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EL LA 77.7TORTO DE LA URBO BRUGGE. (I-a daŭrigo)
Proksime de le nova elnpigejo nova fortikeo devis esti konstruata

per protekti la teritorion.Gin konétruir vergajne Baldwino la I l la unua
grafo.Tio klarigas la devenon de la bruĝa burgo.Defendilo estis - bsolu-
te necesa por le kres77:ado de urbo ĉar ror le enlogantoj devis ekzisti
la ebleco ein defendi kontraŭ rabistoj kaj alle:J.1:r= per tiu fortika3c
Brugge estis protekteta ankaŭ alimaniere nome per la rivero "Reye” ori-
ente,kaj per larr:aj ra„rĉoj sude kaj okcidente.Vi devas pripensi ke la
atakantej a ..eke.ne diponis pri ei_odernaj iloj.Flie,la pretejoj kaj pu-
blikaj konetrnanj.en tempo de dangero ankaŭ servis kiel defendilo.
Iraa ekzaelplo en true estas la hospitalo de la sankta Johano.Riger-
eante tin eni klare vides ke gi estis ankaa.-cmla7st.kieo duonfortikae.

Jen Brasge estis en eksterordinnre bonaj kondiej por iri al glo-
ro kej.potneo.Tia gi anka'i igis.Laŭlonge tiu trafikvojo l en la proksi-
mer) de la pli bena en- kaj elgipigejo,nitkaŭ la fortikao kaj sur la
per -itarĉoj kaj riveroj izolita.tereno venas nun homoj or7anizi sian
restadejon.Pro la arneologiaj objektoj kiuj estis trovetaj oni povas
aserti ke sur tia logo kiu en la naŭa jarcento igis Brue:ge,kaj sur la
irkaŭa terene jan lotis homoj depost la romana epoko.Sed kiam estis

sufiĉaro por ke oni DOVU parel pri organizit koRunumo ai urbo ? Tien
ni ne scies.La plej frua indiko,kiel mi jem diris,datumas el la fino
de la naŭa jarcent6 kaj gi diras ke Brugge estas jam urbo kun certe.
7raveco.Tre malmultaj estas la indikoj por la sekventaj du jercentoj.

Sed ili tarnen montras la kreskrdon kej la Drosperon.Brugge igas,unue
perteeepa,baldaŭ ĉefa rectadejo de la grafo de FIandrujo.Je la fino de
la dekunua jarcento potenca grupo de brugej ekleziuloj ludas grevan
rolon en le eklezia kaj la politika vivo.La preposto de la pregejo kaj
de la kanonikaro de Sankts Donaciano igas la kanceliero de Flandrujo.
En la konenco de la dekdua jarcento regas la malbonfama preposto Eer-
thulf sub kies sekreta gvidado formiĝas la ribelado kontreŭ la grafo
Nerlo 1 Bona kiu finfine estis mortignta la duan de Marto 1127 en la
pregejo de St.Donaciano.Pri tiuj faktoj ni estas tute bone informitaj.
Terure epoko ĝi estis por le Bruganoj kiuj timis vengon de la frnnca
rego aŭ de alla nobelulo.Por pli efike defendi sin ili nirkaŭigis la
nordan parton de la urbo per palisaro el ligno.Ne estas certe ĉe ne
ekzistis antaŭe jam unu pnlisaro.La aspekto de Brugge ĉirkaŭ tiu tem-
po estas tiu de igenta,formiganta urbo.Kelkaj ĉefaj stratoj plenaj je
domoj kaj per gtonoj kovritej.Alinj stratoj kun domoj je distanco unu
de Ia alia kaj kies plank° ne estis plenko sed tero.Tie kaj tie,ŝtona
domo.La aliaj domoj estas lignaj.Ankaŭ kelkaj fortikitaj domoj kun
fosalo ĉirkaŭe.Sekve de la nortigo de grafo Kano la Bona,eksiolodas
milito inter la nultaj pretendentoj inter kiuj la ĉefaj estas Willem
de Normandio,la kandidato de la frenca rego kaj Dirk de Elzaco la kan-
didato de la Flandroj.Brugge intertrektas kun nliaj urboj (Gent kaj
Aalst) kaj kun vilegoj de la regiono.Dirk igas grafo pest le betel°
apud Aalst (1128).Ni voles nun inencii la plej gravejn faktojn Dor la
historio de Brugge.Fre tio ni nun transpasas al la dektria jarcento.
Ni memoru ke intertempe le regiono de la nunaj polderoj igas pli kaj

logebla kaj ke sekve aperas pli kaj pli da vilagoj.Preeipe la no-
nanoj de le abatejo de le "Dunoj" endigigas multajn terenojn.Depost
nultaj jaroj jam nperir figistohavenoj okcidonte de Brugge i.a. Oos-
tende, ,,kestende l Middelkerke kaj Mariakerke.Cio tio kunlebores al la
pligrevi"m de Bruge.La I3-a jerceto estes la ora jarcento por Drug-

apogeo estas is jaroj Ĉirkaŭ 1.300.Kun la alveno de Philips
lilust sur la frenca trono komencigns .e.randskale la centrigo de le po-
tenno.

Antaŭ li la divsrsaj grcePoj estis Dreskaŭ komplete sendependaj de
1 , fr -nce rego.Nun le francaj regoj volas resubm.etigi ilin.Filips Aŭ-
7ust vizitas Brugge kaj volee,.te orarnizi gin kiel remprro en 1- mano
de la franca centra petenco,li ĉirkeigas tin per muro (I2I3).Sed tiel
maltnombre alfluas 1 logantoj kaj la freadaj komercistoj ke dum tem-
pospacs de trikverona jarcento lnaurbo denove igis pli granda el In
periferio de la muroj kaj ke necesos nova enmurigo.Je la duono de la
‹larcento estas en Brugge in organizo de la beoinoj.Je la fino de dok-
tra kaj je In komenco de la dekkvera jnrcentb ekaDeras  multaj monan-
6,1Qo de 19 patroj Dominikanoj,kigustnnoj kaj aliaj; multaj maleanulej-
oj iaj hospitaloj ekz. de St.Juliano l de St.naria Magdalena kaj aliaj.

(daŭrigota) F.ROOSE.
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Dr. L.L.Z A M EN H 0 F - Bialystock 1859 - Tarschau 1917
Op 15 December 2859 werd vader Markus Zamenhof, leeraar in moderne ta-

len te Bialystock,en zyn vrouw Rozelie,geb. Sofer,een eersten zoon gebo-
ren: Lodewijk Lazarus Zamenhof,later auteur van Esperanto.

"Van de voeder het hartvan den vader het verstand en van de omgeving
de indruk" r:erd van hemgetuigd.Want,dc grootste ziel,hct zuiverste genie
dankt zyn vorm aan de hem omringende wereld.Zoo ook Zamenhof,di3 in het
ongelukkige Littauen het licht zag,en hierdoor als vruchtbaar zaad in
uitgelezen voedingsbodem terechtkwam.

TTMaers, tiryl in het Westen de volkeren door natuurlyke grenzen 6eschei_-
den,of op z; n minst de mogelykheid bestaat ze et:hnisch te situeeren,leof_
den daar alle volkeren gemengd dooreen.Misverstand en onbeerip,ar ween
en krenking„vervolging en haat heerschten in zyn geboortestad tusschen
haar inwoners .net tegen_strydig levensdoel,clkaar vyandig gezinde geloofs-
overtuigingen en verschillende talen.

1aer grenseryzigingen of volksverhuizingen on ogelyk toe te passen zyn,
blyft*ers endhoadi.n het eeniga redr..riddel.Deze verstandhouding helpen
bewerkster! ^ ^.ea,ĉ ,^rst en vooral door een t-.alkundig bind idael,was de
overmoedige je x ddroon van den idealistisch aangelegder. Zamenhof .IIier
paarde zich echter genie aan ide alisme,en uit deze jeugddroom werd later
een gewcldi taalmonument geboren: ESPERANTO!

Onpervlak1kie;e critici beweerden weleens,dit de gedachte aan een inter-
nationale taal slechts. in het brein van een slecht vad€rlander,van een
anti-na.tionelist tct ontwikkeling kon komen.Hoe verkeerd beoordeelden ze
Zamenhof 1 Het voerg - arde toont reeds duidelyk,dat het juist liefde tot
zyn ongelu2•kige land enooten,liefde tot zyn rampspoedi” vederland was,
die hem tot zyn geweldige levenstaak bracht.In leven keerde hy zich reeds
tegen dergelyiee verdachtmakers: • "Gy zwarte zaaiers van cnvrede,spreekŭ
maar van h.t voor al wat niet van uzelf is; spreekt van egoisme,maar
gebruikt nimmer het woord "liefde"

, 
want in uw _rond wordt het heilige  w

woord bezoedel' !",en diep gegriefd riep hy zyn vaderland tot getuige:
"Gv st .at nu voor myn oogen,nyn dierbaar Litwa,myn cngel.r_kkig vaderland,
dat ik nooit vergeten kan,hoev'el ik u als krimp verliet.U,d ie ik v^aak in
myn droomera zie,u,dio Geen ander deel der. _aarde ooit kan vervangen in
eren maart, zeg my: mie heeft u méér en beter en oprechter liet: ik ideeel
. rperantist,die droomde van verbroedering tusschen Al uw be ,voners,of ge-
ne lieden,die verlengen dat gy hein. alleen zult toebehooren en dat men al
vwe andere zonen als mzirecolumex vreemden of als slaven zal beschouwen" (I)

Neen,Zamenhof was geen slecht vr.derl:ender:"Het Esperanto,dat liefde
predikten de vederlandsliefde,det eveneens liefde predikt,kunnen nimmer
elkaars vy'anden zyn!"(I) Hy was een principieel,geen opportunistisch na-
tionalist; wat hy voor zyn vaderland bctrechtte,gunde I17 ook andere na-
ties.

' men_hof's werk is een geweldig stuk internationale opvoeding.Met
epen oog voor de werkelykheid besefte hy ten volledt het zangebo„eb
egotisme ieder mensch er toe noopt in de eerste pleats te voelen vcor
'wat vereenigt in eigen kring",en bygevolg een universeele geest- cf le-
vens aouding slechts gele idelyk tot ontwikkeling kon kome n. Ste ed s  1 F t .'
du vaderlandsliefde meegelden,maer alleen in opbeurende zin. opgev't a t
dienst aan eigen natie. Het pronken met eigen 'superioriteit -

,dat t(erting
e provocatie in 't leven roept en by gele;̂ ,enheid tot oorlog ]eii-t,aan--
ze hy terecht als een rampspoedigen uitwas, in stryd :iet een welbegrepen
neeioneliteitsgevoel.wapengeweld veraf schuwde h.r als der grofsten veren
om geschillen te beslcchten,in stryd met het moreel gewei ofner be-
sche e.fde menschhcid.

Liefde voor het gezin,licfde voor het vederlend.,liefdc voor de mensch
he id yraren voor hem onafscheidbare begrippen: "Hot é é.1 bloeit uit het an-
der op.Alle zyn in eigen sfeer even belangryk; maar het letcre  - stedi.u:a
om.'rat het vroegere en houdt het in.Het vroegere stadium,det nog ni.ct 1x1 

het volgende toe isk,be crypt het latere niet altyd goed., en strĈkb dc'.n
a r.gwanend,a.lhoewel te goeder trouween beschermende end over zyn eigen
i_deaal.Omgekeerd vergeet het latere stadium in zyn yver soes zyn af korst"r

Ook met zyn geniale schepping: bet Esperen_to i s treefde hy naar het
ove rlerua: en der taalgrenzen, en beoogde hy rl iet in 't minst aan de be-
staande talen afbreuk te doen.

Deze aanhalingen getuigen van de scherpe werkelykhe idszin die Zamen-
hof .aan zyn hooge betrachtingen pe arde .EĜns komt de tyd,dat zyn verheven

1



beginselen gretig zullen worden aanvamrd als mogelijke redding uit men-
chen vaardige toestand..

(r)"Tragiek en triomf van Zamenhof" Dr. E. Privat.
Belinfante-Ahn by W.P. van Stochum w Zoon N.V., Den Haag 1934,
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Kribtalfntoj de niaj Gemembroj:- Het boek van de geschiedenis (2e verv.)

Hoe zijn wij er toch toegekomen zoo veil te vergen van de geestekyke
overheid, zoo weinig onrecht te dulden van haar en te begrypen? Niet
door een logische redeneering van ons verstand.Wel door een zielkundige
gessteltenis van tt gedacht dat menschen die een zoo hoogstaande zedely-
ke leer prediken, dië zich tot volgelingen genaakt hebben van een zede-
lyk hoogstaande persoonlykheid als Jezus-Christus, ook wier uiterlyke
verschijning(O.A. in de kleedy) reeds waardigheid laat doorstralen en

. ontzag inboezemt, dat zulke menschen zich zouden leunen tot een lage
daad,dat zij zouden bekwaam zyn van met vrije wil besluiten tot het stel
len van een zondige daad.Dat is echter 'n logische redeneering. 't Is 't
gevoel dat ons dat geeft:het gevoel dat niisleidt.Nuchter bekeken met
niet omneveld verstand,komen we tot de volgende bevinding.Die of die pre»
laat,priester,gezant Gods is daarom niettemin mensch.Toen hij priester
gewyd werd,werd hy niet van zyn mensch-zijn ontheven.Hy draagt dus nog
dat vleesch dat here pri_kkolt,die heerschzucht en die hoogmoedwaarovor hy
bestendig moet waken.Hy staat nog bloot aan bekoringen allerhande.Zyn zy
nooit in slechte en gevaarlyke gelegenheden?
Op die wyze bedriegt men zich ook in vele personen.Wanneer we 't streng
wetensciiappelyk betoog van 'n professor hooren, hoe hy zonder vooringe-
nomenheid al het voor en het tegen onderzoekt,alles napluist om toch tot
de waarheid te komen in een of ander probleem van de wetenschap,dan is
men geneigd te gelooven dat men voor de verpersoonlykte objectiviteit
staat.Men gaat gelooven dat hy wel in alles zoo zal zyn.En dan komt men
mogelijks voor 't feit dat hy bvb.in  de politiek op de meest subjectieve
wyze en met de ergste vooringenomenheid te werk gaat.Dat verwondert ons
en ontgoocheld ons.Nochtans zou dat niet moeten.Bedenk toch eens dat de
oplossing van dit wetenschappelyk probleem hem misschien onverschillig
laat terwyl hy in de politiek belangen te verdedigen heeft,of dikwils al-
leen maar...ja een voorkeur of sympathie waaraan hy mordicus houdt.

	  --oOo--

Aan onze leden: - Het eerst nummer van den tweeden jaarjang.

Reeds een vol jaar zyn we met dit werk bezig.Reeds 'n vol jear zitten
we reglmatig,en dat is; zeer dikwijl..g,gehogen over ons tydschrift,na te
zien of vorm en inhoud goed zijn, na te denken wat we U de volgende maal
kunnen geven.En nu beginnen we 'n tweede jaar met dit werk. Onvermoeid,
Nel integendeel.God gave dat we nog tientallen den jaren over dit schrift
gebogen mogen zitten.

Na dit eerste jaar vol noesten arbeid, ik mag het eiei zeggen,past 'n
woord van dank aan sommigen uit de groep.Eerst aan de reeeee .esecr©taris
Roger Iserentant,die benevens een zeer groot aandeel van 't mati,riaal
werk ook een niet onaanzienlyk deel van den inhoud verzorgt en de e feit.c--
ly?^ met Alfons Nerro de zaak in gang heeft gezet.

Grégoire Lacrtens die in zyn weinige veyc uurtjes als hy 's Zaterdeee
van Brussel weerkeert, eveneens een deel materiaal werk plus nog de ver-
snrciding verzorgt.Etienne De Beets die,zooals altyd en overal,totaal be-
reidwillig in de bres sprong,met materiaal werk en bijdragen,toen hulp
noedig was.

Lr is ook 'n zeer spytige kant aan de zaak verbonden.Niettcgenstaandc
de meeste lezers met belangstelling naar hot schrift uitzagen kwam or
om zoo te zeggen geen reactie van hen uit.Verschillende oproepen en per-
soonlyke aanmaningen bleven onbeantwoord.Ir ,oeten we hier ook namen neomen`

Waarom dan toch voort al dit werk? Om veel.

Ten eerste om een gedachte te verspreiden. Welke'is die gedachte?
De gedachte van een gezond inteenationali.sme. Voelmeer dan dat de men-
schen van verschillende streken met mekaur regelmatig in betrekking ko-
men, integenstelling met de gegeotenheid van de vroegereTMiddeJ.e©'remu
staan we zoo dat de heel° wereld voor iedereen opeh.staat.
Een reuzen moeilykheid is het taalverschil.
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het teelverschil.Vlat op zijn beurt een heeleboel veelal niet vermoede na-
righeden bijbrengt.Het gevoel van vreemdheid,terughoudendheid,mind.er- of
meerderwe rc!.igheid,srr_.ntrouwen,misprijzen,onbegrip.Vooral is dit het gevel
wanneer veel leden van verschillende taalgroepen té dicht niest mekai.r
leven.Een onover.brugbr:rc kloof is dnt tot gezonde,geregelde verhoudingen.

Die brug werpt het Esperanto.Het is een bcvri.jding.Omdat nu die andere
neiging in den mensch,namelijk de goede neiging om ieder het zijne te ge-
ven,kan uitkomen.En de vordering vdn een dergelijke status brengt or_be--
twijfelb par met zich mede de disposities om tot den gezonde inter-natio-
nale toestond te komen wearuit .elle ongerechtigheid verdreven is . eze ge--
zonde inter-nr.tion.le toestend is: dat ieder volk, onvcr. schourd en onver-
mengd,inin volstrekte onefh:.:nkelijkheid van gelijk welk :°-nder volk zijn
eigen stept (t.t.z. zijn eigen huisgezin) kan uitbouwen.TJerier,d=git el die
staten zooveel mogelijk akkoorden kunnen sluiten met de andere volkwee ten
Reeds jaren trachten we overal die evidentie in te lasmeren.: Esper:..nto ;_le

- tweede tal ne de moedertaal,als wereldhulpt ^ al, is de ecrste,a.lhoewel niet
vcori amste vereischte om tot een echte en hechte wereldvrede te komen.
tot die vrede die is: rust .in de orde.Of we toe deer zull•°n kater_ w;ten
we niet,mogen We zelfs betwijfelcn.Het loont reeds de moeite wanneer we,
enkelingen tot dat inzicht brengen en dat die enkelingen eek d: ernc:•ar,t.
t , z . els moreel hoogsteande personen, g»an leven.

Ton tweede voor de groep:
Een bindmiddel te moer moet het zijn tusschen ^l de leden erv: n.Een

bindmiddel moet heit blijven vooral voor degenen die door onstendighedcri
tijdelijk belet zijn de werkzaamheden in de groep mede te ~,.ken.Een bind-
middel zal het blijven moest het zoo ver komen dot we,Ĉveneens door de
omstandigheden gedwongcn,gedurende enkele weken niet meer kunnen bijeen-
komen. Tet rroet helpen de geest goed te houden in de_ groep en hoog te n.ou-
den.Die geest ven kamex adschep en vriendscb p voor het leven tusschen
'enkeer goed willende leden.

En hier wil ik wijzen op iets wanrop ik els voorzitter fier ben en gc -
lukkig.Als gij U een oogenblik bezint zult gij U bewust werden van het
gev: Ár dot een mixte-greep op leevert.Hoeveel grepen,n.ok idealistische,
tl.Avr- els n ixte-groep,die sereene en zuivere geest bewaren ? Bijna geen.
Het is dne,rom,door de ervaring ;eleerd,det veel jeugdleiders zixh onveor-
waardelijk en zonder eenige uitzondering tegen het samenzijn ven jongens
en meisjes keeren.En nochtans kan het niet ontkend worden de t er ook een.
zeer groot gevaar schuilt in het feit dat jongens en meisjes zoo leng en
zoo ver van elk '. ar gehouden worden.Ze moeten absoluut mek.: ar loeren ken-
nen en ze moeten ebsoluut loeren natuurlijk ongedwongen en toch natuurlijk
-zuiver met mekaar eng :nn.Ik meen te mogen bevestigen dat dit in groete
trekken verwezenlijkt werd in onze groep .Dit zal natuurlijk des te meer
het geval zijn naerrrrte het quantum idealistisch gezinde leden toeneemt.
Daarom werd er en zal er steeds goed op gelet worden wie in onze groep
komt.D.an alleen kan onze groep worden wat ze zijn moet: in het licht ven
het ideaal dat ons bezielt, en vsn do idee die wij verspreiden,een kring
van levensvrienden.

Het is een goed initiatief geweest van sommigen onzer leden,deze idee
dat onze groep moet zijn een kring ean elk ddror goed doende en goed willen-
de levensvrienden in praktijk om to zetten tot in de kleine regelingen
van het bntspenningsleven toe.Inderdn.ad  heeft iedereen zijn liefhebberij-
en en het is logisch en in de lijn Iran onze streving dat hij of zij &'.ar-
voor gelijkgezinden uit de groep zocht .We hopen dan ook dot scheak- en
andere secties weder zullen opbloeien of ontste..an; met wedstrijden enz.
en d.e publicatie van heel dit leventje in ons org: anL

Als men dat alles nu goed oveschouwt den mogen we toch besluiten dat
heel de werking in onze greep een interessant geval en experiment is met
zeer veel mogelijkheden.En vooral dat zij een ethiek moet verspreiden die,
al mogen we nu nog zoover e.fst' n van de verwezentlijking er vn,tooh d.e
eenige is die redding kan brengen uit den chaos en recht en orde en na-
tuurlijk-goede toestanden kan in 't leven roepen.

Det het gevolgelijk de moeite wa-rd is er zijn krachten dan te besteden..
Daarvoor roep ik U ellen op!

Uw V..crzittcr.

+ §+§+ §+§+§+r +§+§+b
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:ITEnAT'JRA ATvGTJ O: - a/ Prozo: (daŭrigo de la tr_ dukado de la verkebe

de F. Timmermans "Juffrouw Symrorosa,Begijntje")
.....La pasklilioj denove venis je terepo; ĉe la "Kalvario" i.l.i staras en

L siaj fortaj koloroj .Cio atendas signon.ajnas kvaza"i oni nur bezonas blo-vi en korno por ke la laktoblanka Majo aperu de malantaŭ la turnantaj xx
'muelejoj.

Jen ĉio-ĉi devas gaji;i la korojn de 1'homojn.Sed Simforosa estas,ek-
:de la tago ke :?artinus prilaboris la ĝardenon,tute ŝanĝita interne.Sia
koro estas vundita.

Martinus kun sia rozkolora vizagn,ruĝa trikotvesto kaj blua antaŭtuko
postklaras ŝin en ŝia ima;o.Kaj ĉio alia krom li perdis sonoron kaj kclo-
ron. Si pensas,pensas nLr pri i artinus.Lia staturo ŝvebas tra. ŝiaj preĝoj:
kiam ŝi venas en tia ĝardeno ŝi tie ankoraŭ vidas lin fosi,manĝi pantran-
ĉojn kaj tondi vinberujon.Dormante ŝi vidas lian neesnrimeblan rigardon
kiam ŝi. vernis bieron je la dua fojo.

Si ne povas rezisti.Komence ŝi timis ĝin; ĝi deranĝis ŝian animvivon,
ŝian kuneston kun Dio,Nia kara Sinjorino kaj la belaj anĝeloj kaj sank-••
tuloj.Si preĝas pro ĝi,hejme kej en la preĝejo.Si pensis ke estis =gran-
de. malbono sed dum ŝi demandis ke tiuj pensoj pri Martinus malaperu,si
deziris ke ili restu en ± si.

Kaj nu,post monato kaj duono,la pensado tiel firm.iĝis ke ŝi ne plu
luktas kontraŭ ĝi kaj kun kontentiĝo rezignacias.Kaj dum la sonoriloj re-
sonas kaj sonas ŝi preĝas kun la manoj krucigitaj sur ŝia brusto: "Ho
Disinjoro de l'ĉielregno,kor_duku min-tra rektaj vojetoj kaj montru al mi
viajn vojojn".Sed tiun vojeton si ne plu kapablas vidi sen nartinus kaj
interne ŝi deziras ion kien ŝi ne ankoraŭ kuraĝas konfesi al si riem.
Si vidas en sin imago kamentubeton el kiu suprenlevigas rekta strio de
fumo en la krepusko,kaj virino staras sur la sojlo atendante sian bonan
edzon kiu kun ratilo revenas de l'laboro.

Simforosr ridetas al la suno kiu de inter rapidaj blankaj nuboj gli-
tas sur la beginejo.

(trad. anaro de la E'-grupo "Paco kaj Justeco")

+Cref-a+&+&+&++&+gc+

b/ Poezio: Okaze de monato Decembro,la naskiĝ-
atcnato de L.L. Zamenhof,ni opinias ke devas aperigi en Ia pcezianguleto
pcemon je rememoro al la genia aŭtoro de la lingvo Esper?nto.Ankaŭ kiam
^.i mortis antaŭ 25 jaroj regis kruela milito.Hodiaŭ monata bedaŭrinde
denove mcrdrnilito sufokas la E'-idealon.

--- - 	AL LP_ 1eAJSTRO 	- ---
Kiel sur kampo bataia jam plena je sango kaj vundoj
Frapas kugleto la koron de iu soldato,de l'rangc.
Brave antaŭen kurinta en forta ,decida atako,
Tiel en mezo de l'brusto la vundo de grava doloro
Frc.pis,o- ve,nian ...ajstron,de paca ar me' pioniron.
t::crti sur la batalkampoj li vidis la samideanojn,
Eble per ĉiam kun ili defali la verdan standardon.
' ermo jn ne donis surtere la semoj de 1' Bona Parolo:
Meze de-maro de sango ĉu povas la floroj naskigi ?
Tiel la sorto kruela: lin frapis,nek estis la venko
L. rekompenco de lia june.co por ĝi fordonita
La ĉelar_ko brilanta post la uragano terura.
Sed malesperi veni rn ni lernis de lia ekzemple,

pli favoraj epokoj revenos por nia afero.
:T^a,ho,li_a spirito revidi surmonde la pacon

• al riu popolo certigu por ĉiam la rajton:
di rekom.enccs labori kuraĝe por la ideala.
• lia tomba ni larmojn ne verŝu,nek vane plendadu,
1 7=1'u ni ion pli dolĉan al li,al la .majstro amata,
Faru ni ĉiuj promeson: La sorto terure nin batos,
Tamen tre alte ni ĉiam la verdan standardon ter.ades.
Majstre,ho iajstrc,ne mortos jam nia bravega anaro.

(verkie B..

Yi_a ankaŭ pensas al ia vortoj de nia prezidanto sur la ta i.a' kaj kva-
ra paĝoj de nia revu. je 1a. rememertago de la rck t-1 alerte de nia• Laj--
stro Zamenhnf .Por li neniu tasko estis tro peza ce temis pri Esperanto.
t ka_,x niaj gegrupanoj devus esti pli viglaj por nia id.e alo . _Por pravigi

Vertojn de nia prezidanto kaj instigi ankaŭ iomete la tro pasivaj
ge.merrk ro j ni 8 i-oube aperigas belan poemon .Geamikc j se nur io :ete vi
sekvus la ekzemplo de La priskr. i.bita Esperantisto la estraro de via
Fr ,lpG j c tre ege ĝojus kaj fierigus pri vi.

• -1,
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, LA NEKONATA SOLDATO.
Li estis membro de l'universala,
Anka -a l senbe.de l'fakasoci';
Krome leganto de l'oficie.la
Kaj de aliaj gazetoj dek--tri.

Librojn aĉetis li tre diligente,
Vaibfoliojn disdonis laii pov'
nam mallaate,senbrue,silente;

v.. Kaj ja ne vana nontrigis la pro'

Tie li kugas - modesta la tombo
Kiel kurvenas al lia agad'
Li ja laboris sen ia aplombo
En milradaro sin rentis nur rad'.

Altajn postenojn li ne ambiciis,
Sed ĉiam pretis,se estis bezon':
Kiam nán io nebone funkciis,
Tuj li sin metis je plena dispon

Stelon li ĉiam elmontris fiere,
Frontis denandojn per scia
Idokojn askultis indulge,tolere,
Venkis per sia. trankvile. ridet'.

Tamen ne kredu lin homo havrital
Etis nur lia enspezocifer'
Sed li sin sentis plej multe feilt:a
Sin oferante por granda l'afer'.

Tiel li azis.eferis kaj varbis:
La nekonata kaj simpla soldat'
Linn rikelton aliaj surgarbis,
Dun lin kaperis la Granda Pirnt'.

Clan regule li pagis kctizon,
Grupajn kunvenojn vizitis sen mank'
Et ekstervice grupkasan la ftizon
Heipis kuraci sen celo je dank'.

Tiel li viviskaj tiel li mortis.
Nun li jam kugas en eta terspac'.
Eĉ la ge.zetoj pri li ne raportis .....
Sed tuteglel ti dormu en pact.

oGune DE LA SEPICZA Ir.Pe)20 - Al serĉemulanguleto:
Jen ni denove estas•Jam tro longtempe por kelkaj gzemembroj ni forres-

tis l ĉu ne? Sed por kantentgi la malpacienculoj (kaj ankae). okaze de
Iriste,ask- kaj 1:ovjarferioj kaj de l'apero de nin speciala numero) ni pu-
blikigc.s hodiaû silabeni=on tre malfacilan kaj grandan.Ni esperas ricevi
multajn ensendajojn ĉar ia solvado de tiuspecaj enigmoj estas ne nur a- .
reLabla eed.ankal). tre instrus.Do karaj gelegontoj kurage al la laboro kaj
r.-.11te da s ,

.ikceso.Vi ne uur bona pasigos longojn vintrovesperojn sed - pro
bnneco%de la estraro de nia grupo - samtempe havos la okazon akiri vale-
wan premiou.Krom tio la obtenotaj puentoj an1ai valoros por la ĉiumonatrj
kenkurroj.
La s a lvo oni sendu antwi 31 Januaro 1943 al la sekretario de la grupo.
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EI la supraj 225 silaboj formu 75 trisilabajn vortojn de la jena sig-
nifo; I.haremgardisto 2.frandalo 3.briligi 4.birdkriado 5.nedefinita 6.
birdo 7.prezmalpliigo 8.parto de jaro 9.konciza IO.verkisto II.birdo 12.
malnova monero I3.rita vesto I4.hatgvelajo I5.fanatikulo i6.florparto
17.insekto 18.speco de vertebro I9.artitektura stilo 20.pagtistpoemeto 21.
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2l.trinkilo 2.2.sporti.^to 23.antikv
/

a vesto 24.hebrea patro 25.aiceli 26.
debutanto 27.murrauri 28.trablovŝirmilo 29.vagulo 30.haŭtrn lsano 3I.gla.-
tigi 32.speco de vinero 33.juve:lŝtono 34.elpeli 35.necivilizita 36.eta
peltbesto 37.speco de tabloludo 38.akcento 39.mussimilanta besteto 40.
havi 4l.sprono de koko 42.manĝebld radiko 43.ĉarniro 44.komerco 45.volu-
menmezuro 46.honora signo 47.impona 48.elte taksi 49.purigi 50.haŭtelkres-
ka ĵo 52.korpparto 53.artefarita fajrano 54.rusa longmezurilo 53.iio de
teksisto 56.speco de vento 57.pa.rasita kreskaĵo 58.palporgano de insekto
59.maldika metelpl: to GO,speco de lacerto 6I.speco de vento 62.: uzik.a
to'ao 63.zizifo G4.kzvaler.i^ soldato 65.pliropidigi SG.ornama o 67.juvel-
ŝtono 68.enigmo 69.riverfiŝo 70.rivernimfo 7l.ekleziulrira kunveno 72.
serpentosimila fiŝo r/3.timegmo 74.deklami 75.sukcese  e^Titi.
I`.B.! se vi trovas la ekzaktaj vortoj tiam la komencaj literoj de la 75

vortoj formos gravan admonon al la Esperantistaro.
+&+&+ &+ &+&+&+ &+ &+&+&+

B/ Studadeng al et o :
Ci-sube la plibonigon de la tasko el la novembra numero (do komparu foje
Ia ekzakta teksto ĉi-sube kun la erara teksto de la antaŭa studadanguleto)
PRO  T LI NFESTIS AKtJR^T1^: K omercisto,kiu estis preciza je &io,donis iun
'a. oiz mendon aI lign ni ó.Sciante,ke le viro estis tre malzorgeria kaj
ofte promesis sed ne faris,li diris al li -"Kiam la leborano estos finita"
- "Proksiman ĵaŭdon" respondis la lignnĵisto - "se mi estas vivanta,vi ha-
vos r in. Jaàdon venis kaj pasis sen le promesita laboro .Vespere la komer-
cisto venis al la ĵurnalodicejo kaj demandis meti inter la mortanoncoj la
nemen de la liga^ ĵisto.Tiu,kiam prenante la ĵurnalon p roksin n t.. gon es-
tis tre surprizita trovi sian nomon inter la mortrnoncoj kaj iris demandi
eksplik do al la presisto.Li estis írigita al la komercisto,kiu esprimis
lian surprizon Der:"Sed,vi promesis firme mian leboragon se vi vivis an-
`oraŭ kaj dar vi ne venis, mi pensis ke vi estis morta.

:et wederkeerig werkwoord: - Het hier voor liggende werd reeds een mal
5eEa ïdéla ir_ de curs s en in de :ver{.vergadering.; och benevens dat veel
Lezers nooit een cursus meem• -.a_kten of maar half voltooiden of lang reeds
z uit"zijn,kan het ook zijn nut hebben dat de ouderen eens geschreven en
Irlaer geformuleerd medekrijgcn.Dearom is het hier op zijn pleats.

Er zijn in het Nederinnd.sch werkwoorden die echt wederkeerig zijn om-
lat van het onderwerp een handeling uitg- t die op het onderwerp weerkeert
Die werkwoorden worden ^alle weergegeven met "zich".Vb.: zich wasschen,zich
31^.an, ik onderwerp mij, gij verdedigt t?,enz.Zooals gij ziet zijn dat al-
Le overgankelijke werkwoorden t.t.z. werkwoorden die een handeling uit-
irukken die overgaat ven het onderwerp (= de handeling stellende) op het
room;Terp (= de handeling ondergaande) ende wederkeerigheid wordt ^lleen
r' .r uitgedrukt door"zich". "Zich" het wederkeerig persoonlijk voorn ^.em-
7oord.Deze werkwoorden vcrtale men letterlijk in het Esperanto.Vb.: lavi
Sin, frapi sin, mi subnetas min, vi defendas vin ktp.

Er zijn in. het Nederlandsch ook werkwoorden die alleen renar n - ar den
rom wederkeerig zijn omdat zij ook "zich" hebben doch die geen ei ganli j-
.e wederkeerige werkwoorden zij omdat geen handeling van het onderwerp
:,itrat dat op het onderwerp terugkeert.Bvb.: zich vervelen, zich verheu-
sea, zich schamen enz. Het ware onlogisch hier in deze gevallen "zich" te
,rertalen. Immers zich vervelen, verheugen, scha .en, enz . is niets a.nd . rs
rerveling,vreugde,schaarite hebben of gevoelen.Ge vertaalt dus gewoon:
:nui,toji,honto enz.

Mar er is nog een derde kategorie werkwoorden,nml.deze met "worden'
;ooal s bleek worden, rijk worden, vrekkig worden, dip: een verandering ven
-oerstand aanduiden of die een proces aanduiden dat zich innerlijk in den
:ensch afspeelt, die dus wijzen op een meestal innerlijke wederkeerigheid.
Ii e is 't ook weer eenvoudig.Men voegt na het werkwoord het achtervoegsel

ritiĝi , paliĝi , averiĝi •
En eindelijk is er een vierde kategorie werkwoorden met sommige over-

irtkelitke werkwoorden die ook nog een endere beteekenis kunnen hebben.
::nmErs er is een verschil tusschen:"Ik begin mijn werk" en "Het werk be-
int".`lusschen:"Wij zullen de vergadering eindigen met het gebed" en "de
vergadering eindigt".Tweemaal worden "beginnen" en "eindigen" gebruikt
toch telkens met een andere beteekenis.
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In het eerste voorbeeld zljn 'binnen» en "eindigerY overgankelijk als
uitgaande van een onderwet'p en rechtstreeks s .urtnde op een voorJorp:"Ili
komencas mian laboron - "Ni finas la .Kunvenon per 1.1 prOo".In "net tweede_
geval is er weer spraak van een innerlijke wederkeerIciletd.11et werk be-
gint (zich in 3an6 te zetten); de vergadering eind.igt (houdt op te zijn)
te bestaan,cindigt zijn bestaan); Deze •gevallen worde .,:. nu weer weergegcv
ven 2ot behulp van itb.: "Ia laboro komencias" "lf, kunveno finirJ).as".
Als oefening - vert.lal:

Schaam U dat ge zoo laat thuis komt. - Ik verveel me nooit alleen
doch het geelschap verveelt ma altijd (t.t,z. doet ne verveeling hebben
of gevoelen). - Zoo eindigden wij het kongres heelemaal anders dan het
begonnen was, - Wi.j bog:onnen het immers met zeer veel hoop op goed ver-
maak en soliede arbeid en het eindi3de daarentegen als een crooto teleur-
stell.ing.
r,B.g deze maal is de oefening toch niet te lang?! 'anneer maa; Ik ook eens
andere inzendingen verachten dan altijd de 2 of 3 zelfde?
Alle inzendingen te sturen aan den voorzitter: F.Roose,G.Gezellelaan 15

.1-3-3,81.8 ,48+5.4-
ALLE) ! HIEF  PRO7GANDA 1 - Samidanoj !

Het is reeds den twLeden wintr.;r dik wij noten doorn;kon nEi het ver-
?-3chijnen van het L.rst nua:Ik..rtj van onze ".Ldedi:clingen".ier zijn wc
nu re(Jds met het c:i:rstc: nunmertjc van den tweeden jJ.argang.

Natuurlijk v..)rinngt U ..rik ,:_ l. inlichtins(;n van' -het bd'ieer betr,J:fende
he, t verloopen jaar ! 7,iehir dan enkcie statistischc gcgevuns:

E.:,t tijdschrift wrd gansch hut jaar door z:-, s gesamideanoj verdeeld
(n.cr bepJald sedert het 5c1(; nunmer).GL.woonlijk werd het Rctal van 52
gE,plaatáte'numme.:rs bereikt je verschilicnd teksten buslogcn reltig
4 tot G bladzijden pre-patria formaat.D(. uitgavn vc•r paiertencils,
duplicteurdrukkön l enz. rarcn voor de zes ._erst randnummers hcogcr,
voer do andere laKer,dan de inkomsten,zoodanig dat de, i'inan:Jieele balans
stabiel is.De vooruitzichte,n voor den tocko1enden jaargrig zijn goed.vie
hebben papicrvcorraad dic het v .,;rbruil-z kan dekken.

OLTI de vlotheid van d( plaatsing der "ededeelingn' te verEroDten m
te verbeteren h ,_bben wij hut volrendc veer te stellen: Hert is aan 1 -, -.....
raden dat cliL lid van cnze groep cri abennemLnt ,Dp ons tijdschrift zou nemc
ncmrn voor mns ,zh het 12op,Lnd jaar I943.De prijs hiervan is mini .i.luz slechts :
15,, Bij het anbiedn van dit nur werd "J 1..:.ds 3evré-id hieraan --
te voldoe2n.Zoo J dit nog n ..1..t g»ck ,.an h,eft stel J dan onmidd()lijk in re-
gel.Het is voor U en ons ein Rroct gerlak en U is ni.t nic<:r onderhevig
1,-rn mogclijke prijsscho-TIclinen. --

vi.j danken b bij x vonrbaat. Voor do rr,pagandadienst,
(MaL;rtenk: GrégoIre) -
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KTEL ONI ,7xIN ESTRI:J.,5 EI: Wi.-E1ANÏ0 ? 	 -

- Anti okuln n.. stara,doloren ne faras (:at niet wect,dat niet dert)
- Home pafas,Dio trafas 	 .i
- Homo prÖjr.ktas,Din (iirektas 	 ) (T).: me:nsch wikt, God bes;.:hikt) 	 -
- Homo pr3ponas,Die dispcnas 	 ) 	

_

- Kion oni volAs I tion nni pews e,r:: -,r t.rm wil is, is .,.en weg)
- Klepodi pri &is favoro estas nalsaa lat.cre (Men kr. ,.n hot ni.7:t ieder 	 --

naar dcn zin maken) 	 . 	 . 	 .
- I'J( r:kzistas fumo sen brul() (Geen rock zond•r vuur; Men nobt gen

bent of er ip en viek:je •-jan)
gtrantias trankvilon ne scias (Bergen baart zeren) 	 --

- fiu nenion valoras plcj muite nin gleras (Hollu vaten klinkk-n 't ilarde-t) 2
- r::.r. , igi la dentcán (Op dL tandEn knrsn) 	 --

korncjn dum all,- prc,nas lakten ) (oor ipor fr ic -.Cc:steno 	 ) \i: ,7:In nd d e kp.stanj on uit
}it vu 1--).:1 ,.n.)

- :.-,..sl. la finojn en la. akw) (Pe krk in 't niddc:n l: - n)
- TA. (r	?-::..fro c.stas decidita ''	 • 
- 7, ,J r,to e-stas farita 	 ' 	 . kogel i- dor dp kerk)
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-:-. .;i 1-,ute senparenr.a (Kind ryech kraai hebben) 	 --

- :k 5v4t' al guto aligas,maro fnri ee.as (V(1 klint:jes nrken een groot)
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