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UNIVERSALA ESPERANTO- ASOCIO
INTERNACIA ESPERANTO -LIGO
Sinjoroj Prezidantoj,
Mi estas Esperantisto juna kaj ne tre
malnova. Verŝajne tial vi juĝos mian
« epistolon » aŭdaca, eble eĉ malrespekta.
Vi pardonu min, ĉar mi provas esti idealisto, t. e. plene fidi Esperanton, kaj samtempe esti realisto, t. e. etektivigi tiun
idealon per ĉiuj rimedoj. Vi tamen taksu
min, ĉar vi estas afablaj, kaj ĉar mi ne
estas unika : mi reprezentas la mil — kaj
milkapan ekzempleron, kiu proklamas sian
firman volon kontribui al la verda venko,
respondigi vin pri via gvidado, eble danki
vin, eble kondamni vin.
Jes, sinjoroj, mi ne estas humila : mi
konscias mian grandiozan celon kaj ĝian
nepran gravecon. Mi kuraĝas diri mian
penson kaj ne timas skribi kion mi vidas,
kion ankaŭ vi devas konstati.
La mondo lacas de la milito : kvinjara
kaj murda skurĝado instruis ĝin; nun, ĝi
maturiĝis kaj akceptas la sangan, dolore
naskitan frukton, la pacon, la komprenon
intergentan. Cetere, la minimuma kosto
milita nun atinga:> jam 30.000.000 milionojn da belgaj frankoj kaj la mondo, t. e.
la mil — kaj milkapa ekzemplero kaj ĉiuj
aliaj rifuzas plu pagi...
Esperanto estas instrurnento de kompreno, de paco; mi scias ke ĝi ne eliminos
Ia militon sed ĝi kreas favoran klimaton
inter la popoloj, inter la ŝajne malaj naciaj konceptoj, ĝi montras ke ankaŭ la
najbaro estas homo, ke la naciaj trajtoj
ne kaŝas malamikan intencon, kiam la artifika izolo viŝiĝis.
Kaj vi, sinjoroj Prezidantoj, estas la
gvidantoj de la neŭtralaj, t. e. de la nepolitikaj Esperanto movadoj. Kaj mi sciiĝis
pri vi : depost la liberiĝo de mia landeto,
mi legis « Esperanto lnternacia », kiu parolas nome de « Internacia EsperantoLigo »; en januaro 1946 aperis la unua
postmilita numero de « Esperanto » la organo de « Universala Esperanto-Asocio »!
Nu, sinjoroj, jen du tutmondaj, du nepolitikaj, du Esperantistaj monataj revuoj:
ambaŭ havas la saman celon, ambaŭ havas la saman bazon, ambaŭ prezentas
samajn idealon kaj ilon; sed, la sidejoj,
la estraranoj, la servoj, la gazetoj, la oficistoj, la metodo, la organiza sistemo diferencas. Ho! ili ja ne kontraŭbatalas unu la
alian... ili nur ne kunlaboras. Kial, sinjoroj,
kial?
Mi certe aŭdis malnovajn •Esperantistojn flustri strangajn aferojn. Sed mi ne
deziras kredi ilin, mi ne konsideras ilin
veraj : la estonteco vokas nin kaj la bieraŭon • mi esploras nur por ĉerpi el ĝi
sperton, utilajn lecionojn, fortikajn tradiciojn!
Ho! kiel mi ĝojis legante la numeron de
« Esperanto » kie frazo tekstis : « Tiu ĉi
paraleleco (de UEA kaj [EL) ne plu respondas al la nuna stato. UEA deklaras sin
preta, ekzameni seriozan proponon pri novaranĝo de la internacia organizo kaj siaflanke konsideras la proponon faritan de
UEA en Varsovio 1937 kiel taŭgan bazon. »
Do, sinjoroj Prezidantoj, ankaŭ vi sentis
la fuŝan situacion malgraŭ la multegaj
flankaferoj kiuj postulas viajn atenton kaj
tempon. Kia domaĝo ke tiu aranĝo kaj
unuiĝo ne okazis malantaŭ la kulisoj por
ke, enirante novan epokon, jam dekomence konkordo estu fajrinta sur via blazono!
Sinjoroj Prezidantoj, jen la klara pro-
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blemo : vi konas ankaŭ la klaran solvon!
Cio, eĉ la tute simpla sago indikas : «Unueco estas Forto », kaj ni bezonas ĝin, kiel
panon, enirante novan epokon. Vi, gvidantoj de la movado estu simbolo, vi estu
ekzemplo!
Mi esprimis mian mesaĝon, sinjoroj. Mi
eĉ ne atendas vortojn de vi, nur ununuran agon, kaj mi atendas ĝin, nome de
Esperanto, kiun gardas mi, mil- kaj mil
kapa ekzemplero...
Mi ne dubas pri via respondo, sinjoroj
Prezidantoj : ankaŭ vi estas Esperantistoj,
la plej indaj batalantoj por Esperanto,
kiuj kreos unu Esperantujon, « unu grandan rondon familian ».
Flanke de I'vojo, kiun viaj disigitaj taĉmentoj nun iras, staras ne nur unuopaj
sarnideanoj, sed ankaŭ Esperanto asocioj
pretaj kun entuziasmo enviciĝi en vian
reunuigitan armeon!
Altestime via,
D.ro T. KEN.
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Kopio de la « Memoriga
Folio » kun la Esperantopoŝtmarkoj stampitaj je
la dato de la fermo de
la « Deka Brazila Kongreso de Esperanto » kaj
kun stampaĵoj faritaj de
speciala stampilo kun la
bildo de Dr Zamenhof
aŭ
poŝtkarto kun pórtreto de
la Majstro, afrankita per
la Esperanto-poŝtmarkoj
kaj provizita de la supre
citita stampaĵo
estas
ricevebla por 7 internaciaj
respondkuponoj ĉe
BRAZILA LIGO
ESPERANTISTA
Praca da Republica 54,
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ESPERANTO" EN TAALRIJKDOM
De internationale taal is geroepen --zij het als hulp- of tweede taal -- het
uitdrukkingsmiddel te worden van alle
volkeren. Als zoodanig moet ze in zich de
mogelijkheid bergen van alle bestaande
talen het rijkste idioom te worden. Bezit
Esperanto, dat op den titel van internationale taal aanspraak maakt, deze eigenschap?
Vooreerst, wat is taalrijkdom? Het aantal woorden dat in een bepaalde taal
voorhanden is? Het Engelsch met zijn
400.0011 woorden is stellig rijker te noemen dan de taal dex Boschjesmannen die
het met een « schat » van slechts 400
woorden doet. In « Le Petit Larousse »
vinden we 60.00(.) woorden. « Le l.ittré »
biedt er ons meer dan een miljoen. Het
groot Russisch Woordenboek, waarmee
in 1892 werd aangevangen en nu denkelijk zijn voltooiing nabij is, zal er over de
vier miljoen bevatten. Vanzelfsprekend
zijn daarin niet enkel stamwoorden opgenomen, maar ook alle voorhanden zijnde
afgeleide en samengestelde woorden en
woordencombinaties, om van de woorden
in dialect niet te gewagen.
Toch zou het zinloos zijn in een groot
woordenboek alle mogelijke woorden combinaties op te nemen. Denken we
even aan de getallen waarvan het aantal
oneindig is, en waarvoor 14 grondwoorden volstaan om er een miljard te noemen.
Benevens de grondgetallen zal het woor-

denboek zich tot de woorden tien, honderd, duizend, enz. beperken en al de getallen onvernoemd laten die daartusschen
liggen. Hoe vanzelfsprekend ook, toch
hebben « woordenverzamelaars » — in
zeke mate althans -- zich niet dergelijke
naiviteiten ingelaten.
Hoeveel woorden bezit ons Nederlandsch? 200.000? Maar hoe groot zou dit
aantal niet worden, moesten alle mogelijke afgeleide en samengestelde woorden
worden meegerekend?
Al behoort, volgens de nu gebruikelijke
indeeling, het Nederlandsch, evenals al de
overige Indo-gerniaansche talen, tot de
flectie-groep, toch bezit het in ruime mate
(vergeleken hij het Fransch b. v.) die
eigenschappen die het hoofdkenmerk vormen van de groep der agglutineerende
talen. Het gemak waarmee we in onze
taal samengestelde woorden maken is opvallend.
Taalrijkdom wordt bekomen, hetzij
door het ontleenen uit andere talen (zoo
doen vnl. het Engelsch en de neo-Latijnsche talen), hetzij door het putten uit
eigen bezit. Alleen het laatste beteekent
effectieven rijkdom. Door hun structuur
zijn de ,agglutineerende talen hierbij van
zelfsprekend bevoordeeligd.
Niet het naakte aantal woorden is dus
de maatstaf voor het bepalen van den
rijkdom eener taal ,maar wel het gemak
waarmee ze eigen bestanddeelen kan aan-
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DE LAATSTE DAGEN VAN HET DERDE RIJK
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Miaj Humanecaj intertraktoj en Germanujo
printempe 1945 kaj iliaj politikaj sekvoj
door Graaf FOLKE BERNADOTTE

Een historisch document, uit het Zweedsch in het Esperanto
vertaald door Stellan Engholrn
De geheele oplaag werd op enkele weken uitverkocht
Een beperkt aantal exemplaar is nog voorhanden bij F. E. I.
MOOI GEILLUSTREERD : fr. 68.—

wenden voor nieuwe woordconstructie.
Op dit gebied haalt het zuiver agglutineerend Esperanto het van al de andere
bestaande talen. Zamenhof zond zijn
idioom de wereld in met slechts 2771
stamwoorden waaruit zich de ca. 50.000
nu meest gebruikelijke woorden ontwikkelden van den Esperanto woordenschat.
In zijn « .Ekzercaro » (Oefeningen),
verschenen in 1905, gaf de auteur van
Esperanto op bladz. 85 als voorbeeld een
(niet volledige!) lijst van 52 afgeleide
(geen samengestelde!) woorden van het
stamwoord san (gezond). Men beproeve
iets dergelijks in eenige andere taal!
Het verbazend gemak en de ,vruchtbaarheid van de woordvorming in het
Esperanto verschaft deze taal een ongeevenaard, subtiel uitdrukkingsvermogen.
Deze geniale woordvorming is een der
glanspunten van Zamenhof's schepping.
We hadden het hooger over de « arme »
taal der Boschjesmannen, in tegenstelling tot het « rijke » Engelsch. Welnu,
toch bezit eerstgenoemde woorden waarvoor men vruchteloos een equivalent in
het idioom van Shakespeare zou zoeken.
Hoe dit komt? Eenvoudig omdat andere
levensvoorwaarden ook andere behoeften,
begrippen, en bijgevolg woorden, in 'het
leven roepen. Relativiteit!
De Somali's zijn in hun taal ongewoon
rijk aan woorden wat betreft hun kostbaarste bezit : de kameel; slechts een paar
ervan vinden een equivalent in het
« rijke » Fransch of Engelsch. Begrijpelijk : het schip der woestijn is bij hen
niet, of weinig in gebruik. Maar het soepele Esperanto raakt hier niet in verlegenheid en vertaalt alle Somali-woorden
dienaangaande met een bewonderenswaardige preciesheid, tot virkamelido en
fruktigokamelo toe. Men beproeve dergelijke woorden, zonder omslachtige omschrijving, in een Europeesche taal over
te zetten!
Esperanto is wezenlijk het volwaardig
instrument dat geheel aan zijn doel beantwoordt, t.t.z. de tweede taal te zijn
voor eenieder! Eco.
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ONISABRO DEGUCI,
la posteulo de Susano « Dio de ('Tondro »,
kiu pro hereda rajto pretendas la japanan
imperiestrecon kaj estas la ĉefo de ('Sintoisma sekto « Oomoto » kun du milionoj
da adoptoj kaj centoj da temploj, post 15
jaroj da karcero antaŭnelonge liberiĝis je
ordono de sia rivalo Hiro -Vito, posteulo
de Amaterasu « Diino de ('Suno »...
Tio ne estas orienta fabelo, sed aktualaĵo kiu tuŝas nin, Esperantistojn; ĉar
Deguĉi estas esperantisto, eĉ esperanto verkisto! Kune kun cent ĉefdisĉiploj li Ier nis la internacian lingvon en 1923 kaj komencis propagandi Esperanton en grandioza maniero : multmiloj da Oomoto-anoj
lernis nian lingvon, centmiloj ĝin simpatiis
pro daŭra propagando en dekoj da multlegataj periodaĵoj de la sekto.
Kiam fondiĝis « Universala Hornana
Asocia », Esperanto estis ĝia oficiala lingvo, kaj en la Oomoto- centro, en Kanreoka, aperis regule tri ampleksaj periodaĵoj
kaj multaj verkoj en Esperanto! Tie, en
ia Esperanto -fako de la moderna Oomotopresejo konstante laboris pli ol dudek laboristoj... dis la japana polico arestis Deguĉi kaj per dinarmto eksplodigis la ĉefajn Oornoto-ternplojn...
Nun Majstro Deguĉi estas denove libera, reakiris siajn valorajn poseda ĵojn kaj vastain bienojn. Ni esperas ke,
malgraŭ siaj 74 jaroj, li restis sufiĉe
« verda » por repreni sian por-esperantan
agadon! PIK.
EEN MOOI GEBAAR.
De esperantisten in Zwitserland verzamelen « geestelijk voedsel » om dit aan
hun geteisterde geestverwanten inBelgië,
Duitschland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Tsjecho-Slowakije en
Yougo-Slavië te schenken. Daar in deze
landen tal van Esperanto-bibliotheken
deels zwaar geleden hebben, deels volledig zijn vernietigd, worden in Zwitserland
op groote schaal inzamelingen gehouden
van Esperanto-boeken en - bladen.
Esperanto-instellingen en -organisaties
waarvan het boekenbezit ingevolge oorIogsfeiten teloorging kunnen zich tot het
secretariaat wenden : Esperanto, Zeughausgasse 28, Bern.
DE « UNIE
DER VEREENIGDE NATIES ».
Door de Zuid-Amerikaansche republiek
Ecuador werd bij de « Unie der Vereenigde Naties » een voorstel ingediend opdat
het systeem der hoofdtelefoons dat te
Neurenberg in gebruik is ook hij de zittingen van de nieuwe internationale instelling zou worden aangewend.
Door technici werd uitgerekend dat de
toepassing van dergelijk systeem, voor de
vergaderingen van de U.V.N., een jaarlijksche uitgave zou vergen van 5 miljoen
dollar (215 miljoen frank) en er twee jaar
zouden noodig zijn om de technische uitrusting te verzorgen en de noodige tolken
te vinden... Het voorstel van Ecuador
werd dan ook verworpen.
EEN BETER MIDDEL,
en het eenige dat' eens voor al de taal-.
zwarigheden uit de wereld zou helpen,
is het Esperanto : de tweede taal voor
ieder!
We kunnen nu reeds mededeelen dat
een grootscheepsche kampanje wordt gepland om de « Unie der Vereenigde Naties » op de dringende noodzakelijkheid
van het gebruik eener algemeene en neutrale hulptaal te wijzen. Aan deze kampanje zullen zonder onderscheid al de
Esperantistenvereenigingen van geheel de
wereld deelnemen. Te rechter tijd dealen
we hieromtrent de practische aanduidingen mede, want er zal op de individueele
medewerking van . ieder Esperantist en
sympathisant worden beroep gedaan!
ESPERANTO IS EEN
DRINGENDE BEHOEFTE
voor de naoorlogsche wereld die ongewoon rijk zal zijn aan internationale besprekingen. Geen nationale taal kan hier
een internationalen rol vervullen zonder
naijver te wekken. Daartegenover staat,
dat geen enkel volk Esperanto als eigen
bezit kan beschouwen. Het zou groote en
kleine mogendheden op taalgebied op
gelijken voet stellen. Het biedt voorwaar
de democratische oplossing van het probleem der internationale taal.
EEN TWEETALIGE WERELD
waarin ieder Esperanto als tweede taal
machtig is... Utopie? Neen, een mogelijkheid.!
Aan ieder kind, in elk beschaafd land
ter wereld, wordt tegenwoordig op zijn
minst de elementaire kennis bijgebracht
van een of andere vreemde taal. Het
staat niettemin later ontelbare malen doofstom tegenover medemenschen, die, even
als hij, onderwijs genoten.
De moderne « veeltaligheid » blijkt een
lapmiddel te wezen. En nochtans ligt de
oplossing voor 't grijpen : het neutrale,
het gemakkelijke, liet deugdelijke Esperanto!
De moderne mensch klinkt voorwaar
zichzelf in taalboeien en houdt ervan den
sleutel op zak!

« PACEMAJ POPOLOJ »
Tiuj vortoj estis ofte eldirataj de regis toj dum la lastaj jaroj. Ekzemple, la ŝtatsekretario usona, Hull, eldiris iljn sepfoje
ĉe la konferenco de « Dumbarton () aks »
dum dudekminuta parolado; kaj la prezidanto Roosevelt, kvarfoje en sia parolado
de la 21-a de oktobro 1944.
Kiuj estas la pacemaj popoloj? Kompreneble, ĉiuj pretendas esti pacemaj. Neniu popolo surtera konsentus enviciri sub
militstandardojn. Tial ĉiu moderna milito
estas « sindefenda ».
Tamen, konvenan konsideri la demandon ne laŭaserte aŭ laŭsentimente, sed
laŭfakte. Ni do rigardu super la registroj,
por vidi, kiuj nacioj militis dum la lastaj
jarcentoj.
Profesoro Quincy Wright, el la Universitato de Cikago, kun pluraj el siaj kolegoj, lastatempe finverkis duvoluman libron : « Study of \Var » (Primilita Studo),
kiu koncernas la periodon entenata inter
la jaroj 1480-1941. Jen estas parto el la
listo de profesoro Wright en kiu ni vidas
ke dum tiu periodo :
Britujo partoprenis 78 militojn; Francujo, 71; Hispanujo, 64; Rusujo, 61 ; Aŭstrujo, 52; Turkujo, 43; Svedujo, 26; Italujo, 25; Nederlando, 23; 'Germanujo, 23;
Danujo, 20; Cinujo, 11 ; Japanujo, 9.
Profesoro Wright atribuas al Usono 13
militojn en 150 jaroj, sed la registro de la
Militfako rnorrtras ke 110 militoj okazis
nur kontraŭ la Indianoj.
El la 278 militoj enlistigitaj de profesoro
Wright, 178, aŭ du trionoj, okazis precipe
en Eŭropo.
Tia estas la registro. Inter la militantoj
nacioj, dum la pasintaj 461 jaroj, Britujo
kaj Francujo staras ĉe la supro de la listo,
dum Ciermanujo kaj Japanujo staras ĉe la
maisupro....
El « Renovigo » (Meksikio), N' de novembro 1945.
,
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NIEUWSDROPPELS
* Na vijf jaar onderbreking is terug verschenen « Belga Esperantisto », het orgaan van den Koninklijken Belgischen Esperantistenbond. (Redactie : de Bruynlaan, 44, \Vilrijk-Antwerpen). Bij den aanvang van haar 26e jaargang ~schen
we aan ons zusterorgaan alle heil!
* De Voorzitter van den Braziliaanschen Esperantistenbond nie.ldt ons dat
L)r. Paul Leitaco 'da Cunha, rector der Universiteit van Brazilië die 'de plechtige openingsrede hield op het nationaal Espe:rantiste•nco•ngres dat in April 11. in Rio etc
Janeiro werd gehouden, tot minister van
nationa'le opvoeding werd benoemd.
* Te Parijse werd door Esperantisten een
solidariteitskas opgericht voor steunar aan
de Oostenrijksche Esperantisten die in
nood verkeeren. Deze hu'l,pverleen;ng zal
tot de Duitsche Esperantisten worden uitgebreid zoohaasrt die mogelijkheid daartoe
zal bestaan. In dank wordt door « inter nacia Solidareco », 9, rue de l'Avre, Paris
15, iede.e gift in geld of in natura (kl.oedi,ngstukken, eetwaren e. d.) aanvaard.
Adreslijsten van: Duitsche, Oostenrijksche,
Ita!iaansche en Tsjechische Esperantisten
in krijgsgevangenschap worden door I. S.
aangelegd.

LA STUDANTO
DE PHONETIEK (V1I)

Uitspraak der medeklinkers.
Indien men het Nederlandsche en het
Esperanto-al'phabet vergelijkt, stelt men
vast dat in 't laatstgenoemde volgende
klanken voorkomen die men in het eerste
niet aantreft, nl. c, ĉ, g, ĝ,
Onder voorbehoud van een zekeren invloed — overigens reeds aangestipt en
volledig natuurlijk — welke in de uitspraak de opeenvolgende medeklinkers op
elkander uitoefenen, 'levert de uitspraak
voor Vlamingen geen bizondere moeilijkheid op, zooals uit de volgende schets
blijkt :
b zooals in 't Nederlandsch.
c zooals ts van metsen, fiets, kaatsen.
d zooals in 't Nederlandsch.
t zooals in 't Nederlandsch.
g zooals g van 't Fransch in gant of ongeveer de zachte k van zakdoek.
ĝ zooals dzj of g van 't Engelsch in
gentleman.
h zooals in 't Nederlandsch doch steeds
aangeblazen of met een aspiratie.
h zooals ch in lachen, kachel.
j zooals in 't Nederlandsch h. v. ja.
ĵ zooals zj of j van 't Fransch in jour.
k zooals in 't Nederlandsch.
1 zooals in 't Nederlandsch.
m zooals in t' Nederlandsch.
n zooals in 't Nederlandsch.
p zooals in 't Nederlandsch.
r zooals in 't Nederlandsch.
s zooals in 't Nederlandsch.
zooals sj in meisje, sjees of ch van
't Frans ch in cher.
t zooals in 't Nederlandsch.
✓ zooals v in leven; de vijftalige « Fundam•ento » geeft die uitspraak aan als
die van de Fransche v, de Engelsche v
van very en, buiten 'het Russisch en
't Poolsch waarover we moeilijk kunnen oordeelen, de Duitsche w die nagenoeg als onze v wordt uitgebracht. Er
bestaat derhalve, naaronze bescheiden
meering, geen aanleiding om er een w
als de onze van te maken. Enkel dient
opgelet dat in 't Esperanto de v- en fklanken duidelijk dienen onderscheiden,
want nog meer 'bij de Nederlanders
dan bij ons gaat de v a1 ras een f
,

lijken.

Tenslotte kan eenvoudig verwezen naar
de rede Pri v at waar zekere opmerkingen
(die voor ons ook kunnen gelden) worden
gemaakt voor cie .Duitsche en de Slavische
Esperantisten; door dec eerste dient een
verschil onderhouden tussehen bo-po, do-.
to, so-zo, zooals b.v. in semi-zumi, dentotento, bapto-patro; aan dc Slaven wordt
aangeraden geen jo achter de medeklinkers te laten hoorera : niet tjempo of nje,
wel tempo en ne. T. V. G.
-
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* Wij vernemen uit Nederland dat contact wordt gelegd t usschen de Nederlandsche e spe rantiste n-acade mie•le den, teneinde met succes de invoering van Esperanto
in de wetenschappelijke kringen te kunnen jrrepageeren.
,
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* De groote « Vredes-Jamboree » waaraan meer dan dertigduizend scouts van
alle nationaliteiten zullen deelnemen wordt
in. Augustus 1947 gehouden: in de Seinebocht, tusschen ,\lentes en Vernon. Op de
Jamboree zal Esperanto als een• der officieele talen furtgeeren, al de documenten
en propaganda-druksels voor het buitenland zullen ook in Esperanto worden uitgegeven en op den eersten Woensdag na
de opening .gaat een. groote vergadering
•door voor de deelnemers-Esperantisten.
Belangstellenden gelieven zich nu reeds te
wenden tot S.an.o M. Couteaux, 38, rue
Ernest-Renen, Sèvres (S.-et-O.).
* We vernemen dat academielid Jaume
Grau Casas, auteur van menig werk in de
internationale taal, w. o. een merkwaardige Ka,talaaiische Antholag:'e in Esperanto-vertal'.ng, na zes jaar concentrattiekanip in vrijheid werd geste`d.
* Dezen Winter werden in de officieele
onderwijsinri'c'htingen van Lyon 21 Esperanto-cursussen neoeend voor gezamenlijk 4(X) leerlingen.

* Ook op IJsland blijkt Esperanto wortel te schieten : we vernemen dat daar 260
personen een correspondentie-cursus volgen..
* « 'l'hc British Esperanto Asssoci•ation »
voerde tijdens den oorlog een speciale
propaganda voor haar 'corréspondentiecursus. In Januari 1941 werd de eerste
leerling genoteerd, begin 1945 dc 5.000ste!
'Meer dan duizend dezer leerlingen gaven
zich achteraf op voor de B. E. A.
-

* in het \Veŝtvlaamsch weekblad « Handel en Leven » verschijnt regelmatig een
Esperanto-kroniek en wordt eerlang met
de publicatie van een Esperanto-cursus
aangevangen. Redactie en Beheer : Saverijsstraat 4, Kortrijk.
* Ook « Het Kustblad » (Oostende) 'publiceert regelmatig een Esperanto-rubriek
van, de hand van Carlos Braet.

AANDACHT !
Onze abonné's voor 1945 die hun
abonnement voor 1946 nog niet
hernieuwden, worden erop gewezen dat dit nummer het laatste is
dat hun wordt toegezonden. Wie het nog niet deed hernieuwe zonder dralen zijn abonnement, ten einde zich verder de
regelmatige ontvangst van ons blad
te verzekeren 1

OEFENING 9
Hieronder, ter omzetting in 't Neder landsch (A) en in 't Esperanto (B), kleine
opgaven. In ons volgend nummer publiceeren wij de modelvertaling, met aanduiding van eventueele varianten en aanteekeningen naargelang zij uit de inzendingen neodi;; blijken.
De oefeningen worden talrijk ingewacht
langs de redactie om.
L. \V. \Vie persoonlijk zijn werk verbeterd terugverlangt, verzuime niet een
zegel voor antwoord in te sluiten.
Komaan, de gelegenheid gretig te baat
genomen! Aan 't werk!
A. EI verko de J. Baghy :
La unua amo ja ne estas enterigebla. Vi
revenas el la tombo por fantomi. Gia magneta forto estas nevenkehla de sentemuloj. Por tiaj homoj, kiaj estas Paŭlo Paal
kaj Anika, la reciproka kompreno maturiĝas post eraroj kaj doloroj. Pli ni kompatu
ol severe ju;'u tiujn, kiuj nur disigite povas rekoni la valoron de unu kaj alia. Si
atendos kaj li revenos. Ehie kun vundita
koro, rompita ambicio li estos revenanta,
sed tute certe li revenos... (« Verdaj Donkihotoj », p. 174).
B. De slimme dorpeling.
Iaen dorpeling wilde een nieuwen hoed
koopen. Hij ging naar de stad en zag in
een winkel een Panamahoed, dien hij
wenschte te koopen. Hij vroeg naar den
prijs. « Vijf en veertig gulden », antwoordde de verkoopar.
De dorpeling hernam slim : « Waar zijn
de twee gaten? > . « Een nieuwe hoed
heeft geen gaten :' antwoordde de verkooper. Maar de dorpeling zei : « Deze
hoed moet volstrekt twee gaten hebben,
opdat de ezel, die er vijf en veertig gulden
voor betaalt, zijn noren er door zou kunnen steken. » (C. J. en J. C. D.)
,

VERTALING VAN OEFENING 8
A. La Romanverkisto.
Arnatora (1) romanverkisto ja ĉiam celas ion pli ol la nudan veron : li krome (2)
pensas pri tio kion oni interkonsénte normas (3) la bela, Ia ordo, la klimaksoj (4),
la pluondado de malfalsa (5) emocio (6),
kiuj starigas demandojn tiajn kiaj : Kial?
Por kio? En pluraj kazoj bona raporto kutime sufiĉus. Tarnen la verkisto volas krom doni al la atesto bonan fluon (7) kaj belajn proporciojn. Tiu ofte kondukas al
profesia rnisfornro kaj miskomprenoj, kune
kun (8) aranĝado (9) de la ja tro reala
vero (El « Alles komt terecht » de M. Roelaats).
Notoj : (1) el, por plezuro. (2) ankaŭ.
(3) kutima» remi. (4) gradiĝoj. (5) sincera, vera, funda. (6) afekcio, sentoskuo,
kortuso. (7) glatan iron. (8) kaj ankaŭ.
(9) adaptado.
B. Getrouwheid.
Een reiziger, die eenigen tijd •in een
Zwitsersch hotel verbleef, merkte een
prachthond op, die uitgesproken (1) monter (2) naar ieder voertuig draafde dat
stilhield aan de hotelpoort.
1)e reiziger stelde er belang in en vroeg
waarom dc hond dat deed. De hotelhouder verklaarde dat het dier toebehoord
had aan een vroegaren gast, die sedert
lang verdwenen was; hij was wellicht omgekomen in een of andere bergverkenning.
Nochtans bleef de getrouwe arme hond
geduldig de terugkomst van zijn beminden meester verbeiden (3). (Uit E. E. 0.).
Notoj : (1) beslist. (2) opgewekt, blijmoedig. (3) afwachten.
LA REDAKCIO RESPONDAS
Pri la ekzerco de novembro, n° 7 :
Ambaŭ ekzercoj estis bone faritaj,
kvankam oni ne sufiĉe fidele sekvas la
proponitan tekston; oni krome konstatas
ke la esperantigo de frazo ais esprimo pli
literatura kaj iom tipe f'landra stumbligas
multajn studentojn!
A. La Fosiloj : Ni notu ke « ia » (franca
reĝo) estas tre nedifinita (ekz. een of ander) =- la Traduko « de » of « een » estas
do erara. La foresto de la artikolo antaŭ
« plej » (kie fosos plej longan ...) estas
substrekinda kaj tiu neuzo konsilinda.
kiam fakte temas ne pri superlativo sed
pri relativa komparacio.
13. El « Boerenpsalm » : Ia teksto ne estis malfacila kaj tial eraroj maloftis, sed ni
ankoraŭ renkontis kelkajn « ĝian sorĉon »
anstataŭ « sian » kaj eĉ « estis venenon »
anstataŭ « veneno »! La traduko de « ik
probeer met de maan altijd goed te
staan » estis diversa kaj ne ĉiarn korekta
(ekz. mi provas bone akordiĝi kun..., mi
klopodas favorigi la Innen, ktp) kaj ni
preferas ia propran formon : « ni ĉiam serĉas la favoron de la luno », kiu ŝajnas
-samvlor.
Al diversaj ;
A. kaj M. \•1'. Breedene aan Zee; G. M.
St. Kruis Brugge; A. B., A. C., M. L. S.,
M. L. kaj M. T. R., ĉiuj el Brugge : vian
tekston ni resendis kun personaj notoj.
Verda : korekta tekstei. Gratulojn!
Als ic can : ni ne komprenas : « servi las » tra la nokto. Post « esti » evitu n
(kiu estas bonon, venenon, -esti amikon);
konigi por « leeren kennen » estas eraro :
prefere ekkoni, lerni; kial « katinkapo
por « kattenkop »?
-
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AMIKOJ, AL AGO !
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Nun pasis de l' nokto la nigra malluni ,
Disiĝis nebulo, fantoma la fum ;
Tra 1' ombroj triumfe penetras eklum,
Kaj ĉesas jam plendo kaj plago.
Finiĝis milito, kruela krucum',
Al mond' sin malfermas pli ĝoja volum',
Krepuskas aŭroro de glora plenum' :
Amikoj, jen nia la tago!
.

LIVERKONDiĈ.OJ : La prezoj enkluzivas ordinaran afrankon. Kiu deziras registritan alsendon, alkalkulu 5 frankojn al sia
mendo. Por forsendo al eksterlando aldonu
10 5:. Int. respondkuponojn ni akceptas je
valoro de 3.50 b. fr. por unu. Antai pagitaj
mendoj ĝ uas nian preferon.
FLANDRA ESPERANTO.INSTITUTO
V z. W
Pieter van Humbeekstraat 3, Brussel-\V.
Poŝtkonto : 3268.51
Sinha : Hindo rigardas Svedlandon.
Filo de rnalproksima Bengalujo .konigas
siajn impresojn pri la l ando de la slojdo.
Riĉe il., 200 p., broŝ.: 45 fr.
Sinha : Bengalaj Fabeloj. Tri belaj fabeloj ĉerpitaj el la riĉa fonto de la oriento.
39 p., broŝ.: 7 fr.
Norde+lstreng : La homaj rasoj de la
Mondo. Popularscie:nca pri'trakto de Ia rasaj problemoj.
Abunde il., 212 p., bind. : 57 fr.
Lagerl6f (Engholm) : Giista Berling. La
ĉefverko de la n•obelprcrniita sveda ai torino. Ekste:rtt.kste il., 552 j).,
bros. : : 72. fr. ; bind. : 90 fr.
I.agcrliif (Eng: abm) : La Ringo de la
Generalo. Mistera rakonto en kin rcalo kaj
fabelo interpltktiĝas.
126 p., broŝ.: 24 fr.
Lagerkif (Frode) Infanoj de Betlehem.
Unu el la plej belaj pe.rloj en la fama kole:cto « Kristole•gendoj ».
32 p., broŝ.: 9 fr.
Bergtnan •(Gerd•nl:an) : Tra sovaĝa
Karnĉatko: Sveda sciencisto rakontas pri
siaj travivajoj .en: tiu malmulte konata
lando. Riĉe il., 276 p., broŝ.: 54 fr.
Hichturn (Mannoury) : Kudlago, la malgranda Eskimo. Simpla !historio pri eskima
bubo kaj ties vivinantern.
40 p., broŝ.: 9 fr.
Sane Jansson : Sveda Antologio. Impona, monumenta verko pri ia interesa sed
tro malmulte konata sveda literaturo.
432 p., bind. : 120 fr.
^la'bni Fé ii
: La Esperanfo=KInbo. J en
praktika gvidilo por grupestraranoj kun
multaj utilaj konsiloj.
48 p., broŝ.: 6 fr.
Henriksson : Per Motorciklo en tri Landoj. Vigla priskribo de la migrado de vojaĝemaj Esperantistoj.
Bonh,umore il., 38 p., broŝ.: 9 fr.
Strronne : 50 jarojn kun Paŭl Nylén. Rimarkinda ril:bumo •dediĉata al meritplena
veterano kaj pritrakto dc deonjarcento de
sveda E-historio.
jus aperis! abunde i•I., 64 p., broŝ.: 24 fr.
Hasse (Sz:;lfrgyi) : Humora Novelaro.
Dekduo da agrablaj noveloj de eminenta
humoris to de la Sveda literaturo..
jus aperis! 60 p., bros. : 24 fr.
Szilàgyi : Dua Rapsodio. Valoraj paĝoj pri diversaj temoj kaj de •diversaj aŭtoroj. jus aperis! 48 p., broŝ.: 24 fr.
Szilàgyi : Tria Rapsodio. Valoraj patoj pri diversaj temoj kaj de diversaj
ĵus aperis! 48 pp., broŝ.: 24 fr.
tOroj.
Koenen (van de Vijver) : La Sunkrono.
La nederkinda aŭtorino majstre pritraktas
popolan Iegendon. 100 p., broŝ.: 16 fr.
Adi : La Forto de I'Vero. Facila romaneto por komencantaj Esperantistoj.
jus aperis! 64 p., broŝ.: 25 fr.
Baghy : La verda Koro. Facila romaneto
por komencantaj Esperantistoj.
Kun multaj desegnaĵoj. 100 pag., broŝ. :
25 fr.
Meye : La longa Vojo. La roman:o de
migranta vagabondo kiu iras sian vojon
sen fino. 140 p., bind. : 38 fr.
Kil:ian : La mondon al ni! Migremaj legantoj, jen libro por vi!
62 p., broŝ. : 16 fr.
Zweig : La okuloj, de la eterna Frato.
Legendo 'kiu estas neforgesebla leciono pri
sageco. 66 p., broŝ. : 16 fr.
Lanti : Leteroj de E. Lanti. Leteroj pri
plej diversaj temoj, skribitaj en ĉiuj mondpartoj de vaganta « sennaciubo ».
Il., 272 p., kart. : 65 fr.
Madach (Kalocsay) : La Tragedio de
I'Homo. Mondkonata ĉefverko en majstra
trackr ko.
20 artaj ilustrajoj, 274 p., kart. : 45 fr.
van den Vondel (Suda Kruco) : Josef
en Dotan. La .granda biblia dramo de la
plej granda nedenlanda poeto.
82 p., hroŝ.: 12 fr.
Douglas P. Boatman : La nekonata Konato. Mistera rakonto, originale verkita.
122 p.; kart. : 28 fr.; bind.: 38 fr.
La multekolora Libro. Kolekto da interesplenaj kaj rintarkindaj artikoloj el « Heroldo ». 12R p. ; kart. : 20,,

-

-

ANTWERPEN. - Op Woensdag 6 Februari om 20 u. behandelt S.ano Swinne
van E.K.I. Brussel in het Esperanto-Huis
der Lange Leemstraat 127, het onderwerp : « La liberekonomia Movado ».
Alle Esperantisten worden hartelijk uitgenoodigd.
In de maand Februari richt « Flandrema
Grupo Esperantista » in haar lokaal « De
Nieuwe Carnot » (eerste verdieping), Carnotstr., een Esperantocursus in voor gemengd publiek. Belangstellenden worden
aangezet zich onverwijld schriftelijk te
melden bij den cursusleider A. Lodema,
Houwerstraat 22, Antwerpen.

El koro profunda sin levas ekkri' : Jam flirtas de 1' flago espera kolor',
Savitaj ni estas! Ho, dankon al Di' !Promesas printempon pompantan je flor';
Feliĉon alportas matena radi'
Post vintroj senfruktaj, post frosta rigor'
Pli grandan ol eblas imago :
Regalas nin riĉa repago.
Liberon kaj pacon en bela uni',
Amikoj, antaŭen kun freŝa fervor'
Saviĝon el ungoj del' sanga furi'.
Al novaj sukcesoj, al vigla tabor'!
Liberan terenon do ankaŭ por ni :Por nia triumfo jam batas ia hor' :
Amikoj, hej! supren la flago!
Amikoj, al ago ! al ago !
Teo JUNG.

Rezulto de la Literatura Konkurso de
FLANDRA ESPERANTO-INSTITUTO
Kvankam kvinjara interrompo de la esperantista vivo ne permesis grandan optimismon, ni ĝojis ricevante la sube detalitajn 13 ensendojn. Kontentiga estas la
rezulto, precipe kiam oni notas ke la
temoj de la ensenditaj noveletoj estas
pleje interesaj kaj grandparte aktualaj : ne
mirinde estas la fakto ke la terura milito
inspiris kelkajn konkurantojn!
Ensenditaj noveletoj :
1. Dekarto Jo : Manjo.
2. Eĉ se nur la devo de esperantisto
postulas ĝin : Amo kaj Akvo.
3. Hovoro : Du Amoj.
4. Jeva : Sur la Maro.
5. Pluvereto : Renoviĝo.
6. Tino : Fantazio.
7. Wladitnir : Paĝo de la Naturalisto.
Ensenditaj tradukoj :
1. Abelujo.
2. Pluvereto:
3. Reflekto.
4. Rozamanto.
5. Se la pontoj rompigus...
6. Tino.
La jugantaro komisiita per F.E.I. por
ekzameni la ensendaĵojn kaj aljuĝi la premiojn en sama valoro de 1.0(X) fr. konsistis el .
D.ro T. van Gindertaelen, gvidanto de
la rubriko « La Studanto » en .« Flandra
Esperantisto »;
S.ano H. Vermuyten, aŭtoro de la Flandra Parto de « Belga Antologio », « Se
aŭskultas la Animo... » k.a. verkoj;
S.ano Fr. van Dooren, auitoro de « Reĝo
Stultulof », « Kia Miksaĵo! » k. a. verkoj.
Ĝia tasko : ĉiu membro de la juĝantaro
ricevis po unu ekzempleron de ĉiu ensendaĵo (la ensendaĵoj devis atingi F.E.I. triekzemplere) por individua korekto kaj
taksado de valoro. La 9-an de decembro
1945 la juĝantaro kunsidis ĉe D.ro T. van
Gindertaelen por kompari la individuajn
taksadojn kaj decidi pri la aljuĝo de la
premioj. Pri tiu kunsido ili red•aktis sekvan protokolon de kiu kopion ili sendis
al F.E.I.
PROTOKOLO
Ceestis : D.ro T. van Gindertaelen, S.ro
H. Vermuyten.
Senkupigis sin : S.ro Fr. van Dooren,
malsana, kiu komunikis skriban raporton
kaj post ĝia redakto aprobis ĉi tiun protokolon.
'Ni tuj eliminis la ensendojn de. Tino
kaj Wladimir, kiuj ne havis la postulitan
econ de « Kortverhalen »; la kazo de Jeva
estis duba kaj tial ekzamenita. Ni opiniis
necesa ke F.E.I. petu klarigojn pri la originala karaktero de la ensendoj de Jeva
kaj Pluvereto (vidu F.E. n° 137), ne ĉar
ni dubis pri la originaleco de iliaj verkoj
sed pro tio ke ili mem erare aldonis la
mencion : « Kompilis ».
Post persona funda esploro kaj taksado
de la tekstoj, ni unuanime decidis jene
atribui premiojn kaj menciojn
A. Noveleto :
1. Unua premio (350 fr.) al « Pluvereto » por ensendaĵo titolita : RENOVICO.
2. Dua premio (250 fr.) al « Eĉ se nur
la devo de E-isto postulas ĝin» por ensendajo titolita : 'AMO KAJ AKVO.

3. Tria premio (150 fr.) al « Jo Dekarto » por ensendaĵo titolita : MANJO.
4. Mencio al « Hovoro » por ensendaĵo
titolita : DU AMOJ.
Jenajn kriteriojn ni aplikis dum la juĝo
kaj la klasifiko .
a) gramatika korekteco : 40 p.
b) elekto de la temo : 20 p.
c) lerteco de la traktado : 20 p.
d) stilo : 20 p.
La noveletoj « Renovigo » kaj « Amo
kaj Akvo » ŝajnis al ni pli malpli samvaloraj:en la unua la lingvo estas plej korekta, sed en la dua la stilo estas iom pli
flua, pli viva:en la unua la temo estas iom
romantika sed la rakonto bone konstruita
(kvankam la komenco ŝajnas superflua),
en la dua la temo pli supraĵa, reala, pli
« svinga » kaj la rakonto bone disvolvita
(ankaŭ tie ĉi la enkorlduka sceno malpli
kont iitigaS) ; I i ŭiltia - enha M`psikr,lo=
gian faktoron ne ĉiam sufiĉan kaj en la
dua ĝi ne nepre necesas. Car la gramatika korekteco estis decida, la unua premio estis aljuĝata al « Renoviĝo ».
La temo de « Manjo » estas atentinda,
la tono tuŝa, la dialogo natura, sed la aŭtoro verŝajne ne plene elĉerpis sian temon
kaj ne sufiĉe poluris sian tekston kaj tial
ofte ne sukcesis konvene vortigi siajn
pensojn.
Kvankam originala « Du Amoj » impresas iom tro kiel « lerneja tasko », iom naiva, ne sufiĉe psikologie pravigita:krome,
la dialogoj kaj la fino ne estas tre lertaj.
13. Traduko de « Zusterliefde » :
1. Unua premio (150 fr.) al « Pluvereto ».
2. Dua premio (100 fr.) al « Se la pontoj rompiĝus ».
3. Mencio al «Rozamanto ».
La uzitaj kriterioj iom diferencas kaj estis jenaj :
a) gramatika korekteco : 40 p.
b) lerteco de la traduko : 30 p.
c) stilo : 30 p.
Ni havis la impreson ke verki originale
estas tasko vere pli facila ol traduki, ĉar,
kvankam ni premiis kelkajn ensenditajn
tradukaĵojn, ni opinias ke neniu el ili estas
tute korekta kaj indas aperigon en F. E.
La traduko de « Pluvereto » nediskuteble superas la du aliajn, ĉar ĝi atestas pri
pli granda lingvo scienco kaj -kutimo;
tamen iam ĝi estas tro babilenla, ne sufiĉe
konciza kaj kerna. La tradukoj de « Se la
pontoj rompiĝus » kaj de « Rozamanto »
estas proksimume samvaloraj, sed ĉefe de
la lasta ĝi bezonas pli fundan perfektigon
pri la lingvo kaj la gramatiko.
-

-

Determininte la respektivan valoron de
la tekstoj kaj de la premioj, ni malfermis
la kovertojn, kiuj enhavis nomon kaj adreson de la ensendintoj, kaj sekve definitive
fiksis la liston de la premiitoj :
A. Noveleto :
1. Unua premio : Verda (sen aliaj indikoj).
2. Dua prernio : Jos. Beeckmans, Antwerpen.
3. Tria premio : Jos. Deckkers, Sint
Mariaburg.
4. Mencio : H. van Roye, HeuIe.

BRUSSEL. - In het « Mundaneum »,.
Maalheekstr. 3, werd op 15 Januari jl. een
nieuwen Esperantocursus begonnen.
KORTRIJK. - De bedrijvigheid van de
locale beweging .heeft onrechtstreeks
zwaar geleden onder de uitgestrekte verwoestingen die de stad. hebben geteisterd.
Een groot aantal leden werden zwaar beproefd en hun materieele zoruc.n waren
oorzaak dat tot op heden de noodzakelijke
inspanning voor Esperanto niet kon worden geleverd. Onder impuls van den heer
Merks, die eveneens een zware tol betaalde aan den oorlog, werden de radio-uitzendingen over Esperanto door den plaatgelijken zender hernomen. Hiervan wordt
veel verwacht voor het succes der leer gangen die in het gewest worden voorbereid.

and eklePz, -ert

een, . íeut P o.nn em eni
Frans DE RIDDER, Antwerpen.
J. HELLEBUYCK, Avelgem.
Dr. Th. VAN GINDERTAELE N, Mechelen
Mej. Elza DE PRIL, Mortsel-Antwerpen.
C. MEEUS, Antwerpen.
Nestor STIJNS, Gent.
Frans LUYTEN, Heist-op-den-Berg.
Jules DE GRAEVE, Witrijk-Antwerpen.
Ing. Marcel SOMERLING, Nieuwpoort.
Gerard DE ROES, Antwerpen.
Emiel CORTVRIENDT, Brussel.
Mevr. Cl. ROOSEN, Aalst.
Mej. Barbara CORNELIS, Aalst.
Mej. Palmyre DE COCK, Aalst.
L. :HENDRICKX, Danshoren - Brussel
Drs. Fernand R(_)OSE, Brugge.
Frans \VIJNANTS, Evere-Brussel.
Mevr. R. DE BLEECKER, Oudenaarde.
Pierre CLAUS, Anderlecht-Brussel.
J. JOOSEN, Mechelen.
Gerard DEBROUWERE, Kortrijk.
H. DE TROGH, Jette-Brussel.
Jean CORTVRIENDT, Ganshoren-Brussel.
Wie volgt het goede voorbeeld ?
B. Traduko :
1. Unua premio : Verda (sen aliaj indikoj).
2. Dua premio : Fr. Couwenberg, Blankenberge.
3. Mencio : H. van Roye, Heule.
Post kits ni finas la protokolon kaj havigas ĉiujn dokumentojn pri la Konkurso
al Flandra Esperanto-Instituto.
Redaktita en Mechelen, la 9-an de decembro 1945.
Subskribita de Ia juĝantoj :
Fr. VAN DOOREN. H. VERMUYTEN.
D.ro T. VAN GINi)ERTAF.I.EN.
•

Ni koro gratulas la premiitojn kaj la
menciitojn kaj esperas ke ilia sukceso estos al ili stimulo : ke ili plu penu por fariĝi
bonaj verkistoj kaj tiucele kunlaboru al
« Flandra Esperantisto »! Al la ceteraj
partoprenintoj ni deziras persiston kaj
multan sukceson en estonta konkurso.
Konsiderante la konkludojn de la protokolo, ni komisiis S.anon H. Vermuyten
por, se necese, gramatika revizii la tekstojn de la premiitaj kaj menciita noveletoj,
S-anon Fr. van Dooren por skribe rilati
kun la aliaj partoprenintoj en kazo de deziro, kaj fine D.ron T. van Gindertaelen
por fari la tradukon de « Zusterliefde »
aperontan en F. E. kiel modelo.
Ni afable petas ke « Verda » konigu sin
al F.E.I. por ke la premiojn gajnitajn ni
povu alsendi.
Fine ni esprimas nian dankon al la juĝantaro kiu plenumis la konfiditan taskon
konscience kaj modele.
F. E. I.
Noto de la redakcio : La ĉefpremiitan
noveleton « Renoviĝo » ni publikigos en
la venonta numero de « Flandra Esperantisto ».
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Karaj legantoj!
Eble ĝis nun vi hezitis partopreni nian konkurson, opiniante
niajn enigmojn ne sufiĉe adaptitajn al via
forto.
Tial ni ĉi-jare prezentos plurajn, kiujn
vi ĉiuj baldaŭ korekte solvos, eĉ se vi
neniam antaŭe provis Esperanto-enigmon.
Sufiĉos por tio iom da atento, iom da pacienca kaj bona vortaro. Tiel en agrabla
maniero vi pligrandigos vian vortprovizon,
vi precizigos vian konon : vi ludante lernos. Solvu solaj, aft solvu kunlabore kun
viaj amikoj : laŭ via plaĉo. Sed serĉu,
kaptu tiun okazon perfektigi vian Esperanton kaj samtempe... gajni belan premion. Post nelonge vi sukcese solvos ankaŭ la pli malsimplajn problemojn : pri tio
ne estas dubo.

Niaj Esperanto- Enigmoj kun premioj

-

,

NOVA REGULARO
• Jen la NOVA RE(.UULAR() de nia enig•mo-konkurso, al niaj ahonantoj rezervata.
(`_iu korekta solvo valoras unu poenton. Ciumonate havinda libro estas aljuĝata al la solvinto kun la plej alta poentonomhro, decidas la loto, se pluraj havas
saman nombron da poentoj. La nomojn
de la gajnintoj kaj la titolojn de la aljugitaj libroj ni publikigos. La poentonomhro
de premiito estas reduktata al 0; same tiu
de partoprenanto, ne ensendinta solvon
(bonan afl eraran) dum 12 sinsekvaj monatoj. Transira arango : la solvintoj de
1945 konservas la jam akiritajn poentojn,
minus 6, se ili jam ricevis premion.

2. En krucvortenigmo U kaj 0 estu
konsiderataj samvalorajn en krucigantaj
vortoj.
3. Ciu uzata radiko trovigas en la VORTAR() de VAN STRAATEN ait en « PLENA VORTARO de Esperanto » (SAT).
•Kaj nun, karaj legantoj, ne plu hezitu:
ek al l'laboro! Al ĉiu ni deziras plenan
sukceson!
SOLVO DE LA 8-a ENIGMO
1. bronk. 2. pirarh.
HORIZONTALE.
3. tetra. 4. tavolo. 5. dekliv. 6. epizodo.
7. dinasti. 8. konsil. 9. avideg. 10: cindr.
11. erikej. 12. dudek.
1. batad. 2. invers. 3.
VERTIKALE.
oplik. 4. abdiki. 5. krani. 6. vet, gajl 7.
spit, pik. 8. osced. 9. proviz. 10. sinod.
11. prelud. 12. larik.

CAPI'TRO 8-a
Ree starante en la rnortoĉambro, inspektoro Kant zorge ŝlosis la pordon malantail si per la yale (16) kaj metis la
glosilon en poŝon.
Tuj ĉiuj fortoj aktivis en li. La tuta kazo
ege ekvekis lian intereson.
Konsidere ĉion, tiu afero ja ĝuste onortunis. Yvonne Durlet nun vidos kion,
kvankam ne ŝakĉampiono, kapablan Ii,
Kant.
Freneze ke li ĉiam pensis pri ŝi. Estis
tamen finite. 5i ja provis, (lulopcz estas
juna kaj bela...
- Kiel ŝi prenos la aferon? Nu, ŝi baldaŭ
edzinigos al Doktoro Gulopez kaj li, Kant,
konsoligu ĉar li savigis ĉe la rando. Krome, li pridernandos ankaŭ ŝin. Jes, kial ne?
Momenton lia vizaĝo rigidigis. Ne, koni•preneble, ŝi ne kulpas. "Tiam ankaŭ li povus esti la farinto. Sed pridemandi ŝin,
jes, li faros. Kial do ne?
En tiu ĉi pensofluo, liaj okuloj ĉie ĉirkaŭspionis, dum li direktis siajn paŝojn al
la eta dormejo de Maxton.
Do, ĉi tie estis kvar Tukoj, ĉiuj ferrnitaj
kaj riglitaj. Sube de ili, en la dekstra angulo, trovigis Ia arangita, enkonstruita
lito. Maidekstre, vestoŝranko, ankaŭ enkonstruita. Malalta kluhfotelo, paro da
segoj kaj bela tualeta tablo kompletigis la
mehlaron.
El la esploro de la rilatoj de la tualeta
tablo multo ne rezultis. •Flanke de kelkaj
staploj da tolajoj, Kant rimarkis nenion
krom dekon da boteletoj kaj tukoj, ĉiuj
kuraciloj, kaj ankoraŭ ne apertitan skatolon da pistolkartoĉoj, kalibre 7.65 mm-aj.
La detala ekzameno de la vestoŝranko
havis saman rezultaton. Cio orda, la poŝoj
malplenaj. Nur en smokinga jako Kant
trovis specon de relikvo. Griza tola saketo, sufiĉe ĉifita, ŝajnis enhavi malmolan
objekton. Lignopeceto, aŭ eble ostopeceto
de iu sanktulo? Cu Maxton estus ankorail
kre-dinta al tio? Nu, probable ne multe
gravos, sed Kant tamen konservis gin.
Fronte al la Tukoj, dua pordo kondukis
en la banĉambron. Ci tiu aspektis neniam
uzita. Tip-top (17) orda. Escepte de freŝa
sapobriko, paro da tualetotukoj kaj brosoj
tie estis neniu movebla objekto. Nur kofro
staris ĉe la vando. Oi• ŝajnis fermita kaj la
inspektoro ne penis por aperti ĝin.
Sekve denove en la grandan ejon. Li
unue atentis la unuan pordon dekstre kiu
estis ŝlosita. Li turnis la ŝlosilon, ŝovis la
riglilon for, avertis la pordon' kaj penetris
en malgrandan kontoron. La ĉamhreto kornunikigis kun la koridoro per alia pordo.
Tiu lasta ne estis ŝlosita. Laŭ la koridoro
li ree iris en la mortoĉambron per la yaleŝlosilo.
Tuj lia rigardo falis sur la kadavron.
La kruroj ne plu kuŝis tiel disaj, la genuoj
iometon levigis. Ordinara fenomeno.
La spuristo rondiris en la ejo. Li ŝajnis
serĉi ion sur la muroj. Eĉ la plafonon li
funde ekzamenis helpe de seĝo. La vizaĝo
de Kant esprimis malpaciencon. Li ne trovis kion li serĉis. Fine li rezignis pri tio.
La lihroŝranko estis ŝlos>'ta. Li legis la
titolojn de la verkoj. Plejparte vortaroj,
enciklopedioj kaj tehnikaj verkoj. Videhle
Maxton ne estis amatoro de literaturo.
Fronte al la biblioteko kaj la skribotablo pendis bela olefarha portreto. Gi
prezentis knabinon proksimume dekokjaran en ĉielblua robo kaj kun granda sub enpendanta ĉapelo. Peza, skulptita kadro
el malhela kverko framis la tutan. Kant
singarde prenis la pentrajon for de la
vando. Oi kovris fortikan mursefeton kun
arte enmuntita seruro. Oni ne fuŝis gin.
Li tuj vidis tion.

9a ENIGMO KRUCVORTO
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JUNA KUBANO, dudekjara studento en
legoscienco ĉe Universitato en Havana deziras seriozajn gekorespondantojn en Eflropo : Ed. Morilla, Gervasio 107, LA HAVANE, Cuba.
-

---

-
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DEZIRAS KORESPONDI kun flandraj
E-istoj kaj interŝan,gi poŝtkartojn : F.ino
Mad. Laure Mercier (24-jara). Adreso :
Ker St. Gast, 24 roe Salengro, ANDERS,
Francujo.

-

-

VERTIKALE. -- 1. Ne tuta. - Litniĉo.
(R). -- 2. Mallongigo por iu internacia
•Esperanto-organizaĵo. - Disfalinta konKolektiva.
3. Aro da
struajo. (R).
Deziregi.
geaktoroj en sama teatro.
(R). 4. Kunmeti tipografiajn literojn
5. Senorda aro. (R).
por presi tekstotr.
6. El la
Sin elmeti al danĝero. (R).
ludkartaro. (R). 7. Tiam la suno ne luHavan8. Kantu, pascroj!
mas. (R).
9. Gustota efektivan rezulton. (R).
10. Loganto en la
plene vestita.
•orienta Eŭropo. (R). - Arterio. - i 1.
Ho m o, generale kun aĉiga nuanco. Aserto, prezentata kaj
Okulparto. (R).
defendata de iu persono. (R). - 12. Havi
Fleksi malinter si ian ligitecon. (R).
supren.
Solvoj atingu la redakcion antaŭ la 20an de februaro!
La unua premio kiun ni aljugos estas la
interesa, plaĉaspekta kaj multilustrita
verko : Hindo rigardas Svedlandon.
-

-

SVEDA LABORISTO, 31 -jara, havante
intereson por filatelio, sporto, literaturo,
lingvoj kaj stenografie deziras korespondi
kun flandraj gesamideanoj : Gillis Blom
berg, Oderrsgat 33, FALKOPING, Svedujo.

-

•

-

-

-

-

-

-

-

FILATELISTOJ aligu al la triling^a kluho « Amikeco » por havi rilatojn kun ĉiuj
landoj. Informojn senpage donas : « (). T.
P. » , 4, roe J. C. Tissot, St. ETIENNE,
Francujo.

-

--

-

-

ĉEAOSLOVAKAJ POLICISTOJ, anoj
dc « Polica Esperanto-Rondo en Praha »,
deziras korespondi kun policistoj en la
tuta mondo. Adreso Ce int. delegito : V.
Zàmostny; Palackého, 26, PRAHA Xl.

----

JAĤTO VETURAS EL...
Vérkis : L)eck Dorval.
Tradukis : Dro T. Ken.

« KRIMINALO ROMANO »

Minimum : fr. 15.Ieder woord of afkorting : fr. 0.75

-

-

--

ANONCETOJ

HORIZONTALE. - 1. Kian frukto estas tia, ni ne mangas gin; briligi per fro2. Sen gi ni ne povas vivi.
tado. (R).
(R). Ejo, kie oni elmontras belartajn
objektojn. (R).
Pronomo.
3. Sonanta malklare, obtuze.
Sin amuzi per sencclaj viglaj ludaj movoj. (R).
4. Unu
el ies idaro. - 5. Agrabla por la gustorPeni ne esti trafita de io.
gano. (R).
7. Knabo
6. Penetrigi. (R).
(R).
senpatra.
8. Kortbirdo. (R).
Estigi.
(R). 9. Malgranda vojo inter domoj.
10. Reprodukti. - Esti en bona aŭ
malbona sanstato. - 11. Narkotaĵo. (R).
Larga streko. (R). .Ne ellasi. (R).
- 12. Malsano ĉe vejnoj. (R). Z_igzagc
niarveturi.
-

-

GENERALA ATENTIGO
CE LA SOLVADO
1. La difinoj kun (R) celas verton uzotan sen la gramatikaj finajoj (A, E, 1, 0).
Tio ne signifas ke gi nepre estu pura radiko, ĝi ankail povas esti kunmetita aŭ
derivita.

JANUARI 1946

INTERSANf AS POSTMARKOJN de la
'tuta mondo laf' katalogo Zumstein,
chel aŭ Yvert, affinterkonsento. Clan
demandon aft proponon rni certe respondas. Skribu V. Zŝmostny, Palack 4io 26,
PRAHA Xl.
:

oni portis la kadavron. »
Tuj malantaŭ Doktoro De Groot, ankaŭ
Kant adiafris la manĝotablon. Estas sufiĉe, li juĝis.
Elirante li puŝigis kontraŭ Doktoron
Gulopez kaj la kapitanon Joost, kiuj serĉis lin.
« Bonan matenon, Doktoro! SatdorminKapitano, ĉu vi havas la liston de
ta?
la pasaĝeroj? »
« Jen, inspektoro. Cu io plia? Se ne; vi
provizore senkulpigu min. Mi ankoraii devas redakti raporton por la polico de Marseille. Veteraĉo! ...kaj krome tiu terura
kazo. Ne agrable por maristo, sinjoro
Kant! »
Doktoro Gulopez malbone dormis, sed
prenis de entuziasnio. I.1 jam rnatcnmangis.
« Akompanu min en mian kajuton, Doktoro. Ni foje pristudu mian kolekton. »
Dumvoje ili renkontis la notarion Van
der A Ieersch. La viro aspektis ekscitita.
Li salutis kaj volis demandi ion ; sed li
ŝangis sian intencon, iom pinĉis siajn
etajn lipharojn, ree turnis sin kaj malaperis en la mangosalonon.
« Jen », •Kant diris, kiam ili eniris, kaj
li komencis elpaki ĉion. Sloŝilujo el pigskin (18), cigarskatoleto kun kvar cigaroj, kornaj okulvitroj, monujo kun iom da
franca ŝangmono, aŭtomata bruligilo, ti enzita blanka poŝtuko, la leterujo kun 25.500
frankoj, pasporto, legitimilo, sep nomkartetoj, du fotoj de knabineto kaj unu de tri
dekjara virino, kaj fine ora kronometro,
kiu, kun maŝina sensento pri la sorto de
sia posedanto, vigle tiktakis plu.
«Bela kolekto, sed multon i ne helpa~ ». Kant elpoŝigis la kuglinglon, la
bluan butonon kaj ankaŭ la grizan
saketon.
« Nur la ingo kaj la butono povas rakonti al ni ion pli. »
Doktoro Gulopez montris la saketon.
« Ho! verŝajne relikvo. Cu vi estus atendinta tion de Maxton?... Sed jen la listo
de la ŝipanoj kaj tiu farita pri la kunvoko
de hierailvespere. Ili tute akordas. »
«Do, la afttoro trovigas inter la gastoj? »
« Mi ne vidas alian eblon. »
« ...Kaj Dubois? »
Kant ridetis.
« Ne! Kiel ajn li pekis ĉi-nokte li, laŭ
mia opinio, ne murdis Maxton. Tion la
butono rakontis al mi! »
« La butono?... »
« Jes! En neniu kazo Maxton povis gin
tiri de la jako -de Dubois. Unue, preskaŭ
certe nur unu pafo estis ellasita, de malantaŭe en la kapon. Do, la lastajn momentoin la murdanto ne staris antaii Maxton, I)uc, foje klopodu fortiri tiun butonon, tenante tiin kun la ŝtofo suben kaj,
trie, plej decida pruvo, la sango sur tiuj
butonŝirajoj per kiu ili gluigis al la manplato de Maxton. Kiel sango povis gluigi al tiu butono se Maxton estis tuj morti gita? »
En la okuloj de Gulopez kuŝis admiro
pri la observopovo de Kant.
(Daŭrigota.)
-

RESUMO DE LA JAM APERiNTAJ ĈAPITROJ :
'L)uni lalezurvojago en la Meditcraneo, oni trovas la milionulon Maxton,
posedanton de la jahto, murdita. •
Inspektoro Kant, unu el la pasageroj, prenas sur sin la taskon trovi la
murclinton.
Du-bois, juna komponisto, estas suspektata de la krimo. Duni demandesploro Ii diras, ke Maxton avertis lin, ke, se jam oni trovus lin niortigita, li,
Dubois, certe scius kiu estas la krimulo.
Malfeliĉe, Dubois ne povas diveni kiun celis la milionulo.
Intertempe pruvigis, ke neniu el Ia ŝipanaro faris la krimon, la kulpulo do
troviĝus inter la pasageroj...
Jam la kvina! La inspektoro miregis pri
tio. Li rapide. fermis la pordon de la dormoĉambro kaj sekve de la kajuto nialantafi si kaj urĝigis al sia propra ejo.
Li ankoraŭ ĉiam aŭdis la pluvon torenti
kontraŭ la vitrojn kaj la jahto ege ruli
gadis; gi senkonteste luktis kontraŭ furioza maro. Plue ĉio kvietis surŝipe, nur
la laborego dc la maŝinoj estis aŭdebla.
Kant ne konsentis momenton da ripozo
al si. Rapide li kaptis sian fotilon, prenis
paketon da magnezikapsulojn el sia kofro
kaj foriris. Feliĉe ke li kunportis sian malnovan 9 X 12-aparaton. Kion li ja komencus per komplika luksa ileto? i)uonhoron
poste li jani faris la necesajn bildojn en
la ejo (ie Maxton kaj serĉis la kapitanon
Joost.
'Kant rapide interrornpis la vortofluon
kiun tiu volis verŝi sur lin kaj petis lin
kun paro da maristoj en la budon de
Maxton por forpreni la kadavron.
« Kien vi volas porti gin, inspektoro? »
« Al la flegejo. Doktoro De Groot tie
povos ekzameni gin. Nekropsio nepre necesas. Cu vi ankaŭ havas pecon da kreto
por mi? »
« Jes », tion la kapitano povis havigi al
li. « Kiel statas la afero, inspektoro? Ankoraŭ nenio? »
« Ne tro senpacienca, kapitano. Kviete.
La murdanto estas surŝipe kaj antaŭ ol
atingi Marseille li kaptigos en Ia reto. »
« Jes, jes, kompreneble, se mi nur scius
kiel. »
« Tion vi lasu al mi », Kant diris. « Kia
estas la vetero? »
« ,Malbonega! Ni devas batali por progresi. »
La kapitano Joost ja ne povis klarigi al
si kiel tiu inspektoro daïire interesiĝas pri
la vetero.
Antaŭ ol permesi al la maristoj porti ia
kadavron for, Kant krete desegnis nian
konturon sur la tapiŝon.
« Preta! » Al la maristoj : « Sternu la
rnortinton sur la brankardon. »
« Venu, kapitano », li plu diris al ĉi tiu,
« ni akompanu.
Post kiam la maristoj lokis en la flegejo la mortrestajon de la iama milionulo,
Kant zorge esploris la poŝojn de la kadavro kaj metis ĉion sur tukon.
« Dankon, kapitano. Provizore sufiĉos.
Tiujn ĉi ajojn mi kunpre-nas en mian kajuton... Momenton, antaŭe kontroli la leterujon... H'm... H'm... 25.500 francaj frankoj... Memoru, kapitano!... (,is baldaŭ! »
La objektoj translogigis al lia propra
budo.
Kvin minutojn poste li jani snufis sub
malvarma duŝo kaj poste rapide pagis
al la mangejo. La inspektoro Kant malsa-

•

-

tegis kaj tio multsignifis!
Escepte de Profesoro De Groot ii tie
trafis ankoraft neniun. Ne mirige. Kutime
la gastoj mendis la matenmangon en sian
budon. Cetere ankoraŭ tre fruls.
« Bonan matenon, sinjoro Kant... Cu
mi ne maldiskretas demandante ĉu vi jam
trovis ion? »
La demando sonis time.
Kant ŝajne ne aŭdis gin kaj gustume
sorhis paron 'da 'tasoj de kafo.
« Kion vi volis scii , Profesoro? »
Ci tiu ripetis sian demandon.
« H'm! Ne, ne speciale .multe. Cu mi
ankoraŭ povas peti de vi servon, Profesoro? »
« Nu, kompreneble, sinjoro Kant, tutkomprenebl.e, mi plene estas al via dispono. Tion vi ja scias! Se mi povus iel
kontribui al la solvo de la terura kazo, mi
ĉiam farus tion kun la plej granda gojo. »
Kant komencis enigi serion da panetoj.
« Cu vi povus fari nekropsion? » la demando okazis incidente, inter du apetitaj
mordoj.
« Estos malfacile, sinjoro Kant, eĉ tre
malfacile. Mi ne disponas la necesan materialon. Krome, kiu estus pensinta pri tio?
Precipe esploro de la kranio... malfacile,
tre malfacile! Domage... kiu povis antailvidi ion tian? »
Doktoro De Groot rigardis Kant kiel se
ĉi tiu surprizis lin ĉe grava neglekto, kisu'
li devis respondumi.
Kant senhalte maĉis plu; paneto post
paneto forigis de la pleto. Li gajnis nesatigebla.
« Sed « malfacile » ankaŭ eblas! » Kvara
taso da kafo malaperis.
Per multaj senutilaj vortoj lia tablokunulo certigis ke li samopinias. Kion sinjoro Kant precipe volus scii? Car, sciu,
inter nekropsio kaj nekropsio...
« Esploro de la kranio. Unu aït du pafoj.
Pliaj luktospuroj sur la korpo. Jen ĉio. »
« jes... jes... tiam mi devas... ».
« ...plej bone kaj plej rapide plenumi
gin », Kant diris kun duonplena huĉo.
Profesoro De Groot jani volis tuj foriri.
« Unue plu manĝu, Profesoro! Minuto
ne gravas. Manĝi ankaŭ estas interesa
afero. H'm... Apropos, kie vi estis hierailvespere kiam la nurdo okazis?»
La okuloj surprizita rigardis malantaŭ
la nazumo.
Mi estis kun mia edzino, sinjoro Kant,
jam de post la ŝakludo. Mi voélegis por
si. iaj okuloj malboniĝas. »
« Jes, jes, Profesoro, dankon. Nu, kiam
vi povas komenci?
« Sed ja tuj, sinjoro Kant, ja tuj. Cu la
•

pordo apertas? »
« Ne, jen la sloŝilo de la flegejo, kien

-

(16) elparolu : jél : speco de sekuriga
seruro, nomita laŭ la nomo de ĝia oordamerika inventinto Yale.
(17) angla vorto signifanta : komplete,
perfekte.
(18) angla vorto signifanta : porkoledo.
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