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1 malnovaj samideanoj katolikaj.
Al malnovaj samideanoj katolikaj , mi goje direktas
Ilongan verton de rerenkonto,
"Nederlanda Katoliko" reaperis ! Certe ankorau !au
odera formato. Tarnen la ligilo reestas.
Tio estas, kio mankis al ni dum tiuj lastaj jaroj, ia
'iigilo.
êu ankorau vivas nia ligo. demandis eê samideanoj
'-tl'e" malnovaj kaj f""..,..,,"c>}. Sendube "Nedcrlam:l-a- K-atu,.,..
.Jiko" vivis êiam ankorall. kvankam malforte kaj nevigle.
J..a ligo neniam malfunkciis; sed kiel fari propagandon,
sen organo? N e eble.
La estraro restis je sia posteno. sed la financa stato
e ebligis. ke gi eldonu organon.
Kaj do, pro manko de vivsigno de la ligo. multaj
samideanoj, niaj amikoj. forlasis la movadon.
Feliêe, la cirkonst::mcoj pli bonigis. Nun, kiam "Nederlanda Katoliko" reaperis, la amikoj revenu!
Pripensu. karaj samideanoj. la goj-kaj sukcesplenajn
Esperanto-tagojn au jarkunvenojn de antaû la milito.
Kaj tuj decidu vi, ke denove vi apartenos nian movadon. kaj do - se ne ankorau au ne plu - ankau
nian ligon. Kaj vi agu kaj propagandu !au viaj fortoj
kaj inklinoj. Tiam baldau nia Katolika Ligo Esperantista
"" J ' "..-t-b.- 1 -4s~;;~.~i; siaii iaman membraron.
Nun, êar "N. K." denove êiumonate estos dissend~lta kaj legata en niaj vicoj, certe revekigos kaj
pligrandigos la malnova interesigo pro la ideo de internacia lingvo êe la Katolikoj en nia lando.
Revenos baldau la tempo de brilaj kaj multvizitataj
propagandaj kunvenoj . :najn ni festis antau jaroj jam
Qfte, pensu al Veghel. Tilburg, Oisterwijk; "nian Duan"
en Hago .vi ne forgesis ; memoru al diversaj jarkunvenoj : en 's-Hertogenbosch, en Schiedam, en Breda!
Sed pli bone, pensu al la 2a Nederlanda Esperanto
Jmngreso. en Nijmegen dum Pentekosto 1926 okazonta.
Kaj decidu. ke vi êeestos tiun kongreson. au almenau
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la jarkunvenon de "Nederlanda Katoliko",
samloke la 24an de Majo. Allogas pro tio, la"°,.,....,".,_
en la natura. la nova vivperiodo de nia li
de la kongreso !

·* *
Tiun êi salutvorton kaj alvokon
al malnovaj Esperantistoj.
la alian.
Kaj êiu konsentas, ke
k.c::J:TrO-ccta..o

t:re

UUld.t

\::C

ll. C <cç. 0 C11. .

T amen mi ne forgesis la necesecon de "nO"J111f1Ml!llN·,
Kaj tial mi esperas, ke prezentigos en niaj
da gejunuloj, por ke ili prenu sur sin p
necesa laboro, por k~ ili renovigu per
ziasmo ankau la fervoron de la aliaj.

H.
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JAARVERGADER ING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op Maat111t.1'1
dag 24 Mei 1926 (2e Pinksterdag) des namiddags
uur in het Concertgebouw "De Vereeniging" Kei
Karelplein, Nijmegen.
Agenda: 1 Opening; 2 Notulen vorige vergaderin"
3 Jaarverslag van den Secretaris; 4 Jaarverslag van d
Penningmeester; 5 Verslag van de Controle-Commissi~
Pauze; 6 Mededeelingen van de in de Bondebestuura.vergadering genomen besluiten; 7 Vaststelling van de
wijzigingen in de Statuten (uitbreiding van het Dag
lijksch Bestuur) en het Huish. Reglement; 8 Vaststell ·
van de bijdrage der plaatselijke vereenigingen en '
gunstigers ; 9 Verkiezing afgevaardigde voor N
Dekunua; 10 Rondvraag en Sluiting.
Volgens art. 7 van het Huish. Reglement is de jaa
vergadering toegankelijk voor de leden der plaatselij
vereenigingen, de begunstigers en belangstellenden.
Voor het Dagelijksch Bestuur,
H. B. VAN ZWET. Secretar

""
Nieuwstraat 62, Hoensbroek.
p.a. Sino Houben, Louiseweg 3,
Hoorn, Lage Oostzeedijk 162, Rotterdam.
!Ji111"6-'"aas, B 133, Aarle-Rixtel.

Venlo.
Wassenaar.
ts, Langstraat,
':'~a~::a.~~ordijrt, Bloemluststraat,
hröder,

*... *
C.!~~~~~~· Ni petas ir>ci:;te al la sekretarioj{inoj) de la
äam sendi la sangojn en la anara listo êiumonate
Ja 20a,• al la sekretariejo : Dammaat 3, Laren N .H .
Sensan peton al la favorantoj pri adressangoj.
.Mm!lmn, pri la neregula ricevo de nia organo "Neder--=-...-..:..,-oliko" al la sama adreso.
La êefsekretario :
H. B. VAN ZWET.

I

**
ons met Uw lidmaatschap 1 Wordt lid van
aangesloten vereenigingen 1 Wordt begunstiger
imum f 1.- per jaar, met orgaan minimum

Zondag 23 Mei (le Pinksterdag) zal door d
WelEerw. Zeergeleerde Heer Prof. Fransens, O.F.
een H. Mis worden gelezen tot intentie van de led
en begunstigers van N. K., des voormiddags ten 10.
uur in de kapel van de Zusters Franciscanessen in
Oldenbarneveldstra at. Esperanto-gezangen uit het gebedenboekje van Pro Mestan.

Kunveno de

r

êefestraro.

(Mallonga raporto).
Je la 1 la de Aprilo okazis kunveno de êefestraro de "Ne..
derlanda Katoliko" en Bussum. êeestis 7 estraranoj. Fino
Beek kaj Sro Schendeler nc y v·.;~: - .....:..... 1.., hrf::1 or
malsaneto. Lau peto êeestis plue, Sro Boddeke. lig
bibliotekisto. La raporto de l'antaua kunveno de l'êe·
festraro estas sensange akceptita. Oni decidis baldaö
reeldoni la organon, diversaj estraranoj kunhelpos al
la redaktado. La organizadon de la pres-servo (!au la
Pariza Decido) prenas sur sin Fratestro Augustinus kaf
Sro Roelofs. Al la Fratuloj en Bussum estas petata fari
la raporton pri la Holanda Junulorganizado por la
L K. U. E. Kongreso en Spa. Nederlanda Katoliko peto~
al la Nederlanda Episkoparo sendi oficialan reprezen~
tanton al la I. K. U . E. kopgresoj. La Jarkunveno okazos.
~um la 2a Neder!. Esp. Kongreso en Nijmegen j6'
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Pentekosto En la garantia kapitalo por êirtiu kongreso
N. K. pagos la saman sumon kiel la aliaj landaj ligoj.
Post kelkaj tagoj eliros cirkuleron de l' estraro por
egajno de eksanoj kaj por varbi novajn. En diversaj
irboj N. K. klopodos restarigi grupojn. kio en kelkaj
lokoj certe sukcesos.
Post priparolado de diversaj internaj aferoj la prezir .
danto fermas êi~tiun labor~riêan kunvenon.
H.A. R.
2e Sekr. N. K.

nze Jaarvergade ring.
Op Pinkstertwee gaan we allen naar onze univerr
teitsstad Nijmegen. om er te zamen te beraadslagen.
hoe we de Bond zullen laten groeien en bloeien als
aooit gekend. Is er wel een stad te vinden in Nederland,
aar we beter konden zijn ter vergadering dan de stad
van Canisius en onze Roomsche Universiteit? Daar is
het brandpunt van Katholieke wetenschap, daar zaaien
de r HJffeu de kennis rond in de studenten harten en
ofden; daar oolr =orden de vreemde talen gedoceerd
or knappe filologen; daar zullen áezen Komen luisteren
ar de hulptaal der wereld. die er drie dagen aaneen
tpat gesproken worden tót veler verwondering en open~
llaring tevens want niet enkel onze jaarvergadering
dt daar plaats, maar ook ons jaarlijksch nationaal
peranto~congres. dat reeds daags vóàr Pinksteren
~nvangt en waar wij met de anderen, in harmonie
.zullen arbeiden aan de verwerkelijking van ons ideaal.
Nijmegen ook niet de eerste stad in den lande. waar
dank zij de ijver der daar wonende Esperantisten en
nk de onbevange blik der gemeenteraadsleden , onze
laulptaal gaat onderwezen worden in de scholen? Als
wij daar komen met tien man, is de zaak verloren.
Duizend kunnen er komen, als ze het willen ; leden.
•aar ook niet-leden halen we gaarne binnen.
......_.__ ' ~ • .._~~.lc:rmg m.,."t slagen! Dat hangt af van
de leden, of ze komen. Ze zullen komen, daaraan
tlwijfelen we niet. Ze zijn nooit weggebleven. Zouden
7.t nu? Komt Haarlem en Wormerveer niet? We zouden
ze daar niet kennen. En zou nieuw-Rotterdam aan de
Maas blijven zitten? En hoort Breda onze roepstem niet?
En verschijnt Cuijk niet met twintig man? En werpt
het Gooi zijn mannen en vrouwen niet in de strijd?
Van Den Bosch gewagen we niet eens. want zonder
hem kunnen we ons geen jaarvergadering indenken. En
Alkmaar? 0 ja, Den Haag stuurt zijn officieele deputatie
ven tien menschen. Voor hen is geen stad te ver, geen
trein te duur. Ze vonden Parijs nog te dichtbij 't vorig
;thr. Moeten we wanhopen aan representanten uit de

La sekcio "La eho de l'
Jarkunvenon je la 18a Aprilo. Kiel êia
guis la intereson de giaj anoj kaj multnosnbm pJ.ldnn
el Cuyk kaj êirkaiiaîoj. êeestis ankau diversaj samideanoj el Nijmegen. Paroladis Sro v. é:i. ~hdrst
el NlJmegen, Km sU1<ces1s em:uz1asmigi la ~....... "tcmtaron
per la temo: "êu Esperanto estas morta au lu'Qi ~
Precipe la parolinto elmontris la tri plej ~jif'~
amikojn de Esperanto : la nescio, la m~~iltl~Cs.ç!~
kaj la troa nationalismo. La diligenta
Severijns. je konata maniero. prezentis la humorplenan
jarraporton kaj kiel ankau Sro v. d. Weerliorst deViS
akcepti varman aplaudadon. La knaboj de ta 1e~
de l' Fratulo meritplene kantis en Esperahld- divet&àjn
partojn de la Sankta Meso.
Kiel gasto parolis ankorau Sro Niesten el Nlf~
Pastra Mosto Laarakkers. Eklezia Kon~tó lei ·la
Unuigo esprimis sian simpation al Esper td kaf favo~
rigos Esperanton kie nur ebla. Al la fine> Srö fáö!>ba,
kiel prezidanto de la kunveno dankis -·ujn käf Pdf&
êies kunhelpon por la ekkomencinta l 7a jaro ~.&,èraftto
vivo en Kuiklando .
*... *
La Jarkunveno de la 's Hertogenbossche EsJ)èr~
Vereen. okazis la 24an de Aprilo. Dum la ~ Jafo
la unuigo perdis 3 anojn. La kursoj havis ~
sukceson. Ok gesinjoroj partoprenis gis la ihm> ~
êiuj estas anoj de la ligo de kontorr kaj maga~.
La estraro esperas ke êiuj farigos fervotaj anoj. E.a
estraro estas reeliktita. Kiel ligoestraranöri oni eleldis
Sron Kouwenberg kaj kiel reprezentanton por la Jtrr~
kunveno de N. K. Sro J. Molhuijsen. Ooi P.ri.J>m.'.Olis la
cirkuleron de l' êefestraron kaj la prezidanto' ~~ ~
utila disdonado. La l 5an de Majo ree okazbS b:máfdbn
por priparoli kunan vojagon al Nijmegen.
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onta vintro la estraro arangos grandan
por kursoj por komencantoj kaj pliper
por la anoj.
H.R.

1 Ze evenaarde het Spaansch en ltaliaansch. '

de voornaamste Esperanto-organisaties, o.a. der U.
(Universala Esp. Asocio); C. K" (Centra Kooiitato)
K. R., (Konstanta Reprezentaro) onder voorzittersc
van Dr. Privat, Dr. Dietterle en Schoofs. De openi."-,_,_,..
zitting had plaats in de zaal der vredesconferentie
de verdere besprekingen werden gehouden in het
leis van Justitie. Niet alleen het Gemeenteb uur
Locarno en de autoriteiten der republiek Ticino,
ook de directies der Spoorwegen en van het Cas·
boden naast alle hulpmiddelen en geriefelijkheden
de afgevaardigden - ter afwisseling hunner werkz
heden - bovendien nog een uitstapje aan naar
Maggia, een bal in de Kurzaal en een boottochtje
het meer van Brissago.
In Zwitserland bestaat dus blijkbaar heel wat m
belangstelling en waardeering voor den arbeid
Esperantisten dan in ons landje.
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BUITENLAND
·~Wtb".<f#llGb~vische Esperanto-Bond ontving den laat-

tij'1.

helhaaldelijk klachten, dat eenige leeraren en
r-.~"!li'~ de Esperanto-beweging tegenwerkten.
'f:SJlll&tli1' van den Z. S. E. B. besloot bij monde
itter. Dr. Mazzuri, daarover zijn beklag
•ta.f4111M"*"-J>;if; het Ministerie van Onderwijs en vroeg
tf1"3;t:Jl.qiibij den betrokken minister een audiëntie
hiervan was, dat de Minister Stephan
Been zijn vpr.bc1zing en verontwaardiging
elwijze van onderwijzers en leeraren te
.lfalilll'J•:11111tr.B ,,...., hij noemde het zelfs barbaarschheid
lllfn te leeren, - maar bij circulaire aan 't
•lllRJlllCJldupersoneel ter kennis liet brengen. dat bij
<Mbfll!IHliJiAQi. !VJn het nieuwe studiejaar Esperanto moest
iJNlflf8J(l;JrY~den op alle handelsscholen en zoo mogeW o ~dere scholen.
ûllll!JlPliMrP•~r. dat Or Mazzurri over dit onverwacht
voldaan was.

Met het goede boek onderh-0uden ..ve ons als
een vrien . ttet goede boek doet voor ons dienst
propagandist, en het goede Esperanto-boek verbt:
gezonde ideeën over Esperanto en over het streven·
ons katholieke Esperantisten. Het goede boek is
opvoeder en onze gids naar God. Toch wil deze rub
maar even met den vinger wijzen naar goede en kw:
vrienden om de eersten te zoeken en de laatsten
vermijden.
Voor deze maal signaleeren we zelfs slechts even:
uitgave van twee nieuwe tijdschriften Jnet geheel v
schillend onderwerp : één over radio en Esperqnto,
ander over medische wetenschap. Beiden met een
pectabel aantal bladzijden en het laatste met een
biedwaardige staf van Doctoren-Esperantisten. H
ons een genoegen in het voorbijgaan te wijzen op
nieuw bewijs van wetensch"'Pl-'eHJKneid, Ut!etr"lt!f ;!ZJ'
van Esperanto werd door de tegenstanders meer bestr
We komen nog in bijzonderheden op beide uitg
terug.
p. C

CORRESPONDENTIE.
Wegens plaatsgebrek moeten enkele bijdragen
ten tot het volgend nummèr. N. K. zal worden
digeerd in Esperanto en Nededandsch.

Dit nummer verschijnt in 1000 E~eihpl

