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DE NOODZAKELIJKHEID EENER WERELDTAAL La XIa Kongreso de Flandra Ligo Esperantista
De biologische wet waarbij het ontstaan en de ontwikkeling der organen geconditionneerd wordt door de behoeften
van het individu is een universeel, op
ALLE gebieden merkbaar verschijnsel. Inzake wereldtaal mag worden gezegd dat
de noodzakelijkheid ervan sinds onheuglijke tijden werd gevoeld, wijl het deugdelijke instrument, na een langen ontwikkelingsgang, slechts voor enkele jaren tot
stand kwant.
Eeuwen geleden werd de behoefte aan
een wereldtaal reeds dermate gevoeld dat
verlichte geesten als Descartes en Komensky zich grondig met het probleem inlieten en dat een universeel genie als Leibnitz desbetreffend manuscripten achterliet
die, in boekvorm uitgegeven, over ne
tweeduizend bladzijden beslaan. Wie zou,
in onzen tijd van intens wereldverkeer, de
noodzakelijkheid van dergelijke taal nog
in twijfel durven trekken?
Het is de beroemde philoloog Jacob von
Grimm die in 1860 op weinig na het geheel der principes wist te formuleeren
waaraan een practisch bruikbare wereldtaal dient te beantwoorden. En het is de
hooge verdienste van Dr. Zamenhof dat,
op het einde van de vorige eeuw, deze
principes in tastbare werkelijkheid werden
omgezet in het wereldtaalproject « Lingvo
Internacia » (of internationale taal), nu algemeen gekend onder den naam « Esperanto ».
Het Esperanto is sinds lang geen ontwerp meer, maar een taal steeds meer en
meer gebruikelijk in de betrekkingen van
internationalen aard. Op talrijke internationale congressen en conferenties heeft
het zijn deugdelijkheid als spreektaal bewezen, en zijn reeds uitgebreide en steeds
aangroeiende literatuur bevestigt zijn
bruikbaarheid op elk gebied van de menschelijke bedrijvigheid.
In tegenstelling met de oudere vor:schers die een willekeurig geconstrueerde,
« philosophische » taal beoogden, wist Dr.
Zamenhof de gemeenschappelijke elementen uit de Indo-germaansche talen tot een
homogeen geheel te verwerken, zoodat
zijn Esperanto in het leven wortelt en bezwaarlijk kunstmatig kan worden genoemd. Hij was van oordeel dat een wereldtaal niet gemaakt, maar ONTDEKT
moest worden. Zijn geniale schepping bezorgde hem de instemmende loftuigingen
van taalgeleerden met wereldfaam als
Max Muller, Baudouin de Courtenay, Jespersen en Meillet.
Oppervlakkige geesten zijn allicht van
oordeel dat een der groote nationale talen
tot wereldtaal dient verheven. Onafgezien
van tal van andere bezwaren is dit ondoenlijk omdat de internationale betrekkingen tusschen de volkeren wel nooit
zoo vriendschappelijk zullen worden opdat men het ooit over de keuze van die
taal zou kunnen eens worden. Ook zou
het van kortzichtigheid getuigen zich terzake door deze of gene momenteele
machtsconjunctuur te laten leiden. Het
probleem vergt een definitieve oplossing.
De wereldtaal zal neutraal zijn — of niet
zijn!
Er is nog meer dat pleit voor de dringende noodzakelijkheid van een wereldtaal, die
hoeft het gezegd? — niet meer
mag en ook niet meer KAN zijn dan een
een algemeene HULPtaal, de tweede voor
ieder.
Er gaan stemmen op voor een doelmatiger en uitgebreider onderwijs in de levende talen, want benevens onze moedertaal hoeven we niet alleen Fransch te kennen, maar ook Duitsch en Engelsch en
eenige kennis van het Spaansch wordt nu
doorgaans ook van de jonge postulanten
—

geëischt, in afwachting dat daar nog Russisch bijkomt! Inmiddels klaagt men bitter
over de slordigheid waarmee de jeugd
haar moedertaal hanteert en worden
noodkreten geslaakt over het te zware
leerplan. Men ziet hierbij over het hoofd
dat het keren radbraken van een zoo
groot mogelijk aantal talen slechts schijngeleerdheid is die we opdoen ten koste
van onze effectieve kennis. Voorwaar, het
is tijd dat we, het wijze woord van Nietzsche indachtig, gaan inzien dat vele talen
leeren den geest slechts met woorden
vult... en naar de redplank grijpen die de
wereldtaal ons biedt! E. C.
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Kontraste kun la lingvoj naciaj Esperanto estas, kaj sendube ĉiam restos lingvo ĉefe skriba. Sekve, se por ĉiu kulturlingvo la literaturo estas grava, por Esperanto gi kompreneble estas tia en supera
grado.
Laŭ la ekzistanta librotrezoro Esperanto nekontesteble okupas lokon elstaran,
almenaŭ se ni faras komparon kun la literaturo de malgrandaj popoloj.
Efektive, en jaro 1930 — t. e. du jaroj
post la publikigo de la rezultato de la
bone konata tutmonda statistiko entreprenita de la direktoro de la Esperanto-instituto por la germana regno, D.ro Dietterle
de Leipzig, statistiko kiu montris, tute fidinde, ke en pli ol 100 landoj en pli ol
7.000 lokoj en la mondo tiam ekzistis
126.500 esperantistoj — en jaro 1930, ni
diris, aperis, por popoleto de plus minus
126.500 anoj, nekonsiderante broŝuretojn
kaj aliajn malgravajojn, rondcifere 120 libroj kun suma amplekso de 20.000 paĝoj.
Alivorte : en tiu jaro, eble la plej elstara
sur kampo eldona, aperis en ĉiu tria tago
Esperanto-verko kun meza paĝonombro
175.
Eĉ se ni konsideras ke la Dietterle-statistiko ĉiuokaze estas tro malalta, kaj reprezentas nur parton de la tutmonda esperantistaro, ni povas agnoski ke la citita
cifero reprezentas la pli malpli organizitan, do plivaloran parton kiu estas « libro aĉeta ». Se al ĉiu el tiuj 120 eldonajoj ni
aljugas mezan eldonnombron de 2.000
ekzempleroj (ankaŭ statistike pravigebla),
en jam 1930 presiĝis 240.000 Esperantolibroj, aŭ 2 por ĉiu esperantisto.
Cio tio montras ke nia supra diro pri la
relativa riĉeco de nia literaturo ne estas
senbaza pretendo.
-

)3h u9,9,e, 2eh,tefcao 1946 (8-9-19 , c9:un.io)
Post sesjara interrompo la flandra esperantistaro
denove kunvenos en kongreso... Senkompara perspektivo! Nia fidela membraro finfine havos okazon
sin revidi, premi al si reciproke la manon, satbabili
kaj kunsidi por komune pristudi la kompletan
refunkciigon de nia tuta organiza aparato kiu neeviteble suferis pro la militcirkonstancoj.
Kiel gloraj festotagoj niaj antaŭmilitaj kongresoj
restis en la memoro de ĉiu malnova flandra esperantisto. En jaro 1938 Brugge jam vidis kongreson
de Flandra Ligo Esperantista. Tiam tricento da
esperantistoj, inter kiu kvindeko da eksterlandaj
samideanoj tie pasigis neforgeseble belajn tagojn.
Sed kiom ajn brila ĝi estis, ĝi ne estos komparebla
kun nia nunjara kongreso kiu signifos por ĉiu el ni
la delonge sopiratan revidon!
Aliflanke por multaj novaj esperantistoj nia X1-a
estos la unua kongreso en kiu ili partoprenos. Anticipan bonvenon al ĉiuj : malnovaj kaj novaj esperantistoj, flandraj kaj eksterlandaj samideanoj!
« Paco kaj Justeco », la loka sekcio de Flandra
Ligo Esperantista, kun idealismo kaj juna fervoro
jam eklaborrs por inde akcepti nian Xl-an. Jen ni
citas la ĉefajn• punktojn de la provizora programo :
sabatvespere estos interkonatiĝa festo kun balo,
dimanĉe antaŭtagmeze la urbestraro oficiale akceptos la kongresanojn en la urbodomo,
posttagmeze Flandra Ligo Esperantista jarkunvenos en la gotika salonego de la urbodomo, vespere okazos esperantista festo, lunde ekskurso al la marbordo. Por F.U.K.E.anoj estos aparta kunveno kaj la katolikaj kongresanoj povos ĉeesti Diservon kun
prediko en Esperanto en la historia kapelo de la Sankta Sango. La organiza komitato
zorgos por nenlultekostaj ta rma i'oj kaj laŭdczire prizorgos logadon.
Sëd ni ne forgesi ke kongreso estas kunlaboro! Grupoj estas petataj disponigi fasadflagojn, streĉtukojn kaj similajojn al la organiza komitato! Kiu deziras kunlabor en la
dimanc"a festo sin anoncu plej eble baldaŭ!
Interkonsente kun la ligestraro la organiza komitato fiksis la kongresan kotizon je
30 fr. pagotaj al poŝtkonto 479170 de kongresa kasistino H. De Kersgieter. c enerala
korespondadreso : J. en M. Sabbestr. 12, Brugge.
—

La prezidanto de la organiza komitato,
Dr. F. ROOSE.
HELPU PER TUJA ALI Ĝ O!
Oni ankaŭ ne pretendu ke la « formita »
esperantisto malatentas la Esperanto-literaturon. Unu bone kontroleblan ekzemplon ni volas citi : La plej ampleksa verko
kiu ĝis nun aperis en la internacia lingvo
sen ia dubo estas la Sankta Biblio kiu
nomhras 1.000 dense presitajn pagojn; ĝi
aperis en aŭgusto 1926 kaj fine de decembro 1931 estis venditaj precize 5.444 ekzempleroj kaj de la (kompleta) Nova Testamento 22.727.
Sed kiel statis la Esperanto-literaturo
dum la milito?
En la okupitaj landoj la eldona aktiveco
estis nula, kvankam tre baldaŭ tie senti ĝis granda libromanko. Tamen Danujo estis escepto : tiu lando evidente ĝuis relativan liberecon kaj krom Esperanto-peri-

D-RO ROBERT TROGEL

ESPERANTO
AJ KULTURO
radukis el la germana : J. SCHROEDER
,

D-ro Trilgel adresis sian broŝuron al la

« kleruloj inter la malestimantoj » (de Es-

peranto). Ciu, kiu propagandas nian lingvon, renkontos tiajn mokantojn kaj atakantojn kaj estos venkata ofte per unu
moka frazeto, se li ne posedas taŭgajn
kontraŭhatalilojn. Pro tio estas dezirinde,
ke la leganto ne nur tralegu, sed trastudu
tiun ĉi traktaĵon. Tiani ĝi fariĝos por li
tio, kio gi volas esti : nemalhavebla arsenalo, do akcelilo por la fina venko.
Prezo : kvin fr.
ĉe Flandra Esperanto-Instituto.

odajoj aperis tie foje-foje ankaŭ modesta
eldonajo. Depost la militfino kelkaj rimarkindaj verkoj atingis nin el tiu lando, i. k.
fakto atentinda kaj substrekinda — la
originalaĵoj estas nombre bone reprezentitaj.
La neokupitaj sed militantaj landoj estis
en iom pli favora situacio kaj en Anglujo
aperis dum la milito kelkaj verkoj en aŭ
pri la internacia lingvo. En Brazilo aperis
kelkdekaj, i. k. estas ne nur propagandiloj kaj lerniloj, oficialaj kaj duan-oficialaj
eldonajoj, sed ankaŭ kelkaj rimarkindaj
literaturaĵoj. Kaj Portugalo havigis al ni
serion da popularsciencaj kajeroj.
Sed precipe en la naza Svedlando ni
rimarkis 1; ojigan aktivecon sur eldona
kampo. En 1943 la Stokholma « Eldona
Societo Esperanto » estis 25-jara. Dum tiu
kvaronjarcento ĝi eldonis pli ol 80 volu mojn en preskaŭ 300.000 ekzempleroj.
Malgraŭ la ekzistantaj eksportmalhelpoj ĝi
dum la milito eldonis daŭre novajn Esperanto-librojn de kiuj kelkaj dume jam tute
elĉerpigis. Nun gi entreprenis la aperigon
de rirnarkinda libro-serio kies unuaj volumoj aŭguras pri altnivela literatura valoro.
Se ni fine konsideras ke la papermanko
estas la nura kaŭzo kiu malhelpas pli-mapli baldaŭan aperigon de pliamplcksa,
ilustrita reeldono de la bezonega Plena
Vortaro, ke post 10 jaroj da traduklaboro
finpretigis la manuskripto de la Firma nacia eposo KalevaIa, kaj ke en Brazilo oni
entreprenos la publikigon de ampleksa volumo pri la granda sud-amerika respubliko, ni povas konkludi ke nia literaturo
ne nur venke travivis la deprimajn militjarojn sed sin pretigas por fonti pli intense
ol iam. ECO.

--
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RACIO KAJ SENTO.
Mortis en Berno, fine de 1943, erudita
homo, al kiu la esperantistoj ŝuldas multan dankon pro liaj sagacaj teorio pri la
e:oeranta derivsistemo kaj konata principo pri « neceso kaj sufiĉo » en la esperanta vortkunmeto : René de Saussure
(pseŭdonimo : Antido).
En serio da brilaj monografioj li siatempe defendis Esperanton kontraŭ la atakoj de Idistoj, elpensis la monsistemon
« spesmilo », estas la aŭtoro de legindaj
verkoj kaj interesaj traktatoj, direktis la
lnternacia-n Scienca-n Oficejo-n, redaktis
la Scienca-n Revuo-n...
Pli poste li ermite sin dediĉis al la
« pura scienco » kaj enmondigis diversajn
projektojn de internaciaj lingvoj bazitaj
sur Esperanto : Antido 1, Antido II, Lingvo Kosmopolita, Esperantido, Nov-Esperanto... Interrnite elfluis lian « lingvo-Iaboratorion » projektoj teorie ŝajne plej sagacaj, sed kiuj neniam uziĝis praktike.
Ne mankas, sed abundas la projektoj de
internaciaj planlingvoj,inter kiuj senkonteste estas rimarkindaj verkoj de rncmdfamaj lingvo-scienculoj (ni pensu pri O.
Jespersen kaj ties Novial!). Sed, kial tiuj
lingvaj do restis kaj restas projektoj, nuraj
teorioj kiuj neniam provigas praktike?
Kaj kial precize sukcesis Esperanto, la
kreitajo de medicina doktoro, de « ne-fa•
kulo »? Precize tial, ĉar Zamenhof konsi
deris sian lingvon kiel nuran rimedon,
ilon, esprim-ilon por la sentoj kiuj ĝ:sran(1^ n'"n''T'S lian varman koron. Tuts:mple
tial, ĉar Esperanto estas ne nur racio, sed
ankaŭ SENTO ! Pik.
ORVALO.
We hoeven aan onze lezers dit verdienstelijke organisme voor algemeene ontwikkeling en zijn gelijknamig orgaan, die
regelmatig artikels over Esperanto publiceert, niet meer voor te stellen.
Orvalo die reeds in verschillende steden
van Vlaanderen bloeiende afdeelingen telt
organiseert met Paschen een cultuurweek
te Mechelen. In samenwerking niet den
Vlaamschen Esperantisten-Bond wordt in
het kader hiervan een Esperanto-avond
belegd. Betreffend het actueele wereldtaalvraagstuk zal leeraar E. Symoens het
standpunt der Esperantisten uiteenzetten
op Donderdag 25 April e. k. in de gezellige leeszaal van de nieuwe stadsbibliotheek.
Immer in het kader van vernoemde cultuurweek wordt een bezienswaardige tentoonstelling georganiseerd over letterkunde. Een uitgebreide stand is voorbehouden aan het Vlaamsch Esperanto - Instituut.
We roepen reeds nu al de Vlaamsche
Esperantisten op om talrijk aanwezig te
zijn op deze Esperanto - demonstratie die
ongetwijfeld rijke vruchten zal afwerpen
voor onze zaak.

.

ESPERANTO EN VREDE.
De welbekende Heer Zwartgal verklaarde onlangs in een interview, dat hij
den redacteur van « De Realist » toestond:
« Het Esperanto is een utopie. Het verstand eischt. vertalingen, omdat verstandhouding ongewenscht is. Het verstand
eischt derhalve storende en tijdroovende
(= tijdwinnende) vertalingen. Herlees uw
dagblad van 8 Februari jl. : « De heer Bevin verklaart, dat hij de vertaling van het
voorstel van den heer Wysjinsky nog niet
grondig onderzocht heeft... » en « Ik geloof dat er tusschen den heer Wysjinsky
en mij slechts vertalingsmoeilijkheden
zijn. » Zonder blikken noch blozen besluit
de heer Zwartgal : « Vertalingen rekken
den vrede. Het klare, het directe, het ondubbelzinnige Esperanto zou hein in gevaar brengen »! ! !
Toch denken we dat den vrede door de
hooge strategie van de diplomaten niet
gediend wordt. Ook niet als de heer Truman weigert commentaar uit te brengen
over den aanval van generalissimus Stalin
tegen W. Churchill, zeggende dat hij geen
Russisch verstaat en dat hij niet weet of
de vertalingen van dit in de U.S.A. gepubliceerde interview, juist zijn.
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itrovel oj - arl;huloj poezrul
La plej bela, la plej interesa!
Petu specimenan numeron sendante
unu internacian respondkuponon al
MONDA REVUO ILUSTRITA
Box 30, Randers, DANMARK.
Ahonkotizo por 1946 estas :
68,50 b fr.
Pagu al la landa peranto :
Sro MAURICE DAEMS
Heyvaertstr. 159, Molenbeek-Brussel
(poŝtkonto : 3329.95).
-
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TRO EKSKLUZIVA KONDAMNO !
« Laborista Esperantisto » vigle kaj m almilde atakis la diletantismospecon kiu
aperas en formo de gazetfonda febro. Sed
akreco kaj justeco ne estas sinonimoj!
Certe, senapelacie estu kondamnataj la
fuŝeldonajoj, se la viktimo de la tro avida
komencanto estas nia Lingvo. Sed oni
priatentu : estas distingebla la lingva de
la materia malperfekteco. Okazas ke luksaj presajoj estas sensignifaj aŭ eĉ pekas
kontraŭ la gramatiko, dum ciklostilitaj revuetoj atestas pri pura samideana spirito
kaj bonfarta lingvoscio. La bela antaŭmilita cirkulero pri Loveno ne estis senerara,
tute ne... « Popola Fronto » estis ofte malplaĉe presita, sed vere leginda, malgraŭ
ĝia politika ekstremismo.
L)ue, oni ne forgesu la klerigan rolon
kiun plenumas la malgravaj folietoj : ili
estas ofte konvenaj ekzercejoj. Oni prijugu ilin ne nur el la vidpunkto de la tuja
utilo por la Movado, sed ankaŭ el tiu de
la individua Verdulo kiu formiĝas. Tamen,
tiu ĉi devas kompreneble rezigni la ambicion tro abunde disvastigi sian laboron,
kaj prefere estu modera.
Aliflanke, la « gazetoj, kiuj efektive meritas nian daŭran suhtenon » ne estas senriproĉaj. Kelkfoje ili estas malŝparemaj
kaj ne tiam ili estas afable akceptemaj.
Abundas la revuoj kiuj disponas pri efikaj
rimedoj, sed videble estas plenigitaj per
senvaloraj flikitaj frazoj, en kiuj ne maloftaj truoj pleniĝis per grandliteraj alvokoj
al varbado de novaj membroj aŭ ahonantoj, kaj longaj kolonoj enhavas nur humoraĵojn, — kaj ankaŭ tio estas fuŝado!
La konkludo kiu sin trudas ŝajnas esti
la jena. Tiuj kiuj « deziras redaktori » nur
faru ĝin malgrandskale, kontrolu siajn lingvajn konojn kaj estu, unualoke, honestaj
(ne estas senkulpigebla tiu kiu senzorge
multobligas senutilan prozon, por profiti
de la interŝanĝa sistemo de la redakcioj).
La gravaj revuoj akceptu honvole valorajn
kunlahorajojn kaj pritraktu la senriproéajn
etulojn laŭ kunfrata sento, kaj ne senpripense kriu pri konkurenco.
Fernand PiOT.

NIEUWSUROPPELS
* Op 22 December 11. werd het « Centraal Comité van de Esperanto-beweging
in Nederland » opgericht. Het vertegenwoordigt de Nederlandsche Esperanto-beweging bij regeerings- en openbare instanties, en onderneemt alle werkzaamheden, die de deelnemende organisaties
gemeen hebben. Bovendien verzorgt het
Centraal Comité het voortdurend contact
tusschen de samenwerkende organisaties.
Bij het Centraal Comité zijn aangesloten :
De Federatie van Arbeiders-Esperantisten,
de neutrale landelijke vereeniging « La Estonto Estas Nia », de Roomsch Katholieke
Esperantisten-Bond en de Nederlandsche
Christelijke Esperanto-Vereeniging. ingevolge het oprichten van dit Comité zal
voortaan in Nederland slechts één Esperanto-examencommissie bestaan.
* De Federatie van Arbeiders-Esperantisten zal dit jaar op de Paaschdagen te
Alkmaar congresseeren, « La Estonto Estas Nia », insgelijks met Paschen, te Amsterdam.
* Op 20 Oktober 1945 overleed te Irvington, in de Vereenigde Staten, Dr. W.
S. Benson, auteur van liet monumentale
werk « Universala Esperanto-Metodo » in
veertig talen.
* Het waardevol bezit van het internationaal Esperanto-Museum in de Neue
1-lofburg te Weenen is gespaard gebleven.
De verzamelingen werden echter naar de
Alte Hofburg overgebracht gezien het gebouw door het Russisch leger werd in
gebruik genomen.
* Het derde internationaal kamp der Esperantistenjeugd zal einde Juli of begin
Augustus te Blankenberge gehouden warden. In de plaatselijke jeugdherberg zal
een gedeelte der deelnemers onderdak
vinden, er bestaat ook kampeergelegenheid. Zich tijdig melden bij Floor Meydam, Ovenstraat 59, Leerdam (Nederland).
* Zooals reeds gemeld congresseert met
Paschen de Federatie van Arbeiders Esperantistcn in het gebied der Nederlandsche taal te Alkmaar. Reeds 500 deelnemers hebben zich gemeld. De Nederlandsche minister voor Sociale Zaken,
H. Drees, een overtuigd Esperantist, zal
het eerevoorzitterschap waarnemen.
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LA STUDANTO
DE PHONETIEK (IX)

Uitspraak der klinkers.
Verleden maand werd het probleem der
open-gesloten uitspraak der klinkers aangeraakt : voor a, i, u komt er practisch
geen onderscheid in aanmerking, doch er
wordt een ontegensprekelijk verschil in de
open en gesloten uitspraak van e en o
vastgesteld, verschil dat zich bij de nuanceering kort-lang komt voegen. Over deze
duidelijk afgescheiden vormen werd gediscussieerd en dienen de opvattingen van
Zamenhof zelf, Cefeĉ en Wŭster gewis
vernield te worden.
Het is ons reeds bekend dat Zamenhof
een middelmatigen vorm voorstond, zegge
« nek tro fermite (malvaste), nek tro mal
fermite (vaste), ĉiam meze ». Doch dat
blijkt weinig doelmatig omdat, ten einde
dit resultaat te bekomen er, buiten de
twee bestaande, nog een middenvorm, die
bijna geen enkele taal kent, zou hoeven
geschapen en aangewend te worden : hoe
dan zulke vorm bestendigd? Trouwens,
het getuigenis van Zamenhof's tijdgenooten, die hem gehoord hebben, en de fonoplaat, waarop zijne stem werd vastgelegd,
wijzen er op dat hij zelf alle klinkers betrekkelijk open uitbracht.
De meeningen van Cefeĉ en Wŭster
lichten wij uit de Plena Gramatiko, waar
zij bondig en duidelijk uitgedrukt werden:
« Cefeĉ starigis tri regulojn :
1. La vokaloj, izolite, t.e. la nomoj estas clparolataj malvaste kaj longe.
2. En nefermita silabo (t. e. silabo finiĝanta per vokalo), la vokalo estas elparolata malvaste.
3. En fermita silabo (t. e. silabo finiganta per konsonanto), la vokalo estas
elparolata vaste.
Wŭster distingas en Esperanto du formojn : è (mallonga) kaj é (longa); o
(mallonga) kaj ó (longa). Do, lat) li ne
ekzistas longa è kaj o, nek mallongaj é
kaj 6. Akcentaj silahoj nefermitaj estas
longaj (é : kaj ó :), fermitaj estas mallongaj (è kaj o). La fermitecon decidas la silabado : unu konsonanta postvokala transiras al la sekvanta silabo, do la silabo
restas nefermita (pé-ti, k•-ro); el pluraj
konsonantoj almenaŭ unu restas apud la
vokalo kaj per tio formas la silabon (dèkstra, monstr-tro) » (1).
Kalocsay en Waringhien zelf huldigen
de meening dat het stelsel van Wŭster
meest het algemeen spraakgebruik benadert, maar dat de ervaring (beproef het en
stel liet maar zelf vast!) het bestaan staaft
van nog twee andere vormen, te weten :
lange open è (è:), lange open o (o:). Hoe
zij het vraagstuk ontleden en regels formuleeren, ontwikkelen wij in de volgende
bijdrage. T. v. G.

A) Zinnetjes.
1. Kent ge den Heer X., onzen huldigen
voorzitter? Zoo ge hem niet kent, zal ik
U voorstellen.
2. Tot onze verwondering was U gisteren niet aanwezig op onze vergadering;
gij hebt U zelfs niet verontschuldigd.
3. Ik heb twee kleine broers : de jongste heet Jan.
4. Als ik in uw plaats geweest was,
zou ik ongetwijfeld anders gehandeld hebben; misschien wel omdat ik practischer
ben.
5. Vier aan vier gingen de kinderen
roepend binnen.
6. Nadat de kinderen den tuin van hun
oom bezocht hadden, namen zij zooveel
appels mede als zij konden dragen.
7. Hoe langer de kaars brandt, hoe korter zij wordt,
8. Deze man is zeer werkzaam; hij
werkt van 's morgens tot 's avonds voor
zijn gezin.
9. Men achte de menschen niet naar
hun afkomst of rijkdom, maar naar hun
werk.

-

B) Lingva malfacilajo.
Antaŭ kelkaj jarcentoj, la danaj korte
Banoj multe parolis la germanan lingvon.
Dum tiu periodo tie gastis islanda episkopo. interparolante kun la fremdlandano,
la reĝino demandis : « Kiom da kinder
(germane : infanoj) havas vi, islandanoj,
ordinare? » Opiniante, ke la reĝino diris
« kindur » (islande : ŝafoj), la episkopo
respondis : « Estas malsame : mi ekzemple havas tricenton da kindur. » Ree demandis la regino mirigita, ĉar ŝi opiniis
ke la episkopo diris kinder : Kien vi islandanoj metas tian multon da kinder? »
La episkopo, ĉiam opiniante ke ŝi diris
kindur, respondis : Ni senkapigas ilin kaj
manĝas ilin ». La regino rapide foriris,
nevolante scii plu pri la senmoralaj kaj
harbaraj islandanoj (Laŭ Olva Kristjans -•
son, El La Multekolora Libro, p. 124).
VERTALING VAN OEFENING 10

A) Wanhoop.
De oude vrouw begreep plots de heele
verschrikking (1), het leven, de wreedheid, de opstandigheid, alles, alles, alleen
het einde kon zij niet begrijpen, zij kon
den dood niet begrijpen, zij kon de menschen niet begrijpen, de menschen die
haar verlaten, die zich om haar niet bekommerd hadden. En de catastrophale
verschrikking gaf haar meer dan men
schelijke kracht. Zij richtte zich op, wierp
zich tegen den muur, bonkte er op (2),
vond twee borden (3), wierp hen naar het
raam, opdat zelfs de gebroken ruit zou
verdwijnen. Met vaten (4) wierp zij en
alles brak zij. De dronken lust van de vernieling en van de opstandigheid bezat
haar. (F. S.zili gyi, uit de novelle « Vin tro », blz. 117).
Nota's : (1) ook : gruwel, ontzetting,
het vreeselijke. (2) : ook bonzen, beuken.
(3) teljoren. (4) Alhoewel vazen niet foutief kan bestempeld, gezien het een fragment uit het geheel geldt, acht ik de beteekenis « vaatwerk » (vazaro!) geschikter.
-

B) Frazetoj :
1. Sukero kaj mielo estas dolĉaj, sed
akvo estas sengusta.
2. Por savi sian vivon, li mensogis.
3. Siaj multaj scio kaj sperte multe utilis al 5i.
4. Kantante la strikantoj iris (1) al sia
kunvenejo.
5. La betulo estas arbo kaj havas branĉojn kaj foliojn.
6. .Mi klare sentis ke tio ne estas (2)
vera.
7. Kvankam li jam estis ebria (3), li
ankoraŭ trinkis glason malpena (4).
Nota's : (1) ook : marŝis. (2) niet : estis; de tijd van de rechtstreeksche rede
dient hier gebruikt : tin ne estas vera!
(3) of : kvankam jam ebria. (4) niet :
malpenan; het gaat hier om een bepaling
van gesteldheid : wel : li malpenigis...

(1) Plena Gramatiko de Esperanto, K.
Kalocsay en G. Waringhien, dua tralaborita eldono, 1938, Literatura Mondo, Budapest, p. 21.
OEFENING 11
Hieronder, ter vertaling in 't Esperanto
(A) en in 't Nederlandsch (B), kleine opgaven. Voor deze oefening worden de premies, waarover gewaagd werd in verband
met oefening nr 8, uitgeloofd : de inzenders van de twee beste grammaticaal correcte teksten en met een nauwkeurig omgezette woordenschat, zullen bedacht
worden, de eerste, met een keurige kleine
buste van L. L. Zamenhof, de tweede,
niet de boeiende roman « Sub la vitra Kupolo » van V. L. Van Weddingen, uit het
Nederlandsch vertaald door M. Groels
(160 blz.), keurig uitgegeven. De beste
vertaling uit het Nederlandsch zal voorkeur genieten, en, bij aanwezigheid van
verscheidene even verdienstelijke inzendingen zal het lot beslissen. Het weze
medegedeeld dat VERDA die al een premie won en de eerste prijs van onzen
« Literatura Konkurso » wegkaapte wel
zal inzenden doch zelf verklaard heeft niet
in aanmerking te willen komen voor een
gebeurlijke premie.
De inzendingen worden talrijk ingewacht langs de redactie om! Zij dienen
uiterlijk op 10 April in ons bezit te zijn.
In het volgend nummer publiceeren wij
een modelvertaling met aanduiding van
mogelijke varianten en voorzien van aan teekeningen, naargelang zij uit de inzendingen noodzakelijk zullen blijken.
Let wel! Wie zijn werk persoonlijk verbeterd terugverlangt, verzuime niet een
zegel voor antwoord in te sluiten.
Komaan, de gelegenheid gretig te baat
genomen! Het loont de moeite.

LA REDAKCIO RESPONDAS.
Pri la januara ekzerco, n° 9.
La du tekstoj estis ĝenerale bone tradukitaj : mi tamen notis kelkajn erarojn. Mi
citas : mi vidis ĉapelon en butikon (la -n
ne estas pravigebla), transmeti siajn
orelojn (la prefikse uzata trans- devas fariĝi tra.), kie estas la du truojn (truoj estas malgraŭ sia loko subjekto de la demanda frazo, la -n do malaperu), por ke
lí povus trameti ĝiajn orelojn (post por
ke, ĉiam -u modo; miaj haroj hirtigis pro
la ĝ-litero : kompreneble devas esti s- :
ĉu la oreloj ne apartenas al la subjekto
de la frazo : li?), Mi konstatis ke ĝenerale
oni uzis jenan tradukon : Li demandis pri
Ia prezo. 45 guldenojn, respondis... Ciuj
uzis la akuzativan formon, kompletigante
la frazon per : ĝi kostis... Mi ne stampus
h un finajon erara, sed tamen, mi preferus
la nominativan (do sen -n) formon : oni
rajtas kompletigi : la prezo estas... ĉar la
antaŭa frazo tekstas : li demandis pri la
prezo! Cu ne?
-
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FLANDRA ESPERANTISTO

ESPERANTO-DICHTERS

AFDEELING
BOEKHANDEL

in vertaling

UIT VOORRAAD
LEVERBAAR :
LIVERKONDICOJ : La prezoj enkluzivas ordinaran afrankon. Kiu deziras regis -

tritan alsendon, alkalkulu 5 frankojn al sia
mendo. Por forsendo al eksterlando aldonu
10 ¶1-. lot. respondkuponojn ni akceptas je
valoro de 3.50 b. fr. por unu. Anta%rpagitaj
mendoj ĝuas nian preferon.
FLANDRA ESPERANTO-1NSTITUTO
V. Z. W.

De eerste Esperanto-dichters waren de geestdriftige romantische vertolkers van
het gemeenschappelijk ideaal : rechtvaardigheid en verbroedering van de volken.
Zij deden dit eenvoudig en oprecht lijk de barden der oude nationale letterkunden,
die de glorierijke daden en hoopvolle verwachtingen van hun volk bezongen.
Het waren, buiten Zamenhof zelf, zijn broeders Leo en Feliks, de Poolsche,
nationale schrijver Belmont en vooral de Poolsche Ingenieur ANTON( GRABOWSKI (1857-1921) die de ware « vader der Esperanto-poëzie » werd.

D,a9e4aad

Pieter van Humbeekstraat 3, Brussel-W.
Poŝtkonto : 3268.51
Baghy J. : Sur Sanga Tero. Romano pri
la vivo de la militkaptitaj en Siberio.
264 p., broŝ.. 60 fr.
Baghy J. : Verdaj Donk.hotoj. Romano
pri la vivo de esperantistoj.
224 p., broŝ.. 34 fr.
Baghy J. : La Vagabondo Kantas. Poe
maro. Dukolora preso. 112 p., broŝ. : 20 fr.
Baghy J : La Teatra Korbo. Novelaro.
« Senpretenda habílado ».
112 p., broŝ.: 17 fr.
Baghy J. : Printempo en la Aŭtuno. Rakonto pri dolĉe melankolia renkonto.
114 p., broŝ.: 20 fr.
Foldes J. (L. Halka kaj L. Spierer) :
La Strato de 1'fiŝanta Kato. Romano pri la
vivo de ernigrintoj.
268 p., broŝ.: 42 fr.; bind. : 55 fr.
Newell L. N. : Bakŝ:s. Novelaro. Skizoj
pri la vivo de Egiptoj.
148 p., broŝ.: 32 fr.
.Elola (J. F. Berenguer) : La Arno en Ia
Jaro dekmi]. Romano pri la estonta vivo.
356 pp., broŝ.. 34 fr.
Robinson R. Se grenereto. Originalaj
skizoj.
160 p., bind. : 25 fr.
Forst de 13attaglia (T. Jung) : La Mistero de ('Sango. Historia monografio, dukolora preso, 19 ekstertekstaj ilustrajoj.
156 p., bind. : 30 fr.
La Sankta Biblio. El la hebrea originalo
tradukis L. L. "Zamenhof.
1000 p., bind. : 80 fr.
Wiesenfeld E. : Galerio de Zamenhofoj.
Genealogio pri la familio "Zamenhof, abunde ilustri ta. 80 p., broŝ.: 10 fr.
Jeluŝiĉ M. (I. Rotkviĉ) : Cezaro. Granda
biografia romano en tre rirnarkinda tradttko 536 p., broŝ.: 80 fr.
Lejzerowics 1. : El la Verda Biblio. Humora pritrakto de la esperantista movado.
104 p., broŝ.. 17 fr.; bind.. 25 fr.
Ginz U. kaj S. Kamaryt : Cehoslovaka
Antologio. Kun multaj ekstertekstaj artreproduktaĵoj.
468 p., broŝ.. 100 fr. ; bind. : 120 fr.
Scott H. M. : Filatelia Terminaro. Esperanta- Angla-Franca-Germana kun difinoj en Esperanto. 48 p., broŝ.: 5 fr.
Scherer J. R. : Cirkaŭ la Mondon kun
la Verda Stelo. Mondvojaĝo per Esperanto, abunde ilustrita. 272 p., bros.: 50 fr.

-

:

50 JAROJN KUN PAUL NYLEN de Jan
Stri nne. Eldonis : la sennombraj amikoj
de P. Nylen en Svedlando. 64 paĝa, for
mato 20 X 28 cm., ilustrita. Mendebla ĉe
F. E. I., prezo : broŝ. 24 bfr. — Mirinde
aktivis nia svedlanda samideanaro en oaza
lando la jarojn dum kiuj ni talpe kaŝagadis. Dankon al ili, kaj dankon al ilia nestoro : P. Nylen!
Ke homo dum duona jarcento sin dediĉas al nia afero estas ja nckutima, kaj ke
tiu sama homo post kvin jardekoj restas
vigla kaj aktiva en la movado — tio estas
unika! Pri la esperantista vivo de pioniro
Nylen la svèda samideanaro aperigis rimarkindan albumon — vera « Libro -filmo »
kun pli ol 150 ilustraĵo] — kiun mi dezirus en la manoj de ĉiu esperantisto senescepte. Al la malnova esperantisto tiu alhomo estos kara pro 15 memorajoj kiujn
ĝi vekas, kaj al la nova ĝi estos instigo al
persisto kaj fideleco.
Tiu ĉiurilate prizorgita eldonaĵo ne nur
pritraktas skribe kaj bilde la cperantistan
karieron de P. Nylen, sed ankaŭ la tutan
svcdan movadon kaj iagrade eĉ la tutan
historion de Esperanto.
Escepte bela memoraĵo pri homo escepte multmerita! E. C.

(LA TAGIGO)
0 broeders, bereid u tot zingen nu mee,

met forsige stemme, vol wijding,
Zoodat het van 't bergland hel dreune naar zee
En brenge den slapers de tijding :
De daagraad, de daagraad zijn zonneweb spint,
De schaduw der nacht uit de wereld verzwindt!
Na lange gedwaal langs een doornige baan,
Bedreigden ons schuimende baren.
Verwonnen zijn ze echter; wij zullen stilaan
De haven der menschheid invaren.
Na jaren van leed en menigen slag
Omwappert ons vroolijk de wit-groene vlag!
En komt er nog strijd of een stormende wind,
Gehard zijn ons spieren als speren.
Geen vuur of geen staal onze hoop overwint,
En niemands verraad kan ons deren.
Neen, niets ook ter wereld de hoop uit ons rukt,
Zij wortelt te diep, dat het iemand gelukt!
Wij zeilen steeds voorwaarts, betrouwend, vol vuur,
Het werk van den Meester ten zege,
Met hen, die hem volgden van af 't eerste uur,
En streden en trouwe hem bleven.
De wereld verandert, de kwaden ten spijt,
De heugnis aan allen ons 't harte verblijdt.
Gezegende tale gij zijt ons een band,
Der hemelsche giften het wonder.
De liefde tot natie en huiskring en land,
Gaat nooit in ons harte ten onder.
Wij blijven getrouw steeds aan huis en aan haard,
Maar voelen ons zonen der menschheid op aard.
Al over de wereld, hoe ver het ook zij,
Uit honderden, duizenden horsten,
Weerklinkt de begroeting zoo 'heerlijk en blij,
Aan ons, die naar broederschap dorsten :
De daagraad, de daagraad zijn zonneweb spint,
De schaduw der nacht uit de wereld verzwindt!
Naar Grabowski : H. VERMUYTEN.

-

LONDONANIDOJ de D. W. hMunns. Eldonis : The Esperanto Publishing Company Ltd, Rickmansworth. 98 paĝa. Mendebla ĉe F. E. I., prezo : broŝ. 26 bfr.
Donald Munns, angla knabo, verkis tiunĉi libron kiam li estis 14-jara. Estas la
rakonto de unu el la multnornbraj anglaj
infanoj kiujn oni dum la milito sendis el
la grandaj urboj al la kamparo.
Oni vere miras pri la facileco de Esperanto kiu ebligas tian eksterordinaran maloftajon literaturan. Sed la juna aŭtoro ne
povis fari miraklon kaj la interesa verketo
krom kvalitoj ankaŭ havas mankojn. La
konstruo de la rakonto estas iom primitiva, la vortigo de la ideoj nesperta, la
lingvo infana. La stilo ankaŭ estas ne
internacia kaj la anglismoj tre oftaj. Sed
iagrade en tiuj mankoj kuŝas la armo de
la libreto kiun ni preferas tia kia ĝi estas
ol polurita de plenkreskulo. DORNO.

—

LA SUNKRONO de Marie Koenen. E1
la nederlanda tradukis : P. Ch. M. Van de
Vijver. Eldonis: Esperanto-Instituto « Malnova Turo », Eindhoven. 99 p. Mendebla
ĉe F. E. I., prezo : broŝ, 14 bfr. — Trovinte pecon de la Sunkrono, kies magia
povo havigos potencon kaj riĉecon al ĝia
posedanto, mizera kampulo fariĝas sondefenda viktimo de sia propra avidemo. Per
trompaj promesoj, li sukcesas alproprigi
al si la tutan Sunkronon. dian lastan fendon li forigos faligante la krucon de sur la
reĝa palaco. Sed tie li hezitas : neniam
li kapablus ĵeti ĝin sur la preĝantan homamason malsupre. Fluidiĝas la krono, detruigas ĝia fatala povo. Kiel voja infano,
li returniros al sia vivicelo : al la grizaĉa
patrina kabano.
Plaĉe pia rakonto legendeca en simpla,
flua stilo, kies simpleco precipe devenas
el la konversacia tono de la grandparte
dialogforma verketo. Eble eè tro simpla
stilo : troa uzado de suhorditaj frazoj anstataŭ participoj, eviteblaj malsimplaj
tempoj ne favoras al kerneco. — Kelkaj
trovitaĵoj plaĉas : « Ni duopas » — anasanta ĉaro » — « Kio flugilas kaj flugetas » — « okuloj kaj okuloj sin fiksas sur
lin. » Aliaj efikas strange : « poe; troe
tro. »
La lingvo tamen ne estas ĉiam modele
korekta. Almenaŭ strangaj impresas parolturnoj kiaj : « ŝi sidis la kapon kaŝita
en la mano. » Malbone uzatoj : « kurhigi
kapon; konkava vojo; ĉio pli glate marŝus; miaj okuloj kontinuis vidi. »
Naciismoj : « miraklon tiu juvelo en si
fermas; li rakontis tagon kaj vesperon
longe; mi opinias ilin ĉie aŭdi; rampi vi
faros...; tiu juvelo devas for; vi ne povas
alie. »
Eraroj ĉe konjunkcioj : Kvazaŭ : sen —
US; por ke ...OS; de post kiam; de post
la tago ke; tiom baldaŭ kiam; tiom longe
kiom; ke ĝi silentu!
Preseraroj tre malmultaj; preso kaj papero bonaj.
Fr. C.

DUA RAPSODIO de F. Szilagyi kaj H.
Elg. — TRIA RAPSODIO de F. Szilagyi.
Eldonis : Eldona Societo Esperanto, Stockholm. ĉiu verketo 48 paĝa. Mendebla ĉe
F. E. 1., prezo : broŝ. 24 bfr. — Post la
eléerpita Verda Rapsodio jen tiuj-ĉi belaj,
ŝajne ĉiujaraj eidonajoj sur paperkvalito,`
kiun ni, « militkompatinduloj », povas...
envii al Svedujo. Bona ideo tiuj rapsodioj : kolektoj da rakontoj kaj versaĵoj
sen rekta interrilato sed. kun komuna spirito : la esperantisma. La nomoj de la redaktoroj, precipe tin de Szilagyi, garantias ekliktikan laboron, korektan lingvon,
elegantan esprimon. Krome la varia enhavo, ne ĉiam samvalora sed ĉiam interesa, ebligas rekapton aŭ plivastigon de
nia vortprovizo. Originalajoj kaj tradukaĵoj, precipe el sveda fonto, prozaj kaj versaj, seriozaj kaj humoraj agrable alternas.
Inter la Esperantaĵoj estas notindaj : « La
unua originala dramo en Esperanto »,
«Iom pri nia tradukliteraturo », « Kelkaj
francaj pioniroj » de la sveda nestoro Nylén, kaj « La laste poemo de Leo Belmont » kiu mortis dum la milito. Tiuj Rapsodioj atestas pri riĉa kaj promesplena
Esperanta vivo en Svedujo. TYN.

LA FINO (Miaj humanecaj intertraktoj
en Gerrnanujo printempe 1945 kaj iliaj politikaj sekvoj) de Folke Bernadotte. El la
sveda tradukis Stellan Engholm. Eldonis :
Eldona Societo Esperanto, Stockholmn.
Unua volumo en la serio de Literatura
Klubo « Stelo-Libro ». 140 p. kun ekstertekstaj ilustrajoj. Prezo bind. : 80, broŝ. :
68 fr. (Elĉerpita; aperis maikara eldono,
oni povas mendi ĉe F. E. I., prezo : 33 bfr.
-- Prezidanto de la sveda Ruĝa Kruĉo, la
aŭtoro faris, de februaro ĝis majo 1945-a,
demarŝojn ĉe Himmler por akiri La transportpermeson de norvegaj kaj danaj malliberitoj el germanaj koncentrejoj al Svedlando; poste, li eĉ intervenis en 1a kapitulaco de la disfalanta Tria Regno.
Por realigi sian humanan celon, li rila-

MAART 1946
dĝis kun Ia dirita Gestapoĉefo, kun von
Ribbentrop, Kaltenbrunner, Schellenberg,
k. a. Li tipe skizas la personojn, trafe observas, dum siaj aŭtoveturoj en Germanujo, la mensan staton kaj falsitan spiriton de ĝiaj loĝantoj, la mistikan fidelecon
al la « Fi hrer », kiu ĝis la fino iel stampas
la okazajojn. En sio epilogo, kiu enhavas
la rakonton de Schellenberg pri la intrigoj
de la Finakto, li insistas pri la germana
malvenko, absoluta sur ĉiuj frontoj, kaj
substreke pentras la gvidantojn de la •Tria
Regno « homoj sen moralaj ideoj kaj sen
homa digno ».
La aŭtoro, ĉeestanto de la lastaj spasmoj de la « miljara » regno, ne seke raportas pri la mondoskuaj eventoj, li vigle rakontas, li katenas : en unu streĉo mi legis
la libron kiu restos valora dokumento pri
la sveno de monstraj revo kaj regimo.
La Esperanta traduko, aperinta antaŭ
ĉiuj aliaj, kaj kies aspekto, preso kaj papero plene taŭgas, indas la konatan svedon Stellan Engholm. Mi notis dur du preserarojn (p. 91, « jam nokte », verŝajne
« jam »; p. 137, ka-kapitulaco) kaj maloftajn stilajn agi gramatikajn nekorektajojn
el kiuj estas mcnciendaj : la forgeso de la
akuzativo en la apudmetoj p. 38 : « mi
renkontis Himmler, estro de SS..., regna
interna ministro, ktp. »; la adverba firiaĵo
anstataŭ la adjektiva predikativo (ekz. p.
114 : « la registaro trovis necese (necesa)
informi... » - same p. 10, 118, 122 kaj
« alte (alta) taksi » p. 55-12A); la uzo de
« sen » sekvata de infinitivo (ekz. « sen
palpi » — same p. 25-78), formo ne klasika, malkonsilita de Zamenhof sed iel pravigebla; la ofta « daŭrigi » (paroli plu) eĉ
daŭrigi plu (p. 132), plu daŭri (p. 138);
unu « dum » anstataŭ « ĉe » (p. 138 :
« dum neniuj kondiĉoj ») ; du almenaŭ riskaj figuroj : « la arkivo fariĝis viktimo de
la flamoj » (p. 70), « ciu bombo... estas
najlo en la ĉerko... » (p. 32); fine, pluraj
jani uzitaj aŭ tute « novaj » neologismoj :
deporti, atentato, avanci, repliki, kamufli,
armistico.
Konklude oni povas aserti ke la verko
estas valora ne nur pro la enhavo sed
ankaŭ pro la Esperanta teksto.
T. v. G.
THE LANGUAGE PROBLEM (lts history and solution) by E. D. Durrant. Eldonis : The Esperanto Publishing Company Ltd., Rickmansworth. 168 p., bind.
Mendebla ĉe F. E. I.; prezo : 70 bfr.
En mallonga antaŭparolo la aŭtoro bone
resumas enhavon kaj celon de la dense
presita, en 1943 aperinta verko : Tiu-ĉi
verko estas skizo pri la diversaj provoj
por forigi la lingvajn barojn kaj montras
la valoron de Esperanto por la rilatoj internaciaj, precipe helpo al la postmilita
rekonstrua laboro. Spite Ia malkvieta periodo antaŭmilita Esperanto faris gravan
progreson, daŭre akirante pli grandan rekonon en oficialaj rondoj de diversaj landoj. Pro tio, ke tiu progreso ne, aŭ malmulte estas konata de ia granda amaso,
estas skribita tiu-ĉi libro kiu montriĝos
utila al ĉiu serĉanto pri solvo de l a problemo de la diverslingveco.
La granda valoro de la verko de Durrant kuŝaŝ en la pritraktmaniero de la tuta
problemo. Da teorio ĝi enhavas malmulte,
sed abundas la citoj kaj konstatoj. En 6
(el la 23) ĉapitroj li traktas la lingvajn
malfacilajojn, poste la neeblecon uzi ian
nacian lingvon kiel internacian, la multajn
provojn faritajn por savigi el la lingva
haoso indikante la kialojn de la spertitaj
malsukcesoj, la aperon de Esperanto kaj
ties venkiron. Fine ni trovas multajn citojn
el la gazetaro kiuj montras la lingvajn
malfacilaĵojn nun ekzistantajn, kaj finfine
piedon por la enkonduko de Esperanto en
la lernejojn : lasta stadio antaŭ la finvenko.
Simila libro devus ekzisti en ĉiu nacia
lingvo! SYM.
PRI BREDADO DE ABELOJ de A. P.
Andersen. El la dana tradukis H. N. Nederland. Libro-Servo de Centra Dana Esperantista Ligo, Kobenhavn. 102 p., ilustrita. Mendebla ĉe F. E. I., prezo : broŝ.
45 bfr.
Ankorair tre inalampleksa estas
nia faka literaturo. La perado, super la
lingvolimoj, de niaj scioj kaj spertoj tamen
estas plej profitiga. Se ni konsideras, ke
Esperanto precize tiom valoras kiom ĝi
utilas al la homaro, ni devas agnoski ke
nia tuta afero ankoraŭ ludas rulon tre
modestan. Ni despli ĝojas kiam tia « malofta birdo aperas ĉe la horizonto.
La aŭtoro, dano, dum preskaŭ duona
jarcento bredas abelojn kaj lia Libro estas
evidenta frukto de vivo tute dediĉita al
racia ekspluatado de la mirinda lahoremo
de la diligentaj mielkolektantoj. Ankaŭ la
tradukinto estas abelbredanto.
Ni ĉiuj pli-malpli scias pri la mirinda
organizemo kiu instinkte regas ĉe kelkaj
insektoj, speciale ĉe abeloj. Pri ĝi traktas
la libro, sed ankaŭ pri la metodoj pasintaj, nunaj — kaj eĉ estontaj — kiujn la
homo inventis kaj aplikadas por, profite
al si, superruzi la abelaron. Interesa estas
la libro, ankaŭ por ne-fakulo.
Plaĉa estas ĝia eksterajo kaj ĉiurilate
prizorgita : ankaŭ la ilustraĵoj abundas
(pli ol cent!). Ni nur bedaŭras la tro
oftajn preserarojn.
Fine de la libro la aŭtoro kaj tradukinto
alvokas la esperantistajn abelbredistojn
sin konigi al ili por interŝanĝri spertojn
kaj servojn : Esperanto utilas, Esperanto
vivas!
Ni deziras al la bela verko merititan
sukceson. ECO.
,
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Plaatselijk Nieuws
ANTWERPEN. - Op Woensdag 3
April a. s. te 20 u. spreekt S.ano J. Willekens in het Esperanto-Domo der Lange
Leenstraat 127, over « La Federacio de
Laboristaj Esperantistoj ».
De leergang van Flandrema Grupo Esperantista telt een twintigtal leerlingen die
door cursusleider A. Lodema onderricht
krijgen in de internationale taal.
BRUSSEL.
Het intiem Lentefeest der
Brusselsche Esperantisten op 0 Maart jl.
was een succes. Het feestzaaltje bleek
echter wat klein : er was zitgelegenheid
voor amper 125 personen. Het eerste deel
bestond uit een Esperanto-cabaret vnl.
verzorgd door de jeugdige leden van de
Esperanto-vereeniging van Sint-PietersJette. « Kasper », de eenakter die het eerste gedeelte besloot, werd met brio opgevoerd en de verzorgde Esperanto-taal
van de heeren André Aerts, F. van den
Brande, en van de juffrouwen Louise Lemaire en Laure De Schrijver werd algemeen opgemerkt.
Daarna werden tafels en stoelen aan
kant gezet en kwam het jazz-orkest aan
de beurt. Om de vijftig frank boete te vermijden die de « obstinaj nedancemuloj »
bedreigde werd er flink op los gedanst.
L)at was wel jammer voor de Eki-finanties
maar het kwam de vroolijke atmosfeer
van dit onvergetelijk feestje ten goede.
--

CAPITRO 10-a
Yvonne Durlet estis tre plaĉa apero.
Precipe nun, kiam ŝi, kvazaŭ senhelpa, sidis antaŭ li, Kant trovis ŝin duoble ĉarma.
Sia hel° ne 'estis klasika kiel ekzemple
tiu de la grafino de la Fosse. Si ankaŭ ne
estis tiel koketa kiel Stella Steden. Kiel
filmostelo ŝi ne estus brilinta, sed ŝi logis,
ege logis. Kant estis tute impresita.
Strange ke Ii ade devis rigardi ŝian nazeton, kiu iom inklinis suprenpinti. Kaj
sekve ŝiaj ĉerize rugaj lipetoj, ŝiaj freŝaj
vangoj, la bukla, bruna hararo, - Kant
neniam vidis ŝin pli bela -, kaj plue la
grandaj bluaj okuloj...
« Vi venigis min, sinjoro Kant? » Dolĉe
sonis ŝia voĉo.
Si vekis lin el lia son o, li ree ekstaris
ambaŭpiede sur la tero.. Li rimarkis kiel
Doktoro Gulopez, kvazaŭ memkomprenebie, flankas ŝin.
« Jes, fraŭlino », Ii respondis ŝian demandon, « efektive, mi volis fari kelkajn
demandojn al vi ». Li uzis ĉiujn siajn fortojn por ke lia voĉo normale sonu. « Doktoro Gulopez, vi bonvolos plu no ti , ĉu
ne?» Tiu di kapklinis.
« Fraŭlino Durlet », rekomencis la inspektoro, « de kiam vi estas la sekretariino de sinjoro Maxton? »
« Kvar jarojn. »
« Kiam kaj kiel vi sciigis pri la morto de
sinjoro Maxton?»
« Proksimume antaŭ unu horo. Fraŭlino
Sten en informis min pri gi. »
« Cu sinjoro Maxton neniam aludis ke
lia vivo estas minacita? »
« Ne. »
« Cu Ii konfidence traktis vin? Tio signifas : ĉu li iam parolis kun vi pri privataj aferoj? »
«Malofte. Sinjoro Maxton estis tre sin
detena, foje preskaŭ mistera. Li aspektis
frosta, eĉ kruda, sed li tamen povis esti
tre sentema kaj falis de unu ekstremo en
la malan. Li estis... jes, ankaŭ vi scias
tion, iom ekstravaganca. »
La respondoj de fraŭlino Durlet estis
klaraj kaj precizaj kaj dirataj per kvieta
tono. Kant konstatis tion kun plezuro kaj
koncize plu demandis :
« Cu vi scias ion pri lia antaŭa vivo? »
« Tre malmulte. Li iam rakontis al mi
ke antaŭe li suferis multon, sed li ne detalis. Ununuran fojon Ii parolis pri sia
mortinta filino. Tiam en liaj okuloj estis
larmoj. Li diris ke mi similas ŝin. »
« Ce plie, vi ne havis plendmotivojn? »
« Male! Sinjoro Maxton bone pagis
kiam li kontentis pri iu. La laboro, precipe la lastan tempon, estis tre malpeza.
Mi ofte havis la impreson ke li gardis min
nur por havi kompanion. Dum ĉi tiu veturo, li traktis min pli kiel gastinon ol kiel
oficistinon. »
Ekfulmo lumis en la okuloj de Kant.
« Cu vi hazarde scius kial sinjoro Maxton invitis min? »
« Ne! » respondis la knabino, mirante
pri tiu flankensalto de sia demandanto.
« Cu vi ne trovis tion stranga? »
« Jes, iel », ŝi ridetis, « sed laborinte
kvar jarojn kun sinjoro Maxton, oni ja
kutimigas al liaj ekstravagancoj. »
« Koran dankon, fraŭlino Durlet! »
Nur nun ŝi komprenis kion ŝi diris kaj
ridis. La koro de Kant eksaltis.
« Tion mi ja ne intencis, sinjoro Kant.
Vi kaj Doktoro Gulopez estas du ŝakludantoj. En tio sendube kuŝas la sekreto.
Cu ankaŭ vi ne samopinias, Doktoro Gulopez? »
. La lasta frazeto estis preskaŭ kantata.
Kant ree eksentis envion.
« Kie vi estis hieraŭvespere inter la dudektria kaj noktomezo? »
Estis vulgara demando, li sciis tion. Li
ankaŭ rimarkis kiel Doktoro Gulopez rugigas kaj volas respondi, sed ŝi antaŭis
lin.
« Sed, sinjoro Kant, vi ja vidis nin sur
la ferdeko, mi opinias. » Mirege ŝiaj gran-

ATENTU : Partoprenantoj bonvolu antaŭe legi la novan regularon en la januara
numero.
.PREMIO. La januara premio (La Amo
en la jaro dekrail) estas aljugita al S-anino
H. De Kersgieter. Ni gratulas!
SOLVO DE LA 10-a ENIGMO
HORIZONTALE : 1. eks; sci; ark. - 2.
erna; man. - 3. hor; gru; ebl. - 4. unua
nim. - 5. varo; nigr. -- 6. metod.
7. ŝveb; istm. - $. tranokt. - 9. ale;
nuk; aln. - 10. rok; arm. -- 11. ban;
ruz; par.
VERTIKALE : 1. enhav; ŝraŭb. - 2.
akv. - 3. serur; etern. - 4. nombr.- 5. sagu; ankr. - 6. rajt; nu. - 7. imun;
okaz. - 8. indik. - 9. anemi; stamp.
11. killer, moner.
10. gut.
-

.

-

Het uur voor de laatste tram verraste een
ieder en er werd afscheid genomen met
de woorden « gis la venonta fojo ».
In het St. Thomas Instituut (Nieuwland
198, Brussel-Zuid) werd met een Esperantocursus aangevangen voor onderwijzers.
Reeds een twintig_ tal cursisten hebben ingeschreven. De cursus gordt gegeven
eiken Dinsdag om 18 u. Men kan nog inschrijven mits storting van 75 fr. op postrekening 4218.06 van S.ano R. Loeckx,
Konijnenperken 107, Boschvoorde-Brussel.

11-a ENIGMO : METAMORFOZO
Aliigu donitan vorton (ekz. : HORO)
anstataŭigante unu literon kaj ne delokigante la aliajn. Sammaniere transformu
la konstruitan vorton, kaj tiel plu, gis vi
trovos la celitan.
Ekzemple : el HORO ni tiel povas fari
TAGO: horo, haro, paro, pago, tago.
Provu nun la kvin sekvantajn metamorfozojn : 1. el POMO faru VINO; 2. el
PASTO faru BULKO. lom pli longan
vojon vi iru por 3. el TURO faru TRUO;
4. el LiGNO : MEBLO; kaj 5. el VITRO :
GLASO.
lom da pacienco vin kondukos al kompleta sukceso!
La solvoj grandnombre atingu la redakcion antaŭ la l0-a de aprilo!

HOTEL MONDIAL
15 Graaf d'Ursellaan 15
HEIST-AAN-ZEE
Nette kamers - Verzorg_ de keuken
Fijne dranken
DEZ. INTERSANGI p. m. kvanton kontraŭ kvanto kaj korespondi pri ĉiuj temoj :
S° F. Depreux, rue Pargaminières, Toulouse (France).

JAĤTO VETURAS EL...
« KRIMINALA ROMANO »
daj okuloj rigardis lin. Kant mallevis la
siajn kaj pristudis la najlojn de siaj fingroj.
« Jes, efektive, sed poste? »
« Tiam mi iris rekte al mia kajuto. Malvarmigis. »
« Kioma horo estis kiam vi subeniris? »
Doktoro Gulopez leviĝis.
« Estis precize la dudektria kaj kvarono,
sinjoro Kant », ŝi diris.
Kant kredis rimarki kiel la manoj de la
ŝakmajstro pugnigas. Li bremsis. Certe
estis sensence igi sin ankoraŭ pli ridinda
ol li jam estis.
« Kie vi surŝipe laboris, kian sinjoro
Maxton bezonis vin? »
« En kontoreto flanke de lia ĉambro,
kaj kiu kondukas en la koridoron. »
«Cu vi konas ĉi tiun ajon?» Kant montris la grizan saketon.
« Jes... tio estas : sinjoro Maxton, foje
montris gin. »
« Kiam, aŭ pli ĝuste, kial? »
« Jam antaŭ sufiĉe da tempo. Mi stenografis leteron al notario Van der Meersch.
Mi ankoraŭ memoras, estis ekstreme severa admono. »
« Vere Pri kio temis tiu letero? »
« Pri la aĉeto de akcioj de... mi ne retrovas la nomon... Majstro Van der
Meersch. ne estus a rinta sufiĉe energie.
Sinjoro Maxton postulis ke li se•nkompate
ĉion akaparu je ĉia prezo. ,>
« Kaj? »
« Sinjoro Maxton tiam certe rimarkis ke
mi mirege rigardis lin, ĉar mi ne kutimis
ion tian ĉe li. Tiam li montris tiun ĉi saketon... Lia vizago cindre grizis kaj li diris :
Kunportante ion tian, oni estas })li malmola ol ŝtalo ». Poste mi neniam plu vidis
gin. Tio okazis antaŭ ĉirkaŭe unu jaro. »
« Vere, vere! lnterese! » Kant kredis rimarki ke la pridemando lacigas ŝin. Tial,
li decidis fini gin, sed li malfacile povis
décidi lasi ŝin foriri, volis ankoraŭ iom
resti apud ŝi.
« Cu vi aŭdis la pafon, fraŭlino? »
« Jes, mi almenaŭ pensis memori gin,
kiam fraŭlino Sterlen anoncis la malfeliĉon. Sed la hieraŭan nokton mi ne plu
atentis tion. Surŝipe estas ja pli da neordinaraj bruoj. »
Kant serĉis demandon.
« Fraŭlino, ĉu mi povas demandi vian
opinion pri sinjoro Dubois? »
Yvonne Durlet paligis. Naŭzo klare desegnigis sur ŝia vizago.
« Tiu... » Si eraris sin. « Mi ne vidas
kiel tio rilatas al la afero. » Si dolĉe parolis, kun trema voĉo kaj lace frotis sian
frunton.
« Cu vi sentas vin malsana? » demandis
Doktoro Gulopez.
Kant levigis, sed Doktoro Gulopez antatiis lin kaj jam staris flanke de la juna
virino.
« Ho, mi timas ke tiu terura krimo iom
konsternis min. Eble Doktoro Gulopez volas konduki min al mia kajuto? »
Kiel senhelpa knabo Kant fiksrigardis
ŝin. Eble estis nur imago, sed li kredis rimarki t ri umfan mokrideton en ŝiaj okuloj,
kiam la hispano apertis la pordon por ŝi.
« Tiuj diablaj virinoj kun siaj eternaj
kapricoj! » li enbuŝe grumblis. Kaj li, inspektoro Kant, kaptigis per ili! Gapadis
kiel vulpo. al vinberoj multe tro verdaj! Ci
tie li devas esti, ĉe la kazo Maxton! Baldaŭ li fuŝos la tutan aferon, blindigata de
suprenpinta nazo!
Paron da minutoj li profunde meditis.
En la kajuto farigis pli hele. La ĉielo ŝirapertigis. Ankaŭ la maro multe plikvietiĝis.
Li do finu ankaŭ la ŝtormon en si. State
malmola li estas... tia li restu!
!

Verkis : Deck Dorval.
Tradukis : Dra T. Ken.
Li prenis la grizan saketon kaj tranĉmalfermis gin. En peceto da ŝtofo, simila
al la envolvaĵo, estis malebena, proksimume duona kuhcm-a fragmenteto da cemento aŭ ŝtono.
« Ekstravagancajoj! » li grumblis. Liaj
pensoj revenis al la alia : « Kie do restas
tiu Gulopez? Nu, taŭga helpanto! Venigi
kaj rekonduki virinojn! »
Liaj okuloj falis sur la leterpaketon.
« Ankaŭ io bela, verŝajne! Ni vidu! »
Li tuj plenatentis. Diable! Unu post la
alia li tralegis la folietojn.
Kiam Doktoro Gulopez eniris kun senkulpigo sur la lipoj, li trovis Kant denove
mallaŭte fajfanta, serĉanta la torgesitan
melodion.
Tiu ĉi tuj haltis kaj tiris Doktoron Gulopez al la tablo.
« Nu, vidu, Doktoro, jen! » Kaj li montris la leterojn. « 11i solvas la rilaton Dubois-Maxton. La komponisto konis Elly, la
filinon de Maxton. La juna paro fugis al
Sudameriko, ĉar la patro obstine kontraŭstaris kaj ne volis cedi. Ciu letero
estas helpopeto, sed Maxton restis senindulga, ce ne respondis. Pri tin ni devas
scii ion pli. Voku Dubois... aŭ ne, ni mem
iru. »
Ili trovis Dubois sidanta sur la litorando.
La malordo en lia kajuto ankoraŭ kreskis.
« Ankoraŭ nenio, sinjoro Dubois? »
« Ne, sinjoro Kant, kiel ajn mi torturas
min... nenio! Estas turmento scii ke oni
scias ne sciante... Mi havas frenezigan
kapdoloron! »
Li montris skatoleton da pulvorajoj,
kiun flankis malplena glaso.
« Eĉ tiuj ĉi helpas neniom! »
Kant neglektis lian lamentadon.
« Pardonu, sinjoro Dubois, mi ankoraŭ
devas fari paron da demandoj al vi. Mi
estos konciza. Cu vi konas la bluvestitan
knabinon, kies portreto pendas en la kajuto de sinjoro Maxton? »
« Jes, kompreneble. Si estas la filino de
sinjoro Maxton. »
« Cu vi bone konis ŝin? »
Mano de Dubois glitis al poŝo kvazaŭ
por preni cigaredon.
« Cu tio gravas? »
« Eble jes. »
Dubois proksimume rakontis kion Kant
povis kompili el la leteroj. Li aldonis ke,
gis -la lasta momento, Maxton rifuzis eĉ
la plej etan helpon. Poste, rompita de la
morto de sia unika filino, li pentis sian
senkompatan konduton kaj repacigis kun
Dubois.
« Cu vi edzi•igis fraŭlinon Maxton? »
« Kompreneble, sinjoro Kant », Dubois
indignis. « Kion vi do pensis. »
Kant kaj Gulopez lasis lin sola. En la
koridoro, ili renkontis Doktoron De
Groot, kiu helpis sian edzinon supren. Si
suferis partan ]amon kaj ne povis senhelpe
alilokigi. La maljuna grizulino signis al
Kant, kvazaŭ havante tre konfidencan komunikon por li. Kiel ajn li malpaciencis,
li ne senplie povis preterpasi ŝin.
« Sciu, sinjoro Kant », ŝi mistere flustris,
« mi antaŭsentis tion. Mi sciis ke io okazos. La ŝipo pendas de nalbono. »
Si grave kapskuis, kvazaŭ tio solvus la
tutan aferon.
« Kvietu, sinjorino », Kant afable diris,
kaj turnante sin al ŝia kunulo : « Kaj vi,
Profesoro, vi faru al mi la plezuron foje
viziti la enlitan mariston kaj raporti al mi
pri la stato de lia maleolo? »
« Nu, kompreneble, sinjoro Kant, kompreneble... »
Saltante la ŝtupojn po tri, Kant supreniris. Doktoro Gulopez pene sekvis lin.

ANONCETOJ
Minimum : fr. 15.-

leder woord of afkorting : fr. 0.75
ABONU la monatan organon de E-Instituto « Malnova Turo » : Semu konstante,
Eindhoven (Nederlando). Abonprezo por
;a numeroj 13 gis 24 : 24 bfr. Pagojn akceptas Flandra Esperanto-Instituto.
GELERNANTOi de So Osvaldo Leite de
Marais, Prei. de S. Paŭla E-klubo, Rua
Libero Badaro, 39 - 60 and., S. Paŭlo
(Brazilo), d•ez. korespondadi kun ĉiulandaj gesamideanoj.
FILATELISTOJ ATENTU ! So Jaromir
Jermar, Jablonova 23, Praha XiiI, interŝangas nestampitajn poŝtmarkojn de la
nova CSR kontraŭ la samaj vialandaj. Li
dez. korespondi pri lingvistiko kaj literaturo.
F-INO VERA TLAPAKOVA, Tusarova
36, Praha VII, 20-jara, dez. interŝangi
« amleterojn laŭ Ce-metodo » kun simpatiaj korespondantoj.
24-JARA T. J. 0.-ANINO dez. gastigi
belgajn E-istojn en la gepatra domo kaj
kompense gastlogi ĉe diversaj b. E-istoj
dum venonta somero por perfektiĝi en la
franca lingvo. Skribu al F-ino A. C. H.
v. d. Beek, P. C. Hooftstraat 90, Amsterdam (Nederlando), kiu ankaŭ havas intereson por muziko, literaturo, vojagoj, ktp.

Sur la ferdeko estis pluraj gastoj; tamen
tie regis prema humoro. La ka.pitano Joost
staris sur la ponto.
« Hola ! sinjoro Kant, hola! » Li svingis
sian lornon. « Hej! la vetero rebonigas! »
Kant signis kaj tuj Hans Joost anasiris
suben.
« Mi volus scii, Kapitano, ĉu en la armilejo trovigis ankaŭ 9 mm-a pistolo? »
«9 mm-a? Nepre ne. Dek ĉaspafiloj, du
hrovningoj 7.65 mm-aj kaj peza revolvero.
Jen ĉio. »
« Dankon, kapitano. »
Poste, sekvante la rigardon de Doktoro
Gulopez en la direkto de savboato, Kant
diris :
« Jes, Doktoro, la antaŭan nokton tie
staris la sinjorino. Ankaŭ tio estos klarigita. »
Ambail, kvazaŭ konse•te, silentadis pri
la konversacio kun Yvonne Durlet. ili pensis pri gi, sed ne trovis la konvenajn vortojn por ektuŝi tiun delikatan temon. Ili
iom babilis pri la krimo. Kant esprimis la
opinion ke nun, dank' al la bela vetero, la
jahto atingos Marseille en minimurna tempo. Li tamen deziris la malon.
Time tusetante. Doktoro De Groot
anoncis sin.
« La piedo, sinjoro Kant », li komencis
sen enkonduko, « supermezure ŝvelis.
Muskoloŝiro. La maleolo estas flave viola,
kio pruvas ke la dua stadio estas atingita... »
« Cu tio viro povas paŝi? Kant interrompis.
« Sed, sinjoro Kant, neeble! Mi ja diris... »
« Mi ankaŭ volus scii, Profesoro, kiun
malsanon suferis Maxton? »
« Sinjoro Kant », liaj palpebroj malvigle
tremetis sur la senbrilaj, akvecaj okuloj •
malantaŭ ties vitroj, « sinjoro Kant, ĉu mi
ja devas diri tion? Vidu... la profesia sekreto... »
« Mi ne vidas, Profesoro, kiu sekreto
ankoraŭ intervenas en tio. »
« Jes, vi eble pruvas. »
« Kio estis? » Kant insistis.
« Kancero. »
« Cu Maxton sciis tion? »
« Ne, estis sensence diri tion al li;
sciu... »
« Senespera kazo? »
« Jes, fakte interesa kazo. La internaj... »
« Ekskuzu, Profesoro. »
Kant tiris Doktoron Gulopez kun si, ĉar
li ne emis nek havis la tempon aŭskulti
roma•formatan priskribo• de la interpo
de Maxton.
Sinjorino Steinmann rekte aliris ilin.
Kant apenaŭ havis la tempon flustri :
« Ni devus resti en nia kajuto, Doktoro.
Ci tie oni ĉiumomente ĝenas nin. »
Regine alta kaj fiera, la sinjorino baris
la vojon. Neniu muskolo de ŝia ŝtonrigida
vizago movigis. La ŝtalgrizaj okuloj aroge
•fulmis. Sia voĉo krakis.
« Pardonon, sinjoroj. » Tio tranĉis kiel
ordono.
« Pardonon, sinjorino. » Kant laŭte parolis, tiel ke lia voĉo aitdigis tra la tuta
ferdeko. «Ne eblas paroli kun ni, ĉi-momeute. La kazo tute okupas nin. Tagon,
sinjorino! »
Siaj okuloj malice fulmis, sed tamen ŝi
paŝis flanken, dum malagrabla trajto kuŝis ĉirkaïl ŝia buŝo.
« Kiel bopatrinon mi nepre ne volus ŝin,
Doktoro, kaj vi ? Sed jen vere sinjoro
Steinmann, kiu atendadas apud mia pordo. Nu, tin ne maloportunas. »
« Bonan tagon, sinjoroj. Mi ĝuste volis
paroli al vi. »
« Feliĉa koincido, sinjoro Steinmann. Mi
intencis peti la samon al vi. Cu vi bonvolas eniri? » (Dailrigota)
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