro tre bonajn recenzojn; tial estas
tre bedaŭrinde ke la esperanta tradu-
ko ne estas tiel bona kiel la libro me-
ritas. Estas mirige kiom da arkaikaj
formoj la tradukistino tra la tuta libro
uzas. Abundas ekz. la uzo de „unu"
kiel nedifinita artikolo. Same la pre-
pozicio „je" estas multfoje uzata sen-
bezone. Ankaŭ nederlandismoj ne man-
kas. ekz. pago 18. linio 22. rapide, kiel
la Smirita fulmo. p. 38/25 Fratino Annie
helpis min elvesti,)i p. 50/1 doktoro Be-
rends persone prenis min el la lito. p.
69/25 mi rulis la gazonon.

Post „daŭrigi" la tradukistino kon-
sekvence uzas infinitivon kvankam Za-
menhof en „Lingvaj Respondoj" mal-
konsilis tion. La uzo de „daŭrigi" en
la senco de „iri plu" estas ofta. Same
post „resti" estas ofte uzata infinitivo.
Rilate la uzon de adjektiva adverba
komplemento la eraroj ne estas malof-
taj. (p. 17/19 Lacege mi ekkuŝis. p.
3116 Sia larĝa buŝo pendis malferme.
48/5. Feliĉeĝe mi trenis min en miaj
lignaj ŝuoj. p. 59/17 Ili sidis mute kaj
pale en grandaj litoj. 88/7. Kiam mi
iris unuafoje sole al la urbo.) Multfoje
estas la erare uzo de „ĵus" anstataŭ
„ĝuste".

Konsiderante la tuton ni vere ne po-
vas laŭdi la tradukon. Legante la li-
bron ni ekhavis la impreson, ke la tra-
duko estas tro rapide farita.

Uitwerkingen van de opgaven in het
vorige nummer :

Oefening 6 A :

8. Unu tutan semajnon 1) ili pripa-
rolas diversajn aferojn, kvankam ankaŭ
amuzoj 2) ne estas forgesataj 3). - 9.
Kaj ĉio okazas en unu lingvo: Espe-
ranto. Kaj tamen ... ne ĉiuj ĉeestan-
toj 4) estas scienculoj 5). - 10. Kon-
traŭe : multaj ordinaraj laboristoj par-
toprenas en ili 6) : urbanoj kaj vilaĝa-
noj. - 11. Kiom 7) agrable 8) kaj utile
8) estus 9), se ĉiuj homoj povus 9)
paroli Esperanton; kiom da 10) tempo
kaj mono 11) oni povus 9) 5pari 12) !
12. Nun oni .uzas... aplikas) en 13) in-
ternaciaj kunvenoj tri aŭ 14) kvar di-
versajn lingvojn kaj oni ofte ankoraŭ
ne komprenas unu la alian 15). - 13.
Por 16) atingi nian celon ni bezonas
17) la infanojn kaj por tio 18) estas
necese 19), ke Esperanto estu 20) in-
struata 21) en 13) la lernejo. - 14. Ni
esperu 22), ke tio baldaŭ okazos 23) ;
sed ni estu 22) ankaŭ fervoraj propa-
gandistoj en nia medio 24). - 15. Skri-
bu en vortoj : okoble 25) ses estas (fa-
ras) kvardek ok ; okcent naŭdek du
mil tricent kvardek kvin 26); du trio-
noj : (unu) dudekokono.

Opmerkingen :
1): Ook : Tutan semajnon; dum (unu)

tuta semajno.
2): Ook: amuzaĵoj. Onnodig te lang.
3); Ook : kvankam ankaŭ amuzojn

oni ne forgesas.
4) : Niet : ĉeestuloj. Na werkwoorde-

lijke stammen gebruiken wij gewoonlijk
de zelfstandige deelwoordsachtervoeg-
sels ter aanduiding van een persoon :
ĉeestanto.

Dus: (ĉe) estonto — persono, kiu
(ĉe) estos. De naam van onze vereni-
ging zou dan ook beter kunnen zijn
„La Estonteco Estas Nia". Dus toch :
L.E.E.N.

5): Ook: kleruloj, intelektuloj. Min-
der goed : instruitoj. Ankaŭ ne-klerul-
oj estas pli malpli instruitaj. Een in-
zender had : instruitulo. Bij een zelf-
standig gebruikt deelwoord is het ach-
tervoegsel „-ul-" overbodig. Zie noot
4. Wel wordt wel eens onderscheid
gemaakt tussen een deelwoord zonder
en een met „-u1": konato — een be-
kende, een kennis; konatulo iemand
die grote bekendheid geniet. Charly
Chaplin estas konatulo, sed ne konato
mia -_ C C. is een wereldbekendheid
(wereldbekende), maar geen bekende
(kennis) van mij.

6) : Ook: partoprenas ilin. Met „er
aan" wordt bedoeld : „aan de bijeen-
komsten". Dus als „deelnemen aan
bijeenkomsten" _ _ „partopreni en kun-
venoj", dan is „er aan deelnemen" -
„partopreni en ili".

7): Ook : kiel. Ik prefereer: kiom.
8): Bijwoord: het onderwerp ontbreekt.
9): Voorwaardelijke wijs in hoofd- en

bijzin: de voorwaarde (nog!) niet ver-
vuld.

10): Tussen „kiom" en een zelfstan-
dig naamwoord moet het voorzetsel
„da" staan.

11): Na het voorzetsel „da" nooit
een n.

12): Na een vorm van „povi" volgt
een onbepaalde wijs. Cu vi povas kom-
preni tion ?

13): Niet: sur. Dit voorzetsel wordt
alleen gebruikt voor plaatsbepalingen :
op het huis • • sur la domo. Maar : op
kantoor 	 en la oficejo ; op een avond

en iu vespero -- iun vesperon; op
verzoek --- laf' peto; op die wijze _
en tiu maniero tiel; op zicht mun-
tre enz.

14): Niet: ĉu (— onderschikkend
„of") , Nevenschikkend „of" (keuze)

aŭ.

15): Ook: ne komprenas sin riceproke.
16): Om ... te (voor een onbepaalde

wijs van een werkwoord) = por .... .
-i. Wij eten om te leven, maar wij le-
ven niet om te eten - Ni mangas por
vivi, sed ni ne vivas por manĝi.

17): Moeten hebben — nodig hebben
_. behoeven _— bezoni.
18): Daarvoor — voor dat — por tio.
19): Het onderwerp van dit naam-

woordelijk gezegde is de bijzin (onder-
werpszin) ingeleid door „ke". Het
naamwoordelijk deel van het gezegde
„necesa" krijgt in 't Eeperanto in dit
geval de bijwoordelijke vorm : 't zegt
niet iets van een zelfstandigheid.

20): Als het gezegde van de hoofdzin
een wens, raad, bevel of noodzakelijk-
heid (hier het geval) uitdrukt, komt
het gezegde in de bijzin in de aanvoe-
gende wijs, d.w.z. het krijgt een -u.

21) : Ook : ke oni instruu Esperanton.
22): Het woord „laten" houdt een

wens in, die in 't Esp, uitgedrukt wordt
met de -u-vorm.

23): Na „esperi" volgt geen aanvoe-
gende, maar de aantonende wijs: Ik
hoop, dat hij morgen komt — ... ke

li morgaŭ venos; .. ; dat hij nu Espe-
ranto studeert 	 .. , ke li nun studas
Esperanton ; . . , dat hij gisteren is ge-
slaagd 	 .. , ke li hieraŭ sukcesis. In
de laatste zin zou de -u- vorm wel heel
wonderlijk aandoen.

24) : Ook : niaj ĉirkaŭajoj ; nia eirkaŭ-
ejo ; nia regiono.

25): Beter clan: okfoje ses 	 6 — 6
• 6-)-6-i-6 i-6.1-6-6. Okoble ses

8 x 6. Het resultaat is hier wel
hetzelfde, maar de bewerking niet. Er
is verschil tussen : li mangis duoble
(_ dubbele portie, misschien in één
keer) en li manĝis dufoje (twee keer,
maar misschien elke keer te weinig) .

„Voelt U de nuance ?" zou Kobus Ra-
rekiek vragen.

26): Een getal in even veel woorden
schrijven als er cijfers zijn ; een nul
wordt dan niet als een cijfer gerekend;
„mil" wordt los geschreven, als het aan-
tal duizendtallen de tien overtreft : 8000

- okmil, 12000 - 	dek du mil.
27): Het achtervoegsel -ono smeedt

het getal tot één woord, desnoods, om
het duidelijker te maken : dudek-oko-
no. Vergelijk: unu dudekokono — 1/28:
unu kaj dudekokono --- 1 1/28; du de-
kokonoj — 2/18; dudek okonoj 20/8;
dudek ok onoj 	 28/n.

NIEUWE OPGAVEN.
Oefening 7 A :

Invullen (of niet) het achtervoegsel
-ig- of -iĝ•- en het voornaamwoord
si(n):

DRAMAJ SUFIKSOJ.
Pliaĝ—ante, Johano Dikulo pli kaj

pli dik---is. Li nutr--is — modeste kaj
tamen lia ventro ĉiam pli ampleks—is
- kaj lia mentono duobl—is —. Li
havis dik--intajn krurojn kaj prome'n-
--inte mallongan distancon, li tuj la-
c—is —. Li prefer—is do sid—i  — kaj
sekve de tio far—is ankoraŭ pli dika :
li trov—is — en bedaŭr—inda stato. Li
turn -is — s 1 la kuracisto.

„Ho, sinjoro kuracisto", li ĝem—is
• , „mi tiom dik—as —! Mia edzino
dev—is pligrand—i miajn vestojn kaj
mi dev—is far--i novan kostumon. Tia
dik—o far—as multekosta kaj mala-
grabla. Cu vi ne pov—us svelt—i min?"

„Jes," respond—is la kuracisto, „sed
mi dev—as dikulon malmulte mank i

kaj trink—i , multe mov—i
ĉiumatene komenc—i la tagon per kva-
ronhoro da gimnastik—o kaj fin—i ĝin
per seskilometra marŝado, somere kaj
vintre nag—i — duonan horon. Tiel vi
certe malgras--os —.

„Mi dank—as vin pro ia konsil—o",
retir--is — Johano," tiukaze mi prefe-
r—as rest—i dika. Ne ĝis revid—o !"

THE RAMBLERS
onder leiding van
T. U. Masman

ten bate van. de afd. Brugge V.E.B.
op 15.3.53 in de Stadschouwburg  te
Brngfle te 20 uur.

Prijzen der plaatsen : van 25 tot
100 F. Leden van de Vlaamse Es-
perantistenbond bekomen op aanvraag
ter locatie een plaats ran 80 F gratis.

Oefening 5 B:
Vertaal in het Esperanto :

DREVES UITTERDIJK (II).
De jonge onderwijzer begon al spoe-

dig grote reizen te maken en talen te
leren, niet alleen voor zijn onderwijs,
maar ook uit taalkundige belangstel-
ling. Als de vacantie begon, trok hij
er op uit naar het buitenland. Soms
zwierf hij door Frankrijk, dan weer
hield hij zich op in de Scandinavische
landen, waarvan hij de talen leerde, die
nauw verwant waren aan zijn Friese
moedertaal.

Eens was hij in een Noorse haven-
stad, waar hij in het Noors een praatje
begon te maken met een paar schepe-
lingen op de kade. De zeelui drukten
zich wat moeilijk in het Noors uit en
vroegen, of hij ook Nederlands verstond.

Hij antwoordde zo keurig in die taal,
dat ze hem meenamen naar hun kapi-
tein om deze in kennis te brengen met
een „Noor, die zo goed Nederlands
sprak".

(Wordt vervolgd).

Uitwerkingen van Vlaamse Esperantis-
ten vóór 10 Maart 1953 aan V.E.B., „Stu-
danto", postbus 100, Mechelen; van Ne-
derlandse aan S. S. de Jong Dzn, Walta-
weg 3, Tjerkwerd (Fr.) .

Wie een gefrankeerde enveloppe voor
terugzending erbij voegt, krijgt het
werk gecorrigeerd terug.
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KOMUNIKOJ DE LA
ĈEFESTRARO

Profunde emociis nin ĉiujn la sciigo
pri la naturkatastrofo, kiu en kelkaj
horoj detruis parton de nia lando kaj
postulis multajn viktimojn. Niaj sentoj
estas kun tiuj, kiuj funebran pro la
morto de siaj parencoj kaj kun tiuj,
kiuj en unu nokto perdis ĉiujn poseda-
jojn. c`,is nun mankas informoj pri
ĝeneralaj anoj niaj, logantaj en la inun-
dita parto de nia lando. Ni petas ĉiujn
niajn anojn, kiuj iel povas informi nin
pri la farto cle tieaj membroj niaj kiel
eble plej baldaŭ fari tion.

Estas kompreneble, se sortobatitaj
anoj niaj perdos sian interesigon pri
nia movado en periodo, kiam materiaj
zorgoj postulas ilian plenan atenton. La
ĉefestraro volonte kalkulos kun ilia
situacio koncerne la kotizpagon kaj
tutkore esperas iam revidi ilin kiel ak-
tivulojn en niaj vicoj.

El eksterlando atingis nin pluraj
kondolencesprimoj i.a. de Reĵa Belga.
Ligo Esperantista, kies prezidanto D-ro
P.Kempeneers skribis: „La Belga Es..
perantistaro eksciis kun teruro pri la
katastrofo, kiu atingis vian landon kaj
forprenis la vivon a•l multaj personoj.
Gi estas tutkore kun vi dum la fune-
braj tagoj, kiujn vivas via lando kaj
esprimas al vi sian tre sinceran sim-
pation." Kaj de Flandra Ligo Espe-
rantista, kies sekretario, S-ro G. Maer-
tens skribis : „Nome de la Flandra
Ligo Esperantista mi elkore kondolen-
cas vin pro la grava katastrofo, kin
atingis vian landon en la nokto de la
1-a de febr. Tuj niaj pensoj estis spe-
ciale kun la sanmideanoj, loya.?ttaĵ cn la
inundita regiono.

Ankaŭ de s-ro M.Jaumotte, prezidan-
to de la okazonta Beneluksa kongreso
kaj de nia ĉefredaktoro s-ro T. van Gin-
dertaelen ni ricevis simpati-esprimojn.

Germana samideano J. Thomii, ne po-
vante helpi per mono. proponis sian _
laburforton ; angla samideano 1-i.J. 141i1-
ligan sciigis, ke li donacis vestojn al
la loka helpkomitato esperante, ke
multaj esperantistoj imitos tiun ekzem-
plon.

La Esperantista Grupo en Angers
(Fr.) pere de s-ro Fouski disponigis la
Esperantistan Kulturdomon en Kastelo
Grésillon por akcepti infanojn de niaj
sortobatitaj gesamideanoj.

Kortuŝitaj pro la ricevitaj kondolen-
coj kaj proponita helpo. ni sincere dan-
kas al éiuj.

Beneluksa Kongreso Antverpeno.
Urge ni petas la nederlandajn vizi-

tontojn baldaŭeble plenigi la aliĝilon
kaj sendi ĝin (kun samtempa pago) al
la ĝenerala kasisto. Se oni atendas
tro longe, la . LKK ne povas garantii,
ke oni ricevos la kategorion de hotelo,
kiun oni deziras.

S-ro P. M. Mabesoone pretigis intere-
san prelegon pri la urbo Antverpeno
kaj ĝiaj ĉirkaŭajoj, kaj estas preta veni
en la sekciojn. Li povos montri serion
da belaj poŝtkartoj per epidiaskopo.
Por ke nia ĝenerala kasisto povu fari
planon pri la vizitotaj sekcioj, ni petas
la sekciajn estrarojn tuj interrilati kun
li, prefere kun indiko de kelkaj datoj,
je kiuj oni povos akcepti lin. La tuta
prelego daŭras proks, 11/2 horojn. E-
ventuale s-ro Mabesoone povas kunpor-
ti epidiaskopon, sed nur al tiaj lokoj,
kie la tensio de la elektra fluo estas
220 voltoj.

La estraro de N.C.K.E. pretigis liston
kun adresoj de personoj, kiuj pretas
fari prelegojn pri diversaj temoj. La
prelegantoj ne postulas honorarion sed
nur repagon de vojaĝkostoj kaj en o-
kazo de bezono gastigon.

AI sekcio Haarlem aligis la pasintan
jaron porko, kiu fidele éeestis la sekci-
ajn kunvenojn kaj nutris sin per mo-
neroj per kiuj la anoj plenigis ĝin.
Komence de la nova jaro la perfidaj
Haarlem-anoj buĉis la fidelan kunulon
en kies stomako troviĝis sufiĉe granda
sumo. La duonon g. 19,25 la sekcio
donacis al la centra kaso de L.E.E.N
por iom mildigi la deficiton. La ĉefes-
traro kore dankas kaj volonte atenti-
gas aliajn sekciojn pri tiu imitinda ek-
zemplo.

Iu el niaj gen.anoj el Beverwijk ko-
tizis g. 2,— tro multe opiniante, ke la
propaganda kaso de L.E.E.N. povos
uzi la ekstran pagon. Ankaŭ al li ni-
an koran dankon.

Ekzamenoj 1953
En sia jarkunveno okazinta la 7an de

Februaro de ĉi tiu jaro, la Ekzamena
Komitato decidis okazigi ekzamenojn
en la jenaj urboj.

Amsterdam kaj Leeuwarden 14/5 '53
Den Haag 13/6 '53
Utrecht 31/10 '53.

Se necese okazos samtempe kun la
ekzameno en Den Haag ankait ekzame-
noj en Einhoven kaj en seminarioj.

Pro diversaj kaŭzoj la Ekzamena
Komitato estis devigita iom altigi la
kostojn de la ekzamenoj. Por ne-orga-
nizitoj ili estas per la A-diplomo F. 10,-
por la B-diplomo F. 15,- Por membroj
de la unuigoj organizantaj la ekzame-
nojn ili estas F. 5,- por la A-diplomo
kaj F. 7,50 por la B-diplomo.

Senlaboruloj, membroj de la nomitaj
unuiĝaj pagos la duonon de la lasta
nomitaj sumoj, same infanoj ne pli
aĝaj ol 18 jaroj.

Membroj de NoSoBe pagos same res-
pektive F. 5,- kaj F. 7,50.

Pli la Ekzamena Komitato atentigas
pri tio, ke en 1954 validos tute nova
nova programo de la ekzamenoj. La
prospekto pri tiuj ekzamenoj aperos en
Septembro.

Por la ekzamenoj en 1415 (eielirtago)
oni nepre anoncu sin antaŭ la 2a de
Aprilo ĉe F-ino H. M. Mulder, Zilver-
meeuwstr. 29, Badhoevedorp.

Prospekto senpage havebla.

VERSLAG 1952.
Alg. Ned. Esp.-Examen-Comm.
De commissie bestond uit 12 leden,

nl.: FLE de heren J. v. Schepen, W.F.
Kruit, B. Weis; LEEN mej. H. M. Mul-
der (secr. -penningm.) en de heren A. J.
Kalma en F. Weeke ; NK mej. Th. Simo-
`n=i/s en de heren dr. W. Manders en L.
YY eryts ;- .KUN-E---de - " beren T4. - A.-4e Hoog-
(voorz.), R. v. Spronsen en J.U.Hom-
mes.

Gedelegeerde van de Min. van O.K.
en W.: dr W. v. d. Ent, insp. Gymn. en
M.O.

Vier examens werden gehouden, n.l.:
22 Mei te Amsterdam en Groningen;
21 Juni te Den Haag en 8 Nov. te
Utrecht.

Statistiek betreffende het aantal can-
didaten:

Aange- 	 Opge- 	 Ge
meld 	 komen slaagd
A B A B A B

A'dam 	 29 5
Gron. 	 9 1
Den Haag 66 2
Utrecht 	 28 12

132 20
	

130 19 	 85 13

Van LEEN slaagden voor A 20 leden
en voor B 8.

A-examen : Voor de oorzaken van
het te lage percentage geslaagden
(65,9 pct.) verwijst de commissie naar
de opmerkingen in de jaarverslagen
1950 en 1951 welke opmerkingen helaas
niet het beoogde resultaat hebben ge-
had. Een te kleine woordenschat is
zeker niet de voornaamste oorzaak van
het grote aantal afwijzingen. Een veel
grotere rol speelt foutieve toepassing
van de grammaticale regels. Opvallend
was bij een aantal candidaten het ge-
brek aan vaardigheid van uitdrukking.
Men oefene zich door het hardop lezen
van enkele bladzijden tekst en het
hardop spreken van Esperanto tot
zichzelf. 	 ( slot volgt)

NAAR ANTWERPEN!
Wie het eerst komt,

het eerst maalt.
De Zeister Meisjes-Jeugdgroep zal ter

gelegenheid van het Benelux-Kongres
een gedeelte van de feestavond vullen.

Deze groep vertrekt per luxe auto-
bus Zaterdag 23 Mei a.s. (waarschijn-
lijk 1.30 uur vanaf station Zeist en 2
uur vanaf station Utrecht). De bus
blijft in Antwerpen en de groep keert
terug 2e Pinksterdag tegen de avond.

Nog enkele plaatsen zijn in deze bus
beschikbaar.

De buskosten bedragen f 15.— per
persoon. Per trein (station Utrecht
tot station Antwerpen) zouden deze
kosten zijn f 14.---.

(Legu plu, kol. 3).

NOODWEER OVER
DE LAGE LANDEN

Met ontsteltenis vernemen wij langs
pers en radio de ontzettende natuurramp
die de drie landen aan de Noordzee
heeft geteisterd. Alhoewel in eigen
land eveneens zwaar getroffen, kwam
weemoed over ons toen wij kennis kre-
gen van de tragische details en het
steeds stijgende dodencijfer bij onze
noorderburen.

Doch, onmiddelijk, door een golf van
onverwachte solidariteit, werd van alle
zijden een steunactie ingesteld, hetzij in
geld, hetzij in natura en velen hebben
reeds een penning gestort voor onze
geteisterden en voor Nederland.

Op het ogenblik dat wij deze regels
schrijven. weten wij dat tot nog toe on-
der de leden van LEEN en FL.LE.
geen slachtoffers te betreuren zijn, doch
enkelen hebben zware materiële schade
geleden.

Wij hebben weliswaar besloten geen
afzonderlijke lijst in ons blad te openen,
daar er voldoende andere mogelijkhe-
den zijn om de getroffenen te helpen,
doch wij zullen eventueel een oproep
tot U richten indien enkele geteisterde
hun Esperanto-materiaal (boeken, tijd-
schriften enz.) hebben verloren.

Ni nepre danku éi-tie la Prezidanton
de „Slovena E-Ligo kiu je 9.2.53 espri-
mis, pro la tiam ĵus pasintaj inundoj
profundan kortuŝon kaj amikajn sentojn
petante peri tiujn sentojn al vi ĉiuj".

Het Bestuur van de V.E.B.

ESPERANTO-KURSOJ
La sekcioj kaj reprezentantoj en la urboj

kie okazas Esperanto -kursoj bon■olu scii-
gi al la sekretario jenajn informojn : 1)
cjo — 2) nombro de Ia gepartoprenantoj —
3) kursgvidanto — 4) uzata lernolibro —
5) postulata kotizo.

KATOLIKOJ:
La alvoko pri subteno de la Katolikaj

Informejo jam sukcesis, sed, laŭ nia impreso
ne ankoraŭ sufike ! Ni ripetas ke nur mal-
ofte en la Esperanto-movado, ni havas la
okazon subteni specife katolikan organiza-
jon, kaj, ofte, la revuo „Vojo, Vero, Vivo . '
eldono de I.K.I.,enhavas ce por ne-katolikoj
tre interesajn artikolojn. Ekz. la enhavo
de la Jan. Febr. numero : La internacia
preĝo-semajo — Judaso — Kredunueco —
Kompendio de la Katolika doktrino — La
Mapo parolas okaze de la 75-a Germana
Katolikoj-tago — éu mirakloj estas eblaj —
La moderna naturscienco kaj la Di-ekzisto.
DEVENO KAJ VIVO DE LA ESPE-
RANTO (Petra Stojan)

Ne ĉiuj rajtantoj de subskribita ekzemple-
ro jam pagis la 35 fr. je la P.Ĉ.K. de la
Instituto.

Se vi pagas antaŭ la 15.3.53, vi ankoraŭ
enviciĝos ! Sed tiu estas la tutlasta prok-
rasto.

BENELUKSA KONGRESO
Mi jam pagis ! Ĉu vi ? Tuj faru

DE ESPERANTIST
Het eerste nummer van de nieuwe

jaargang zal midden Maart verschijnen,
zodat wij U nu al verzoeken, te willen
nagaan, hoe U aan ee verspreiding van
dit blad zult kunnen medewerken.

Dit nummer zal o.a. een beschouwing
geven over het resultaat van de bespre-
kingen over het probleem „internatio-
nale taal" in de vergadering van Unes-

(daŭrigo de kol. 2).
Esperantisten, die van de busgele-

genheid willen profiteren om het kon -

gres te bezoeken, kunnen zich aanmel-
den bij ondergetekende onder gelijktij-
dige storting van f 15.— op giro No.
311614 ( A. van Wijnen) .

In volgorde van aanmelding zal de
bus dan volgeboekt worden.

A. v. Wijnen,
Fred. Hendriklaan 31, Zeist.

Vidu la komencon de nia Jarraporto
1953, p. 4, kol. 3 -4.

co in Nov./Dec. 1952. Ons ideaal Es-
peranto in het internationaal verkeer
is hierdoor een stapje dichter bij zijn
verwezenlijking gekomen. Door ver-
spreiding van De Esperantist kunt U
medewerken om dit resultaat in ruimer
kring bekend te maken.

Werft abonné's op ons blad ; abon-
nementsprijs voor de 4 nummers per
jaar, franco per post, is slechts 50 cent.
Opgave van abonnementen met gelijk-
tijdige betaling per postgiro op rek. no.
49615 t.n.v. Dir. Bur. „Esperanto bij
het Onderwijs", J. P. Sweelinckstraat 2.
Deventer.

Voor grotere aantallen, te verzenden
aan één adres, zijn de prijzen :

10 t/m 49 ex. 3 9 cent ;
50 t/m 199 ex. ŭ 8 cent ;

200 en meer ex. d 7 cent.
Bij afname van minstens 100 ex. kan

gratis een mededeling van 10 mm.
hoogte opgenomen worden, bij afname
van minstens 500 ex. een van 50 mm.

Beleefd verzoeken wij U, Uw bestel-
ling te zenden aan : Maertens G., Pr.
Leopoldstraat 51, St. Kruis.

LA KASISTINO . . .
... dankas speciale
Za anojn kiuj pagis
kiel

SUBTENANTOJ :
Sro M. Van Gestel.
Sro Et. Debaets.
Sro G. De Boes.

. . . petas la mem-
brojn, kiuj ne jam
pagis sian kotizon ast•
abonon, tion tuj fari,

ĉar post kelkaj tagoj ŝi enspezigos pere
de la poŝto.

A nkaŭ• kelkaj ENLOĜANTOJ ne jam
repagis. Cu ili bonvole tion faros?

firn je p.ĉ:k 3215tt rle -V.E.B.: Raap—
straat 74, Gent. Jen ree la informoj:
Membro (E.E. kaj UEA-A.M. 100 Fr.
Subtenanto (same ) minimume: 150 Fr.
Gejunuloj (malpli 21 j. 50 Fr.
Familio membro ( De Esperantist) 25 Fr.
Amiko (same) 20 Fr.

Plaatselijk Nieuws
Brugge : Het bestuur heeft besloten

voor 1953 geen afdelingsbijdrage te ei-
sen van de leden, doch slechts de coti-
satie V.E.B. Ons devies: Eerst de Bond
en dan de Afdeling !

Ten einde onze Kas desniettegenstaan-
de op peil te houden, hebben wij op
28/2 een toneelvoorstelling ingericht en
zal op 15/3 een variété-avond plaats
vinden met de bekende „Ramblers".

Onze getrouwe leden, ges-anoj Duma-
rey-Hofman melden ons de geboorte
van hun eerste kindje, een dochtertje,
dat de naam Kerstin ontving.

Mechelen : Ons agenda Maart ziet er
uit als volgt : 4/3, Enigmoj ; 1113, Vari-
ajoj ; 18/3, Gramatiko ; 25/3, Prelego.

Anonceto
Deziras korespondi per bildkartoj kun
F1.L.E.-anoj-lernantoj, la 13 -jara ko-
mencanto Hemluth Strasser, Bachgasse
40 1/6, Vieno XVI1107, Aŭstrujo.

K.E.L.I.-konferenco en 1953
Post la U.E.A. -kongreso en Zagreb

la K.E.L.I. anaro konferencos en Svis-
lando ekde la 4-a gis inkluzive la 10-a
de Aŭgusto. Temoj, diskutoj, ekskur-
soj, distrajoj k.t.p. estos la programo
de la konferenco. La renkontiĝo oka-
zos en Rŭdlingen, urbeto inter Egli-
sau kaj Andelfingen en la bela norda
regiono de Svislando, proksime de Schaff-
hausen. Oni sin turnu al : S-ro Fritz
Liechti, Wallisellenstrasse 429, Zurich
50, Svislando.

Sveda Somera Semajno . . .
. . . okazos venontsomere 9-16)8 en

Frostvallen, HSór. La ĉefa temo de la
prelegserio estos pri UNESCO kaj ĝia
tolo. Kondiĉoj kaj mendiloj haveblaj
ĉe la Liga Sekretario ! Ili estas aten-
tindaj kaj . . . interesaj ankaŭ finan-
ce . . .

28 5
9 1

66 2
27 11

19 4
6 0

42 1
18 8
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PREMION akiris post n-roj 143-144: S-ro M. Monnae 	 el St.-Pieters Leeuw,
por V.E.B., kaj por L.E.E.N.: f-ino A. Elzinga, el Leeuwarden.

SOLVO ebla de n-ro 145: strekoikres-
to; romano/ornamo; liveri/riveli; trofeu/
oferto ; Kroato/torako ; paradi/rapida
vokato/oktavo ; pediko/pikedo; lanugul
laguno ; pesilo/elipso ; faruno/nufaro :
identa/atendi ; baleto/balteo ; Rusino/
ursino ; ŝranko/ŝankro ; angoro/organo;
pedali!padeli ; vokalo/alkovo ; kranio/
rikano ; redonilordeni ; telerolletero ; ka-
roto/aktoro ; sigelo/segilo, Koro tro
plena, buŝo parolas.

N-ro 146 : La solvantoj bonvolu ko-
rekti la linion Horiz. 6, laŭ la identa
figuro de n-ro 148. Solvoj akceptataj
ĝis 20/I11/1953.

148. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale: 1. floro(R); alte taksa-

ta(R); 3. ege grandnombraj(R); esti

plenuminta ion riproĉindan ; forte dezi-
ri( R); 6. malfermi(R); 7. speco de ar-
kajo(R); trinkajo; 8. nepublika(R); 9.
komenci disvolviĝi( R); malkomponigan-
te malbonigi(R); 10. samvalori; 11. tre
facile vaporiĝa .nta fluajo(R); sur ĝi oni
bone ripozas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ❑❑❑❑❑l❑❑❑❑❑
2 D1131110113.1311113
3 ❑❑❑❑ { ❑❑❑❑❑❑
4 ❑U❑®❑U❑M❑®❑
5 lU❑©❑❑BI ❑❑❑❑❑
6 n❑®❑❑❑❑❑®❑ 111
7 ❑❑ 1113I❑®❑❑❑❑
8 ^®-^ ❑®❑❑❑❑❑®❑E
9 LJ❑❑❑®❑®❑❑❑❑

10 U❑E❑❑❑❑❑®❑I
11 ❑ C1❑❑®❑®❑❑❑❑
Vertikale: 1. subita teruro(R). 2. me-

dikamenta ŝmirajo(R); 3. organo de
burdo(R); 4. ili konsistigas stratotega-
jon(R); 5. ĝi veturas sur la maro(R);
6. la ĉefoj de iu grupo(R); 7. per ĝ i
oni iras supren(R); 8. oni uzas ĝin en
poŝtoficejo(R); 9. meti en fluajon(R);
10. gasto petita(R); 11. ne kontraŭsta-
ri(R).

La solvojn sendu la nederlandanoj al
S-ro G. J. Tennissen, Burg. Tellefjenstr.
21 hs., Amsterdam.-Z., kaj Flandra Ligo
al S-ro F. Couwenberg, Koninginnelaan.
14, Blanken.berge, antaŭ la 20-111-1953.

Same kiel en la jaro 1951 ankaŭ en
la pasinta jaro nur malmultaj sekcioj
sukcesis aranĝi kursojn. El tio oni
tamen ne konkludu, ke la interesigo
pri nia movado malpliiĝis. La skribaj
kursoj en kelkaj jurnaloj, kiujn parto -

prenas centoj da personoj kaj la rezo-
lucio favore al Esperanto de UNESKO
pruvas la malon. Nia afero daŭre pro-
gresas. Pri tio atestas diversaj turis-
maj gvidfolioj, oficialaj eldonoj, kresko
de la nombro da lernejoj, kie Esperan-
to estas instruata, sukcesoj en ekster-
lando, rezolucioj favoraj al la interna-
cia lingvo k.t.p.

Kelkaj sekcioj, seniluziiginte pro la
ŝajna indiferenteco de la publiko, deci-
dis „fari nenion" kaj dum tuta jaro ne
kunvenis. Se per tia agado la intere-
siĝo kreskus, ni petus ĉiujn niajn ske-
ciojn tuj éesigi sian aktivecon sed ni
estas konvinkitaj pri la malo kaj do
forte malrekomendas imiti la „nenifa-
radon".

En la aŭtuno ekfunkciis nia nova
gazetarservo, kiu sub gvido de s-ro H.
Oosthoek jam faris utilan laboron. Be-
daŭrinde ankoraŭ ne ĉiuj aktivuloj ali-
ĝis kiel lokaj perantoj de nia nova servo.

De la broŝuro „Esperanto, de wereld-
huiptaal", de kiu N.C.K.E. denove pre-
sigis 15000 ekzemplerojn, nia asocio
mendis 5000. La propagando pere de
„De Esperantist" lasas multon por de-
ziri. Nur kelkaj sekcioj regule men-
dis ekstran kvanton por propagandaj
celoj. La sekciaj raportoj ofte plendas
pri manko de interesiĝo flanke de la
anoj mem, kiuj neregule aŭ tute ne
vizitas la kunvenojn. Laŭsperte ni ta-
men scias, ke la membroj regule venas
se la programoj estas interesaj. Jen
temo, jam ĝistede pritraktita: kiel fari

la programojn allogaj ? Ekzistas di-
versaj libretoj, kiuj instruas tiun „ar-
ton", scd unu aktivulo kun originalaj
ideoj pli valoran ol tuta libraro. Tro
multe tamen oni lasas la laboron al tiu
„unu" aŭ al kelkaj aktivuloj. Por fari
la kunvenojn interesaj, la estraro be-
zonas la helpon de ĉitt j anoj ! N.C.K.E.
disponas pri diversaj spertuloj, kiuj
pretas fari prelegon ankaŭ en via sek-
cio ; post nelonge ni sendos adresaron
kun detalaj informoj al ĉiuj sekcioj.

Kontakto kun samideanoj el najba-
raj sekcioj okaze de regionaj kunvenoj
kaj komunaj kunvenoj, aranĝataj de
lokaj kunlaborkomitatoj efikas instige.
do .. kaptu la okazon! Sed antaŭ ĉio:
klopodu aktivigi ne nur la proprajn a-
nojn, sed eksterstarantojn ! Aranĝi a-
grablajn (aŭ tedajn !) kunvenojn ne
estas nia ĉefa celo. Bonvolu pripensi,
ke disvastigo de Esperanto kaj varba-
do de eksterstarantoj estas la celo de
nia asocio, fiksita en par. 2. de nia sta-
tuto.

Oefestraro : La ĉefestraro konsistis
komence de la jaro 1952 el la jenaj
personoj : s-ro H. J. Blokker ( Heemste-
de) prezidanto ; s-ro A. J. Kalma (Am-
sterdam) sekretario ; s-ro P. M.Mabe-
soone (Amsterdam) kasisto; f-ino S.
Visser (Hilversum) ; s-roj W. Bdttcher
(Leeuwarden) ; C. B. Zondervan (Deven-
ter) kaj F. Weeke (Den Haag). Okaze
de la jarkunveno en Rotterdam S-ino
S.Mabesoone-Visser eksiĝis kaj estis
anstataŭata de f-ino A. Hellinx (Hil-
versum ). Okazis 4 kunvenoj de la
kompleta ĉefestraro. La anoj de la adm.
estraro krome laŭbezone kunvenis kaj
kontaktis kun la aliaj ĉefestraranoj pe-
re de cirkuleroj kaj leteroj.

(daŭrigota)

147. CIFERENIGMO.
Helpe de la subaj vortoj rekonstruu
101- literan strofon de versajo.

5.61.80.25.60.72.18.33.8.89. = korpam-
pleksa ; 48.53.83.100.2.44.64.101. - salto;
78.97 . 19.30.63.90.73. 	 hinda marĉarba-
ro ; 4.67.37.76.20.94.88.51. 	 veturilo ; 23.
27.82.43.57.79.58.38.92. _ disdoni ; 52.38.
65.91.9.42.51, la plej supra punkto ;
93.60.22.41.47.68.101. _ elektra fluo;

96.3.46.5.98.71.95.37.92. 	 vizitadi; 81.
34.56.12.98.18.54.17.73. - monta floro ;
5.11.85.66.77.28.51. 	 fripono ; 10.24.12.
29.459.73. 	 pago por laboro ; 13.87.
21.55.69. - havanta mallongan vidka-
pablon ; 7.14.36.35.70.99. - nimfo; 86.26.
6.40.81.75.32.15.51. = rajdobesto ; 1.16.
74.49.30.50.53.13.99. - kunmetajo el ko-

r _

	

	mencaj literoj de nomo; 5.31.84.62.
prepozicio.

Esperanto-Literaturo in neder-
landaj publikoj bibliotekoj

(komenco p. I)

Haag oni disponas pri Manders, Vijf
Knnsttalen.

Utrecht havas la Bibliografion de In-
tcrnacia. Lingvo, de Stojan (1929) kaj
Historion ka i teorian dc Ido, de Kotzin
(1913). La malnova Vortaro de Espe-
ranto, de Kabe estas havebla en Den
Haag, Rotterdam kaj Zwolle. La His-
torio dc Esperanto, de Privat en Alme-
lo, Enschede, Den Haag kaj Utrecht.
Kelkaj maloftajoj, kiuj trovigas nur en
Rotterdam estas: Drezen, Skizoj pri
teorio de Esperanto (1931 dulingva 84
pakoj), La vortstrukturo de Esperanto,
de Saussure, kaj H. Suchardt, Rapport
sur Za •m.ouvement tendent a la creation
d'une langue internationale artificielle.
En ĉi tiu biblioteko oni havas ankaŭ
la verkon (favoran al Ido) La langue
internationale et la science, de Coutu-
rat, Jespersen k.a. (1909) Den Haag
disponas pri la malnova Histoire de la
langue universelle de Couturat et Le-
au ; Otto Jespersen, An international
language kaj volapukan lernolibron de
A. de Jong (1932).

Estas domaĝe, ke gravaj studverkoj
kiel Drezen, Historio de la. mondlingvo,
Plena Gramatiko de Kaloscay & 3'a-
ringhien, Kompleta Gramatiko kaj Vort-
farado de Esperanto de Fructier Uren-
kamp tute mankas. Plena Vortaro
kaj Tra la Labirinto de la gramatiko
troviĝas en pluraj bibliotekoj, sed ĉar
ĉi tiu verkoj estas facile haveblaj, ni
ne mencias kie.

Rotterdam disponas pri sufiĉe multaj
jarkolektoj eĉ malnovaj kvankam ne
ĉiuj kompletaj : Holanda Pioniro (1908
kaj 1916-21), Nederlanda Esperanto
(1918-21) .

Holanda Esperantisto (1922-41), Ne-
derlanda Esperantisto (1932-38), Ne-
derlanda Katolika (1910-28, ne kom-
pleta), Esperanto Triumfonta (1922-24 )
Heroldo de Esperanto 1925-1938.

El la periodo ĝis 1914: Lingvo Inter-
nacia (1908.09) . La Revuo (1906-14,
ne kompleta) Scienca Gazeto (1912-14)
Oficiala Gazeto 1908-10, 1912-13) Espe-
ranto U.E.A. 1911-1913.

ajnas, ke oni ne multe prunteprenas
esperantajn librojn el la publikaj bibli-
otekoj. Oni atentu, ke tio malvafore in-
fluas la opinion pri Esperanto de bibli-
otekaj direktoroj. Oni do nepre prun-
teprenu Esperanto-librojn el sia-urba
publika biblioteko. Oni atentu, ke eblas
ricevi ankaŭ librojn el ali-urbaj biblio-
tekoj, pere de la loka publika biblioteko,
kies membro oni estas.

Kvankam ekster la kadro tie nia arti-
kolo, ni raportu ankoraŭ ke la Antver-
pena Publika Biblioteko, laŭ listo afable
al ni sendita de s-ro Vermuyten, posedas
eksterordinare riĉan kolekton da esp.
literaturo.

G. P. de Bruin, Sekr.
Dokumenta Servo de N.C.K.E.

. . . la Koro
La lingvo cie la koro havas m.ulta.in

dialektojn.
BEETS.

Amo kulturas florojn en la koro. su-
fero sarkas el vi la herbaĉou.

SCHIMMEL.

La orelo estas la vojo al la koro.

VOLTAIRE.

Kint perdis sian koron, nur tian, ek-
konscias vian posedon.

W. FRANCKEN.

Kiuj havas tro da koro estas la vik-
timo i de kiuj ne havas sufiĉe da koro.

Grafino DIANE.

Slultuloj havas sian koron en lu bruo,
sed sa4u.loj havas sian buŜnn en  la koro.

,I. SIRACH.

La koro diras : tiktakon, ne taktikon.

Grafino DIANE.

La veraj dramoj de la koro ne h.at a.s
eventojn.

P. BO URGET.

La sama koro batas en ĉiu homabrusto.
M. ARNOLD.

koro restas ĉiam juna kaj povas
ŝangigi.

V. HUGO.

La homa koro estas tombejo de en-
terigitaj esperoj.

SIRIUS.

La historio de mia vivo estas la his-
torio de mia koro.

M USSET.

La eluzitaj koroj ne estas kiuj plej
multe servis.

COMMERSON.

Ciam estas alia koro, kiu sentigas
al ni la Mian.

SA URI N.

Gaja koro iras la tutan vojon, mal-
gaja laci,(jas post unu inejlo.

EMERSON.

Jen la plej granda miraklo, ke la
koro estas kiu la maro, neniam sa tige-
bla, neniam elĉerpebla.

NOTO SOEROTO.

Ne en nia kapo sed en nia koro, la po-
tenco kiu kondukas nin. al grandaj faroj.

DICKENS.

Oni vidas en Za koron de la virinoj tra
la truoj farita) en ilia sin.-amu.

BARBEY D'A UREVILLY.

Sopiro. rigardo, nura rttviïjo - silento
sufiĉa.s por ekspliki koron.

MOLIERE.

Kio ne venas el la koro, n.e iras al la koro.
MUSSET.

Renkonto, kono, amo - kaj disiĝo, jen
la malgaja rakonto de malta) oma j koroj.

COLERIGDE.

Homa koro estas kia vesto de nialri-
c"u lo: kie ai estis flikita. rii estas plej forta.

P. BR ULA T.

. . . la Pasio
(in pasio havas sian sufervo;on.

Grafino DIANE.

Ju pli da spirito oni havas des pli
grandaj la pasioj.

PASCAL.

En Za pasioj ni konsum.as la materi-
alon. donitan por nia feliĉo.

JOUBERT.

La dattro de niaj pasioj ne dependas
pli de ni ol la. datiro de nia vivo.

LA ROCHEFOUCAULD.

Niaj pasioj sendube estas la fonto de
ĉiuj gttoj, sed ili neniam feliĉigas.

S-in.o D'ARCONVILLE'.

Belaj pasioj serĉas belajn animojn.
Th.. CORNEILLE.

La pasioj instruis la racion al la
homoj.

VA UVENARG UES.

Kie regas pasio, kiel malforta Sajnas
nia ratio !

DR YDEN.

Bridu vian pasion, ĉar se ,(ji ne
obeas vin, vi regas vin.

HOR AT I US.

Nia volo povas ŝa•n.(ji niajn pasiojn,
Sangante niajn kutimojn.

E. MARBEA U.

Grandaj pasioj same maloftas kiel
grandaj viroj.

SENAC DE MAILHAN.

La mezaj pasioj elokventas, la gran-
daj mtttas.

KRISTINA DE SVEDLANDO

Estas malfacile venki niajn pas-
siojn, sed ne ebla.s satigi ilin.

S-ino DE LA SABLI ERE.

La mito de Tantalo servis preskafc
nur kiel simbolo de Ia a.va.reco : sed c)i
almenaŭ estas same tin de la ambicio,
la amo, Za gloro, jes de preskafa ĉiaj
pasioj.

CHAMFORT.

Ni devas uzi niajn pasiojn en la
servo de la vivo, ne nian 'it'on. en la
servo (le niaj pasioj.

RICHARD STEELE.

Saffuloj povas diri kion ili volas, sed
unu pasion. kuracas nur alia.

('HES7'F,RFIELD.

Niaj pasioj estas kiaj konn'ulsioj ;
montente ili fortigas nin, poste ili fa-
ras nin pli malfortaj.

POPE.

Grandaj pasioj estas kiaj naturfortoj  :

ke ili utilas alia malutilas, dependas nur
de la direkto, kiun ili ekiras.

J. J.110HR.

Pasiaj ni estas ĉiuj! Gravas nur Za
ritmo. Kiu desaltas lu Stupojn en unu
fojo, rompas sian kolon : kiu kviete

deiras ilin, restas sana.

A UERBACH.

La pasioj estas la ventoj, kiuj ŝveli-
gas la velojn. de la Sipo. Ili iam pere-
igas vin sed, sen ili, vi ne povus flosi.

VOLTAIRE.

Foresto ntalpliigas la mezajn pasiojn
kaj kreskigas Ia fortajn., kiel Za vento
estingas la kandelojn kaj incitas la
fajron.

LA ROCHEFOUCAULD.

(Laŭ la originalaj tekstoj el „Twintig
Duizend Citaten", bijeengebracht door
S. W. F. Margadant ).

Verantw. uitgever : Vlaamse Esperan-
tisten-ond Postbats 100 - Mechelen en
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
Stadionka.de 6 Amsterdam Z. - Drukke-
rij Krol, Hoofdstraat3l, Uithuizen (Ned).

KLASIKAJOJ (aŭ KLAĈIKAJOJ) PRI . . .
Esperantigis: Hedero

La.
ĉiam
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