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EPURATIE
« ...il faut vivi comme on pense;
sin:m, tot ou tard, on fint par
penser comme on a vécu. »
P. Bourget, « Le Demon de. J lidi ».
Ach! ja, de epuratie...
Grondiger dan vele anderen kennen we
de epuratie, hare omvang en grenzen, hare
grondslagen zoowel in den wettekst als
in 't gemoed van den betichte... ook hare
toepassing.
De eigenlijke repressie eerterzijds, waarmee vnl, de Krijgsraden zich inlaten, de
zuivering anderzijds die zich, buiten de
repressie om, aan allerlei instellingen heeft
opgedrongen teneinde er de nationaalsocialistische inwerking te niet te doen.
Opvallend in haar hartstochtelijke tegen=
strijdight 1 is de reactie tegenover die
weergalooze landstragedie. Menigeen oordeelt en tracht terzake zijn zienswijze op
te leggen met een aandrang als werden
hens plots strafrechtelijke en maatschappelijke bevoegdheden toegemeten
In dit blad wordt slechts toevallig over
dit netelig probleem gerept : de repressie
ligt buiten hare taak en de epuratie, in zoo
verre noodig, zou in zijn kringen wel automatisch geschieden!
Maar ja, er worden uiteenloopende principes en practijken gehuldigd! En het kan
gebeuren dat in den schoot onzer plaatselijke vereenigingen zich problemen van
dien aard stelten. Is dan niet een poging
geboden enkele richtlijnen of algemeerte
criteria vast te leggen, waarbij begrijpelijk
noch het gevoel noch een te cerebrale
leidraad werden gevolgd?
In deze voege weze vooropgesteld dat
alleszins de ten laste gelegde feiten in concreto moeten geapprecieerd worden; t.t.z.
in het kader der bezetting, met inachtname
van de ontzettende noodtoestanden, de
sluwheid en de propaganda van den vijand
en zijn handlangers, de schadelijke voorbeelden van zekere onverantwoordelijke
gezagdragers, de zwakheid en de ongewapendheid van vele meeloopers, verkeerd
idealisme, gemis aan inzicht, mangel aan
eenige staatsburgerlijke vorming e.d.
Verder dient onderstreept dat het hoofdzakelijk een kwestie van gezond verstand
is, gezond verstand dat samen met het
v& roorlogsch kleingeld zoek blijkt! Gezond verstand zoowel bij den ingewijde,
die zich onthouden zal niet dorre teksten
te schermen, als bij den leek, die niet
beslissen mag op louter feitelijke en fragmentarische gegevens!
De epuratie, evenals de repressie in zoo
verre deze laatste met de.betrokkenen niet
definitief gedaan maakt, moeten opbouwend zijn! Hoe zal men staan tegenover
diegenen die nooit van hun vrijheid werden beroofd maar een betwistbare houding
aannaaien? En wat met diegenen die morgen den kerker zullen verlaten, na vereffening hunner rekening met de gemeenschap? Denkt men aan reclasseering of
gaat men hen in een leger van verbitterden
en wrokkigen samendrijven?
Men zal ook een redelijk onderscheid
maken. De zware schuldigen zullen onverbiddelijk geweerd, de kleinere zondaars
niet verdraagzaamheid en menschelijk
inzicht behandeld. Tenzij men volstrekt
wenscht dat, m een nabije toekomst, de
heele epuratie als een regen atoombommen over de gemeenschap neerkome.
Men verlieze ook niet uit het oog dat
bij deze kwestie de gemeenschap in globo
betrokken is; daarom zal men niet bij zijn
persoonlijke gezindheid te rade gaan. Met
redelijk onderscheid en vnl. ophou wend
zal men te werk gaan. Derwijze tenslotte
dat ons huidig oordeel nog over 20 jaar,
wanneer een zeker « recul historique » zal
bestaan, even gegrond en billijk schijne.
Dr. T. KEN.
.

FLANDRA ESPERANTO-INSTITUTO V. z. W.
Redactie en Administratie : Pieter van Humheekstraat 3, Brussel-West
Postrekening 3268.51 van F. E. 1.

Prijs per nummer : 5 fr.
Abonnementsprijs : tot einde 1945 (8 nrs.) : 36 fr.

ALS EEN MAN AAN DEN SLAG !
Eindelijk, eindelijk heeft dan toch het
gebruiken en ook wij hoeven voor niewintercursussen wordt nu de propaganda
wapengeweld uitgewoed en staan we op
mand te buigen. Eén taal voor allen gelijk,
gevoerd! Iedereen kan hierbij behulpzaam
den drempel van den vrede!
naast de moedertaal! Geen Fransch, geen
zijn.
Engelsch, geen Duitsch, geen bevoorrechHet licht ontwend, knipoogend tegen
Wij, overtuigden, willen toch in de
ting van een of andere nationaliteit. Kan Vlaamsche gewesten de idee der internaden nieuwen dageraad, trachten we de
toekomst te peilen wijl een hevige levenshet eerlijker?
tionale taal doen zegevieren. En we weten
Van. al deze waarheden zijn wij, Espedrang ons overweldigt. Het geleden leed,
bij ondervinding : het is geen ondankbare
de naweeën die ons blijven beroeren zijn
rantisten, doordrongen. Ze verspreiden is
taak! Het verleden heeft getoond dat
geen rem voor dien alleso verheerschenden•
onze heerlijke taak, onze dwingende
Vlaanderen een gunstigen teelbodem biedt
drang. Leven willen we, voller, intenser
plicht!
voor onze gedachte. Onze vroegere bloei
dan ooit! We hebben zooveel achterstand
terugwinnen en voorbijstreven is nu den
in te loopera... Leven willen we, ons uitinzet. Aan onze aanstaande winterleven als enkeling, als volk -- en ook als
cursussen en de voorbereidende propamensch in universeelen zin! Alleen dit is
ganda hiervoor moeten we dus al onze
leven! Maar hoe zouden we het kunnen
zorg, heel onze aandacht wijden. Het zal
zonder dat we het middel daartoe bezitten,
ons voorwaar niet aan leerlingen ontbrezonder een internationale taal, zonder Esken : overal melden zich belangstellenden.
peranto?
1\Ve trekken er op uit, gewapend met
Hoe rijk, hoe begunstigd zijn we niet
ons blad, niet onze brochures, met onze
in dit opzicht, wij Esperantisten! Beseffen
vlugschriften en gebruiken al de propaw.e wel onzen rijkdom? De wereld die we
gandamiddelen die ons ten dienste staan.
ons geschapen hebben, die de onze is,
We organiseeren tentoonstellingen, houden
kent geen taalgrenzen!
voordrachten, beleggen. vergaderingen; we
En die grenzen zijn niet denkbeeldig;
plaatsen onze raambiljetten, we leggen
neen, ze zijn geen fictie! Overal elders zijn
huisbezoeken af. We verspreiden onze
ze alomtegenwoordig. Heeft iedereen in
gedachte op het werk, onder vrienden en
de voorbije jaren ze niet tastbaar om zich
kennissen, in andere Vlaamsche kringen,
heen gevoeld? De soldaat te velde, schoubij V.T.B., V.K.C., in V.J.H. En als we een
der aan schouder met jonge mannen van
vlaamsch Esperantist ontmoeten die buiten
tientallen nationaliteiten; de vluchteling
de organisatie staat — en er zijn er nog
op de baan, in vreemde gewesten; de
zooveel! — dan laten we niet af alvorens
arbeider over den Rijn, op de fabriek, in
we hem voor onze vereeniging, voor ons
,het lager, met lotgenooten uit alle landen
Wij zijn in September, de « groene
blad hebben gewonnen!
van Europa; zelfs hij die nooit zijn dorp
maand», en we weten dat nit moet worden
Komaan, als één man aan den slag!
of stad verliet?
gezaaid indien we in het aanstaande voorE. C.
De taal is een hoofdelement in het leven
jaar willen oogsten. Voor de komende
van de menschen. Het gebruik ervan hebben we allen gemeen, en toch kunnen we
dit middel slechts toeparsen in het verband
van onze eigen taalgemeenschap. Eens
Y3 Xa
-ha
daarbuiten staan we volslagen hulpeloos!
Al onze zintuigen werken gewoon en toch
VERA ESPERANTISTO
E. H. •Dr. J. B. Kao, vooraanstaand Esmissen wij het contact dat we hebben als
perantist uit China, is voor vele vlaamEsperantujo bezonas verajn Esperantiswe tegenover taalgenooten staan. Op zulk
sche Esperantisten geen onbekende! Zijn
tojn same 'kiel diversaj nacioj bezonas
een moment beseffen we maar eerst ten
interessante voordrachten vocar den oorlog
verajn civitanojn.
volle de taalmoeilijkheden.
in het vlaamsche land gehouden, liggen
Vera Esperantisto distingiĝas de la
De veeltaligheid? Die is hiervoor geen
nog frisch in ons geheugen. We herinneren Duon-Esperantisto per sia amo kaj sindono
afdoende oplossing, ze is hoogstens een
ons b.v. heel goed zijn optreden te Kort- al la movado.
gebrekkig noodmiddel : hoeveel talen we
rijk voor een bomvolle zaal. Zijn interesVera Esperantisto estas konvinkita ideaook spreken (of stamelen?), we komen
sante voordracht niet lichtbeelden werd
listo.
toch nog in verlegenheid. En de echte er niet alleen door • de plaatselijke EspeLi perfekte scias la fundamenton de la
veeltalligheid zal wel altijd het voorrecht rantisten bijgewoond maar had' ook de
blijven van een heel kleine minderheid.
belangstelling van vele buitenstaanders lingvo kaj firme gin tenas kaj ne atentas
la susurojn pri la reformo.
Onze beroerde tijden drongen het pro - gewekt, zoodat de voorzitter van den
bloem meer dan ooit op den voorgrond en
Li uzas Esperanton en ĉiuj okazoj. Li
plaatselijker Esperantistenbond als vertaoveral gaan stemmen op die voor een
legas Esperantajn librojn kaj abonas Espeler moest optreden.
wereldtaal pleiten. Maar er wordt nog veel
rantajn gazetojn, oficialajn aŭ kulturajn.
Het zal onze lezers stellig aangenaam
achter het net gevischt. Het experiment
Li aliĝas al la Esperantaj organizoj kaj
wezen, wat nieuws over onzen chineemet het vereenvoudigd Engelsch (Basic)
schen samideano te vernemen, die nu als partoprenas Esperantajn ,kongresojn por
is blijkbaar faliekant uitgeloopen : in de
praktiki la lingvon kaj progresigi la aferon.
lid en afgevaardigde van het Chineesch
Engelsche bladen worden nu plots de
Li korespondas kun la samideanoj de aliaj
Hulpcomité voor oorlogsgeteisterden op
Basic-uitgaven aan sterk verminderden officieele rondreis is in Zuid-Amerika. Te
landoj per Esperanto por akiri informojn
prijs aangeboden. Nu vernemen we ook
utilajn kaj sciojn, kaj por kreskigi la tradien einde lichten we uit « American Esdat het Nedenlandsch Departement van
teron kaj amikecon. inter la samideanoj
perantist » volgende mededeelingen. TeOnderwijs zich te Londen inspant om een
diverslandaj.
vens publiceeren we een stukje van zijn
internationaal comité te stichten voor het
hand, waarin liet gaat over « de ware
Vera Esperantisto iieniam forgesas disinvoeren in alle landen van het Engelsch
Esperantist ». .
vastigi la lingvon. Li parolas pri Esperanto
of het Fransch als wereldhulptaal. Hierdum la konversacioj kun amikoj. Li disPASTRO KAO EN SUD-AMERIKO.
tegen is in Nederland hevig protest loskonigas Esperanton en la kluboj kaj asoLa eminenta éina Esperantisto, Pastro
gekomen, waarbij de Esperantisten —
cioj kies membro li estas. Li venkas artikoD-ro J. B. Kao, O.F.M., prenis aeroplanon
hoeft het gezegd? --- zich niet onbetuigd
lojn •pri Esperanto en la lokaj aŭ naciaj
je la 20-a de Novembro pasinta por flugi
laten : geen. taalhegemonie! Alleen het
gazetoj, se li povas; li disdonas Esperanal V.enezuelo kaj al 17 aliaj landoj de Suda
neutrale Esperanto brengt de gezonde
tajn flugfoli•ojn kaj 'propagandilojn inter la
Ameriko. Lia vojaĝo daŭron ok monatojn.
oplossing!
konatuloj. Ciam kaj ĉie, li diligente kaj
La éina registaro faris lin Membro de la
Dit is ons naar het hart gesproken! Wij,
diskrete semas la ideon pri la mondlingvo.
Cina Helpa Komitato por militviktimoj.
Vlamingen, weten immers bij ondervinding
Vera Esperantisto kondutas laŭ la spiriPastro Kao fariĝis Esperantisto en Ciwaarheen dit voert! Wij hebben onder
to
de la « interna ideo » de la Universala
vreemde taalhegemonie geleden als niet nujo en 1926. En 1930 li iris al Europo
Harmonio
kaj interpopola fratigo. Lia papor studi en Romo, Italujo, kaj Francujo,
één. Ons gevoel voor eigen taal werd vertriotismo
Esperantista
estas Homaranismo.
kie
li
doktorigis.
En
1938
li
venis
al
stompt en was oorzaak van geheel onze
Li
ne
celas
propran
profiton
nek disputas
Usono.
cultuurachterlijkheid. Nu nog kleeft op ons
bagateloj.
Li
volonte
oferas sian
la
pri
Li o ft e atentigis pri Esperanto en siaj
die erfzonde en dragen we ze als een tare.
tempon, monon kaj energion al la movado.
paroladoj,
intervjuoj
kun
jurnalistoj,
kaj
En het is juist dit besef dat ons tot overKaj li kredas je la fina triumfo de Espeartikoloj. Li parolas multajn lingvojn, ne
tuigde Esperantisten maakt!
ranto.
nur la ĉinan kaj la anglan, sed ankaŭ la
Hoe prachtig is niet de oplossing die
Venkita de Pastro J. B. Kao.
door Esperanto geboden wordt : geen italan, la francan, '1a hispanan, la portugaJulio 1944, New York.
lan, la latinan kaj la rusan.
vreemdeling wordt verplicht onze taal te
,
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TRADICIO.
c iu socio posedas siajn proprajn regulojn, kutimojn, morojn kaj tradiciojn al kiuj malobei ne
estas konsilinde. Ankaŭ Esperantujo posedas sian
« neskribitan leĝaron ».
La tradicio — tiu leĝo plej ideala — volas,
ke ĉiujare en septembro kulminu nia propaganda
fervoro. Dum tiu monato — laŭnonne la « verda »
— ne plu sufiĉas ke ni ĉiumatene recitu }a
« Preĝo-n sub la Verda Standardo », flirtigu
esperanto-flageton ĉe la biciklo kaj per esperanto-glumarko provizu niajn leterkovertojn. Postulas ja la tradicio, ke en septembro tiujn tradiciajn rimedojn ni anstataŭu per netradiciaj, kiuj
laŭtradicie devas superi la tradiciajn
Por eskapi el la rustiga tradicio ni do respektu
la tradicion : Vivu la « Verda Monato »
PIK.
UNiVERSEELE TAAL
INTERNATIONALE HULPTAAL.
« 'Een der grootste nooden van het oogenblik
is de behoefte aan een universeele taal »,
betoogt J. Hubert Jagger in zijn werk « English
in the Future » waarin hij de mogelijkheid
onderzoekt of het Engeisch eenmaal .de universeele taal zal worden. Hij verwerpt de gedachte
aan een internationale hulptaal en meteen Esperanto, en is: voorstander van een eenige taal (de
zijne natuurlijk) voor geheel de mens•chheid.
'Esperanto is bescheidener : het zoekt niet de
nationale talen te verdringen, maar slechts bij
ieder beschaafd mensc:h als tweede taal te fum
geeren. 'De volkeren zullen wel nooit aan hun
eigen idioom verzaken ! \Vij laten menschen als
Jagger, dergelijke hersenschim najagen, en houden ons bij de werkelijkheid.
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Onze oefeningen hebben aangetoond dat de
Esperanto-kennis niet zoo laag daalde als wel
te vreezen was en dat ook vrij saaie oefeningen
levendige belangstelling genieten. in 't algemeen
gaat men echter niet voldoende nauwkeurig te
werk, en « nauwkeurig » is geen synoniem van
« letterlijk » !
Het past o.i. eens stil te staan bij het « huiswerk », en de redactie verontschuldigt zich over
de onderbreking der rubriek « De 'Phonetiek »
waarmee in het volgend nummer zal worden
doorgegaan. T. V. G.
VERBETERING OEFENING 3.
a) De volmaakte verkooper
een advertentie plaatsen werd doorgaans vertaald door meti, aperigi, enpresigi anancon. Dat
niemand het woord anonco (= publika sciigo)
nader bepaalde, is opvallend, gazetanonco is verkieslijk.
vroeg : vele inzenders vertaalden dit woord
door demandis (= vragen om te weten, te vernemen) ; dat is een grove vergissing : hier drong
peti (= vragen om te bekomen) zich op!
artikelen : hiervoor was artikloj wel de aangewezen vertaling, te verkiezen boven artikoloj
dat ook wel varoj kan beteekenen maar nog
twee andere beteekenissen heeft (zie P. V. 3).
man : zwel eigenaardig dat de meerderheid (en
blijkbaar de meer ervaren) homo (mensa)
schreven ; viro is gewis juister.
onder water blijven : we vonden hiervoor
forresti, foresti, resti silenta, ze kunnen aanvaard
worden ; malaperis blijkt verkeerd als dum tuta
seinajno het voorafgaat (hij verdween. toch naar
op één moment, daarna was hij verdwenen. !) ;
resti sub akvo is gewaagd en af te raden ; ne
reaperis blijkt neg wel de beste vertaling.

-

VEROVERINGSRECHT OP TAALGEBIED?
In het « Tijdschrift voor Administratie » werd
in het Novembernummer van 1943 (bezettingstijd!) een lans gebroken voor het veroveringsrecht op taalgebied, m.a.w. voor het taalimperialisme. Het Esperanto wordt er een afkooksel var.
ziekelijke verbeelding genoemd, « niet in staat
de onontbeerlijke geestdrift te doen oplaaien,
nog veel minder dan het Chineesc:h of een andere
gesloten spreekwijze »!
En wij die dachten dat het 'Esperanto honderdduizenden bezielde en blijft bezielen ! En
wij die de meening waren toegedaan, dat Esperanto de synthese daarstelt der indo-europeesche
cultuurtalen, en als dusdanig zonder voorafgaande studie zoowel vocabulair als syntactisch
voor driekwart begrepen wordt door ieder ontwikkeld \Vesterling !
DE WERELDSCHEPTER
« zal toekomen — zoo gaat het in vernoemd
tijdschrift verder — uit veroveringsrecht aan
den overwinnaar. Dat het een (ierntaansche
taai zal zijn, daaraan twijfelt niemand. » Ja,
we begrijpen volkomen, en onze taal, het Nederlandsch, zou als een dialect ervan worden aangezien, goed genoeg om erin te verdwijnen...
Dat alle slag imperialisten, aanbidders van
het veroveringsrecht, aan een vredelievende
oplossing, als door Esperanto geboden wordt,
een broertje dood hebben, is vanzelfsprekend.
Met de gedachte eereer internationale taal kunnen zij zich enkel verzoenen als daarmee onder
een. of andere vorm hun eigen idioom wordt
bedoeld. \Vij, voorstanders van liet neutrale
Esperanto, zien in de algemeene toepassing ervan
de beste schots voor onze eigen taal in het
bizonder, en voor al de nationale talen in het
algemeen. Wij hopen eenmaal een samenleving
te mogen begroeten, waaruit alle veroveringsrecht en diens nasleep van gewelddaden zal zijn
gebannen, tenzij het veroveringsrecht van den
geest !
DE GOEDE OPLOSSING.
Het Esperanto wordt terecht de quintessens
der voornaamste cultuurtalen genoemd. Het is
zoo regelmatig en eenvoudig -dat het door de
leden van elke nationaliteit gemakkelijk kan
worden' aangeleerd. Het vindt reeds nu op alle
gebied zijn toepassing. Duizenden werken zijn
reeds in Esperanto verschenen, honderden kranten en tijdschriften worden in die taal uitgegeven, nagenoeg al de radiozenders gebruiken Esperanto, 't zij regelmatig, 't zij bij gelegenheid.
Het is de aangewezen tweede taal voor eenieder!
Ieder volk heeft het recht in zijn eigen taal
bestuurd te worden, maar behoeft bovendien een
internationale taal voor zijn internationale betrekkingen. De zgn. ve,eltaligheid brengt niet de
oplossing voor dit dringend probleem. De internationale taal moet dezelfde zijn voor iedereen.
Het neutrale Esperanto brengt de goede oplossing !

b) Zinnetjes met « sia ».
Sia is een bezittelijk (bijvoeglijk) vnw. (poseda pronomo) : het duidt dat iets iemands bezit
(in breeden zin) is, zooals overigens mia, lia,
ŝia, ĝia, nia, via, ilia ; b.v. mi vundis vian piedon, ik kwetste uw voet, den voet van U.
Een bezittelijk vnw. kan wederkeerend (refleksiva) zijn, t.t.z. aangeven dat iets het bezit is
van het onderwerp van den zin, b.v. mi vundis
nian piedon, ik kwetste mijn voet, den voet van
mij, onderwerp. Welnu indien mia, via via, dit
karakter kunnen hebben, indien lia, ŝia ĝia, ilia
het nooit hebben, heeft sia het altijd ! Sia is dus
wederkeerend, doch enkel wanneer de derde
persoon, of een woord dat er mee gelijk staat,
onderwerp is.
Voorbeelden :
li, la viro vundis sian piedon : hij, de man
kwetste zijn voet, den voet van hem, die kwetste.
ŝi, Ia virino vundis sian piedon : zij, de vrouw
kwetste haar voet, den voet van haar, die
kwetste.
ĝi, la besto vundis sian piedon : liet, het dier
kwetste zijn voet, den voet van het (dier), dat
kwetste.
ta viroj (kaj), Ia v:rino (kaj), La bestoj
vundis sian piedon : zij, de mannen (en), de
vrouwen (en), de dieren kwetsten hun voet,
den voet van hen die kwetsten..
Het gebeurt wel dat het onderwerp van den
zin niet onmiddelijk ontdekt wordt, ni. in zekere
ondergeschikte zinnen zooals : hij beval dis d tinaar zijn paard te zadelen. Men voelt aan dat er
een tweede zin verscholen is en vindt voor hem
geen gramaticaal onderwerp ; derhalve gaat
men over tot ontleding en spoort het onderwerp,
het logisch onderwerp, op en men bekomt : hij
beval den dienaar dat hij zijn paard zou zadelen ;
liet onderwerp van dien bijzin is hij, de dienaar.
Wil men het wederkeerend karakter van zijn
(paard) nagaan, dan make men uit of het
paard het bezit is van dit (logische) onderwerp.
In 't nederlandsch bestaat er dubbelzinnigheid,
daarom de nota : het paard hoort den dienaar
toe ! De oplossing ligt nu voor de hand : het is
wel sia, want het paard is bezit van den dienaar,
logisch onderwerp van den oorspronkelijken zin.
Dus : Ii ordonis al la servisto, ke li selu sian
ĉevalon, en, naar den tekst : li ordonis al la
servisto seli sian ĉevulun.
Samenvatting :
Sia wordt als bezittelijk (bijvoeglijk) voornaamwoord gebruikt :
1. indien liet een wederkeerig karakter draagt:
t.t.z. indien er op een bezit van het onderwerp
gewezen wordt. Derhalve komt sia nooit in
't onderwerp voor. Het bedoelde onderwerp is :
a) het grammaticale : in een hoofdzin of in
een volledige ondergeschikte zin ;
b) het logische : in een verborgen ondergeschikte zin (in dit geval dus niet het grammaticale onderwerp van den hoofdzin !)
2. indien het onderwerp de derde persoon is
of er mee gelijk staat. Derhalve : steeds sia,
zonder rekening te 'houden niet het getal noch
geslacht.
Hoe staat het nu met de zinnetjes :
1. Lia ekzercita okulo : lia, omdat het in het
onderwerp voorkomt : lian skribon, omdat sia
naar het onderwerp van den zin zou verwijzen
en een oog, hoe geoefend ook, schrijft wel niet !
2. kun siaj provokaj okuloj kaj siaj logaj
gestoj : siaj, omdat die oogen wel toekomen aan
het onderwerp van den zin : ŝi.
3. Jan kaj lia edzino kun sia filo : lia, omdat
het in het onderwerp voorkomt en naar dat
onderwerp verwijst, zooals de nota het verduidelijkte.
4. al sia servisto, seli sian ĉevalon : sia servisto, omdat er verwijzing is naar het onderwerp
li ; sian ĉevalon, .omdat er sprake is van het
bezit van het logische onderwerp (zie hierboven).
;
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VOOR DE GROENE-MAAND ACTIE :

o,n4

Y aantal í?ie t

Van de suggestieve teekening die het artikel
« Als één man aan den slag! » op de eerste
pagina van dit nummer verlucht lieten we een
mooi raambiljet vervaardigen in drie kleuren
(formaat : 22 X 33,5 cm.).
Op te hangen hij leden, kennissen en bereidwillige winkeliers en overal waar we daartoe de
gelegenheid vinden kan het door iedereen met
vrucht voor de propaganda worden gebruikt.
Onderaan is ruimte vrij gelaten voor het aanbrengen van een of andere wenk of mededeeling (b.v. : « Vraagt hier inlichtingen » of het
aankondigen van een cursus, vergadering, voor.dracht e.d.). Hoe clan ook aangewend, ons raambiljet is een prachtig propagandamiddel. Bestel
onmiddellijk een quantum, ons raambiljet prijke
overal !
1 ex., 4 fr.; I() ex., 35 fr., portokosten inbegrepen. Kleine bedragen zijn betaalbaar reet
postzegels.
F.E.I. : P. van Humbeekstraat 3, Brussel-West.

LLi
G

D
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VERTALING VAN OEFENING 4.
A) 'n Proces : In een gezelschap vroeg men
aan een schilder, hoe men. 't treffendst twee
proces voeren den kon voorstellen, waarvan eene
het proces gewonnen en de tweede het verloren
had : — « Ik zou de eerste in zijn hemd schilderen en de tweede naakt, » antwoordde de
schilder. (F. K. p. 68).
'n Verslag : In Londen moest een misdadiger
gedood worden. Vóár zijn dood werd hij ziek
en toen zond hem naar het ziekenhuis. Na ééne
week schreef de hoofdgeneesheer. der rechtbank :
« De aangehoudene N. is genezen en men mag
hem dooden, zonder nadeel voor zijn gezondheid (F. K. p. 72).
B) Kaj mi ne povis (1) juĝi ĉu estas la
maljunulo kiu konaukas la delcunujaran knabon,
afi ĉu la knabo subterras sian avon. lam Collot
estis ée li. Sed en sia maljunago Collot konservis
soldato'koron kaj li nurr kart-aŭ kubludis la tute
tagon kaj komplete (2) intimiĝis kun la-gan
soldatoj de sia « Stube ». (El « Paĉjo Musset »
de E. Claes).
Aanmerkingen :
(1) ook : kapablis, ne eblis al mi.
(2) of : plene, tute.

OEFENING 5.
Hieronder, ter omzetting in 't Nederlandsch
(A) en in 't Esperanto (B), kleine opgaven.
In ons volgend mininier, de modelvertaling mei
eventueeie varianten en aanteekeningen.
De oefeningen worden talrijk ingewacht langs
de redactie oor.
L. W. Wie zijn taak verbeterd terug verlangt,
voege een zegel bij 1
A) S:elisto ankaŭ Juĝ:sio :
,juĝisto : Kial vi forprenis nur la konrercajojn kaj lasis la monon?
Akuzito : Vi ankaŭ tion riproĉas al mi, sinjoro
Jugisto, kiel mia edzino (El « Cii vi aŭdis tion? »
de S. (renkamp-Kornfeld, p. 25).
Li ne konas lin :
— Mi gratulas ! 11i aŭdis, ke vi trovis bonan
postenon en' banko. Certe pro tin, ke vi konas
la direktoron.
— Jes. Parte pro tin, .ke nii. konas lin, kaj
parte pro tio, ke li ne konas min. (id.).
B) Op een nacht, ze voelde zich als eiken dag
gebroken, kwam ze in haar slaapkamer. Het was
een 'lentenacht ; en alvorens te bed te gaan
opende zij nog het -raam ony de frissche nachtlucht in te ademen. in de dreef achter het huis
hing een heimelijk lispelen van jonge blaadjes.
En door de kruin van een boom flonkerde gebroken de maan. Ze was doodmoe, doch ze had
den tijd, ze had geleerd niet meer haastig te
leven. L)an kwam er onverwacht een licht. 'De
schemer werd zilverblank. Ze keek omhoog. De
maan was boven de booroen gestegen. En daarrond stond de hemel zacht en ruim. En plots zag
ze zichzelf in dien hemel, hoorde de boomen in
haar ruischen. En ze ontdekte ineens dat ze haar
kinderziel teruggevonden had en al het diepeenvoudige dar daarin nog te glanzen lag; en
ze was innig diepgehrkkig. (Uit « Het Witte
Huis in de Schemering », novelle van A. Van
Hoogenberat.)
-

Tenslotte, de inzending van « Verda » :
a) La perfekta vendisto :
Firmo, kin enpre^igis anoncon, petantan vendiston, ricevis, Leteron de iu kin skribis, ke Ii
estas la plej granda vendisto en la mondo.
Ili dungis lin kaj havigis al li tri artiklojn ven
dotajn.
'Mutan semajnon la viro forestis, dum (1) ili
nenio n aŭdis pri li.
Tiam ili tinfine ricevis (la) jenan telegramon :
« Ne mi estas ia plej granda vendisto en la
mondo. La plej granda estas la viro, kiu sukcesis
vendi la tri artiklojn al vi. »
b) Frazetoj :
1. Lia sperta rigardo tuj rekonis lian skribon;
2. L.i tuj konstatis ke i;i estas frivola (2); knabino kun siaj provokaj okuloj kaj logaj gestoj;
3. Li ĉeestis la kunvenon, samkiel Johano kaj lia
edzino kun sia filo; 4. Li ordonis sian serviston (3) senprokraste seli sian ĉevalon.
Notoj
(1) Oni povas pravigi « dum » (Plena Gram.
p. 414-15) ; prefere : La viro forestis tutan
semajnon, dum kiu...; (2) frivola ne estas tiel
fidela al la nederlanda teksto kiel luderna kaj
precipe ; :.:'o,a; (3) Sian sarvisten; prefere : al
s:a servisto, ĉar fakte la infinirivo seli funkcias
Eiel rekta komp!emento kaj servisto reale estas
nerckta komplcmento.

-

La Redakcio respondas :
Pri la ekzerco de julio, la tria, kun premio :
A) l.a perfekta vendisto kaj. B) Frazetoj :
Generale : Ni notas la sukceson de la sistemo:
pli da kaj pli korektaj ensendoj. fvti gratulas
ĉiujn partoprenintojn kaj speciale « Verda » kiu
meritis la rekompencon. Ke la aliaj konsoligu,
unue ĉar le peno estis ĉiel utila, .kaj doe ĉar
ni intencas baldaŭ rekomenci...
Escepte ni supre donis pli detalan kritikon pri
la faritaj ekzercoj. Tio povus farigi. kuitmo, se
kelkaj dekoj de « Studantoj » partoprenus...
Al diversaj :
A. W. kaj 109. W. Brecden a/Z, N. S. Sint
Amandsberg-Gent, E. D. B., Assebroek-Brugge,
J. C. Antwerpen, F. V. Berchem : via teksto
estis resendita kun personaj notoj.
Verda : Kvankam via teksto ne estis tute
perfekta, ni 'konsideris gin plej konforma al la
tiksitaj kondiĉoj, nome tidela traduko kaj gramatika korekteco. Ni tie esprimas niajn sincerajn
gratulojn kaj afable petas ke vi malkovru vian
adreson al la redakcio de F. E. per ke la premio
estu sendata al vi
Solidareco, Antwerpen: ni ricevis vian leteron
kaj intertempe jam respondis viajn demandojn.
-
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* Op het 10e Braziliaansch Esperanto
congres, in. April 11. te Rio de Janeiro
gehouden, werd door den Minister van
Polen medegedeeld dat Prof. U. Bujwid,
leider der Es,perantobeweging in Polen en
gewezen studiemakker van Dr. Zamenhof,
in een concentratiekamp den dood vond.
* Het Esperanto-Huis te Arnem werd
tijdens den oorlog als sanatorium voor
militairen ingericht. Het gebouw blijkt niet
veel onder de oorlogsomstandigheden te
hebben geleden.
* Ir. Julius Glí ck, de gekende propagandist en Esperanto-paedagoog die vóiór
1933 in Duitschland aan meer dan 30.000
personen Esperanto onderwees, viel als
slachtoffer van den oorlog.
* Door den bezetter werd in 1941 in
het Internationaal ' 'Esperanto-instituut te
Den Haag voor 86.000 Gld. aan boeken,
kantoormachines en ander materieel in
beslag genomen.
* Het Esperanto-monument op Texel
is grootendeels verwoest maar zal worden
heropgebouwd-. Het Zamenhof-monument
te Bergen-op-Zoom is intact gebleven.
* De eerste Wereldjamboree na den
vrede zal in Augustus 1947 in Frankrijk
plaats vinden. Op deze groote internationale scoutsverzameling zal ook van Esperanto gebruik worden gemaakt. De padvinders hebben er alle belang bij zich in
de internationale taal te bekwamen.
* De Zwitsersche Esperantisten; waaronder Prof. E. Privat, vergaderden; te
M ontreux op liet l.emanmeer. Besloten
werd het eerstvolgend internationaal Esperanto-congres naar Zwitserland te verzoeken.
* Op 23 September congresseert te
Brussel de Belgische afdeeling van de
« Fédération Esperantiste du 'l ravail »
(franschtalige arbeiders esperantisten).
Adres voor inlichtingen : Fr. L)ebaene,
r. Lebeau 9, Brussel.
* Te Kopenhagen werd door de plaatselijke Esperaritistenv ereeniging voor een
vijftigtal krijgsgevangenen van verschillende nationaliteit een Esperanto-cursus
volgens directe methode ingericht.
* Onder de deensche Esperantisten
werd een inzameling gedaan voor de
nederlandschc geteisterden. Meer dan
1.200 kgr. waren werden verzameld.
* De Algemeene Nederlandsche Examencommissie heeft reeds haar werkzaamheden hervat. I)it jaar nog zal examen
worden afgenomen voor A- en •B-diploma
te Amsterdam en te Den Haag.
* Van de Federatie van Arbeiders Esperantisten in het gebied der nederland-
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Bela Manto (1).

BRUSSEL, 30 SEPTEMBER.
Fraai in haar grijze pennen
Staat moeder henne,
Onze vorige algemeene vergadering da(Vrouw Cop om u te dienen)
teert van 14 April 1940. Wat is er sinds
Vlak bij de broedmachine ;
Bepikt ze zeer opzichtig,
niet al gebeurd! Maar het ordewoord op
Verklaart dan hoogst gewichtig :
voornoemde vergadering gegeven — stand
« 0 foei, 'k ben desperaat !
houden, wat er ook gebeure
werd geFoei, zulk een broedend apparaat
houden en het is niet met ledige handen
Brengt wis en zeker kuikens voort
dat liet hoofdbestuur voor de a.s. algeTot spot van gansch de straat !
Inconsequentie ongehoord
meene vergadering zal verschijnen!
Daarmee te telen 't hoenderras :
De vergadering gaat door op Zondag
Hierbij komt toch natuur
30 September e.k. van 10 tot 12 en van
Te pas ! »
Maar spijts dit wijze onderscheid,
14 tot 17 u. in de nette lokalen van de
Verliet toch inderdaad
« Brussclsche Zwemvereeniging », Em.
Het apparaat
JacgmainIaan 124 (2" verdieping), nabij
Na kort een kuikentoom vol vuur :
het Noordstation.
Een goddelijke vruchtbaarheid !
De flinke kindren der machine
Dagorde :
Verdikten op een nooit geziene
.1. Inleidend woord door Voorzitter T.
Manier en piepten met geraas :
van Vindertaclen.
« Die moeder hen is me ook dwaas ! »
2. Onze activiteit in de jaren 1940-45.
0 Esperanto, wat een toorn
3. Onze huidige werking en de vooruitProduct toch van 't verstandig broeden,
zichten voor 1946.
Wanneer gij plotsling werd geboren !
4. Onze plaatselijke vereeniging en.
Kwaamt ge uit het ei, het ware goede
5. Ons aanstaande congres op Pinksteder Europeesche talen,
ren 1946.
En hij die proeve kondt gij 't halen !
Want baarde u een wondre kracht,
6. De « Esperanto-Examencommissie in
Van een cycloop de macht.
Vlaanderen ».
Uit « La dorna karesrlo »
7. Samenwerking met andere nationale
H. VERIVILTYT.EN.
organisaties.
(1)Pseudoniem
van
Boris
Mirski,
die
een
reeks
fabels in het licht gaf, uit
8. Propaganda in vlaamsche vereeniginLermontov vertaalde en in Ponen(?) rond 1918 stierf.
gen, in Pers en Radio.
9. De internationale beweging.
10. Allerlei.
Op de vergadering zullen ter inzage liggen de boeken en tijdschriften: die F.E.i.
uit het buitenland ontving. indien onze
Figuro modesta sed multDumvoje li vizitis la Espebestellingen tijdig worden uitgevoerd merita cl la pionira periodo
ranto-pioniron E. Meier en
wordt het een kleine tentoonstelling.
de Esperanto. Kiel kvarjara
Wirrchen, kaj por la unua
Ongetwijfeld zullen de vl:aamsche Espe- orfo lin edukis lia avino.
fojo en sia vivo interparolis
rantisten deze gelegenheid te baat nemen Li posedis malgrandan prekun Esperantisto nekonanta
om het persoonlijk contact met hun mede- sejon en Szekszàrd (Hunla hungaran lingvon. Tiu
strijders uit andere gewesten terug aan te
garujo) kiam Ii, 20-jara, en
vojaĝo havigis al li ankail
knoopen en het zal menigeen een hart
malagrablan
spe,•ton, kiu:
1.87_ltmurati:is
kun
Eperan_
onder den riem stekëri óp ezé ve g2é"`: to per prospekto anoncanta
profunde vundis lian sincering oude bekenden. te ontmoeten en met
baldatian aperon de lerno ran esperantistan koron,
onze nieuwe sarnidea noj kennis te maken.
libro por Hungaroj. La
sed samtempe montris al Ii
Onze aanstaande algemeene vergadering
libron li autafitnendis kaj
la urĝan neceson de la malwordt een hoogdag en het vertrekpunt
diligente trastudis. Post du
ŝovinismaj klopodoj de nia
naar een nieuwe bloeiperiode!
rnovado. La grupeto volis
tagoj li jam skribis esperantlingve al S-ro P. Nylèn,
profiti la unuhoran atenda Het Bestuur_
don en la unua limurbo sur
redaktoro dc la gazeto
« Lingvo Internacia » en
franca teritorio por manii
en la stacidoma restoracio.
Uppsala (Svedujo).
Sed tie oni obstine ignoris
Li provis esperantistigi
la germanlingvanjn mendojn de de Lendiversajn siajn amikojn, sed vane. Li restis
izolita Esperantisto , sed baldaŭ havis gyel, kiu tiutempe ne ankoraŭ parolis
Verkis : MULTATULI.
trance... ĝis oni eksciis ke li ne estas
multajn diverslandajn korespondantojn. 1.i
Tradukis : K. M.
(]cnoano, sed Hungaro !
partoprenis literaturan konkurson, kiun
POLICAN() : Sinjoro Juĝisto, jen la viro
La dek jaroj kiuj sekvis estis la plej
tiutempe organizis « L'Espérantiste » de
kiu murdis BARBERTJE.
belaj el Na vivo. De mateno gis vespero Ii
de Beaufront, kaj gajnis la trian premion.
J•UCilSTO : Tiu viro devas pendi. Kiel Tiel malkovrigis lia verkista talento. Bal- vivis en esperantista atmosfero. Kiel te:kli plenumis tiŭn?
nika gvidanto de la « Presa Societo »
daŭ aperis lia unua verko, la klasikstila
POLICANO : Li tranĉis ŝin en pecetojn
(kies eldona aktiveco estis intensa, .kvan« Libro de l'Humorajo », kiu havis du
kaj peklis ŝin.
kani ĝi kompreneble ne povas esti komeldonojn.
1UGISTO : En tio li tre malbone agis.
parata al la agado de la esperanto-fako
Fine de l' sama jaro, la kvarjara « LingLi devas pendi.
vo Internacia » anoncis sian baldairan nial- de la granda eldonejo Hachette) li kontakLOTARIO : Juisto, mi ne murdis BARaperon, pro financaj malfacilajoj. P. dc tigis nur kun Esperantistoj.
BERTJE ! Mi nutris kaj vestis .kaj flegis
Lengyel unu momenton ne heziti~, kaj,
1.a v erkista aktiveco dc de Lengyel
Sin. Estas atestantoj kiuj deklaros ke mi
interkonsente kun redaktoro Nylèn, sukestis tre fekunda. Abundaj estas liaj liteestas bona homo kaj ne murdisto.
raturaj 'kaj prilingvaj artikoloj, krome li
cesis savi la vivon de la tiama centra
JUĜISTO : Viro; vi devas pendi. Vi pliverkis traduke kaj originale, kaj estas la
organo esperantista. Je propraj riskoj li
gravigas vian krimon ' per malmodesto. Ne
komencis la presadon kaj eldonadon de aŭtoro de pluraj gramatikoj. En 1905 Ii
decas al iu kiu... estas'akuzata pri io, ke « Lingvo Internacia » kaj baldaŭ farigis
elektigis ano de la Lingva Komitato kaj
li rigardas siri bona homo.
en 1910 farigis ankaŭ Akadenriano. Ankaŭ
ties « redaktoro-eldonanto-presisto-admiLOTARIO : Sed, juĝisto, estas atestanla redaktoro de « Juna 'Esperantisto » li
nistranto » !
toj kiuj konfirmos tion. Kaj ĉar mi non
farigis (la gazeto fondita de Hodler kaj
Tasko tropeza por izolita Esperantisto.
estas akuzata pri mordo...
Privat), oficon kiun li plenumis gis 1914.
Sed P. de Lengyel stoike eltenis 'is helpo
JUCISTC) : Vi devas pendi ! Vi tranĉis
Eksplodis la unua mondmilito kaj de
venis : en jaro 1902-a D-ro P. Fruictier el
BARBERTJE en pecetojn, peklis §in, kaj
Lengyel, kun edzino kaj infanoj, kiel «malParizo sin proponis por redakti la gazeton.
komplezas vin mem... tri ĉefdeliktoj ! Kiu
Sub ties gvidado « Lingvo Internacia » amiko » pasigis kvin jarojn en malliberejo.
Helpis al li prof. Th. Cart, d-ro P. Fruicvi estas virineto ?
ĉiurilate iĝis inda organo dc 1' tutmonda
tier kaj kelkaj aliaj francaj samideanoj
VIRINETO : I\'ii estas BARBERTJE.
esperantistaro. La malgranda presejo
LOTARIO : Dankon al Dio! Juĝisto, vi
ankaŭ la noblanima H. Hodler helpis laŭ ekkonis febran aktivecon, ĉar krom la
vidas ke mi ne murdis Sin!
pove de el Svisujo.
gazeto necesis presi multajn presaĵojn laŭ
Dom la •kaptiteco de Lengyel gvidis
JUĜISTO : Hm... jes... tiel! Sed la
la mendoj kiuj venis de Esperantistoj el
E.-kurson por samsortuloj.. Dume estas
pcklado?
diversaj landoj.
konfiskita ĉiu lia havaĵo, eĉ ekzempleron
BARBERTJE : Ne, juĝisto, li ne peklis
La fakto, ke la redakcio estis en Parizo,
de propraj verkoj li ne posedis plu. Libemin. Kontraŭe, 'li multe bonfaris al mi Li
kaj la presejo en Hungarujo, tamen restis
rigita en junio 1919 oni devige transportis
grava malfacilajo. Tiutempe fondigis en
estas nobla homo!
LOTARIO : Vi aŭdas, juĝisto, Si diras la franca ĉefurbo la « Presa Esperantista la tutan familion de Lengyel al Budapest.
blalriĉo, malsano kaj precipe animaj
ke mi estas bona homo.
Societo » sub gvidado de la klera prof.
postsignoj de la militjaroj estis kaŭzo, ke
Th. Cart. Laŭ ties instigo P. de Lengyel
JUAiSTO : Hm... la tria punkto do restuj igis gia teknika direktoro. En septem- li nur modeste reprenis la esperantistan
tas. Policano, konduku tiun viron for, li
agadon. Li tarnen verkis ankoraŭ detalan
bro 1904 li rapide disvendis sian presejon
devas pendi. Li kulpas pri malmodesto.
lernolibron por Hungaroj kaj kunlaboris al
kaj kune kun edzino kaj infanoj, kaj kun
Registristo, en la premisoj citu la jurispruEsperanto-revuoj. En 1932 li mortis en
preshelpanto forlasis la patrujon.
dencon de la patriarko de Lessing.
ECO.
Budapest.
El : « MAX HAVELAAR ».
—
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lingen heropgericht. Op 6 en 7 October
e.k. zal deze organisatie in Amsterdam
congresseeren.
* Pogingen worden in het werk gesteld
om Sennacieca Asocio Tutmonda terug op
te richten. E. Lanti, de stichter van deze
internationale
Esp erantistenvereeniging,
zou írog in Meksiko vertoeven.

Por nia medito
LA ESPERANTISTA POPOLO
Cu la Esperantistaro estas popolo? -Jes., certe!
Cu la Esperantistaro estas nacio? — Ne,
certe ne!
Tiuj kiuj klopodus por doni al ĝi oficialan reprezentantaron, registaron kaj legaron, por fari el gi apartan: nacion, kun
ĝiaj estroj 'partioj kaj klientaroj, sukcesinte, mortigus Esperánton.
Se, tion dirante, mi eraras, oni montru
al mi mian eraron gentile kaj per argunrentoj.
Esperanto mem estas lingvo, kaj nur
lingvo.
Ci devas penetri ĉien, en ĉiujn rondojn,
en ĉiujn naciojn, en ĉiujn ekleziojn. C^i
,

devas esti en nia internacia kaj eĉ nacia
vivo, kiel la ruĝa fadeno, kiu kuras tra la
ŝnuregoj de la angla ŝiparo.
Kun la lingvo kaj per gi, konscie aŭ
nekonscie, penetros ĉien gia interna ideo.
Sed tiu ĉi, — se mi erara, oni ree
pardonu, — des pli facile, des pli certe
ĉien penetros, ju malpli ni parolos pri gi
kaj simple propagandos la lingvon.
C3in ni ĉien. semu kaj dissemu. Tia tasko
sufk as al nia nuna forto.
Pri la estontaj kaj gravaj fruktoj de nda
laborado ni ne dubu.
La venko de Esperanto estos pli ol nur
venko de lingvo!
(« Lingvo Internacia », Majo 1910).
Th. CART.
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Ucul, hivt en, Elcivi3
ANTWERPEN. - Het cobrdineeren•d
Esperanto-comité uit de Scheldestad deelt
mede dat het voorgenomen Esperantistenfeest van 15 December in de zaal « Van
Dijck », Korte Nieuwstraat, zal doorgaan.
Het feestcomité van Esperanto-Komitiato
Intergrupa, onder leiding van den Heer
Faes, is ijverig aan het werk gegaan en
het staat vast dat 15 December te Antwerpen luisterlijk zal worden herdacht.
De gewezen « Flandrema Grupo Esperantista » is terug bedrijvig onder het
wakkere voorzitterschap van Dr. T. van
Gindertaelen. Een cursus is aan gang voor
de leden. De lessen worden gegeven rederen Maandagavond. 'Belangstellenden kunnen zich wenden tot Mej. Keverijn, secretaresse, Heuvelstr. 187, Hemiksem.
BRUGGE. - De Esperantistenvereeniging « Paco kaj Justeco » is immer flink
bedrijvig. Op de vergaderingen wordt aan
taalstudie gedaan, liederen worden aangeleerd, boeken en tijdschriften 'besproken.
Onafgebroken worden cursussen georganiseerd.
De aanwezigheid, op de vergadering
van 6 September jl. van S-ano E. Cortvriendt uit Brussel, was een aangename
blijk van belangstelling vanwege het
hoofdbestuur. Op die vergadering werd
besloten onze zaak voornamelijk onder
jongeren te verspreiden. Een afde•elinig van
T.J.O. (Wereldbond voor jonge Esperantisten) zal worden opgericht.
Aan de uitgave van de eigen groepskrant wordt de beste zorg besteed. De
banden niet het buitenland werden nauwer
aangehaald en haast al de leden correspondeeren met vreemde Esperantisten.
De Esperantistenvereeniging uit Londen
schonk een mooi boek aan « P. kaj J. »
Het wil een blijk zijn van bewondering
voor de onverdroten activiteit der Brugsche Esperantisten tijdens de bezetting.
BRUSSEL. - 'De oud-leden van de
Vlaa msche Esperantistenvereeniging « Nia
Estas La Estonteco », alsook al de Vlaamsche Esperantisten en belangstellenden uit
de hoofdstad, worden dringend verzocht
de eerste algemeene vergadering bij te
wonen die gehouden wordt op Dinsdag 25
September e.k. om 20 u. in de lokalen van
de « 'Brusselsche Zwemvereeniging », Em.
Jacqmainlaan 124. Brengt vrienden en
belangstellenden mee!
Door Esperanto-Komitato Intergrupa
wordt een reeks wintercursussen ingericht.
Ze zullen bij middel van de dagbladpers
en door de radio worden aangekondigd.

kun premioj

GENT. - Een dansavond wordt door
Kunlaboro » aangeboden op Zondag 20
October e.k. in « Raadskelder » (onder
het Belfort). Kaarten à 10 Fr. zijn verkrijgbaar bij het bestuur : Rinskopflaan
44, Gentbruge.
De B.N.R.O. zender Gent gaf reeds twee
Esperanto - uitzendingen (telkens op maandagen, van 18.15 tot 18.30 u.) Indien voldoende belangstelling blijkt zal door den
zender tot het opnemen van een bestendige Esperanto-kroniek in haar programma worden besloten. Vlaamsche Esperantisten, toont uwe belangstelling, schrijft
onmiddellijk naar B.N.R.O., Zender Gent!
DENEMARKEN. - In zijn Juli•numnier
brengt « Dansk Esperanto-Blad » een
groet aan het buitenland waaruit we het
volgende lichten : « Al kwam de oorlog
ook ons land beroeren, toch hebben we
niet veel onder de oorlogsomstandigheden
geleden. De Esperanto-beweging werd
hier niet gehinderd. De omstandigheden
bemoeilijkten weliswaar onze activiteit,
maar we konden werken en onze nationale
Esperantiste•nvereenigin;g is er niet op achteruit gegaan. »
AUSTRALIE. - Dr C. J. Caldera
schrijft ons : « Wij hebben tijdens den
oorlog niet opgehouden voor 'Esperanto te
ijveren. Cursussen werden regelmatig
ingericht voor beginnelingen en voor gevorderden, in het Technical College staat
Esperanto nu op het leerplan. ieder jaar
leeren daar gemiddeld ltX) leerlingen de
internationale taal. Wij hopen onze werking aanzienlijk te kunnen uitbreiden eens
dat ook hier vrede zal heerschen. Inmiddels onze hartelijkste groeten uit Australië ».
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JAĤTO VETURAS EL...
« KRIMINALA ROMANO »

CAPITRO 4 -a.
La viroj momenton haltis en la pordaperturo, paralizitaj de la terura spektalo,
kiu aperis sub iliaj okuloj. Sekve, ne turnante sin, Kant ordonis :
« Higgs, tuj venigu Doktoron De Groot
kaj tiam avertu la kapitanon. Rapidu, viro.
Sed antaŭe surmetu mantelon aŭ iron tian.
Nebezone alarmi. iun alian, ĉu kompre:nite?
« Yes, sir, » balbutis Higgs, kiu ankoraŭ
ĉiam staris samlo.ke, skadavre pala, kvazaŭ
alnajlita al la planko. Li videble estis kontenta, ke li povas for.
La inspektoro enpaŝis, signis al Doktoro
Gulopez sekvi lin kaj singarde fermis la
pordon malantaŭ si. En la aero pendis
pulvofumo.
« Prudenton,» Kant lakone diris, « provizore nenion tuŝi. »
Estis la .policano kiu nun agis. Lia tuta
sinteno rivelis la eksperton •kiu laboris sur
konata tereno, kaj lia procedo atestis longan rutinon.
Li unue zorgis pri la viktimo. Maxton
kuŝis proksimume en la mezo de la ejo,
inter la tablo kaj muro, duo.ne sur flanko,
la vizaĝon sur la planko. La dekstra brako
kun fermita pugno estis etendita, la maldekstra, kvazaŭ rompita, duone sub la
korpo. Ambafi kruroj estis groteske disaj.
Kant singarde levis la kapon kaj turnis
gin.
Doktoro Gulopez klare aŭdis kiel la
inspektoro, malgraŭ sia hardiĝo en tiaj
aferoj, profunde spiris.
La vizaĝo, rugŝmirita, montris sufiĉe
grandan vundon sub la dekstra tempio,
unu okulo timige elkavigis.
« Tie ĉi kuracisto ne helpos multon, »
diris la spuristo kaj li singarde delasis la
kapon.
rektigis kaj, zorge viŝante siajn sangajn fingropintojn .per poŝ-tuko, li medite
rigardis la mortan korpon. Li ankaŭ atentigis Doktoron Gulopez pri la vundo de la
okcipito.
Maxton ankoraŭ estis en vespervesto,
sed lia kolumeto estis ĉifa kaj unuflanke
deŝirita.
Kant zorge transpaŝis la san•gomakulojn
kaj lasis sian rigardon vagi tra la ejo.
La malordo supozigis ke mallonga lukto
okazis. Kelkaj paperoj estis dissemitaj sur
la planko kaj apud la tablo seĝo estis
renversita. Angulo de la 'altpreza tapiŝo
estis faldita, kiel se iu tie stumblis.
Mallaŭta frapo sur la pordon kaj Dok-
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toro De .Groot eniris en pijamo, sur kiu
ti portis longan brunan. •negliĝon.
« Higgs diris al mi... », li komencis, sed
subite li vidis la kadavron.
« Granda Dio », li kriis, kaj sen pli
surgenuiĝis apud la mortinto.
Doktoro Gulopez, kiu ankoraŭ ĉiam
se.nmove staris, vidis kiel la maljuna kuracisto sentreme ekzamenas la kapon de
Maxton. Profesoro Doktoro De Groot, tre
konata en akademiaj rnedioj, estis ne nur
unu el la maloftaj amikoj de Maxton, sed
ankaŭ lia fidata kuracisto.
« Tuj mortigita », li kviete konstatis per
sia afabla, iom timerna voĉo, kiu fo rte
kontrastis kun lia sensento antaŭ tiu kripla kapo.
« Pafvundo, ĉu ne? » Kant demandis.
« Sendube. La kuglo penetris de malantaŭe en la kapon, probable traboris la
cerebelon kaj la cerbon kaj elflugis tra la
dekstra okulkavo. »
Kant kaŭrigis apud la kuracisto por pli
bone sekvi lian klarigon.
« Vere estis diable peza kuglo, » li konstatis kaj subite ŝajnis memori ion. Li
turnis sin al Doktoro Gulopez :
• Foje rigardu ĉu vi trovas la kuglingon.
Malfermante la pordon•, mi aŭdis ion ruligi
for. »
Sekve al Doktoro De Groot :
« Cu vi estas certa ke la du vundoj,
antaŭe kaj malantaŭ•e de la kapo, estis
kaŭzitaj de la sama pafo? »
« Certa, estas sufiĉe forta vorto, » pale
ridetis la Profesoro. » Nur .nekropsio donus
nepran certon. »
« Sed ĉu estas probable? »
« Pli ol probable. Oni ellasis la pafon de
tre malgranda distanco. La tuta postkranio
griziĝis de polvo kaj tie ĉi la hararo estas
eĉ bruligita, ĉu vi vidas? »
Juan Gulopez trovis la ingon ĉe la rando
de la tapiŝo. Li singarde levprenis ĝin
kaj volis ĝin porti al la inspektoro, kiam
la kapitano Joost enpaŝis. Li provizore
metis la ingon sur la skribotablon.
La tremanta Higgs, sekvanta la kapitanon Joost, penis aspekti iom pli kuraĝa,
sed li plene fias•kis.
« Kio, pro la ĉielo, okazis tie? »- Demande la komandanto de la jahto rigardis
al la kadavro kaj tiam al Kant kaj Profesoro De Groot.
« Mi timas, kapitano, Kant serioze parolis, ke temas pri murdo. »
« Murdo? » Estis kiel se li ne povis
,

ATENTU : Legu en la unua aŭ dua
numero la rimarkojn por la partoprenantoj
kaj ankaŭ la informojn pri La premiosistemo.
SOLVO DE LA 4-a ENIGMO.
Elekti - balbuti - klopodi - ripozi
envii - egali - avertu - balanci toleri - amputi - n•iveli - stiokazi
muli - batali - etendi - donaci alterni - kateni - pardoni - okupi
bahili -- eduki - neglekti --- imponi
difini - kompati.
La Lingva Komitato, la Akademio.
-

-

5-a ENIGMO : KRUCVORTO
Solvoj atingu la redakcion antaŭ
la 30-a de septembro.
Horizontale :

1. Titolo de originala esperanta roman•o.

11. Korpoparto(r).
12. Adverbo, esprimanta ke iu suferas
kompense de ties malbonfaro.
13. Kolektiva pronomo.
16. Disko el vitro, havanta la proprecon
regule devii la lumradiojn(r).
17. Sola en sia speco(r).
18. Fortege deziranta ion(r).
9 1. Granda aro da domoj(r).
22. De dekstre maldekstren : malplezuri
pro senintereso aŭ neokupiteco.
23. Malagrabla sento kaŭzata de minacanta danĝero.
24. Loko kie finiĝas iu difinita spaco.
25. fiemia elemento(r).
26. De dekstre maldekstren : geografia
karto (r) .
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kredi tion. « Murdo surŝipe! Per la ĉielo!
Kio... kio devas nun okazi? »
La marveterano travivis ja multon, sed
nun li iom perdis sian flegmon.
« Per la ĉielo! » la viro mallaŭte ripetis.
Sed kanor>'pafe sekvis lia demando : Kiu
faris tion? »
« Tion ni ne ankoraŭ scias, kapitano;
armilo eĉ ne estas trovebla, kiom mi
vidas. »
En mallongaj trajtoj, la inspektoro akizis
kion li sciis pri la dramo.
« Jes! » la kapitano medite frotis sian
pezan, bluan mentonon. « Kiel ni solvos
tiun kazon? »
« Oficiale tie! statas ke vi, kiel komandanta kapitano, surŝipe reprezentas Ia
leĝon, »
« H'm, jes; kompreneble. » Ree liaj rigardoj vagis al la kadavro. « Vi kompreneble ne havas ideon pri la farinto? »
« Ne, ne ankoraŭ. »
« Eble iti ŝipan? »
Estis Doktoro De Groot kiu singene
faris tiun rimarkon.
« Neeble! »
« La maristo, posttagmeze, estis tiel
sovaĝa. » Sonis senkulpige.
« Ebriaj diroj! Cetere, de tiam tiu ulo
havas la katenojn sur la piedoj! Tuj vi
povas konvinki vin pri tio, se vi volas. »
La profesoro ruĝiĝis kiel erarinta lernanto.
« Kaj la aliaj? » Estis Kant kiu faris
tiun demandon.
« Ciuj ili ankoraŭ estas en ta manĝosalono, kiam mi ĵus venis ĉi tien. »
.« Ciuj? »
« Jes, tia estas, escepte du direktilist•ojn•
sur la ponto, kaj du maŝinistojn kaj ilian
helpanton en la maŝinejo. »
« Tiuj du direktilistoj efektive estis sur
la ponto, kiam la pafo sonis. »
« Kiel' vi scias tion? »
« Doktoro Gulopez kaj m i mem vidis
ilin. La maŝinistoj kaj ilia helpanto do
restas ankoraŭ kontrolendaj. »
« Se oni bone konsideras ĉion, sinjoro
Kant, mi opinias ke estos plej bone, ke vi
prenu la pluan enketon sur vin. Vi kiel
fakulo... »
« Bone, kapitano, mi faros la eblon. »
« Dankon. Por nii tio jam estas faciligo.
Vi povas kalkuli sur mi por ĉio necesa.
M i tuj donos la necesajn instrukciojn por
eknavigi al Marseille. Kion pri la pasageroj? »
« Jes, mi proponas ke vi veku ilin kaj
petu ilin en la grandan salonon. Sed, ne,
lasu ilin kie ili estas. Mi mem preferas
ilin viziti. »
Tiam Kant turnis sin al Higgs, kiu la
tutan tempon penis ne rigardi la kadavron.
Lia vizaĝo ankoraŭ ĉiam estis kretblanka.

27. De dekstre maldekstren : prefikso,
esprimanta malestimon.
28. H•ejmbesto(r).
30. Ofte uzata en !hospitaloj.
31. Konforme al !a realo.
32. Satata havaĵo, kiu pli poste kelkfoje
kaŭzas kvereladojn.
34. Konifer.a arbo(r).
35. Knahinnomo(r).
36. Metalo (akuzativo).
37. Havigi al si(r).
38. Amfibie 'besteto(r).
39.. Esprimo, signifanta : li estas malsaga.

Vertikalle :

1. Doktrino, kiu prosperas en la nuna
tempo.(r)
2. Kliniĝanta for de la vertikala direkto.
3. Du vortoj : en alta grado ; germana
lancisto ( r).
4. Du vortoj : besteto kiu perdas la
voston dom la kreskado(r) ; enskribi
en sian kajeron.
5. De rnalsupre supren : pentrinda.
6. Amase eljeti tra la buso sangon, mukaĵon(r); malofta manĝajo dtnn la
milito. (du vortoj).
7. tiam verda arbareto, kies beroj estas
uzataj por aromigi brandon(r).
8. Du vortoj : spirita, viviga principo de
la homo(r) ; grupo.
9. Apa rt e atentigi pri io por altiri al ĝi
ŝaton, favoron.
10. Kontraŭsepsa substanco, rnalagrable
odoranta.
13. Vorteto, kiu ofte venas en la kapon
de tiuj, kiuj solvas enigmojn.
14. Moviĝi de iu loko al alia(r).
15. Firme restanta, malgraŭ ĉio, ĉe sia
propra volo.
18. Pre!pozicio.
19. Persona pronomo.
20. Agi same kiel alia persono.
28. Mola fibreca substanco, troviganta
sub la haŭto de la animaloj(r).
29. Speco de kalkulilo ankoraŭ uzata de
la hinoj(r).
32. Irepozicio.
33. Numeralo. P. H. MOOlJ, Nederlando.
,
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« Nebezone resti, Higgs, ne timu foriri
por vesti' vin. »
« Vesti min, sir? »
Kant vidis kiel tremis liaj fingroj, kiuj
nervoze frotis lian buŝon.
« Jes, jes, provizore vi ja ne kapablos
dormi. »
« Jes, sir. » La ĉambrrsto jam apertis
la pordon.
« Momenton! Bonvolu provizore resti en
via kajuto, ĉu ne, kaj se hazarde vi renkontus iun, neniun vorton pri tio kion vi
vidis aŭ aŭdis. Cu kompren•ite? Policordono! »
« Jes, sir, Bone, sir. » Li iris.
« Nun ni tuj startu, » Kant koncize
diris.
Li ja devis iom rideti, kiam liaj okuloj
falis sur Doktoron De Groot, kiu kvieta
kaj serena sidis en fotelo, kvazaŭ forgesiuta la tutan aferon.
« Ankaŭ vi ne timu retirigi, Profesoro.
Mi dankas vin pro la asisto kaj esperas
ke mi povas kalkuli sur via plua kunlaboro, se ĝi iĝus bezona. »
« Certe, certe, ĉiam je via dispono, sinjoro Kant, « la maljunulo ĝentile ridetis
malrapide rektiĝis, klinis sin antaŭ la
ĉeestantoj kaj forlasis la kajuto•n.
« Kaj tiu sinjoro?... » Kvazaŭ malfida,
Ia kapitano ,kapsignis al Doktoro Gulopez.
« Tiu povas sendube resti. Kiam okazis
la ,mordo ni estis kune supre. »
« Ha, tiel. Cu mi eble povas ankoraŭ
iel utili al v i? »
« Ne. Mi nur volus ricevi kompletan
liston de la tuta ŝipanaro. »
« Vi baldaŭ havos ĝin. »
« Dankon, kapitano. » Kiam la du viroj
estis solaj, Kant seke diris :
« Taskaĉo, Doktoro! »
La ŝakmajstro kapjesis. Gis tiam li ne
diris eĉ unu vorton. Sur lia vizaĝo ree
kuŝis 'Ia stranga esprimo kiu estis tiel• propra al li, kiam li sidis ĉe ŝaktabulo.
La inspektoro kaï rigis, ne senpene sed
singarde tordapertis la pugnon de Maxton.
Li suprizite fajfis.
Nun ankaŭ Doktoro Gulopez klin•iĝis kaj
liaj grandaj okuloj ankoraŭ pli vaste malfermiĝis.
En Ia morta mano kuŝis sufiĉe granda
blua butono al kiu ankoraŭ adheris kelkaj
ĉifonŝiraĵoj de 'hel•ruĝa ŝtofo.
Kiam Kant , dolĉe forprenis la butonon,
sur la manplato restis ruĝa enpremo.
Sango l...
(Daŭrigota).
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