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LA HISTORIO INSTRUAS
Tre baldaŭ, en julio venonta, Esperanto ekzistos sesdek jarojn.
Tio signifas, ke por nia instruo ni
jam povas kun ioma tre utila per
spektivo superrigardi la historion
de nia relative juna movado.
Dum tiuj ses jardekoj Esperanto alterne travivis periodojn jen
esperigajn, entuziasmoplenajn, eĉ
brilajn, dum kiuj la venko nemalofte ŝajnis proksima ; jen periodojn nigrajn, malkuraĝigajn, vere
regresajn, dum kiuj dubo rodetis
la konvinkon de la plej fidelaj.
Sian infanmalsanon, la Ido-skismon, Esperanto venke travivis.
Kvankam ne sen doloro kaj danĝero ! Ido, kies nomon kaj signifon
la nuna esperantista generacio jam
devas elfosi el primovadaj historiaj verkoj, siatempe estis la grava, la decidiga provilo por la juna
Esperanto. La venko super Ido por
ĉiam restos la plej granda kaj multsignifa triumfo por Esperanto, kiu
akiris per ĝi enviindan, por konstruita lingvo vivnecesan kontraŭreforman imunecon.
Du mondmilitojn la internacia
lingvo travivis, kaj la domaĝoj
kiuj el ili rezultis por Esperanto,
kvankam konsiderindaj, ankaŭ neniel montriĝis vivdanĝeraj. La batoj kiuj reale ŝancelis Esperanton
estas de alia speco...
Esperanto fakte estas la frukto de rasaj malamoj kaj maturiĝis
en tero kiu vidis sennombrajn intergentajn persekutojn kaj pogromo jn. Ja ne estas hazardo, ke la
lulilo de la internacia lingvo staris
en lando vasta kvazaŭ kontinento, kie loĝis plej diversaj homgrupoj kaj paroliĝis pli ol cent lingvoj.
En propra naskiĝlando jam frue
trafis nian aferon la unua bato
kiu mirakle ne estis mortiga. Pro
enpreso de traduko el Tolstoj, la
unua tre pene vivanta Esperantogazeto estis malpermesata en Ruslando, kaj sen tiama helpo el Germanujo laŭ propra diro de Zamenhof « nia afero nun eble jam delonge ne ekzistus ».
La nunaj agitistoj kiuj bruetas
sur la Esperanto-scenejo kaj pledas por rasmalamaj konceptoj kaj
ekskluzivo kontraŭ -dif finita popolo, instruiĝu per la Esperanto-historio
Se en 1936 ni funebris pro la
malpermeso de Esperanto en Germanujo, ni nun sincere ĝoju pro
ĝia forta renaskiĝo, eĉ senecese
helpu entuziasme kaj laŭ povo. Same ni nun malĝojas pro la malfavora sinteno de la Ruslandaj aŭtoritatoj rilate Esperanton, sed se
-
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L sp erantisten-

postbedienden
te Antwerpen
Ze dragen de groene ster op de Zinkermouw

In memoriam Leo Belmont
Leopold Blumental, in zijn vaderland
en in de Esperantowereld beter bekend
onder zijn schrijversnaam Leo Belmont,
is omstreeks 1943 te Warschau overleden. Het nieuws van zijn afsterven drong
met merkelijke vertraging in de wereld
door.
Belmont, die als Pools (lichter en au••
teur van graag gelezen historische en
psychologische romans een aanzienlijk
oeuvre achterlaat, was een Esperantist
van het eerste uur. In 1887 reeds, het
jaar waarin het Esperanto werd gepubliceerd, riep hij, als twee en twintig ja.
rig jongeling, Dr. Zamenhof de profetische slagzin toe : « U zult overwinnen,
Mijnheer, U zult overwinnen ! »
Na vijf dagen studie van de nieuwe
taal vertaalde hij in klassiek Esperanto
verzen van Heine en Byron, die later in
« Fundamenta Krestomatio » door Za.•
menhof werden opgenomen ! Na de auteur van Esperanto was hij de eerste Esperantodichter en hij was ook de eerste
die Esperantoverzen in zijn taal vertaalde.
Leo Belmont werd de incarnatie van
de gloedvolle strijder voor nationale vrijheid en internationale verstandhouding.
Zijn lot was dan ook nauw verbonden
met de op- en nedergang van zijn ongelukkig vaderland. Tot het laatste toe zou
hij een ogenschijnlijk teken van tegen.
strijd zijn, hij die zich nog kort voor de
oorlog « een wild man » noemde, « fanatiek vijand van het fanatisme, bittere
woorden sprekend naar beide zijden... »
Als hoofdopsteller van een litterair en
politiek weekblad « Het Vrije Woord »,
werd hij onder het tsaristisch regime
vijfmaal gearresteerd (« voor 't vaderland te zitten, is geen grote kunst... »)
en éénmaal verbannen, en bleef hij als
advokaat geschrabt van de balie tot de
geboorte van de nieuwe Poolse staat.
Als organisator en taalkundige, als
propagandist en spiritueel redenaar heeft
Leo Belmont jarenlang op Esperantoge-

bied een heel voorname rol gespeeld. Hij
was lid van het Esperanto taalcomité
en van de Akademie. Op zijn zeventigste jaar (leed hij de berustende vaststelling, dat de opwerpingen tegen het Esperanto, waarmee hij jaren geleden in
zijn groot werk « Over Kunst- en Natuurtalen » had afgerekend, immer opgeld bleven doen, « want even als het
genie is cie menselijke dwaasheid onsterfelijk ».
Hij was de eerste die het uitzonderlijk

noj » verschenen, een bundel waarin ook
originele Esperanto gedichten van hemzelf voorkomen. Een dezer, « Stervensuur », publiceren we hier in Nederlandse
vertaling.
Hoe eindde deze dynamische kracht,
die in eigen taal meer dan honderd
boekwerken schiep, waaronder drie lijvige dichtbundels, die zijn ganse leven
storm liep voor zijn idealen en het dan
ook nooit tot waren welstand bracht ?
Wij weten enkel dat hij gepantserd met

STERVENSUUR
LEO BELMONT
Als de ijskoude dood naar gewoonte wil strekken
De onbarmartige klauwen,
Deze wereld vei laten, door 't duister te trekken
Kan toch niet zo benauwen !
Alle levende dingen het leven eens lieten,
Zo ook gaat ons harte...
't Onbestendige moet ons ten laatste verdrieten
Van de vreugden en smarten.
Maar geliefden verlaten in 't uur van ons sterven
Voor 't meedogenloos noodlot
En hun tranen nog horen, om 't graf te verwerven,
Dat is hard, o mijn God !

Uit « Esperantoklanken »
pedagogisch belang van het Esperanto in
het licht stelde : « De jeugd zal beter de
nationale spraakkunstregels begrijpen na
de studie van het eenvoudige Esperanto,
ze zal ook gemakkelijker vreemde talen
aanleren daar de Esperanto-woordenschat er als het ware de inleiding van
is ». En hij die een uiterst verzorgde
klassieke opvoeding genoot, was de mening toegedaan, dat de jeugd meer baat
zou vinden door de studie van een bij
uitstek logische taal dan door Grieks en
Latijn. « Zelf woorden smedend zal zij
zich gewennen aan de analyse van
ideeën ».
Als vast medewerker aan de voor-.
naamste periodieken, publiceerde hij vele
vertalingen uit de wereldpoëzie, die in
boekvorm onder de titel « Esperantaj So-

filosofisch optimisme, zelfironie en veel
mededogen voor zijn medemens, alhoewel lichamelijk geknakt, tot het uiterste oogenblik steun en troost bracht aan
zijn omgeving in de dramatische uren
die zijn volk beleefde.
Zijn « Stervensuur » was hem wellicht
zacht. En zoals hij in de mannenjaren
aanvoelde, zal niet de dood hem hebben
afgeschrikt, maar veeleer het scheiden
van de beminden op een ogenblik, dat
de toekomst onheilspellind in de verte
lag.
Leo Belmont, geestelijk gigant van
den arbeid, kamper voor vrijheid, menselijkheid en schoonheid, uw naam zal
niet te loor gaan, noch bij uw volksgenoten, noch bij uw Esperantovrienden,
waarvan gij het bindteken waart !
TYNE V ERUM.
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GRAVA AVIZO !
Dezirante kolekti ĉiujn esperantajn tradukaĵojn el la verkaro de
F. Timmermans (ankaŭ la ne-publikigitajn) por eventuala eldono, mi
petas ĉiujn interesatojn sin turni
al mi.
E. PAESMANS KOE
POORTSTR. 64, ANTWERPEN.
---

morgaŭ niafavore ankaŭ tie aliiĝus la cirkonstancoj, ni ne malpli
ĝo j u !
Tro longtempe pli ol 200 milionoj da Eŭropanoj restis nealireblaj
por nia idealo, por ke nun, kiarn
almenaŭ en Germanujo la verda
stelo reekbrilas, ni dependigu nian
tiurilantan sintenon de konsideroj
fremdaj al nia afero.
Kontraŭgentan agitadon ni nenial toleru en nia movado, ĉar
esence ĝi estas neakordigebla kun
Esperanto ! Eco.

-

Eôwtantita JCa&wteda.
la 25-an de Majo en « Royal »
Granda Placo, Meĥleno
Dancoj — Kantoj — Muziko — Deklamoj
Skizoj
Bonhumoro — Satiro
Entuziasmo.
—

—

GRAVA EVENTO!
« Zaandam Antaŭen » post kelkaj monatoj festos sian 35-jaran
ekziston. Impona solenaĵo, kaj grave internacia akcepto kaj festkunveno okazos. Samideanoj tutmondaj skribu al ni ! BEUKENLAAN
12, ZAANDAM (Nederlando)
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OBSERVOJ
MIRINDAJO.
Preskaŭ tutu jaro
f orpasis, kaj la promeso montri al ni Sinjoron Mirin Dajo restas plenumota...
Malicaj langoj komencas flustri ke la
impresarto de l'nevundebla homo estas tiom multokupata per
la denombrado de brikoj, ke li forlasis
la intencon akiri pliajn per la publika
rnontrado de sia esperantista barnu•mo.
Mi tre bedaŭrus tion, ĉar plezure mi
tirus al tiu mirakla homo la sensentajn
orelojn kaj volonte, per kelkaj piedbatoj en la nedolorigebla postaĵo pelus lin
for de Ia Esperanto scenejo — en foiran budon.
Strungulojn, verajn kaj ŝajnajn, ni
jam posedas tro en Esperantujo 1
PIK.
-

« HOGESCHOOL EN VOLK »,
algemeen wetenschappelijk maandblad
(Amsterdam-Antwerpen) onder redaktie van Prof. Dr J. G. Sleeswijk, publiceert in zijn Januarinummer van de hand
van Prof. Dr M. Valkhoff een merkwaardig betoog ten gunste van Esperanto en
daarbij aansluitend een even merkwaardige bijdrage « Bezwaren » van Prof.
Dr W. Gs Hellinga. Deze bezwaren (tegen Esperanto) willen we hier onder
de loupe nemen.

PROF. HELLINGA
stipt met genoegen aan, dat nu tienduizenden mensen Esperanto leren, wat
op het bestaan van evenveel mensen van
goede wil in de wereld wijst. hij schrijft
dat alleen boosaardigen om Esperanto
lachen en stelt de vraag : Zullen we dus
allen Esperanto leren en broeders worden ?
Hij geeft toe dat de spraakverwarring
meer heeft bijgedragen tot de roem en
de macht van de betrokken godheid, dan
tot de wereldvrede. Maar doodde Kain
Abel niet, hoewel hij dezelfde taal sprak
als zijn broer, die hij desondanks niet
verstond ?

NIET DE TAAL,

maar de goede wil beslist in eerste instantie. Een goede wil zoals die bij de
mensen aanwezig is die uit eigen beweging Esperanto leren. Daarom : Esperanto-drang ? Goddank Esperanto dwang,
d.w.z. Esperanto-decreet door een politieke wereldmacht als UNO ? — Een levensgevaarlijk bedrog '. Want, wanneer
op Hoog Bevel morgen een leger van
honderdduizend leerkrachten een klas
van millioenen en millioenen leerlingen
de illusie gaat geven, dat de mensen elkaar in de naaste toekomst dank zij de
tweede taal zullen VERSTAAN, wordt
de aandacht afgeleid van de wezenskern
van het gevaar, dat de mensen van goede wil nog steeds bedreigt.
!

-

ALS CONCLUSIE :
Laten wij zo nodig ten koste van een
en hiermee wordt bedoeld een
ideaal
ideaal als Esperanto -- ertegen strijden,
dat wij morgen gezamenlijk opnieuw een
Internationale mogen zingen met de welwillend glimlachende Machthebbers onom overmorgen elkaar
der ons gehoor
naar de keel te vliegen en te sterven
met onze diverse volkshymnen op de
lippen.

—

--

WIJ STELLEN VAST

dat de Hooggeleerde Heer Hellinga ons
aanspoort met het badwater het kind
weg te gooien, ter voorkoming van levensgevaarlijke illusies.
Wat ons betreft, wij geven toe dat
sommige Esperantisten weleens overdrijven en zich als illusionisten aanstellen.
Wat nog geen reden is om te veralgemenen. En als wij, idealistische voortrekkers, niet alle heil en de eeuwige
vrede van Esperanto verwachten, dan
zal zulks nog minder het geval zijn met
zij die morgen verplicht Esperanto zullen leren.
Het veralgemenen van het onderwijs
van een tweede taal als Esperanto voorstaan is in de eerste plaats streven naar
rechtvaardigheid, gezien hierdoor verhinderd wordt dat één taal en bijgevolg
één volk het overwicht zou verkrijgen
op al de andere.
Vervolgens is het een streven naar
meer menselijke waardigheid, gezien
hierdoor de mensonwaardige doofstomheid kan worden opgeheven waaronder
de moderne kultuurmens spijts zijn veeltaligheid gebukt gaat.
En als tenslotte hiermee de mensheid
meteen het middel aan de hand wordt
gedaan voor gemakkelijker verkeer on
derling, dat tot betere verstandhouding
kan leiden, is dit alles nog geen reden
om een gevaarlijke afleiding te duchten
voor essentiële levensproblemen, het probleem van oorlog of vrede, waaraan nog
andere oorzaken ten grondslag liggen
dan Babel, incluis.
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La ĉefurbo
de la sonorilararto
De la mezo de la 17-a jarcento ekzistas en okcidenta Eŭropo, kaj speciale
en la Nederlandoj, multaj sonorilaroj.
Jam pli frue, en 1557, la Mehlena
urbestraro decidis starigi en la Rumolda turo « antaŭludon » de 18 sonoriloj:
ĝia ario avertis la popolon ke la hor
bato tuj sekvos. Tiutempe la sonorilisto
batadis la sonorilojn per martelo kaj oni
facile komprenas ke ampleksaj verkoj
tiamaniere ne eblis. Verŝajne en la jaroj
1585- 1588 oni aplikis klavaron al la
sonorilaro kaj tio malfermis novajn horizontojn por la muzikaj disaŭdigoj. La
1601••jaraj urbokontoj aludas la aldonon de pedaloj.
En tiu ĉi epoko la mehlena sonorilaro
estis jam konata, sed ĝi perdis multan
famon kiam, en 1654, la antverpena urbestraro kcnstruigis novan, pli grandan
ol la Mehlena. Sed nia urbo ne toleris
tion : Post la perfektiĝo de la mekanismo kaj de la klavaro de la antaŭa, la urbestraro aĉetis novan sonorilaron en
1679 ĉe la famaj fandistoj, la fratoj Hemony el Elzas-Lotaringo. Oni starigis
kaj kompletigis ĝin en 1680 ; ĝi konsistis el ia sonoriloj de Hemony kaj kelkaj
d; Zaghevens kaj Stylaert kaj oni krome kunligis la 6 sonorilegojn, tiel ke la
tuto nombris 43 elementojn.
Tamen, kvankam vere popola « muzikinstrumento », kiu permesis interpreti
facilajn kantojn kaj melodiojn, ĝi ne
atingis grandan artan valoron. Nur en
1892 la veraj koncertoj efektivigis
dank' al la nun mondfama Mehlena artisto Jef Denijn.
Nomante sonorilararton, oni nomas Jef
Denijn, kiu skizas ,ĝian evoluon, rakontas
lian vivon. Ankaŭ lia patro Adolf estis
urba sonorilaristo de Mehleno: li sukceso plibonigis la primitivan, kvankam
pli ol ducentjaran, sistemon. Jef Denijn
naskiĝis en 1862 kaj jam en sia 19-a
jaro, gvidate de sia patro, li povis ludi
kelkajn ariojn ; kian la patro blindigis, la filo devis interrompi siajn inĝenierajn studojn kaj anstataŭi lin. En
1887 la urbestraro nomis lin urba sonorilisto.
La juna artisto sendube provis perfek-tigi la propran ludadon, sed li zorge esploris la mekanismon de 1' sonorilaro, la
plej taŭgan lokon por la diversaj sonoriloj kaj li transformis tiel la malnovan sistemon ke ĝi fariĝis inda muzikilo.
mehlena sonorilaro, kvankam ne la
plej ampleksa, nekontesteble iĝis la tipo
de nova, plenkreska muzikinstrumento ;
nun eblis ludi ne nur popolkantojn, sed
ĉiajn klasikajn muzikajojn.
Post periodo de loka sukceso, ekde
1902 la famo de la somerlundaj vesperkoncertoj poiom vastiĝis sed kiam, en
1906 ia partoprenantoj de Nederlanda
Kultura Kongreso en Bruselo veturis
Mehlenon, gvidate de Flandraj literaturistoj, por aŭskulti specialan sonorila•
ran koncerton, la famo de 1' nova arto
rapide flugis al Nederlando, Anglujo,
Francujo kaj eĉ atingis Amerikon. Centoj da fremduloj venis aŭskulti kaj de
tiam la reputacio de 1' mehlena sonorilararto kaj de ĝia artisto Jef Denijn fariĝis universala.
Ni substreku ke l a koncertprogramoj
ĉiam enhavis perfektigitajn malnovajn
popolajn kaj ankaŭ modernajn kantojn
el propra lando ; tial oni prave atestis
pri Jef Denijn : « Se, sur la kontinento
kaj trans la maroj, oni denove scias kia
estas Flandro, kio estas Flandrujo, ni
parte ŝuldas tion al Jef Denijn ! »
Dum la unua mondtnilito li rifuĝis en
Anglujon, kie (kaj ankaŭ en Nederlando) li transformis multajn sonorilarojn
laŭ la mehlena sistemo. Pli kaj pli ĉi
tiu kaj la nomo de 1' ludisto disvastiĝis:
ne nur la naciajn sonorilarojn sed ankaŭ francajn, luksemburgajn, irlandajn,
polajn, portugalajn, eĉ malproksimajn
amerikajn kaj aŭstraliajn oni same ŝanĝis aŭ konstruis.
Jef Denijn ne nur ludis sian instrumenton, li krome komponis muzikajojn
specifajn por sonorilaroj : kiu pli funde
ol li sentis kaj konsciis ĉiujn eblojn de
tiel aparta muzikilo, kiu povis, pro la
speciala tekniko de tia muziko, travivi
kaj esprimi pli trafe ol li kion li ĝuis ?
Inter liaj verkoj ni ĉefe memoru lian
« Preludo(n) por Sonorilaro », en kiu
li efektive kantigas la turon per subti -laj triloj kun pezaj bruaj sonorilegaj
voĉoj !
Ĉiuj diritaj venkoj ne kontentigis nian
senlacan « turgrimpanton » : longe dorlotata revo realiĝis en 1932, kiam, okaze
de la 35-jara datreveno de lia debuto,
estis inaŭgurita la mehlena Sonorilara
Lernejo. Tuj ĝi ege sukcesis : ne nur
Mehlenanoj kaj samlandanoj, sed ankaŭ Nederlandanoj, Francoj, Angloj,
Amerikanoj, Kanadanoj ktp. akiris en
ĝi la diplomon de sonorilaristo. Kaj la
disĉiploj de Denijn disiris en la mondon.
En 1926 la Majstro mem koncertis en
Usono (Albany kaj aliloke) kaj prelegis pri sia arto.
Li mortis en la militjaro 1941, sed liaj
nomo kaj famo restos eternaj, historiaj
en nia urbo, en nia lando, en la univer•-sala. muziko.
Karel Lefèvre, unua lernanto, nun
estas sonorilaristo en Novjorko kaj Staf
Nees, alia lernanto, inde anstataŭas lin
en Mehleno kaj sukcese daŭrigas lian

LA STUDANTO
DE TELWOORDEN (VIII)
PO (vervolg)
In de vorige bijdrage werd de verdeling naar diversnamige elementen (A
besproken ; thans gaan wij over tot de
B) Verdeling naar gelijknamige elementen :
Een hoeveelheid wordt soms aangeduid
door het meervoud van haar bestanddelen ; om de herhaling van hetzelfde
woord te vermijden ziet men PO (dat
hier nagenoeg gelijk staat met : pluroble) opduiken, b.v. : kunligi poŝtkartojn
kunligi p.k. po
e.e.p.k.e. 50 poŝtkartoj
50 p.k. = kunligi poŝtkartojn po kvindek.
Deze soort verdeling is drieledig :
1) Eenvoudige verdeling (simpla distribuo) : het gaat om een aantal elementen waarvan de hoeveelheid een gedeelte is van haar veelvoud, zo : «la gastoj
venis po tri».
2) Betrekkelijke verdeling (rilata distribuo) : worden bedoeld twee hoeveelheden waarvan een bestaat uit gelijke
delen, de andere uit een bepaald of bepaalbaar getal eenheden en waarbij elke
eenheid een gelijk deel betreft,, b.v. mi
donis al la infanoj pomojn e.e.p.k.e. tri
pomoj = mi donis al la infanoj pomojn
po tri — of, om redenen van « plasti— mi donis al la infanoj
sche » aard
po tri pomojn ».
Er werd reeds op gewezen dat de
Po-uitdrukking verscheidene syntactische
functies kan vervullen. Ter illustratie,
b.v. onderwerp (po du soldatoj pafis el
la tri fenestroj ), voorwerp (mi donis al
la du laboristoj po kvin frankojn), plaats
adjekt van richting (la tri ekzamenatoj
estis kondukitaj en po unu ĉanr bron),
enz.
Men stippe aan dat Zamenhof dikwijls dia voor de hoeveelheid plaatst :
« al ĉi•u ei la infanoj rni donis po tri pomoj(n) ». Dit is blijkbaar overbodig : ofwel ĉiu, ofwel po ! Zo : « al 'Mi infano mi
Bonis tri pomojn. »
3) Wederkerige verdeling (reciproka
distribuo) : Thans tvorden beide betrek
kelijke hoeveelheden verdeeld in gelijke
delen, welke wederzijds op elkander betrekking hebben ; men treft zulk geval
aan wanneer b.v. 9 appelen worden verdeeld onder 6 kinderen en dus elk tweetal kinderen 3 appelen krijgt. In Espe ranto wordt het : Li donis pomojn e.e.
p.k.e. 3 pomoj al infanoj e.e.p.k.e. du
infanoj = pont ojn po tri al infanoj po
po tri pomojn al po du infanoj.
du
Po komt dan tweemaal voor in dezelfde zin, doch alhoewel die herhaling kan
vermeden, blijkt dit niet wenselijk wegens de al te grote betekenis welke in
dat geval « la » bekomt. Men vermijdt
de herhaling inderdaad wanneer men
«la» voor « pomoj » plaatst : de afwezigheid van het bepalend lidwoord in een
Po uitdrukking duidt een wederkerige
verdeling aan (mi donis kvar pomojn
al po du infanoj), de aanwezigheid er
van een betrekkelijke verdeling (mi do-nis la tri pomojn al po du infanoj).
Noteer dat indien po eenmaal weggelaten wordt, het best dient behouden
hetzij voor het onderwerp (po du ĉambroj havis unu fornon) hetzij bij de voorzetsels de, al, en ktp. (mi ricevis kvin
frankojn de po du membroj ; mi donis
kvin frankojn al po du infanoj, enz.).
Volledigheidshalve vermelden wij dat
Zamenhof altijd het Po-komplex als adjekto beschouwde, ook bij de verdeling,
b.v. « ili ricevis po kvin pomoj ». Daar
op die manier slechts de wijze van verdeling wordt uitgedrukt en geenszins
het voorwerp, blijkt het spraakkundig
beter te schrijven : « ili ricevis pomojn
po kvin » of « po kvin pomojn ».
—

-
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laboron supre de la turo kaj en la sonorilara lernejo ; li krome komponas, estras
horon, ludas orgenon kaj instruas en la
mehlena Lemmens-Instituto.
En la kongrestagoj vi aŭskultos la
majstran ludon kaj vi spertos ke li vere
ilustras la (amon de 1' ĉefurbo de la sonorilararto !
Pol Varens
-

Na dit betrekkelijk ingewikkeld, doch
systematisch en grondig onderzoek van
PO, doen wij in de slotbijdrage een mid
(leitje aan de hand om het gebruik er
van met zekerheid te bepalen en vatten
wij de bestudeerde stof samen.
T.V.G.

-

Oefening 23.
Hieronder, ter vertaling in 't Esperan-

t.) (A) en in 't Nederlands (B), gemak-

kelijke opgaven, welke mekaar aanvullen. In ons volgend nummer publiceren
wij een modelvertaling, met aantekeningen, naargelang zij uit de ingezonden
teksten wenselijk blijken.
De oefeningen worden talrijk ingewacht langs de redactie om, aan het
adres : Postbus 342, Brussel.
Let wel ! Wie zijn verbeterd werk persoonlijk terugverlangt, verzuime niet
een zegel voor antwoord in te sluiten.
Kornaan, de gelegenheid gretig te haat
genomen '. Aan 't werk !
A) De koning en de Smid :
Een koning had bevolen, dat niemand
op zijn geboortedag mocht werken en
toch had een smid het gewaagd, op die
feestdag, de hamer te hanteren alsof
er geen koning bestond.
Dat wordt de vorst verteld en hij gebiedt, dat men de smid voor hem geleide.
Deze komt en bekent, dat hij op zijn verjaardag gesmeed heeft.
En de koning vraagt : « Waarom hebt
gij tegen mijn bevelen gehandeld ? Wie
dwong dat te doen ? »
« Iemand, machtiger dan gij, o koning », is het antwoord.
Wie kan dat zijn ? » vraagt de
koning.
B) La Reĝo kaj 1a Forĝisto
« Mia devo, Reĝa Moŝto. Mi devas
labori aŭ suferi malsaton kun mia familio Ĉar ĉiutage mi devas gajni ok arĝentajn pfenigojn (penningen). Du, kiujn
mi devas pruntedoni, du kiujn mi prun
teprenis kaj kvar kiujn mia edzino bezonas. Mi havas junajn infanojn : ĉiutage mi pruntedonas al ili du ,pfenigojn,
kiujn ili repagos al .mi kiam mi estos
maljuna kaj malforta ; du pfenigojn mi
ĉiutage pagas al mia maljuna patro, kiu
antaŭe, kiam mi ankoraŭ estis infano,
pruntedonis ilin al mi ; kvar pfenigojn
mia edzino kaj familio ĉiutage bezonas
por vivi. Do se vi, ho reĝo, donas al
mi ĉiutage ok pfenigojn, mi festos dum
mia tuta vivo vian nasxiĝtagon ! »
La reĝo kore ridis kaj rekompencis la
forĝiston pro la dankemo al sia patro
kaj lia zorgado pri edzino kaj infanoj.
-•

Verbetering oefening 22.
A) Laboro kaj Ripozo :
Sola kaj malgaja mi sidis en mia studejo.
Tiun tagon mi esploris tedajn proce
sojn, kontrolis longajn leterojn, foliis
ĉagrenajn kolojn kaj fine feliĉe ĝuis felan ripozon en mia larĝa apogseĝo.
La fenestro estis aperta. La varma
prema. Duonreve miaj okuloj sekvis la
fantaziajn formojn kaj la malhelajn
kolorojn de la dikaj tondronuboj, kiuj
peze kaj malprapide preter•ŝvebis. (El
« Ernest Staas », de Tony, 3Iro Berg
mann ).
.

B) Het Nieuwe Jaar

:

Eergisteren was er drukke beweging
in Warschau of beter in gans Europa.
Moest men de bezoeken, brieven en visite-kaartjes op de beurs noteren, men
zou een voorbeeld bekomen van een
waarde, die elke Nieuwjaarsdag minstens duizend procent stijgt en daarna
tot nul daalt. Naar verhouding verbruikt
men die dag het meest overschoenen,
deurkloppers, vloerverf, belletrek kers
en speeksel.
Iedereen heeft een bezoek af te leggen. Daarbij is niemand weetgierig naar
andermans woorden, en gelooft de anderen of zich zelf. (Uit « La nova Jaro », verhaal van .Boleslav Prus. )

La Redakcio respondas :
Pri la februara ekzerco 21 :
Ĉiuj tradukoj el la Esperanta estis
bonegaj kaj tiuj el la Nederlanda postulis malmultan kritikon: ni substrekis:
plenaj je promesoj : oni preferas « de
promesoj » kaj evitas « je ».
de schaduwen glanzen vol beloften : kelkaj proponis la adverban formon « plene
de » sed ni opinis ke temas pri adjektiva
adverba komplemento (bepaling van gesteldheid) kaj ke tial la korekta formo estas « plenaj de promesoj ».
F.B. Laak-Houthalen, J.S. Hasselt, A.
L. Antwerpen, Verda : via teksto estis
resendita kun personaj notoj.
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N mia juna aĝo mi estis ano dt
la Klubo de Senhejrnuloj en BuenosAyres. Ĝi estis amuza, agrabla loko. En
ĝiaj bonegaj ĉambroj ondis internacia
societo. Liajn kartotablojn ĉirkaŭsidis
riĉaj komercistoj kaj bankistoj, jurna
listoj, diplomatoj, respublikaj prezidan-.
toj, pentristoj, aktoroj kaj aliaj kuraĝaj
homoj. Dum diversaj kartludoj ili multe
drinkis. La ludo finiĝis nur matene je
la naŭa. En la granda ejo, sur kies
lignotegitaj muroj troviĝis la pentraĵoj
de la malnovaj prezidantoj de la klubo,
svarmis la frakvestitaj « senhejmuloj ».
En la densa fumo de la cigaroj raŭke
kriadis la kruplero, sonoris la oro, flirtis. la rnonbiletoj, la malgajnintoj blasfe
mis en ĉiu lingvo de la mondo kaj en
la angulo Lord Notapenny pruntepetis
cent pesojn.de la ĉambristo, dum malantaŭ la ĝardeno la Rio de La Plata kun
la entuziasino de konfidindaj riveroj fluis
al la maro, por ae, post sia bone farita
laboro, ĝi kiel eble baldaŭ fluu en ĝin.
Tie ĉi mi konatiĝis kun tri noblaj ĝen-.
tilhomoj : kun la prezidanto, la kolonelo
kaj la profesoro, pri kies amikeco eĉ
hodiaŭ mi rememoras kun fiero. Mi estis
juna kaj eensperta. Ili estis maljunetaj
viroj, herooj de grandaj ĉasoj, revolucioj,
knabinforkuradoj kaj aliaj politikaj kaj
sciencaj eventoj. Ili estis saĝaj kaj kur•a
kaj homoj. Kial ili amikiĝis kun mi, mi
ne scias. Sed ili ŝatis min. Ciuvespere mi
devis kun ili manĝi, drinki, ili donis
al mi cigaredojn kaj cigarojn kaj se mi
estus lerninta nur la dekonon de iliaj
saĝaj instruoj, tiam mi hodiaŭ estu feliĉa homo. Sed ĉu ekzistas junulo, kiu
akceptas la Instruon de maljunuloj ? En
la vivo ĝuste tio estas bela, ke ĉiu fuŝas
ĝin laŭ propra sago.
Eterne mi bedaŭros, ke mi forgesis
demandi la nomojn de tiuj tri eminentaj
viroj. La junularo estas ja senpripensa.
En la klubo ĉiu nomis sinjoron prezidanton la prezidanton, kiu ja ne estis la prezidanto de la klubo. Li estis sinjoro prezidanto de io alia, sed kie, tion sciis neniu. Li estis sinjoro .prezidanto, kiel la
kolonelo estis sinjoro kolonelo, kvankam
li ĉiam portis civilan veston. Kaj ankaŭ
la profesoro estis sinjoro profesoro, sed
ankaŭ pri tio estis scivola neniu, kie 11
estis profesoro. Ĝenerale la klubo nur pri
tio estis scivola, ĉu gajnas la banko aŭ
la ludantoj ? Kaj, ĉar kun aliaj senhejmuloj ankaŭ mi titolis ilin sinjoro prezidanto, sinjoro kolonelo kaj sinjoro profesoro, poste en la belaj horoj de nia
amikeco mi trovis malĝentila interesiĝi
pri ilia nomo.
Durn agrabla printempa vespero --neniam mi forgesos ĉi tiun vesperon, estis• la 31. a de marto - la prezidanto, la
kolonelo, la profesoro kaj mi vesperman.ĝis sur la teraso de la klubo. Ni havis
tre bonan humoron, ni drinkis ĉiam pli
kaj pli. Cirkaŭ la dekunua la teraso fariĝis komplete malplena, la senhejmuloj
disiris en la kartĉambrojn. La kolonelo
rigardis sian horloĝon, poste li ĉirkaŭri••
gardis kaj vidante, ke ni estas solaj, li
ekridis :
- Sinjoroj, mi havas bonegan ideon.
Post unu horo estos la unua tie aprilo,
ni priŝercu la Klubon de Senhejmuloj !
Tre bone ! diris la prezidanto.
La sinjoro profesoro mute kapbalancis kaj mi kun pardonebia ĝojo aliĝis
al ĉi tiu bonega propono.
- Sed kiel ?
mi demandis kun ju
neta estimo.
La kolonelo enpensiĝis :
Cu la sinjoroj havas revolveron ?
Estis malnova bela kutimo en la Kluho de Senhejmuloj, ke en la koridoro la
vestejisto trapalpas la klubanojn kaj
prenas de ili la revolverojn aŭ tranĉilojn
per tio faciligante la bonfamon tie la
klubo. Ĝuste pro tio la demando de la
kolonelo estis iomete surpriza. Kiu povis
havi ĉi tie revolveron ?
-- Jes, mi havas,
diris la prezidanto.
La profesoro kapbalancis :
- Ankaŭ mi havas.
La kolonelo ridis :
Tiam estas en ordo, ĉar mi havas du
kaj unu el ili mi povas transdoni al nia
juna amiko...
Kaj li transdonis al mi la revolveron.
Li ekstaris, ŝteliris al la pordo kaj ri•

-

•

-

-
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AVENTURO
- JENO HELTAI gardis elen. La legoĉamhro rigardanta
al la teraso estis mallurna, en la koridoro troviĝis eĉ ne unu homo, la kelne
roj vespernianĝis malantaŭ la kuirejo.
La kolonelo denove rigardis sian horlo•
ĝon :
Duono post la dekunua... ni ankoraŭ devas atendi. La unua de aprilo
komenciĝos nur noktorneze. Kvaronon
antaŭ la dekdua ni renkonti.ĝos en la
malluma legoĉambro.
• Sed kio estas la plano ? - mi demandis scivole.
- Vi informiĝos pri tio. Nun ni disiĝu kaj miksiĝu inter niajn vlktimojn
kiuj konjektas nenion. Ni nriksigu sinjoroj, ni miksiĝu !...
Ni obeis la kolonelon kaj dum .kvaron
horo ni cirkulis en la kartĉarnbroj. Mi
r•ememoras, ke tiun vesperon furiozis
tre senbridaj ludoj. En la bakarat ĉarn •
bro iu provinca ledkomercisto estis la
bankiero kaj jam multaj miloj da pesoj
turis antaŭ li. En iu angulo Lord Nota-penny kvindek pesojn petis prunte de la
ĉambristo.
Kvaronon antaŭ la dekdua ni renkontigis en la legoĉambro, en kiun penetris
malmulta lumo nur el la koridoro. La
kolonelo transdonis al ni iun nigran
silkaĵon kaj diris :
- Tiru ĝin sur la kapon '.
Li mem unua obeis la ordonon. -.ani
mi vidis, ke ĝi estas iaspeca - tre bone
konata el detektivaj historioj - - kapuĉo,
kiu kovras la vizaĝon kaj hararon, donas
elvidon nur al la okuloj tra du malgrandaj truoj. La prezidanto, verŝajne
divenis la planon de la kolonelo, ĉar 11
ekridis kaj frapadis la ŝultron de la
kolonelo :
- Tre bone !
Ankaŭ la profesoro ridis, ankaŭ al r
plaĉis la tirniga masko kaj mi tute ne
surpriziĝis, kiam la kolonelo ekparolis:
Sinjoroj, precize noktomezon ni
eniros la bakarat ĉambron kaj konfis
•

-

-•

kos la bankon.
En tiu minuto la horloĝo batis la dekduan kaj ni ŝteliris en la koridoron. Kun
r•evolver° enmane ni sekvis la kolonelon,
.kiu ŝirmaifermis la pordon cie la baka
rat ĉambro kaj ekkniis :
- Supren la manojn !
La prezidanto saltis al la elektroŝal•tiio, por ke neniu turnu ĝin, la sinjoro
profesoro banis la pordon kundukantan
al la alia ĉambro kaj mi restis de la
enirejo kaj minace mi ĉirkaŭpasigis mi
an revolveron.
Mi nenian vidis pli amuzan scenon!
La klubanoj rigidiĝls, la provinca led-komercisto kaptis al Ia peso turo, sed
ĝuste kun tia rapido li forkaptis la manojn kaj kun rezigno li levis ilin en la
aeron plenan de fumo. La kolonelo prenis korbon l; aj balais la monon en ĝin.
Poste per timiga voĉo li diris :
- Ciu turnu sian dorson al la pordo.
Kiu movos sin, tiun ni mortpafos !
Inter la kornpatindaj senhejmuloj eĉ
ne unu pensis pri tio, ke estas la unua
de aprilo kaj ke la kolonelo faras ŝercon.
Mute ili obeis kaj senvorte toleris, ke la
prezidanto kaj la profesoro tr'aserĉas
iliajn poŝojn, forprenas la monujojn, la
orajn kaj arĝentajn cigaredujojn, la nin
gojn kaj kr•avatpinglojn. Kiani ili forprenis ĉion, la kolonelo malŝaltis la elektron kaj per ĝentila tono uiris :
- Sinjoro bankiero bonvolu laŭte kalkuli ĝis cent. Tiam vi povas sidiĝi kaj
se plaĉas al vi daŭrigi la ludon.
Tiam li malaperis kaj fermis la pordon malantaŭ ni. Tial mi diras : malantaŭ ni, ĉar kiam post la prezidanto kaj
la profesoro ankaŭ mi volis eliri, -- verŝajne pro eraro - ili repuŝis min. Mi
havis ĝuste nur tiom da tempo, ke mi
povis forĵeti la kapuĉon kaj stariĝi dorso
al la pordo. La karaktera bankiero kalkulis precize ĝis cent kaj tiam Junio
superverŝis la ĉambron kaj la klubanoj
kun kolerega kniego kuris en la korido--•
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XII-a Kongreso de Flandra Ligo Esperantista
Mechelen, Pentekoston 1947 (24-25-26 majo)
Nur tre mallonga tempo, apenaŭ tri -kvar semajnoj, ankokongreso. Ne tuta monato pasos kaj po
la 12-a fojo ni ĉefkunvenos. Unika perspektivo por la flanclraj esperantistoj kiuj bone scias kian vivigan impulson disradia s éi•u jare niaj kongresoj.
Al la rutinaj maldiligent•uloj kiuj kutirnas sin anonci la
unuan tagon de la kongreso mem, ni direktas insistan alvokon : rompu kun tiu malbona kutimo„ konsciu ke vi ne nur
ege nralfaciligas nian taskon ; sed ke ankaŭ vi mem portas
la rnalagrablajn sekvojn de via nr.aldiligento.
Niaj «Mem.origaj Kongreskartoj» kun po. ta stampo kun la vorto Esperanto
renkontis grandan sukceson, ankaŭ en eksterlando. Kiu ankoraŭ deziras ekzeinpleroj•n ne prokrastu la mendon, ĉar la kvanto estas limigita kaj baldaŭ elĉerpita.
En la urbo de la sonorilararto ni povos aŭskulti specialan sonorilarkoncerton. La urbestro, S -ro A. Spinoy, bonvolis akcepti la honorprezidon de nia Kongreso. Dam nia luncla a•ŭtobusa: ekskurso al Lier° ni ne nur vizitos la astrono,n•i.an horloĝon en la Zimmerturo, sed ankaŭ la Carolymuzeon kaj la ceterajn lo-

raŭ disigas nin de nia

kajn vidindajojn.
Flandraj esperantistoj kaj eksterlandaj gastoj, nia prizorgita prograru certigas al vi ne nur agrablajn tagojn, sed ankaŭ vere interesplenajn araneojn laŭ

esperanta vidpunkto.
Nepre ne plu prokrastu la alsendon de via aliyilo !
La Kongreskomitato.
Geerdegem t>aart 69, Mechelen.

DUA LISTO DE ENSKRIBINTOJ :
51. F. Luyten, Heist- op-den Berg; 52. S ino L. Luyten, Heist• op- den-Berg; 53.

S-ino L. De Keijzer, Brussel; 54. C.ROGISTER, Namur; 55. S-INO C. ROGISTER, Namur; 56. S-ino J. Boyens, Antwerpen; 57. H. FAGEL, ROTTERDAM
(Ned.) ; 58. A. VAN INEEN, ROTTERDAM (Ned.) ; 59. T. van Huffel, Gent;
60. F-ino M. Sintobin, Lichtervelde; 61. R. De Schepper, Gent; 62. F -ino R. Judon, Brugge; 63. J. Steegmans, Hasselt; 64. J. Cautaert, Berchem-Antwerpen;
65. S ino S. Alofs, St. Lambrechts •Woluwe; 66. F- ino R. Jansseune, Nieuwpoort;
67. F. Couwenberg, Blankenberge; 68. R. Cosijns, Brussel; 69. JOB KARS, AMSTERDAM (Ned.); 70. F ino P. De Cock, Aalst; 71. C. Roosen, Aalst; 72. S -ino
Cl. Roosen, Aalst; 73. S- ino Buyl, Aalst; 74. E. Paesmans, Antwerpen; 75. H. Bo••
ving, Leuven.
76. S ino H. Boving, Leuven; 77. F. Frantzen, Leuven; 78. F. Willems, Muizen; 79. F-ino M. Hofkens, Antwerpen; 80. F ino H. Hofkens, Antwerpen; 81.
S-ino M. van Geel, Antwerpen; 82. W. DERCKX, TILBURG (Ned.) ; 83. J. F. C.
M. DERCKS, BERGEN-OP-ZOOM (Ned.); 84. A. JORDANS, BERGEN-OPZOOM (Ned.) ; 85. F-INO M. MENNES, BERGEN-OP-ZOOM (Ned.) ; 86. G.
De Boes, Antwerpen; 87. S ino I. Buttenaere, Gent; 88. F-ino M. Durinck, Temsche; 89. J. Brouwers, Mechelen; 90. G. Debrouwere, Kortrijk; 91. S-ino G. Debrouwere, Kortrijk; 92. F. Volders, Antwerpen; 93. S ino F. Volders, Antwerpen; 94. W. J. HOLZHAUS, AMSTERDAM (Ned.); 95. S -INO HOLZHAUS,
AMSTERDAM (Ned.) ; 96. Pastro De Maeyer, Nivelles ; 97. A. Lodema, Antwerpen; 98. L. Smets, Mechelen; 99. F. FLAPPER, EMMEN (Ned.); 100. S -ino
A Van der Poel.
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ron, por ke ili atingu la rabistojn. Ankaŭ
en la aliaj ĉambroj ĉesis la ludo, ĉiu
estis tre ekscitita, oni telefonis al la polico kaj mi nur tiam ekkredis, ke la ŝerco eble estis iomete troigita. Mi cliets,
por serĉi niiajn amikojn, sed mi trovis
ilin nenie. Mi demandis la pordiston : ili
foriris antaŭ nelonge, ili havis tre nonan
humoron, iri ridis laŭte.
Tio iom trankviligis min kaj kiam mi
vidis la ĉiam pli kaj pli grandan sene-speron de la senhejmuloj, mi decidis, ke
ankoraŭ antaŭ la alveno de la policistoj
mi malkovros la ŝercon de la kolonelo.
Mi alpaŝis la provincan ledkomerci.ston,
kiu estis plej brua kaj diris :
- Mi petas, ne maltrankviliĝu pro via
mono. Cu vi ne scias, ke estas la unua de
aprilo ?
La klubanoj ekspir•l.s :
Cu la unua de aprilo 'f
- Jes. Cio estis nur ŝerco... aprila
ŝerco de kelkaj bonhumoraj hontoj...
Tio estis sufiĉe verŝajna kaj la homoj
komencis esperi. Ili ĉirkaŭis, pridemandis min kaj ebria pro la sukceso mi detale rakontis la tutan konspiron, kelkaj
jam eĉ ekridis. Ili kredis certa, ke niaj
amikoj ankoraŭ en la nokto reportos la
monon...
Kiam post ok monatoj oni liberigis min
el la karcero kaj mi denove aperis en
la Klubo de Senhejmuloj, la klubanoj
tre kolere rigardis al mi. Eĉ hodiaŭ mi
ne scias kial. Nur Lord Notapenny paro••
lis kun mi. Li pruntepetis dudek pesojn.
Kaj post kvin minutoj la ludmastro
venis kaj petis al mi, ke mi ne plu mon-trigzr en la klubo. Tio tre doloris al mi.
Neniam mi estus pensinta, ke la ar-gentinanoj estas tiel koleraj homoj. Sed
eĉ pli doloris al mi, ke kun miaj tre
bonaj amikoj, kun la kolonelo, prezi.•
danto kaj profesoro neniam plu mi- ren-kontiĝis. Kvankam tiel ili ŝatis min ! Se
almenaŭ ilian nomon mi scius..,
-

El la hungara : Ladislao Somlai (Spierer)

La Karavano de Flandra Ligo
al Ia Universala Kongreso
Ĝis la 1.4.47 aliĝis al la U.K. 1157 personoj el 30 landoj. Nombro jam konsiderinda, se ni atentas la malfacilaĵojn
pri la transpagoj al Svislando.
Ce F1.L.E. sin anoncis ĝis nun 24 interesatoj por kiuj ni klopodis venki la
devizajn malfacilaĵojn. Ni ĵus atingis
ian rezulton, kiam la Belg-Luksemburga
Oficejo por Monŝango sciigis ke belgaj
tur•istoj por Svislando dum 1947 rajtas
disponi : 300 sv. fr., pliajn 250 sv. fr.
post 10-taga restado kaj lastajn 250 sv.
fr. post 20 taga restado en Svislando.
Por faciligi la transpagojn al Svislando ni interkonsentis kun Vojagoficejo
Brooke, Arenbergstr. 46.48, Brussel
(poŝtkonto 109363) kiu de nun akceptas
ĉiujn pagojn por la Berna Kongreso (ĝis
maksimume 300 sv. fr. se oni restas.mal.
pli ol 10 tagojn) sen ke el tio rezultos iaj
kromkostoj por la partoprenantoj.
Estas nepre dezirinda ne plu prokrasti
la mendojn kaj pagojn por la kongrearanĝoj, tutspeciale tiujn pri la restado
(hoteloj de kategorioj II kaj III jam ne
plu estas disponeblaj en Bern).
Ni konsilas al ĉiuj kongresanoj pagi
al la poŝtkonto de Brooke 3.000 bfr. (la
proksimuman egalvaloron de 300 sv. fr.)
kaj samtempe sendi al la sama vojaĝo-ficejo la zorge plenigitajn mendilojn (por
la kongreskarto, por la restado, por la
ekskursoj). La diferencon inter viaj elspezoj por la kongresaranĝoj kaj la al
Brooke pagita sumo de 3.000 bfr. vi ricevos en formo de Brooke-ĉeko kiun vi povos enspezi laŭ la oficiala kurzo en iu
ajn Svisa banko tuj post via alveno en
Svislando, disponante tuj ian poŝrnonon.
Escepte la kongreskotizon la kongreskomitato en kazo de malhelpo rehavigos senditan monon.
La kongresanoj prizorgu ĝustatempe
pasporton kaj vizon. Informojn donas
la lokaj policinstancoj.
Informojn, aliĝilojn, informilojn pri
restado kaj ekskursoj volonte havigas
E. Cortvriendt P. van Humbeekstr. 3,
Brussel-West.

-

LA DETALA KONGRESPROGRAMO APEROS
EN NIA MAJA NUMERO.

Duni la F1.L.E. Kongreso en Mechelen
okazos speriala kunveno por la parto
-prenatojlkvde
F1.L.E.
--
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Flandra Esperanto Instituto
V. z. W.
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Ĉapitro 22-a
Majstro Van der Meersch ne jam enlitiĝis.
• Cu mi pravis, sinjoroj, koncerne
Higgs ? »
« Jes iel, sed tiu afero denove estas
provizore solvita. Nun ni venas peti konsilon de vi pri io alia. Kio estas Iscos ?»
« Iscos ? Se temas nur pri tio, Inspektoro... Iscos, tio estas facile direbla. ĉi
estas la borsa termino por la akcioj de
« Iron and Steel Corporation ».
« Jes, mi supozis tion. Sed ursinvado,
kio ĝi fakte estas ? »
« Ursinvado ? » ripetis Majstro Van der
Meersch en sia teda maniero, » ursinvado ?... Ho ! jes, nun mi scias kion vi
celas. Ankaŭ ĝi estas borsa termino,
preskaŭ ekskluzive uzata en Londonaj
medioj. Urso estas kiu spekulas je kurzofalo. Do, ursinvado proksimume signifas borsan kombinon, kiu celas la
kurzofaligon de iuj valoroj. Estas eĉ... »
La Notario abrupte haltis, kvazaŭ mutigite, kaj Doktoro Gulopez rimarkis kiel
subita suspekto anstataŭas la dubon sur
lia vizaĝo.
« Kiel Dio ĉi kaj Iscos rilatas ? Kial vi
sondas ĉion ĉi, sinjoro Kant ? » li malkviete demandis.
La spur•isto transdonis la telegramon
al li.
« Cu vi bonvolas traduki la enhavon
de ĉi tiu telegramo en ordinaran, kom preneblan lingvon, sinjoro Notario ? »
Van der Meersch longe fiksrigardis la
papereton. Cia koloro malaperis de lia vizaĝo, lia buŝo nervoze tremis.
« Mia Dio ! » li pene eligis, « ...estas
terure, veras... »
« Kio estas terura ? Ne tiel nervozu,
Majstro, kion signifas tiu sensencajo ? »
« Sensencajo ? ... Ne estas sensenca -jo !... Sed ne veras! Maleble veras!!... »
Li malfacile regis sin. « Ci signifas ke
la borsaj medioj de New York timas
kompletan fundiĝon de la Iscos - akcioj,
sekve de grandskala ursa manovro. Dio,
Dio... »
« Hm do, borsa krizo »
« He ! borsa krizo ? Jes, jes... l3orsa
krizo !... » Van der Meersch ŝajnis freneziginta. Li ploris kiel infano.
Kant komprenis. « Ankaŭ vi ŝajne perdis ion, sinjoro Notario ? »
« Mi perdis ? » Li preskaŭ eltiris siajn
llpharetojn kaj histerie ridis. « Mi estas
r•uiniĝita..., senespere i uiniĝita... » Li
avidis spiron kaj éifone falis sur seĝon.
Kant signis al Doktoro Gulopez ke nun
foriru.
« Tie ĉi okazas, krom murdoj, ankoraŭ aliaj dramoj »
Doktoro Gulopez estis ankoraŭ tute
impresita. « Jes, nun klariĝas la mal-kontento de Maxton pri la aĉeto de tiuj
akcioj. La Notario probable aĉetis amason da ili por si mern, konjektante ke
Maxton spekulas je kurzaltiĝo. »
« Sendube. Li nun havas sian meritajon. »
« Kaj kion nun, Inspektoro ? »
Kion mi nun faros ? Tutsimple sidiĝi en mia kajuto kaj fumi pipon. Cu vi
kuniras ? Mi estas elĉerpita. » Kant lace frotis sian frunton.
Enirante, li lasis sin peze fali sur seĝon. Li konsultis sian horloĝon.
• La dudek tria kaj duono, --- preskaŭ dudek kvar horoj pasis de kiam
Maxton entreprenis la grandan vojagon,
?

!

PREMIO : Post la 21- a enigmo S anino M. L. Roose el Brugge gajnis la premion : « Romano pri Afrika Bieno ». Ni
gratulas !
-

SOLVO DE LA 22-a ENIGMO.

HORIZONTALE. 1. uj ; vespert. 2. avert ; garbo. - 3. alarm ; sorb. --- 4.
fer ; ruin ; tur. - 5. trik ; tribut. - 6.
pork ; te. - 7. lert ; larik. -- 8. re ;
pord. - 9. ist ; martelad.
10. util ;
po ; tali. - 11. Beni ; muk.
12. frenez;
trajt.
VERTIKALE. 1. oft ; triumf.
2. ja;
erp ; est. - 3. variol ; tine. - 4. vel ;
krep. - 5. erar ; krom ; ge. - 6. strut;
trapez. -- 7. mirt ; dron. --- 8. eg ; niel;
9. ras ; aĉet.
10. trotuar ; lama.
it.
- 11. brut; Italuj. - 12. sobr; ek; dikt
-

-

-

1 2 3 4 5

7 S 9 10 11

N-ro 23 : KRUCVORTENIGMO.

HORIZONTALE. 1. multaj ilin uzas
dum malbela vetero (R) ; ĝi ofte trovi gas en longaj frazoj (R) ; ĝi estas bezonata por ludi sur difinitaj muzikiloj
(R). - 2. saltanta besteto (R) ; sufikso
(R ).
3. superflux (R) malmilda (R) ,
ne pli proksima al unu ekstrernajo ol al
alia (R ). --- 4. substantivo el la titolo de
roman° alte taksata en Esperantujo. --5. kulturita (R); parenco (R). -- 6.
pligrandiĝi (R).
7. ĝi estas senviva
korpo (R); aziano (R). -- 8. lando, en
kiu okazis la historio rakontita en la
roman° sub 4. (R ). - 9. leĝaro (R) ;
ĝenerala vivmaniero (R); senti malplezuron (R). -- 10. arbo (R) ; sufikso (R).
- 11. balanceti (R) ; malpeza retosimi.
la, travidebla teksajo (R) ; sufikso IR ).
VERTIKALE. 1. tie oni vendas (R);
malpuriga loko sur io ( R).
2. prepozicio. - 3. signo de venko (R) ; metala
disketo surhavanta bildon (R ).
4.
--•

;

--
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:

-

-

S.ro Erich Leire, Goethestr. 1/11,
Wolfslung 20, Germanujo.
HEEL ZWITSERLAND per r utocar
(9 dagen, 12 bergpassen, aansluiti ig met
Int. Esperanto- Kongres Bern ). % ertrek

6
7
S
9
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11

17 Juli. Prijs: 4.100 fr. Inlichtingen: R.
Loeckx (I.E.L.-deleglto por Turlsmo),
Konijnenperken 107, Boschvoorde Bruss.
-

PERLOJN el prelegoj kaj leteroj de

fleksi, ekz. branĉon, farante ĝin kurbli-nia (R). - 5. eligi sekan kaj akran
bruon de skrapado (R); fari laŭ modelo
(R). -- 6. la tradukinto, kiu esperantigis
ht romanon sub 4 horizontale ; prepo
zicio. - 7. impreso de surprizo ; rapida
ripetado de du sonoj (R). - 8. birdo (R).
-- 9. riproĉi (R) ; malgranda skatolo. 10. el la kartludado (R ). --- 11. ilo de
skulptisto (R) ; inklina suferigi (R).
La solvon oni sendu sur aparta folio
ai POSTBUS 342, BRUSSEL, antaŭ la
15. a de majo.

HOTEL MONDIAL
15 Graaf d' Ursellaan 15
H EIST-AAN-ZEE
:vette Kamers - Verzorgde .keuzen

Fijne dranken

n

JAHTO VETURAS EL...
Tradukis : Dro T. Ken.
Venkis : Deck Dorval.

« KRIMINALA ROMANO »

Kaj jen ni sidas. Mi estas morta. Mi vere
rapidu, se mi deziras preti antaŭ Mar-seille. Mi iom tro impetis. Mi sincere
konfesu tion. Kaj krome la dormo ! Tag-nokto en tia sor éejo sufiĉas por subigi
la plej bonan. Nu, la plej bona mi certe
ne estas, alie la damna kazo jam estus
solvita. Gluti kroman pilolon. Cu ankaŭ
vi ? Ne timu, ne estas striknino ! »
« Ankaŭ Dubois tiel kaptiĝis », Gulo
pez ridetis, tamen akceptante.
« Sciu, Doktoro, en tiu murdokazo estas io fabela, preskaŭ nenatura. Mi devas
serĉi la kulpulon nur inter deko da personoj kaj mi sole sukcesas suspekti ĉiun
sed akuzi neniun ! »
« Al mi ŝajnas plej frapo », la ŝak-majstr•o trankvile respondis, la riskemo,
la preskaŭ nekredebla aŭdaco de la aŭ toro, kiu nepre vidis eskapon neebla. Li
krome sciis ke surŝipe estas rutina policisto, kiu premos lin al la muro. »
« Custe tio tiel kolerigas min. La ulo
mokas min. Li kompreneble sentas sin
sekura kun sia subtile elpensita plano.
Mi jam parte konkludis ke la krimoj estas kovitaj de malnorma cerbo, de frenezulo ! Normala homo ne plenumas ion
tian ! »
« Escepte se li estus kriminala genio,
Inspektoro. »
« Ciuj genioj parte aŭ tute frenezas ».
Kant prenis la liston de la pasaĝeroj.
« Koncerne la alibiojn, mirinda hazardo
ekskludas la tutan ŝipanaron : alibio ne
niel atakebla. Sed nun, la pasaĝeroj : ni
ambaŭ estas eliminitaj, Dubois estis ĉe
Stella Sterlen, Profesoro diris la venon.
La Gegrafoj povas nur aserti ke ili estis
kune, kio vere ne konvinkas. Sekve vivi-ĝas Higgs, Van der Meersch, la maljuna Steinmann, sinjoro De Groot kaj fraŭ
lino Durlet, kiuj havas nenian alibion. »
« Ne forgesu ke, ĝuste antaŭ la murdo,
la gegrafoj aŭdis la bruon en la koridoro. Tio konfirmas ilian aserton. »
« Jesja, sed ni atentu ke ili eble poste
eksciis tion, ekzemple de iu kiu volas
helpe kovri ilin. Ĉio tre similas komploton. Fine, ankaŭ la alibio de la Profesoro,
Alex, sinjorino Steinmann, Dubois kaj
Stella Sterlen ne tro solidas. Ciu bazigas nur sur unu atestanto. Cetere, ĉi tie
oni jam sufiĉe mensogis por ke Sat an°
mem ruĝiĝu ! »
« Eĉ sinjorino De Groot kontribuis »,
Gulopez ridetis.
« Kaj sekve la motivoj de la krimo. Ni
preskaŭ certu ke oni forigis Dubois ĉar
li estis tro informita, kvankam estis
surŝipe homoj, kiuj antipatiis lin. Koncerne Maxton, proksimume ĉiu surŝipe
estus rnotivite ekspedinta lin en alian
mondon. La geedzojn de la Fosse aten dis granda riĉajo, sufiĉa por inspiri mii.
murdojn. Ankaj Dubois esperis proprigi seriozan parton de la heredo. Stran -•
go ke tio ne okazis. Maxton estis ja vere
ekstravaganca. Lia adoptita bofilo nenion ricevas ! Alex Steinmann, la ebria
stultulo, respondigis Maxton pri la rompo de lia fianĉiĝo. Vander Meersch kun
siaj Iscos - kaj kiu konas la reston ?
certe havis kialojn por ŝnuri la gorĝon

ANONCETOJ
Ciu vorto ceŭ mallongigo 0,75 bfr.
Enpresigo kostces minimume 15 bfr.
Unu. int. respondkupono valoras 3 bfr.

JUNA ARGENTINANO, 15- jara, dez.
kor. kun komencantoj en Flandrujo
Skribu : Angel Emilio Santillan, Inde
pendencia 2340, l'piso. Dpto « C », Bue
nos Aires, Argentino.
KORESPONDI kun ĉiuj landoj dez
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de Maxton. La rolo, kiun surŝipe ludas
la geedzoj Steinmann, ne jam estas klara.
Restas krome Profesoro De Groot kaj lia
edzino, kaj la fraŭlinoj Sterlen kaj Durlet. »
« Kaj vi mem, sinjoro Kant ? »
Misego preskaŭ tute revekis la Inspektoron : « Mi... ? »
« Mi celas, kial vi estis invitita », Gulopez kompletigis.
Lumo estiĝis en Kant.
« Jes, vi pravas, plene pravas. Ju pli
mi pripensas, des pli mi konsciiĝas ke
Maxton invitis ne Kant, la ŝa.kludanton,
sed Inspektoron Kant, la policiston. Sed
kial li ne konfidis ĉion al mi ? Lia ekstravaganco tragike mistifis lin ! »
« Mi tute samopinias. Sed, sekve mi?
Mi estas la unika nepravigito ĉi tie. Ne
suspektata, feliĉe ! »
« Do vi estu, laŭ la reguloj de bona
kriminala romano, la murdanto », Kant
rikanis.
Doktoro Gulopez neglektis la ŝercon
kaj subite demandis : « Cu vi kredas ke
virino povis plenumi la krimojn ? »
Kant langoklaketis kontraŭ sian palato?i, kviete lulante la kapon. «Cio eblas,
sed mi ne kredas. Kunhelpo ne estas ekskludita, eĉ verŝajnas. La rnurdon de
Dubois mi povus atribui al ina mano.
sed la unua krimo estas sendube vira
faro. Kial la demando ? »
Gulopez iom prokrastis sian respondon « Surripe estas ankoraŭ ĉiam unu
troa virino, Inspektoro »
Kant mistere ridetis kaj ne movis la
buŝon.
Gulopez diris plu : « Fraŭlino Durlet
estis en sia ĉambro. Fraŭlino Sterlen estis kun Dubois kaj sinjorino Steinmann
kun sia modela filo. Sinjorino De Groot
ne kapablas iri sola. La grafino sidis
apud sia edzo. Tie io ne ĝustas : mal -graŭe ni vidis virinon sur la ferdeko.
Unu el ili mensogis. »
« Doktoro, ĉu vi jara renkontis virinon,
kiu ne riskas mensogeton en la konvena
momento ? Se vi ankoraŭ iluzias vin
pri tio, mi bedaŭras ke mi elrevigas vin.»
<. Surŝipe ili tamen ne superas la vi
rojn. Sed vi ŝajne ne trovas tiun aferon
grava. ? »
« Konsentite. La kazo Higgs eble gravas multe pli. Maxton ne sonorigis al li,
kiam li estis atakata. »
« Li probable ne plu havis la okazon. »
« Aŭ alie li juĝis tion vana. »
« Kion vi celas ? »
« Oni ekzemple ne sonorigas al iu,
kiu jam staras antai vi ! »
La ŝakmajstro apertegis la okulojn.
«Pri tio mi ne pensis. Estas malkovro.»
« Bedaŭrinde, neniel pruvo. Mi ne tro
fidas la serviston kun lia amnezio kaj lia
kokinbredado. Ĉio eble nur klaĉo kaj sen- sencajo. Kiu decidos tion ? »
Li montris la amaseton da objektoj
sur la tablo. « Jen ĉio, kion ni disponas
kiel pruvilojn por solvi la plej komplikan aferon de mia kariero. »
Li metis antaŭ sin la kuglon, ĝian ingon, la specimenojn esploritajn de Profesoro De Groot kaj la bluan butonon,
:

!

nia Majstro vi trovos en « Pensoj ie Zamenhof », kolekto de homaranaj 1 ensoj
Dukolora preso, kvarlíngva erïhav) prezo : 12 fr. Mendu ĉe via libro-servo :
Flandra Esperanto -- Instituto, P. van
Hembeekstr. 3, Brussel-W.
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Libervola neprofitcela movado kiu laboras por Paco. Organizas internaciajn
feriojn por unu aŭ du libertempaj semajnoj ie plej malmultekostaj kondiCe (.
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« Jen niaj nuraj realaj atestantoj. Bedaŭrinde ili fiŝe nrutas. Se Sherlock Holmes ankoraŭ vivus, jes, ĉion li sol% us.
La kuglo rivelus al 11 ke la murdanto
strabas kaj de la butono li deduki us
ke li portas bulĉapelon. Sed, malfel1 e,
mi neniam atingis tian nivelon. »
« Jam mirinde vi utiligis tiun puto

non ! »

« Ne cluone sufiĉe. Mi sentas ke en gr
kuŝas la solvo de la tuta sekreto. Sed,
provizore, tio neniel helpas nin. »
Kant prenis la paperojn kaj leterojn .
kiujn li kunportis el la ĉambro de Maxton.
« Ili ankaŭ ne pliigas nian scion. Morgaŭ la sefo estos malfermlta. Tio esp
reble liveros r•ezultaton, kvankam...
« I{ial do Alex kaj sinjorino Steinmann
aranĝis tiun komedion ? Vi ja konvink iĝis ke ili mensogas, ĉu ne ? »
« Tion ili nepre faras Sed jes, kial ?
Kaj ke Profesoro De Groot ne vidis ŝia n
edzon, ke... Jeruzalem Azeno mi estas!
Mi vetas ke tiu serpento tutsimple ima •
gis la rakonton por maski ke ŝia edz
forestas. Kurante suben, tuj post la mur •
do, mi vidis moviĝon apud la pordo d
Steinmann, kiel se iu jus eniris. Mi re
pensis pri tio, ĝuste kiam fraŭlino Ster
len alfrapis ĉe mi. Jam tiumomente mi
konjektis ke eble estis lia pordo. Esti:
aŭ la sinjorino, kiu revenis de Alex, aŭ
- pli verŝajne -- Steinmann mem. »
« Do, Steinmann... ? »
« Provizore mi ne kapablas pruvi, ec`
ne ke la Profesoro estis ĉe Alex. Ties
ĉi jeso valoras ŝian neon. Kial ni ne esti,
sube unu minuton pli frue ? »
« Tiam ni probable estus tuj katenin
taj la aŭtoron. »
Kant longe fiksrigardis antaŭ sin kai,
iom post iom, aperis sur lia vizaĝo esprimo de triumfa decidemo.
Lia pugno tiel batis la tablon, ke la
diversaj pruviloj eksaltis.
Ni provu, Doktoro. Venu, ni aliras la
kavernon de la maljuna leono. »
« Cu vi celas Steinmann ? »
« Jesja », kaj sen plia ekspliko Kant
§torrnis el la ĉambro. Gulopez sekvis lin.
La Inspektoro jam staris antaŭ la ejoj
de Steinmann kaj intencis enpaŝi nefra
pinte.
Sed la pordo ŝajnis fermita. Li sufiĉe
krude frapis kaj, post duo da momentoj,
lia pugno jam intervenis.
Ambaŭ viroj perceptis neniam vivosignon en la kajuto. Fine tamen adigis
la kraka voĉo de sinjorino Steinmann.
« Kion signifas ? Kiu estas ? »
« Policinspektoro Kant. Tuj apertu ! »
« Maleble ! Ni jam enlitiĝis. Lasu nin
trankvilaj ! »
« Senprokraste apertu la pordon, sinjorino Steinmann, alie mi venigos la
Kapitanon kaj mi igos trabati ĝin. Cu
vi komprenas ? »
Malrapide la ŝlosilo turniĝis en la seruro kaj la pordo apertiĝis. Antaŭ ili staris, alte rekta, kun sia glacia fanatika
vizaĝo defie antaŭen, sinjorino Steinmann, atakonta.
!
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(daŭrigota)
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