
- 52 -

Grava atentigo

Bedaürinde okazis eraro
en la sinsekva nombrado de Scienca Revuo:

ekzistas dufoje la n-ro 176:
unu kiel kvara kajero de Vol. 49 (1998)

kaj alia kiel unua kajero de Vol. 50 (1999).
Por ordigi la afcron, mi senvalidigas

la kvaran kajeron de Vol. 49;
sek ve aperis

nur 3 (ne 4) kajeroj en la 1998a jarkolekto.
La senvalidigita kajero

tamen estos denove eldonata
kiel kvara kajero de la nuna jarkolekto 2000.

Bonvolu resendi* la ne plu validan kajeron
Vol. 49 (1998)(4)-176

al la JSAE-prezidanto, kaj vi anstataüe ricevos
la novan eldonon Vol. 51 (2000)(4)-183

kun pli aü malpli sama enhavo.
Kiel rekompenco por la gena afero vi

aldone ricevos donacc Esperanto-tradukon
de libro "lim' la leopardo", rakonto pri homoj kaj bestoj en
Sud-Afriko aü de jus aperinta "Parazitologia Kompendio".

* adreso: JSAEI Sachs,
Vor dem Brückentor J, DE - 37269 - Eschwcgc, Germanio

Tiu, kiu ne volas resendi la kajeron, nepre sangu
ties titolpagan (nun senvalidan) indikon

Vol.48(1998)(4)-176 en (validan) VoI.5J(2000)(4)-183
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