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Angelsaksische Stemmen
over Esperanto
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* Leden : 75 fr.
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Inwonende leden : 25 fr.
(* met bondsorgaan)

XII-a Kongreso de Flandra Ligo Esperantista
Ne sen profunda sento de senpeziĝo
ni elpuŝiĝas el la vagonaro : finfine Mechelen ! Ardas la suno super la urbo de
nia 12-a kaj ĝi ne ĉesos festi kun ni dum
la tuta kongreso, kvazaŭ ĝi volus kompensi la pinglopikan sabloŝtormeton, kiu
iom fuŝis la lundan ekskurson, pasintjare
laŭ la marbordo. Ce la elirejo de la stacidomo areto da nederlandaj partoprenan••
toj jam ĉirkaŭas la tie dejorantajn K.K.anojn, kiuj afable klarigas pri la sekvota vojo al la akceptejo.

We horen weleens beweren dat in
Angelsaksische landen het Esperanto
geen kans op leven heeft, omdat de mensen er zich daar bewust van zijn dat ze
een internationale taal spreken. Dit is
alles behalve waar. Verschillende steekproeven hebben uitgewezen, dat Engelse
zowel als Amerikaanse soldaten ontgoocheld waren na hun tochten in verschil•
lende landen van de wereld, waar ze opmerkten dat het Engels toch maar door
een zeer kleine elite fatsoenlijk beheerst
werd. Hoeveel Fransen bv. met een ge-middelde goede ontwikkeling kunnen
zich van het Engels bedienen ? Hoeveel
Italianen ? Hoeveel Duitsers ? We denken dat juiste gegevens onthutsend zouden zijn !
Veel Engelsen zien dit ook in en zoe
ken in een andere richting. Zo vonden
we per toeval in een belangrijke Engelse
revue (Higher Education Journal) een
bijdrage waar we wat langer wensen
bij stil te staan. Na gewezen te hebben
op de noodzakelijkheid van het invoeren
van een internationale taal, komt de
schrijver van het artikel tot de vaststelling dat er maar één oplossing is, nl. het
Esperanto : « Het heeft geen mededinba eing anoj en Za
gers, noch is het waarschijnlijk dŝt `lift''
er ooit krijgen zal. Het is geen theorie,
La K.K. senkonteste sukcesis tuj krei
favoran impreson ĉe la alvenintoj la
maar een feit. Het is een levende taal,
akceptejo, gustoplene instalita en la vasgesproken en gelezen over de hele weta fumejo de la Urba Teatro, ne poreld, door veel volkeren, die zeer uiteenvus ne plaĉi al la plej postulema. Jen do
lopende talen spreken. Esperantisten
la loko kie antaŭ unu horo Vicprezidanto Symoens konference akceptis la reworden in praktisch elk land van de
prezentantojn de deko da jurnaloj. Kiel
wereld gevonden ». Dan gaat hij verder
rezisti la tenton ĵeti rigardon — eĉ se
met een argumentatie die we bij geledevige nur rapidan — sur la plej belan
genheid in een bizonder artikel zullen
ekspozicion, kiun ĝis nun F.E.I. organizis okaze de kongreso ? Sed jam urĝas
uitdiepen : « Het is goed bekend en aan
la tempo : la programo nin vokas aliloalle kanten aanvaard dat voor veel kinken, Do, ek al « Royal », Grote Markt.
deren, spijt de opvoedkundige waarde
Poste, aŭ morgaŭ, ni revenos por pli
en de uitstekende kwaliteit van het motrankvile esplori la allogan ekspozicion
dern onderwijs, de tijd besteed aan het
pogen om zelfs maar één vreemde taal
een verbeterde methode hieraan kan verte leren praktisch verspilde tijd is. Zelfs
helpen. Ze hebben niet genoeg kracht
in onze Grammar Schools is er een groot
of spontaneïteit van geest om het roer
aantal kinderen wier vordering in vreemradikaal om te gooien en andere, gans
de talen niet in verhouding staat tot cie
nieuwe wegen op te gaan. Ook zij zijn
gedane inspanning. Voor veruit de grote
onderworpen aan de wet der inertie...
meerderheid van de kinderen in de New
Daarbij komt nog een zeker natuurlijk
Secondary Schools is het leren van een
ongeloof aan de mogelijkheid dat het Esvreemde taal, zelfs het Frans of het
peranto ooit de plaats zou kunnen inneSpaans, een grote tijdverspilling. Maar
men waarop het met zoveel klem aanhet is mogelijk ze Esperanto te onderwijspraak maakt, en een rationele oploszen, en deze kinderen zodoende alle voorsing zou betekenen voor alle moeilijkhedelen te bezorgen die hun meer taalkunden in het vreemde-talen onderwijs.
dig aangelegde makkers verkrijgen door
Wat ons betreft geloven we ook dat
de kennis van nationalé talen. »
dit een van de voornaamste redenen is
Als voordelen van het Esperanto somt
waarom het Esperanto tot nu toe niet
hij dan op : « Het helpt verdere taalstuofficieel in de scholen werd ingevoerd :
die ; vereenvoudigt het onderwijs van de
de sleur, de gewoonte, het gebrek aan
spraakkunst ; helpt een betere kennis
« vlucht », veel meer dan bewuste vijanvan de eigen taal verwerven ; vergemakdigheid of gefundeerde afkeer. In onze
kelijkt de studie van vreemde talen ;
methodes van propaganda moeten we
maakt taalstudie aantrekkelijk ; oefent
hiermee rekening houden.
**•
het logisch denkvermogen ; verbreedt de
kijk ; is een hulp en geen nieuwe last. »
Naast hogervermeld degelijk artikel
Waarom, vraagt hij zich dan af, waarvinden we echter soms opmerkingen die
om werd het Esperanto niet reeds overal
ons verwonderd doen opkijken, zo bv.
ingevoerd ? De vraag, die ons gedurig
dit in de Amerikaanse revue Nea-Jourdoor onze tegenstrevers wordt toegewornal van Jan. '47 onder de titel : Een
pen De reden ziet hij in het feit dat de
wereldtaal gewenst. « De conferentie van
leraars zo erg in beslag worden genomen
San - Francisco werd bemoeilijkt doordat
door hun aan te leren vakken, dat door
de afgevaardigden geen gemeenschappede gewoonte hun geest op een zodanige
lijke taal kenden. Waar halen we zulke
manier wordt geoefend, dat hun geen
wereldtaal vandaan ? Verschillende
tijd, en in veel gevallen ook geen lust
kunsttalen werden reeds voorgesteld. Het
overblijft om hun gedachten een andere
Esperanto maakt er aanspraak op door
richting te laten volgen. Ze zijn er over
anderhalf miljoen mensen gekend te zijn
akkoord dat een enorm procent leerlinmaar hebt U ooit iemand ontmoet die
gen niet geschikt zijn om vreemde talen
in staat was het te spreken ? » Alle Este leren, en toch blijven ze denken dat perantisten kunnen slechts glimlachen
:

!

•--

kaj la esperantajn kaj filatelajn rarajojn
kaj kurlozajojn, kaj ankaŭ por per la
speciala Esperanto-stampilo stampigi niajn korespondajojn en la kongresa poŝtkontoreto. Sed baldaŭ evidentiĝas, ke
tiu intenco restos vana deziro en la
zorge kunmetita kongresprogramo la
diversaj punktoj seninterrompe sekvas
unu la alian kaj malgraŭ ke la libromontrejo malproksimete situas de la ceteraj kongresaj kunvenejoj nur tro rapida
vizito eblos al unu el la plej vidindaj
:

.

ABONNEMENTEN:
België 60 fr.
Nederland : 4 fl.
Ceteraj landoj : 75 bfr.
Proefn. : 5 fr. (1 r.k. )
:

REZOLUCIOJ
La Kongreso :
1. Sincere ĝojas pri la reunui§o de
Za neŭtrala internacia Esperanto- Movado ;
2. Esprimas la deziron, ke U.E.A.
akceptu Flandra-n Ligo-n Esperanti.sta-n kiel plenrajtan landan Esperanto-Asocion ;
3. Ree instigas ĉiujn internaciajn
Esperanto Asociojn, neŭtralajn
kaj nen.eŭtrala jn, pristudi 1a starigon de tutnionda EsperantoINSTANCO kiu REPREZENTU
senescepte êiujn esperantistojn
4. Decidis komuniki tiujn êi rezoluciojn al la Esperantogazetaro
por ke ili veku ĝeneralan aprobon kaj simpation.
-

Botanika Gardeno
aranĝoj de la Kongreso. Domaĝe '.
En « Royal » per la prelego de s-anino
Top pri « Skizo de la Sekcia Vivo en la
kadro de F1.L.E. », la K.K. iniciatas novan eksperimenton. Sufiĉe ofte oni prave •malprave riproĉis al F1.L.E., ke ĝiaj
kongresoj tro similas kaskadon de amuzaĵoj kaj festoj, ke ĝi neglektas la seriozan flankon, ke ĝi malzorgas la laborkvsidojn.
Oni povas konsideri la iniciaton plene
sukcesinta, ĉar malgraŭ la frua horo,
malgraŭ ke multaj kongresanoj ankoraŭ ne alvenis, la salono kontentige plenas por aŭskulti la parolantinon.
om zulke onwetendheid. Zij hebben meer
dan eens lezingen of redevoeringen of
preken gehoord in het Esperanto, waarbij een benijdenswaardige welsprekendheid aan de dag werd gelegd ; zij hebben met vreemdelingen gesproken, zoals
ze met taalgenoten spreken. Er is geen
reden om te beweren dat iets niet bestaat, omdat wij het nog niet gezien of
er over gehoord hebben. Verder sprekende over een internationaal alfabet zegt
de schrijver : « Maar het lijdt onder hetzelfde euvel als het Esperanto, nl. dat
het tot nu toe door niet velen gebruikt
werd. » Dit gaat als argument niet op.
Inderdaad komt het er allereerst niet
op aan te weten, of het Esperanto door
velen of weinigen wordt gebruikt, het
komt er eerst op aan te weten of het Esperanto leefbaar is, of het in zich de mogelijkheid bezit om de rol van een internationale taal te vervullen, en of het
hiervan reeds praktisch bewijzen gegeven heeft. Na zestig jaar Esperantobeweging kunnen we onbevooroordeeld op alle vragen zonder aarzelen ja antwoorden.
Het enige probleem ligt nu hierin, aan
het Esperanto een zo ruim mogelijke
verspreiding en ruchtbaarheid te geven,
opdat het doordringen moge tot de geest
van diégenen, die in staat zijn door hun
handtekening de taal als verplicht leervak in de scholen op te nemen. Die heren zijn zelden voortrekkers ; zij consacreren gewoonlijk wat voor het levende
volk reeds lang gemeengoed is. Wij zijn
de voortrekkers ; wij zijn het levende
volk ; door ons zal het Esperanto leven.

E. Symoens.

Per flua, belsona, klara lingvo ŝi koncize skizas la ampleksan temon, malŝpare donante direktivojn, konsilojn, al
ĉiuj, kiuj pene baraktas por fondi kaj
prosperigi lokajn klubojn. C`,iuj problemoj estas tuŝataj : antaŭkondiĉoj de la
fondo de sekcio, metodo sekvinda en por komencanta kurso, sekciestraro, programo de la kunvenoj, spirito de la sekcio,
rilatoj kun la Ligo. Preterpase la parolantino anoncas, ke baldaŭ aperos « Bulteno » kiel gvidilo por la sekciestroj kaj
lokaj reprezentantoj. Sendube ĝi estos
bonvena helpilo al niaj amatoraj kurskaj grupgvidantoj, bonvolaj sed kelkfoje senspertaj, kaj ofte evitigos al ili
sensukcesan serĉadon, malkuraĝajn erarojn.
Vigla aplaŭdo pruvas, ke la prelego
estas laŭ ĉies gusto, tamen ne sen bedaŭro oni konstatas ,ke dume la speciala
sonorilara koncerto jam finiĝis : la kongresanoj ne aŭdis la Esperantovoĉon de
la fama S.ta-Rumoldoturo.
Ni profitas la kunvenon de la estraro
de F.E.I. por finfine elserĉi nian hotelon,
sed kiam ni tuj poste revenas al «Royal»,
la oficiala malfermo de la kongreso jam
okazis, la tradicia interkonatiĝa balo
sabata jam komencigis : la kongreso
jam dancas.
La plimulto el la 156 ali,ĝintoj ĉeestas kaj baldaŭ entrenigas en l a kamaradecan atmosferon, precipe post kiam la
« ŝanĝa » kaj « obliga » dancoj kaj la
vato-buletoj forviŝis la lastan iometon
da hezitemo.
Dimanĉe matene lia pastra Moŝto A.
Beckers faras la meson kun esperantlingva prediko por la Katolikaj kongresanoj, en la kapelo de la Instruista
Seminario. Dume la cetera kongresanaro
vizitas la urbon.
Ciuj retrovigas en la legejo de «Volksbibliotheek», kie la Prezidanto de Ia
K.K., D-ro van Gindertaelen, prezentas
la kongresanaron al la magistrato, ĝin
dankas por la simpatia akcepto kaj rekomendas la lokan grupon al ĝia plua
favora apogo. Per elokventaj vortoj, spirantaj estimon kaj ŝatan admiron por la
klopodoj de la esperantistoj, la urbestro, s-ro Spinoy, bonvenigas la kongresanojn en sia urbo. Li kore salutas en
ili la persistajn idealistojn, kiujn « muro de indiferenteco» ne senkuragigas, sed
kiuj esperplene, senlace surpaŝas sian
vojon al pli alta celo. Ne la unuan fojon
ni aŭdas tiajn laŭdajn vortojn el oficiala buŝo, ne la unuan fojon oni bruligas
incenson antaŭ nia idealismo, tiel ke
tiaj cirkonstancaj ditiramboj kutime vekas skeptikon. Sed kun danka surprizo
ni aŭdas la urbestron daŭrigi : « via
loka sekcio ĉiam povos kalkuli je nia
apogo ; Esperanto-kurso estos oficiale organizita; Esperanto-strato estos je oportuna okazo kreita. » Ne, tiuj ne estas
neseriozaj paroloj, tiu homo ne intencas
dolĉe ŝmiri al ni la lipojn : li sinceras
kiam li parolas pri simpatia sento al
nia movado. Senvole leviĝas sopiro en
nia koro : se ĉiu oficiala instanco komprenus kaj agus kiel li ! Per iom profeta tono la urbestro finas : « Eble venos
la tago, kiam la publikaj funkciuloj konvinkigos pri la neceso scii la internacian
lingvon Niajn plej bonajn dezirojn por
via kongreso ! » Entuziasmaj aplaŭdo j
salutas la parolinton kaj kortuŝite Vic!

(

daŭrigo sur pago tria)
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D UMKONGRESE.
Ordon kaj metodon ni ŝatas super
ĉio en la vivo...
Kiam mi enpaŝis la
ekspoziciejon de nia
12-a kongreso mi agrable surpriziĝis : vere
impona, preskaŭ solenu aspektis la tuto.
Kaj la longaj, ruge
drapiritaj tabloj kun
iliaj multaj surskriboj atestis unuavide
pri orda kaj metoda arango. Unuavide !
Car kian mi detale esploris Za ekspoziciajojn, mi senlime konsterniĝis : en la
fako « Turismo » trovigis « La Libro de
l' Spiritoj », en la fako «Novaj Eldonaĵoj » la pranzalnova « Rakontoj al mia
Belulino » kaj en la fako « Religio » la
frivolaj-. e Stranga Butiko » kaj « Anni
kaj Montmartre » !
Furioza pro tiu sakrilegia liiaoso mi
turnis min al la koncerna respondeculo,
kiu neniel embarasigis. : « Komprenu, kara satinideano, knabinaj manoj lokigis Za
verkojn, kaj konfesu, ke sen la ĉarma
virina fantazio la vivo ne estus vivinda
— kaj Esperanto ekspozicio ne vizitinda!
Konstatu tamen, ke « La Labirinto »
trovigas precize en sia koncerna fako ».
Efektive, pro iu nnirakla hazardo tiu
libro kuŝis en la ĝusta loko. « Estonte
anstataŭa ĉiujn viajn surskribojn per la
titolo de tiu verko », mi malice konsilis...
Car ordon kaj metodon mi Batas super
ĉio en la vivo.
Pik.
-

ÉÉN WANKLANK.
De Vlaamse pers bracht eenstemmig
gunstig verslag uit over ons 12-e kon
gres. « L'Occident » (Brussel) evenwel
staat afwijzend tegenover ons streven
en schrijft in zijn nummer van 1 Juni
« Nu we het toch over Babel hebben,
willen we onze mening ter overweging
geven aan de promotors van het Esperanto-kongres te Mechelen. Voor ons
blijft Esperanto een mooie utopie. Denkelijk zal de wereld nooit tot het gebruik van één taal besluiten. En zulks
is ook niet noodzakelijk om tot verstandhouding te komen. Wij zien de oplossing veeleer in een elite met een grondige kennis van de vier, vijf grote talen».
-

NU VRAGEN WIJ :
waar ter wereld bevindt zich de elite die
vier, vijf talen grondig kent ? We dagen
L'Occident » uit het levend wonder te
ontdekken dat de vijf officiële talen van
de. conferentie van San-Francisco grondig beheerst, zegge : Engels, Spaans,
Russisch, Chinees en Frans. De knapste
Uno-tolk zou hier erbarmelijk te kort
schieten.
Zeldzaam en uiterst speciaal begaafden kunnen het een heel eind ver brengen op het gebied van taalkennis, maar
de elite heeft nog wat anders voor den
boeg dan eeuwige taalstudie.

HUN TAALKENNIS.
Als men de staatslieden onder de elite
mag rekenen, dan vinden we een eentalige Truman, een eentalige Spaak, een
eentalige Byrnes, enz. Krantenlui hebben
ons weliswaar destijds voorgehouden dat
Churchill ook zwierig Frans kon praten.
Toen we langs de radio ons hiervan konden vergewissen, waren we een illusie
armer...
Een elite met een grondige kennis van
vier, vijf grote talen is voorwaar een utopie van heel wat respectabeler afmetingen dan het streven der Esperantisten
diè een neutraal en beproefd idioom als
tweede taal willen invoeren.

ONZE ZEGSMAN
rekent zich blijkbaar onder de elite (à
propos, hoeveel talen - want dit is bij hem
dan toch de maatstaf — zou hij grondig
kennen ? ), want smalend laat hij zich uit
over het vulgaire Esperanto : « Une langue nécessairement artificielle et grossièrement articulée, qui ne livrera rien
des nuances par ot.' s'exprime le plus précieux de l'Esprit humain ». Het gebruikelijk (voor-)oordeel van zij die niets
van de zaak afweten !
Wij doen aan humanisme op z'n smalst,
besluit hij, want : « C'est à une extension de l'humanisme qu'il faut oeuvrer.
Non point à son rétrecissement, sous
prétexte de le concentrer ». Alsof het
Esperanto geestelijke armoede betekent
en degelijke taalstudie van werkelijk begaafden in den weg staat !

Antaŭ du jaroj, malgraŭ ke miaj
okupoj en la flandra Esperanto
movado tiutempe jam estis multflankaj kaj sufiĉaj, la cirkonstancoj trudis al mi la redaktorecon de
« Flandra Eísperantisto ».
Kun entuziasmo kaj kun kompleta sindono mi, laŭ mia plejbona
kapablo, ĝis nun plenumis tiun gravan taskon, kiu al mi iĝis tre, tre
kara. Ne sen profunda bedaŭro mi
nun demetas tiun oficon !
Sed necesas ordigi la mastrumadon. La administrado de Flandra
Esperanto-Instituto kaj ankaŭ miaj aliaj: okupoj en- la movado ja
malhelpas pli kaj pli ke mi dediĉu
min iaŭdezire kaj laŭbezone al mia
redaktora tasko.
Dum mia redaktoreco mi klopodis, pli malpli sukcese, havigi al
la flandraj esperantistoj organon
laŭ aspekto kaj laŭ enhavo inda de
nia Flandra Ligo Esperantisto. Mi
ne celis malindan kompilgazeton,
sed periodajon kun propra spirito,
spegulantan la seriozecon de nia
afero, valoran laŭ propaganda vidpunkto kaj lingve plejeble senriproĉan. Mi ne konsideris ĝin ekzercejon por fruverkemuloj, kaj
se foje-foje mi draste uzis la redaktoran kribrilon, malkontentigante kelkajn, tio okazis nur pro
skrupula deziro elimini el ĝi ĉion
nematuran, bagatelan aŭ neindan.
Restas al mi danki ĉiujn kritikajn legantojn, ĉiujn okazajn kunlaborantojn kaj precipe miajn tri
konstantajn kaj kompetentajn kunredaktantojn : D.ron T. van Gindertaelen, Hector Vermuyten kaj
D.ron Fr. Couwenberg.
Ekde la venonta numero « Flandra Esperantisto » aperos sub la
ĉefredaktoreco de nia kompetenta
prezidanto : D.ro T. van Gindertaelen. Mi esperas, kaj mi certas,
ke sub lia gvido nia kara organo
atingos nivelon ĝis nun nespertitan. Li ankaŭ bonvolis peti min
eniri la redaktan komitaton kiun li
starigis. Sekve mia « adiaŭo » ial
nur estas
« ĝis revido ».
E. CORTVRIENDT.

NIEUWSDROPPELS`
* Ruim duizend Esperanto- uitzendingen werden over 1946 door de zenders
van Tsjecho-Slowakije verzorgd.
* De Bulgaarse post zal het zestigjarig bestaan van het Esperanto memoreren door de uitgifte van een speciaal
Esperanto.-zegel (waarde 30 1ev).
* Op 12. 13 April 11. vergaderden te
Frankfurt a/M. de afgevaardigden van
33 regionale Esperanto-federaties der
drie westelijke zones. Besloten werd
de Duitse Esperanto Bond terug op te
richten.
* Prof. O. Ziegler werd terug als Esperanto-docent aan de Universiteit van
Mi nchen benoemd.
* Naar het officieel orgaan (e Nouvelles du Jamboree ») van het a.s. groot
internationale scoutskamp mededeelt, leren nu in Frankrijk ruim 1.500 padvinders de internationale taal met het oog
op de ontvangst van duizenden padvinders-esperantisten uit tientallen landen.
* De Zwitserse zender Sottens begon
met de uitzending van een Esperantokursus (eiken Woensdagmorgend van
6.55 tot 7.10 u. MET, heruitzendingen
eiken Vrijdagavond van 22.35 tot 22.50
u.) Nadere inlichtingen worden verstrekt
door : Studio de Genève.
* In al de middelbare scholen van Budapest staat nu Esperanto als vrij vak
op het leerplan.

/-' A-NIS0 ?1
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NEKROLOGO
Kun funebra sento la Grupo Esperantista de Nieuwpoort sciigas la morton
de la fidela Fl.L.E.••ano kaj kuraĝa kursgvidanto inĝeniero Marcel Somerling,
okazinta la 5-an de majo post nelonga
malsano en lia 50.a jaro. Diversurbaj
samideanoj akompanis la bedaŭratan
mortinton al lia lasta ripozejo.

JUNI 1947

FLANDRA ESPERANTISTO

LA STUDANTO
Het achtervoegsel -ado
Ado is een werkwoordelijke uitgang,
tot substantief verheven, en betekent
derhalve handeling. Men treft hem aan
bij allerlei stammen :
A. van zelfstandige naamwoorden : b.v.
« martelado », « brosado » — handelen
met een hamer, hameren ; handelen met
een borstel, borstelen. Het geldt dus de
naam van de handeling.
B. van bijvoeglijke naamwoorden : b.v.
« utilado » t.t.z. « ago funkcii utile », dus
het zelfstandig naamwoord van het
Werkwoord « utili » of naam van toestand of handeling.
C. van werkwoorden : b.v. « konstruado » of handeling bouwen ; het pleonastisch gebruik van ado (pleonastisch vermits het louter naamwoord reeds handeling heet) heeft dan als doel :
1) « de handeling » te onderlijnen en
de betekenis « gevolg », « concrete manisfestatie » of « abstraktatle » uit te
sluiten, zo « skribado » (niet : skribaĵo! ),
« kantado » (niet : kanto !) enz.;
2) door beklemtoning van het element
« handeling » hare lange duur aanduiden, b.v. « irado », naĝado » enz. ; deze
betekenis ontstaat bij voortdurende handelingen.
3) door beklemtoning van het element
« handeling » op de herhaling er van wijzen, b.v. « pafado, « batado » : deze betekenis ontstaat bij ogenblikkelijke handelingen.
Soms komen de betekenissen 2) en 3)
analogisch voor bij samenstellingen uit
stammen van een zelfstandig naamwoord, zo. « martelado », « penikado » ;
in zulk geval geeft men de enkelvoudige handeling weer door andere samenstellingen, b.v. « martelbato », « peniktu
ŝo » enz.
Bij voorzetsels drukt -ado de naam van
de handeling of de toestand uit van de
werkwoordelijk vorm er van, b.v. « anstataŭado » is handeling of toestand
« anstataŭi. »
Hetzelfde geldt voor tussenwerpsels,
zo : « vivuado », huraado ».
Men kan de ado- samenstelling nog
doordrijven :
1) door middel van de betrekkings- a
uitgang, b.v. « martelada bruo » t.t.z:
« bruo de martelado ».
2) door de -i uitgang die wederom pleonastisch, zelfs dubbel pleonastisch is,
vermits de werkwoordelijke uitgang op
zichzelf reeds handeling aanduidt ; in
dat geval geeft de beklemtoning van het
element « handeling » aan :
a) de lange duur : « iradi ».
b) de herhaling van de handeling :
« pafadi ».
3) in samenstellingen waar -ado gedeelte is van het « flankelemento » duidt
het « handeling » aan ; b.v. « najladmaŝino » is « maŝino de najlado » en niet
« najlomaŝino ».
Men kan het ook gebruiken om het
element « handeling » aan te geven voor
-igi en -igi b.v. « marteladigi » t.t.z. ;
« igi martelada ». Nochtans laat men
het doorgaans weg en vergenoegt men
zich met « marteligi », « igi martela »
alhoewel deze vorm gewaagd aandoet,
rijst er geen twijfel nopens de betekenis.
Naar : Plena Gramatiko de E. van
Kalocsay en Waringhien, § 52, blz. 8182. Zie ook Tra la Labirinto de la Gramatiko van F. Faulhaber, § 172, blz. 249251, Kompleta Gramatiko de Esperan••
to, van P. Fruittier, blz. 98-100, Internacia Gramatiko van L. Kitzler, blz. 55.
T.V.G.
•

-
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Oefening 25
Hieronder, ter vertaling in 't Esperanto (A) en in 't Nederlands (B), gemakkelijke opgaven, die elkander aanvullen. In ons aanstaand nummer publiceren wij een modelvertaling, met aantekeningen, naargelang zij uit de inzendingen 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 !.
Komaan, de gelegenheid gretig te baat
genomen ! Aan 't werk !
A) Een trouw dienaar :
Enige tijd geleden zond mijnheer C.
zijn huisknecht Jakob naar de president
van de rechtbank om hem uit te nodigen, bij hem te komen dineren.
Hij zei aan de knecht zich te haasten,
daar zijn vriend gewoonlijk tegen 9
uur zijn huis verliet. Maar onderweg
ontmoette Jakob een kameraad, die hem
enige tijd ophield, zodat hij toch te laat
kwam.
Hij liep terstond naar de rechtbank
en trad de zaal binnen, op het ogenblik
dat de president de getuigen herinnerde
aan het belang van ue eed. Jakob ging
bij hen staan en toen de getuigen naar de
wachtkamer werden teruggeleid, wilde
hij zich tot de president wenden. Maar
deze veroorloofde hem niet te spreken
en hij was genoodzaakt met de anderen
de zaal te verlaten.
B) Fidela servisto :
Kiam ĉiuj atestantoj aperis antaŭ la
juĝisto, ankoraŭ restis unu. Oni enkonduxis Jakob-on kaj, kiel ĉiuj aliaj, li devis diri sian nomon kaj same ĵuri ke li
deklaros nur la veron.
Li provis kontraŭstari sed, ĉar la prezidanto punminacis lin, li submetiĝis.
Tiam la prezidanto diris : « Rakontu
kion vi scias pri la afero. »
« Ja nenion ! »
« Sed kiu do venigis vin ? »
« Neniu, sed sinjoro C. sendis min inviti vin hodiaŭ tagmanĝi kun li. »
Generaler ridado sekvis ĉi tiujn vortojn.
« Kaj tial vi aperas ĉi tie kaj ĵuras . »
« Jes, ĉar alie vi ne volis aŭskulti min.
Mi aliris vian domon sed vi jam estis
for kaj tial mi venis ĉi tien. »
La juĝisto komisiis la serviston saluti
sian mastron kaj sciigi al li ke li akceptas la inviton, post kio li lasis lin foriri.
.

Verbetering Oefening

24

A) Historio :
La moderna homo kaj tutcerte la moderna historiisto generale ne dubas : la
historio estas scienco. Multnombraj artikoloj kaj dikaj libroj estis eldonitaj de
diversaj fakuloj por bazi ĉi tiun tezon.
Oni furioze polemikis por precizigi ĝian
sencon. Matematik- kaj fizikistojn, medicinajn doktorojn kaj aliajn defendan
tojn de la pozitiv. ekzakto oni ĝenerale
ne sukcesas konvinki : eĉ ĉe la plej drastaj argumentoj ili rifuzas submetiĝi. (El
« Geschiedenis » de Dro E. Lousse, p. 14).
-

B) Internationale taal :
De behoefte aan een of enige internationale talen belangt rechtstreeks of onrechtstreeks iedereen aan, niet enkel de
diplomaat of de sterrekundige, maar
ook de weduwe van te lande die, gedurende haar ganse lange leven, zelfs niet
een der buurdorpen bezocht heeft. Er
moeten twee- of meertalige mensen bestaan, die de gedachtenwisseling tussen
de volken bemiddelen ; en uitermate belangrijk is, niet alleen voor de geestelijke
vooruitgang doch evenzeer voor het levensbehoud der volken, dat het vraagstuk van een internationale taal doeltreffend en zonder krachtverspilling opgelost worde. (Uit « La problemo de
lingvo internacia » van Dr. Bjdrn Collinder, blz. 17).

La Redakcio respondas
Pri la aprila ekzerco No 23 :
dio bona rilate la tradukon en la nederlandan ! Pri la Esperantigo, kelkaj
jenaj rimarkigoj :
alsof er geen koning bestond : kvazaŭ
ne ekzistis reĝo ; malantaŭ kvazaŭ, la
ĝenerala uzo de -us estas almenaŭ kon
silinda.
hij (de koning) beval dat men de smid
voor helm geleide :li ordonis ke oni konduku la forĝiston antaŭ lin ; hij (de
smid) bekent dat hij op zijn (van de koning) verjaardag gesmeed heeft : li konfesas ke li forĝis dum (en-je) lia naski
ĝtago : en ambaŭ kazoj la uzo de sin aŭ
sia estas erara, ĉar oni neniel resendas
al la subjekto de la subpropozicioj (resp.
oni kajli la forĝisto).
-

-

A.L. Antwerpen, J.S. Hasselt, S.P.
Blankenberge, F.B. Laak-Houthalen, L.
V.D.P. Gent, Verda : via teksto estis resendita kun personaj notoj.

Bern, 26-Julio

-

(Daŭrigo de pago unua)

2-a Aŭgusto 1947

Malgraŭ ke nur unu monato nin ankoraŭ disigas de la U.K., de la 38 interesa
toj kiuj ĝis nun sin anoncis ĉe F1.L.E.
nur 25 sin komplete enordigis ! Aten-tu ke la formalajoj ne povas enordiĝi en kelkaj tagoj kaj ke la restadebleco en Bern estas limigita (hoteloj de
kat. II kaj III delonge estas ne plu disponeblaj, restas nur hoteloj de kat. I kaj
komfortaj ĉambroj ĉe privatuloj, krom la
amas- restejo ). Agu do senprokraste !
Ni ripetas kaj precizigas ke belgaj
turistoj kiuj deziras viziti Svislandon
povas ricevi entute 800 sv.fr ., nome :
300 la 1 .an tagon, 250 la 10- an tagon kaj
lastajn 250 la 18-an tagon de sia restado en Svisujo.
Interkonsile kun la Kongreskomitato
ni interkonsentis kun Vojagoficejo Brooke, Arenbergstr. 46-.48, Brussel (poŝtkonto 109363) kiu akceptas ĉiujn pagojn por la Berna Kongreso, sen ke el
tio rezultas iaj kromkostoj por la parto prenantoj.
Ni konsilas la kongresanojn pagi al
Brooke almenaŭ 3.000 bfr. (proksimuman egalvaloron de 300 sv. fr.) kajsanrtempe sendi al tiu vojaĝoficejo la zorge
plenigitajn mendilojn (por la kongreskarto, por la restado kaj eventuale por
la ekskursoj). La diferencon inter viaj
elspezoj por la kongresaranĝoj kaj la
al i3roocke pagita sumo vi ricevos antaŭ
via forveturo en formo de Brooke-ĉeko
enspezebla tuj post via alveno en Svislando, disponante tuj ian poŝmonon. (Se
vi restos almenaŭ dek, aŭ almenaŭ 18
tagojn vi rajtas sammaniere pagi respektive 5.500 aŭ 8.000 bfr. Neelspezitan
monon vi ĉiam povos reakiri laŭ la oficiala kurzo)
La vojaĝbileto Brussel-Basel-Brussel
kostas duaklase 952 kaj triaklase 653
bfr. (plus 15 fr. por rezervado de sidloko). Oni povas mendi la vojaĝbileton
ĉe Brooke. Dezirinda estas alpagi la necesan sumon por ne malpliigi la monon
pri kiu oni deziras disponi en Svislando.
El la Norda Stacidomo en Bruselo forveturas ĉiutage tri vagonaroj :
Brussel : 8.20 18.30 0.15
Basel : 20.04 6.00 13.10
Karavananoj atentu : la karavano de
Flandra Ligo Esperantista forveturas
per trajno n<> 39 kiu foriras de Oosten-de
je la 16.20 kaj de Brussel-Noord je la
18.30 horo, vendredon la 25--an de julio.
Alveno en Bazel je la sesa matene, sabaton la 26 an de julio.
Kiu deziras grupe veturi al Bern nepre rezervigu al si lokon en tiu vagonaro !
Clu kongresano zorgu SENPROKRASTE por pasporto. Informojn donas la lokaj policinstancoj. Brooke prizorgos vian
vizon se vi ĝustatempe, t.e. plejeble baldaŭ, sendas al ĝi vian pasporton kaj
bonorde plenigitan « enirpeton ». La kostoj por la vizo estas 20 fr.
Aliĝilojn, mendilojn por restado kaj
ekskursoj, « enirpetojn » por la akiro de
vizo kaj detalajn informojn volonte havigas : E. Cortvriendt, P. van Humbeekstraat 3, Brussel-W.
Se vi zorge atentas niajn konsilojn vi
spertos minimumajn malfacilajojn. Sed:
ORDIGU VIN SENPROKRASTE !
-

lnternacia Esperantista Kunveno
en Reutsperre (Svislando)

2 9 Aŭgusto 1947
-

La naturamika hejmo « Reutsperre »,
kie tuj post la U.K. okazos Internacia
Kunveno, staras en rava regiono de «Berner Oberland» kaj situas 1270 m. super
la marnivelo. Proksime de Meiringen,
inter Interlaken kaj Luzern kaj rapide
atingebla el Bern.
Jam anoncis sin esperantistoj el Svislando, Belgujo, Nederlando, Bulgarujo,
Aŭstrujo kaj Anglujo. La restadmono
estas 28 sv.fr . (ĉio enkalkulita ), kondiĉe ke la partoprenantoj kunportu semajnan portion da butero, sukero kaj
fromaĝo, kaj, se eble, surprizon por kontentigi nian frandernon ! Dumtage oka •
zos ekskursoj en la montaro, vespere
prelegoj. Ni kantos el la « Juna Vivo »kantaro kiun la partoprenantoj ricevos
senpage. Kiu posedas, ne forgesu muzikinstrumenton !
Inter aliaj okazos ekskursoj al Ochtental, Burgalp, Wandelhorn, Schwarzhorn, Rosenlaning, Gletscher Grosse
Schneideg !
Celo de la kunveno estas kolekti la
universalajn pensojn, kiuj iom post iom
enradiktĝas en la animo de la esperantistaro.
Anoncu vin baldaŭ ĉe : S- ino van Veenendaal, red. « La Vivo », Limmen (N.
H.), Nederlando (En Belgujo ĉe : E.
Cortvriendt, P. van Humbeekstr. 3,
Brussel-W.)

ANONCU VIN TUJ !

J abada

XII-a Kongreso de Flandra Ligo Esperantista

La Karavano de Flandra Ligo
al la Universala Kongreso

prezidanto Roose nome de la Ligo dankas pro la afablaĵoj, kiuj ne restos nur
vortoj, sed fariĝos agoj.
Preninte la prezidantecon sur sin,
S ano Roose malfermas la ĜENERALAN
JARKUNVENON DE FL.L.E., substrekante la gravan karakteron de tiu kun
veno La ĉefa afero en nia kongreso, li
diras, ne estas balo, ne estas festo, sed
la spirito de la ĝenerala jarkunveno, kiu
estas kvazaŭ resumo de la pasintjara
faritajoj kaj programo por la estonteco.
Li voclegas la saluttelegramojn kaj
leterojn de :
Internacia Kristana Frataro (I.K.F.),
Sheffield ;
La Estonto Estas Nia (L.E.E.N.), la
neŭtrala nederlanda Esperanto-Asocio ;
Belga Sekcio de Tutmonda JunularOrganizo (T.J.O. ) ;
leédér•ation Espérantiste du Travail
(F.E.T.), Parizo ;
Federacio de Laboristaj Esperantistoj en
la regiono de la nederlanda lingvo
(F.L.E. );
Svisa Esperanto Societo, Rheineck ;
La Redakcio de « Heroldo de Esperanto »;
Frisa Esperantista Rondo Leeuwarden,
sekcio de LEEN.
Li sciigas, ke krome alvenis dekoj da
individuaj gratulleteroj.
Salutas nun la kongreson, la ekster-.
landaj gastoj. Inter ili : F-ino Doris Fall,
el Angiujo (kiu la dekan fojon ĉeestas
Fl.L.E.-kongreson !) kaj pluraj el la dudeko da nederlandanoj : S-anoj Van Ingen, Rotterdam; Derckx, Bergen op
Zoom ; Holzhaus, Amsterdam ; k.a. ;
ankaŭ la reprezentantino de Universala Ligo : S- ino Roose kaj nia Valona
Samideano C. Rogister (N amur) .
Salutas poste delegitoj de F1.L.E.- sekcioj kaj lokaj Fl.L.E.-reprezentantoj :
P. De C;ock (Aalst) ; Maynaert (Aarschot) ; Jacobs (Antwerpen) ; Couwenberg (Blankenberge) ; Iserentant (Brugge) ; De Keyzer (Brussel) ; De Brouwere
(Kortrijk) ; Dhaenens (Oostende) ; Terrijn (Gent) ; Top (Veurne) ; Jansseune
(Nieuwpoort) ; Frantzen (Leuven) ;
Steegmans (Hasselt) ; Sintobin (Lichtervelde) kaj fine Vercammen por la sekcio Mechelen.
La liga sekretario, S-ano Maertens,
nun koncize raportas pri la laboro dum
la pasinta jaro. Stariĝis komitato por
adopti la ligan statuton al la novaj cirkonstancoj. La redaktado de la definitive projekto antaŭ nelo:ige finis>is, la
sekretario poŝte petis la prmcipan aprobon de la liganoj, sed la resenditaj aprobo-esprimoj ne sufiĉe grandnombras por
konsideri la projekton akceptita.
Laŭtleginte la ĉefajn artikolojn de la
nova regularo, tro implika por detala
diskutado dum ĉi tiu kunsido, la sekretario petas la kunvenon konigi tuj sian
principan aprobon aŭ malaproblon. Sin
pravigante per la mallonga tempospaco
disponigita por interkonsiliĝo, sekcio
Gent deziras sin deteni, duin la aliaj
ĉeestantoj aplaŭde montras sian konsenton.
Sekve la novaj Statuto kaj Organiza
Regularo estas principe kaj provizore
akceptitaj.
Kiel prezidanto de la kunveno, S-ano
Roose atentigas pri tio, ke, por iĝi definitiva, la provizora ligestraro devas esti
oficiale enoficigita de la ĝenerala kun veno. Li ĝin tial prezentas :
Prezidanto : D-ro T. van Gindertaelen;
Vicprezidantoj : D-ro F. Couwenberg;
D-rando F. Roosc; D-rando E. Syrnoens;
Sekretario : S-ro G. Maertens ;
Kasisto : S--ro A. De Keyzer ;
Helpsekretario : S-ro E. De Baets ;
Membroj : S--roj J. Alofs ; E. Cortvriendt ; G. De Brouwere ; A. Lodema.
La enoficigo estas aprobita sen kontraŭsta ro.
-

Nome de la estraro, S-•ano Roose proponas al la kongreso akcepti rezolucion
(vidu paĝon unuan) kiu estas aklame
akceptita.
Survoje al « Royal » por la kongresa
tagmanĝo, okazas en la Botanika Gardeno la komuna fotografiĝo.
Yosttagrneze la ligestraro kunvenas en
aparta kunsido. Dume la nelacigebla
K.K.-•ano P. Varens refoje gvidas fervorajn pr•omenantojn tra la urbo.
R,apidas la tempo : jam serĉas sidlokon scivoluloj por aŭskulti la prelegon
de D -rando Roose pri : « Esperanto en la
moderna vivo. » Cu la belega vetero tro
forte logas eksteren ? Cu la kongresanoj
iom laciĝas kaj preferas malrigidigi la
krurojn ? Fakte, la ĉeestantaro ne pruviĝas tiel grandnombra kiel oni emis antaŭvidi, konsiderante la ;ravecon de la
temo.
Majstre la parolanto ekzamenas kiamaniere la esperantistaro plej efike povos disvastigi Esperanton en la nuna
tempo. Laŭ li, Esperantismo restos esence idealista movado : antaŭ ĉio, ĝi volas
doni al la mondo iom pli da paco. Sed
por propagande aliri la nunajn homojn
ni devas atenti pri, kaj profiti el la nun
tempa spiritstato.
Pil kaj pli da homoj ne plu kredas al
la sukceso de movadoj kia la nia, portataj de privataj homoj. Multaj pli fidas
al idealoj apogitaj sur la potenco de iu
ŝtato.
Ankaŭ la sintenado antaŭ idealismo
ŝan ĝiĝis.
Eĉ ce la junularo niaj ŝancoj pri sukceso kadukiĝis : ĝi precipe sopiras al distrajo kaj amuzaJo. Tamen ĝi ankoraŭ
travivas periodon - ege mallongan envere - de veramo, justamo, romantiko.
La parolanto konkludas : ni devas
praktike ekspluati la eblecojn, montri
la praktikan flankon de Esper anto pre -•
fere ol la idealistan. Tamen taŭgas nur
idealistoj por tiu misio. Antaŭ ĉio ni
devas altiri la junularon dum ĝi estas
alirebla por idealo.
Ankaŭ la kabaredo-vespero, prizorgata de sekcio Brugge plene sukcesas. En
spaco de apenaŭ unu jaro la formo de
tiu laborema grupo konsiderinde disvastiĝis ĉe la flandraj esperantistoj. Dum
horoj ni ĝuas plaĉan prezentadon de popoldancoj, kantadon, muzikadon. Sed eĉ
pli nin ĉarmas la natura ludado de trio
da spritaj teatrajetoj, kiu vekas en ni
esperon, ke baldaŭ denove renaskiĝos
e.r niaj kongresoj la Esperanto teatro :
1a plej esperantista el ĉiuj peresperantaj festadoj. Cu mirige, ke la rigardantaro ne ŝparas sian admiran aplaŭdon
al ĉiuj, kiuj senkalkule kunhelpis por igi
la feston vere ĝuinda ? Same laŭdinda
estas la sentopiena kaj humura deklamado de S•-ano H. Vermuyten.
Ne sen ioma bedaŭro ni disiĝas en ĉi
tiu malfrua vespero, ĉar jam alrapidas
la fino de la kamaradeca kunestado.
Denove brilas suno plej somera sur
ĉielo plej blua, kiam lunde matene du
aŭtobusoj nin veturigas al bela Lier, la
urbo de Timmermans, Van Boeckel, Zim-nier. Vera mirindajo, tiu astronomia
Zimmer-turo kies komplikan mekanismon la kreinto mem bonvolas ekspliki
laŭ sia gajema maniero. Post la lunĉo
ni vizitas la vidindan Caroly-Muzeon,
kun ĝia valora kolekto de pentrajoj.
Lastan fojon K.K.-ano P. Varens nin
gvidas tra la pentrinda Beginejo, ĝis ni
reveturas al Mechelen, al la ferma kunsido.
Forpasis nia 12-a, la brila, sunkisita
12•-a. Nia plej kora danko iras al la sin
dona sekcio Mechelen, kiu faris el ĝi ion
vere plaĉan. Adiaŭ, Mechelen'. Sed vin,
karajn amikojn novajn kaj malnovajn,
vin ni nepre retrovu la venontan jaron
ĝis revido okaze de nia XIII-a !
Fr. C.
-

-

POSTKONGRESA KOMUNIKO
La Organiza Komitato sincere dankas la nederlandajn kaj anglan gegastojn
kaj ĉiujn sekciojn, reprezentantojn kaj membrojn de F1.L.E., kiuj iel kontribuis
sian laboron ĉu per efektiva helpo, ĉu per financa subteno, ĉu per prunto de
materialo.
Fotoj estas ankoraŭ haveblaj ĉe la kongresa kasisto, M. Goedgezelschap,
Leermarkt 14, Mechelen (P.C.No : 5113.14) ; prezo : 10 Fr.
Memorigaj kartoj : nur dudeko da ekzempleroj restas haveblaj pere de la
kasisto. La tuta eldono nombris mil kartojn, el kiuj pli ol 350 estis menditaj de
eksterlandanoj de 2 1 nacioj. Krome serio de 41 kartoj, kiuj surhavas la kompletan V-serion (43 poŝtmarkoj) estis speciale stampita kaj restos en la posedo de
la Organiza sekcio Mechelen.
La orgarniza Komitato.

LASTA LISTO DE ENSKRIBINTOJ
126. Bovit A., Oostende ; 127. Roels J., Brugge ; 128. MOLS J., EINDHOVEN (Ned.) ; 129. F-ino Baute C., Blankenberge ; 130. Sutterman A., Molenbeek ; 131. F-ino Van de Werf M., Mechelen ; 132. Vincke M., Brussel ; 133.
Coppens E., Brussel ; 134. S-ro STOFFELS, ROTTERDAM (Ned.) ; 135. F-ino
Van Eenooghe, Oostkamp ; 136. F-ino Vercammen I., Antwerpen ; 137. S-ino Van
Dooren R., Borgerhout ; 138. F-ino Van Dooren R., Borgerhout ; 139. Van Dooren
F., Borgerhout ; 140. VAN HEEK B., HENGELO (Ned.) ; 141. S-ino VAN HUI
ZUM, HENGELO (Ned.) ; 142. S-ino VAN HEEK A., HENGELO (Ned.) ; 143.
F-ino VAN HEEK B., HENGELO (Ned.) ; 144. S••ro DIELS, AMSTERDAM
(Ned.) ; 145. S- ino DIELS, AMSTERDAM (Ned.) ; 146. De Martelaere, Gent ;
147. F-ino Godon Y., Berchem-Antwerpen ; 148. Bruyneel R., Brugge ; 149. Hen
drickx L., Ganshoren ; 150. Mortelmans F., Gent.
151. F. ino Moynaert Y., Aarschot ; 152. F --ino Moynaert M., Aarschot ; 153.
F-ino Moynaert G., Aarschot ; 154. Van Cappel D., Brugge ; 155. S-ino De Backer,

-

-

Antwerpen ; 156. Van Neste H., Gent.

Kiel filmo ĉiutage ankoraŭ revenas
antaŭ miaj okuloj nia neforgesebla 12 -a
-

kongreso. Image mi revidas ĉiujn kongresdetalojn kaj reĝuas ĉiujn kongresimpresojn.
Mi deziras halti ĉe unu el ili, kiu laŭ
propaganda vidpunkto certe estis trafa :
ĉe la Esperanto uniformoj » de niaj
junaj samideaninoj. Marŝantaj, kantantaj tra Mechelen, dancantaj sur la granda placo de Lier laŭ la takto de niaj
banjoj ili videble vekis scivolemon, intereson kaj simpation ĉe la publiko. Plaĉaj ili estis, la verdaj jupetoj kaj la blankaj bluzoj kun sur la sino la stelo en
verda ŝtofo.
Imagu foje, ke anstataŭ dekkelkaj ili
venontjare estus 30, eble 50 ! Kia efika
propagando por nia afero, por nia Flandra Ligo ! Kaj tio neniel estas malebla :
la gejunuloj en nia Ligo feliĉe ne mankas !
Kiuj Sekcioj de Flandra Ligo sekvos
la ekzemplon de Brugge ? « Verdjupiĝu » samideaninoj, « verdjupiĝu » !
La gazetoj multe kaj favore raportis
pri nia kongreso. Sed ne ĉiujare ili devus paroli pri Esperanto. Tion ili devus
fari konstante ! Sekcio Gent regule provizas la redaktejojn de la loka gazeta
ro per interesaj artikoletoj rilate nian
aferon kaj ĉiusemajne oni povas legi pri
Esperanto en la Genta gazetaro. Kiuj
sekcioj kaj reprezentantoj imitas la ekzemplon ?

-

*

La « Federacio » en Nederlando komencis ofensivon por la varbado de
40.000 « Amikoj » ! Ni, pli modestaj, komencis per 1.000. Cu ĉiu Sekcio, ĉiu Reprezentanto de Fl.L.E. jam mendis kvanton de la « Amiko »-kartoj ? Kaj ĉu vi,
izolaj liganoj, jam varbis kelkajn ? Relegu la koncernan artikolon en nia pasinta numero. Sed ne nur relegu : mendu kaj varbu !
Gis reskribo !
Via Sekretario,
Gr. Maertens.

EEN VOORSPELLING IN 1850
« Het goede in anderen te erkennen,
verdiensten bij vreemden te eren, zelf
het nuttige en bruikbare van anderen
over te nemen, nationale vooroordelen en
gebreken zoveel mogelijk af te leggen,
wie zal dit alles niet aanprijzen? Maar,
gelijk men te dikwijls doet, het vreemde
te prijzen, om hetgeen bij ons is te laken,
zich over land en volk te schamen, aan
eigen taal te verzaken om een vreemde
te schrijven en te spreken, dit kan noch
mag geprezen worden. Het bestaan van
een volk hangt aan het bestaan van zijn
taal en naarmate de wetenschap meer
populair wordt, zal zij ook de volkstaal
meer veredelen; er zal zich bij ieder volk
een wetenschappelijke taal vormen, de
taal zal wederkerig op de wetenschap
haar vermogen uitoefenen, en zó zal
eenmaal, als de wetenschappelijke mens
wereldburger zal geworden zijn, als de
beschaafde wereld één grote staat zal
uitmaken, ook één wereldtaal ontstaan.
Voordat dit grote wereldplan zich kan
verwezenlijken, moet ieder volk zich
wetenschappelijk gevormd en aan de
grote club hebben aangesloten. Want,
zoals de mens zich eerst in het klein gezin en op de school voor het leven moet
voorbereiden en geschikt maken, zo is
de volksopvoeding en het volksonderwijs
voorbereiding voor het wereldburgerschap, waartoe de mens van de intellectuele zijde door de wetenschap en van de
morele zijde door het Christendom bestemd is, en zo de tekenen der tijden niet
bedriegen, éénmaal geraken zal. »
Uit het hoofdstuk « De Middelmens » van het boek « Antropologisch Onderzoek » door de
Hollandse arts C. PRUYS
VAN DER HOEVEN.

GRAVA AVIZO
Flandra Esperanto-Instituto estos fermita de la 25-a de julio ĝis
la I8-a de aŭgusto. Mendojn kaj
korespondaĵojn sendu antaŭ aŭ
post tiuj datoj !
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Plaatselijk Nieuws

Niaj Esperanto- Enigmoj kun premioj

V.E.B. Afdeling Brugge. - Een Esperanto-liederbundeltje werd door de afdeling verzameld en uitgegeven. Het is
verkrijgbaar à 15 fr. bij onze propagandist. Adres : Nieuwstr. 54, Assebroek.
Voor en na de les, op de vergadering of
op excursie : een Esperanto-lied !
V.E.B. Afdeling Brussel.
Op de tweede verg. van de pas opgerichte afd. werd
verder aandacht besteed aan organisatieproblemen. Drie nieuwe leden werden
geboekt.
Op Donderdag 25 Juni a.s. om 20 u.
in de « Vlaamse Club », Em. Jacgmainlaan 121, vergadering !
V.E.B. Afdeling Gent.
De plaatselijke pers wordt geregeld van mededelingen aangaande onze beweging voor-zien en publiceert bereidwillig al onze be-richten. Ruchtbaarheid werd alzo gegeven aan ons V.E.B.-korgres te Mechelen
en ook aan het aanstaande Universeel
Esperanto Kongres te Bern.
V.E.B. Afdeling Oostende.
De nodige voetstappen werden gedaan om op
de Handelsfoor suggestieve plakkaten
met propagandatekst voor E. te plaatsen.

Intermiksu la literojn de ĉiu duo da
vortoj. Aldonante plian literon, trovu
vorton respondantan al la koncerna difino. La aldonitaj literoj formas proverbon
de Zamenhof.

ta iun koloron. - 5. stani tri : kulturita. -- 6. tipa skoto : butikisto kun
universitata diplomo. - 7. lupo krimo :
kunvivanto. -- 8. moda •• scio : ĉe la
fervojo. - 9. por -. pentri : kunhelpi. 10. strio veni : persono laboranta en la
hejmdomo. - 11. ledo - piki : ludilo. - 12. glui - vino : bonmora knabino. - 13.
jen -- premo : tie oni ŝatas iri en libera
horo. - 14. mane - bori : kampulejo. 15. ol - kraĉi : ĝi kelkfoje estiĝas kiam
pluvas. - 16. krom - paŝo : ĝi estas uzata ĉe korespondado. - 17. alo - klivi :
floro. - 18. sia monda : li havas komunan celon kun ni. - 19. perdi figo:
korpoparto. - 20. lorno - ario : muzikilo. - 21. ino - flama : parenco. 22. ĉu -stebi : korupti. - 23. ebria
- mejlo : pundomo.
24. nepra
•• dorloti : interŝanĝado de ideoj.
- 25. akra mapo :ĝenerale li ne loĝas
en urbo. - 26. paro kolo : oftajo post
sendorma nokto. - 27. vera ganto : li
havas specialan nutromanieron. -- 28.
preta ŝuo : pentristo uzas ĝin. - 29.
bruta - veti : tio okazas sur akvo.

1. mem paro : signo de amikeco. 2. rimo - sperti : iama ĉefo de la germa.na regno. - 3. sepa kulo : tia piro estas bongusta. - 4. klavo - rolo : havan-

La solvon oni sendu sur aparta folio
al POSTBUS 342, BRUSSEL, antaŭ la
10 a de julio.

Parnasa Gvidlibro, kiel fariĝi
poeto de K. Kalocsay, 176 p.,
broŝurita
Enciklopedio de Esperanto en du
volumoj, tuttole binditaj, 600 p.
pli ol 1000 ilustraĵoj
De Paĝo al Pago, studo de Totsche, 120 p. broŝurita
Dekdu Poetoj de K. Kalocsay,
126 p. broŝurita
Fine mi komprenas la Radion de
Aisberg, 140 p. il. bi oŝurita
Cezaro de Jeluŝiĉ. Granda romano en rimarkinda traduko de
Rotkviĉ, 530 p., broŝurita
Ĉelioslovaka Antologio de Kamaryt- Ginz, 468 p. bele il.,
broŝ.: fr. 200, bindita
Romano de San Michele de A.
Munthe en traduko de Weleminsky, 506 p.
Verkaro de Fez, la kompleta verkaro de la frato de L. L. Zamenhof, 272 p., broŝurita
Rigardu de Teron de vrn Loon,
en traduko de Saville, abunde
il., 454 p., bindita
Ora Libro de la Esperanto-Movado de Cense, eldonita okaze

de la 50-jara ekzisto de E., 222
fr. 50
p. il., broŝurita
Arĝenta Duopo, jubilea, libro pri
Eaghy kaj Kalocsay, il., 202 p.,
broŝurita fr. 65
Svisa Antologio de A. Baur, 540
fr. 230
p., bindita
Rimportretoj de K. Kalocsay, 120
p., il., broŝurita
fr. 20
Sorĉistino el Kastilio de Asch.,
148 p. romano, broŝurita
fr. 50
Pri t'Moderna Arto de Grenkamp, il., 64 p., bindita fr. 50
La Juda t.ato de Herzl, 140 p.,
fr. 45
broŝurita
Mia Vojaĝo en Sovetio de Slonimski, 142 p., broŝurita
fr. 37
Auli de Adamson, 86 p., broŝurita fr. 20
El la verda Biblio de Lejzerowicz, 104 p., il. broŝurita : fr.
fr. 35
20, bindita
Maria kaj la Grupo de Emba,
fr. 55
172 p., broŝurita
Tri Homo) en Boato de Jerome,
fr. 70
256 p., broŝurita
Bak.ŝis de Newell, 150 p., broŝufr. 60
rita
Turstrato 4, de Weinhengst, 174
fr. 75
p. broŝurita : fr. 55, bindita

PREMIO : Post la 23- • a enigmo, F- ino M.
Van Mullem el Blankenberge gajnis la
premion : « Ĉirkaŭ la mondon kun la
verda stelo» de J. Scherer. Ni gratulas!
•

SOLVO DE LA 24-a ENIGMO.

-

-

JUNI 1947

HORIZONTALE : 1. kondolenc. - 2.
oka ; ie.
3. fajr ; plus.
4. al ; latir.
5. ŝose. - 6. rabarb. - 7. insign ;
kel.
9. laĉ ; ek. -- 10.
8. mia; mut.
lui ; etaĝer. - 11. veterinar.
-

---

-

-

---

VERTIKALE : 1. faksimilo. - 2. opat;
ni. - 3. saliv. - 4. dorloti. - 5. ok ; as;
giĉet. - 6. lantern ; te.
7. ar.
8.
9. kakt ; en.
10. iu ; re;
nepr ; urĝi.
era. - 11. respublik.
-

-

-

-

..
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-

-

-
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N-ro 25 : INTERMIKSU KAJ ALDONU.
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Flandra
Esperanto-Instituto
V.z.W.
P. v. Humbeekstraat 3,
Brussel -West
(Postrekening: 3268.51)

PREZARO DE L.M.-LIBROJ
Viktirnoj, originala romano de
fr. 60
J. Baghy, 238 p. broŝurita
Lingvo, Stilo, Formo, lingva studo de K. Kalocsay, 144 p. broŝurita fr. 30
Streĉita Kordo, originalaj poemoj
de K.Kalocsay, 200 p. broŝurita fr. 60
Eterna Bukedo, internacia poemaro de K. Kalocsay, 352 p.
broŝurita fr. 120
Tragedie de l'Homo, la granda
verko de Madach tradukita de
K. Kalocsay, 265 p. il., broŝ. fr. 50
Infero de Dante, tradukita de K.
Kalocsay, 284 p., il. kaj bele
bindita fr. 125
Arthistorio de K. Kalocsay, 216 p.
fr. 140
broŝurita

-

-

fr.

50

fr. 510
fr.

45

fr.

37

fr.

70

,

fr. 135
fr. 230
fr. 135
fr. 100
fr. 230

n

ĈAPITRO 24-a
Sinjorino Steinmann rimarkis per unu
rigardo ke ĉia iluzio superfluas. La nura tenigo de ŝia edzo kiu, sekvate de la
du enketistoj, ŝanceliĝis en la ejon, sufiĉe
elokventis.
Kio estis ne evitebla do realiĝis.
gia frosta fierego neniom cedis. Ŝi silente fiksrigardis antaŭ sin. Io profunde
tragika karakterizis ŝian teniĝon.
Kant rompis la doloran silenton.
« Sinjorino Steinmann, via edzo konfesis ke, la vesperon de la murdo, li ne
estis tie ĉi kun vi, sed male en la ejoj
de sinjoro Maxton. Liaj pluaj deklaroj
konformas al tiuj de Profesoro De Groot
kaj de via filo Alex. Kion vi respondas ?»
« Nenion. »
« Ne tro, sinjorino. Mi ne scias ĉu vi
plene konscias la aktualan situacion de
via edzo. Ĝis lia konfeso, vi ambaŭ klopodis trompi min, prezentante falsan alibion. Ĉio do montras ke vi kunhelpis la
krimojn, kiujn mi imputas al li. Cu vi
persiste rifuzas diri la tutan veron ? Pro
fitu lastan ŝancon ! »
Sinjorino Steinmann kompate rigardis
sian edzon. Terura duelo sendube okazis
tiumomente en 'Si. Doktoro Gulopez observis kiel ŝiaj okuloj perdis sian glacian
brilon. ŝiaj lipoj tremetis.
« faris ,ĝin vi, Herman ? »
Steinmann sopiris.
« Ne, mi ne faris... sed kiel pruvi ?
Neniu volas kredi min... eĉ vi ne kredas
min. »
« Estas la fato, Herman. Mi ĉiam sentis ke Maxton foje ruinigos nin. Mi faris kion mi povis por deklini la neeviteblan sorton... Ne sukcesis... »
La malmola sono malaperis en ŝia
voĉo kaj ,ĝin anstataŭis senespera elverŝo de ŝiaj longe briditaj sentoj.
« Vi ne komprenos kion mi plenumis.
Vi ne konscias kion kapablas virino, kiu
batalas por sia familio. Mi luktis per
mia tuta forto por , deturni la fatalon,
kiu minacis nin. Eble kulpas la malbeno,
kiu premas nian rason, sed ĝis ekstremo mi batalis por mia edzo kaj mia filo.
Ne utilis, ĉio venis... Estu tiel... »
Longe subpremita singulto leviĝis.
« Sinjorino Steinmann, » Kant malrapide diris, » vi erare juĝas min. Kiel homo, mi plene komprenas vin, sed kiel
policisto, mi faros mian devon. »
ŝi iom deturnis la kapon kaj retrudis
la larmojn. En tiu virino estis io heroa.
Steinmann mem fiksrigardadis antaŭ
sin, kiel ŝtoniĝinto.
-

JAHTO VETURAS EL...
« KRIK/MALA ROMANO »

« Mi ne murdis Maxton, mi ne faris »,

li nereale ripetis.

Doktoro Gulopez volis flustri ion al

la Inspektoro, kiam ĉi tiu turnis sin al

la industriisto.
« Sinjoro Steinmann, mi venis tien ĉi
por traserĉi viajn ejojn. Cu vi bonvolas
doni la ŝlosilojn al mi ? »
Sinjorino Steinmann antaŭis sian edzon.
« Neniel bezone, nenio estas ŝlosita.
Vi tuj ĉion esploru, se vi opinias ke ni
meritas tiun kroman humiligon. »
Mirante la spuristo levis la okulojn.
Tion li nepre ne atendis. Tuj li time deduktis ke lia intencita tasko ne liveros
rezultaton. Malgraŭe, li diligente eklaboris. Ĉiu loketo, ĉiu tirkesto estis ekzamenata. Li efektive ne malkovris multon. Ili laste traserĉis mez• grandan ko••
fron. En ĝi li unue trovis kelkajn mapojn, biletaron por la veturo New YorkAntwerpen, krome tri amerikajn pasportojn kaj kelkajn sensignifajn leterojn.
Plie la kofro enhavis duon da tolaj kostumoj kaj diversajn tualetajojn. Tute
sube li tamen malkovris ion, kio tute
mirigis lin. Estis malhele bruna flakono kiun li tuj plene atentis.
« De kie venas ĉi tiu boteleto ? »
Sinjoro kaj same sinjorino Steinmann
konsterne rigardis lin.
« Mi ne scias », murmuris la viro, dum
lia mentono refalis sur lian bruston.
« Oi ne estas nia », protestis la virino.
Se ili ne komediis, ili majstre rolis.
Kant transdonis la objekton al Doktoro Gulopez. Ankaŭ li tuj rekonis la
koloron kaj la dimensiojn de la apotekaj
boteletoj de la « Marfalko ». Sur la etikedo oni legis : « Sodiuma Bikarbonato
- 00 3H NA. » La boteleto preskaŭ
malplenis. La Inspektoro pripensis.
Laboro por Profesoro De Groot », li
diris al sia kunulo, post kio li turnis sin
al la geedzoj.
« Ambaŭ vi do neas ke vi konas la devenon de ĉi tiu boteleto ? »
Steinmann malrapide skuis la kapon...
Ĉio ŝajnis al li indiferenta.
Lia edzino malespere rigardis Kant
kaj nur diris :
« Mi ne scias, sinjoro Kant ».
« Bone. Doktoro Gulopez, ni iru. »

Verkis : Deck Dorval.
Tradukis : Dro T. Ken.
Sed antaŭ ol forlasi la kajuton, Kant
ankoraŭ faris peton, kiu enhavis ankaŭ
ordonon : « Mi deziras ke vi ambaŭ provizore ne forlasu vian kajuton. Se vi ne
obeus, mi devus decidi bedaŭrindan
aranĝon. La pordo de via ĉambro restu
aperta. Mi verŝajne revenos baldaŭ. »
En Ia koridoro, Kant medite turnis la
brunan flakonon en siaj manoj.
« Jen, Doktoro, bonvolu aliri la Profesoron. Se necese, tambure veku lin.
Urĝa analizo. »
La ŝakmajstro momenton hezitis.
« Kun la tuta boteleto ? »
« Ne, tio ne necesas. » Kant ŝutis parton de la enhavo sur papereton. « Jen,
la reston mi konservas. Mi atendas vin
en mia kajuto. »
Alveninte en ĝi, la spuristo senpaŭze
relaboris. Antaŭ ol redakti sian oficialan
raporton kaj forsendi la necesajn telegramojn, li refoje deziris, uzante la notaĵojn, kontroli la situacion de Steinmann. Li havis la impreson ke solvo tu••
jas.
Li ne kolektis decidajn pruvojn, kvan..
kara antaŭ asizo la pozicio de la industriisto ne estus tre brila pro sia unue falsa
kaj poste neebla, pli ol suspekta alibio.
De tempo al tempo, dunr li foliis plu, li
iam kaj iam substrekis fr azon. Li tiel
okupis sin eble duonhoron.
Doktoro Gulopez revenis.
« La Profesoro jam enlïtiĝis. Li portos
la rezultaton, tuj kiam li pretos. Mi devis ankoraŭ fari ion », li aldonis por
ekskuzi sian longan foreston.
« Perfekte:.. » Dume Kant ade foliis
plu. Subite li haltis.
« La edzino de Maxton nomiĝis Jane.
Ankaŭ kvarlitera nomo. Ni provu. Ni ree
palpu la sefon. »
Ili iris al la ejo de Maxton. Kant forprenis la pentrajon de antaŭ la sefo kaj,
post kelkaj momentoj, triumfe turnis la
ŝtalan pordeton aperta. La kaveto enhavis, escepte grandan sumon, nur unu
etan ligajon da paperoj.
La spuristo tuj eklegis. La unuaj folioj malgravis, sed la ceteraj ripete tiris
el li mallongajn fajfotonojn. Kiam li
fine levis la okulojn, Gulopez vidis kiel
lia vizaĝo fariĝis grimaca.
« Vidu, Doktoro. Tio eksplikas ĉion.

ANONCETOJ
Ciu vorto aŭ :nallongigo : 0,75 bfr.
k'npresi.go kostas minimuote E bjr.
Unu int. respondkupono valoras 3 bfr.
STUDENTA FRONTO, kvaronjara
studenta gazeto 8 paĝa, ilustrita. Provekz.: 1 int. repondkp. ; jarabono : 3 int.
respondkup. Adreso : Str. Car. ŝiŝman
11, Sofia (Buig.) Peranto kaj kunlabo.
ranto serĉataj por Belgujo.
PROFITE ACETU viajn int. respondkuponojn ĉe F.E.I., P. van Humbeekstr.
3, Brussel-W.
FILATELISTOJ ATENTU ! Sendu 1
int. respondkup. (aŭ 5 bfr.) al F.E.I., P.
van Humbeekstr. 3, Brussel-W., kaj vi
ricevos ekz. de la 1Vlemoriga Karto de la
12-a Kongreso de Flandra Ligo E-ista
afrankita per bela bonfara p.m. kaj
stampita per poŝtstampo en Esperanto.
Restas nur kelkaj ekz.
Ĉ ARDENKULTURISTO, dudekunujara, dez. korespondi kun F1.L.E.• anoj.
Skribu al M. Métayer, Le Fresne s/Loire, Par Ingrandes (M. et L.), Francuj o.
PERLOJN el prelegoj kaj leteroj de
nia Majstro vi trovos en « Pensoj Ie Zamenhof », kolekto de homaranaj 1 ensoj.
Dukolora preso, kvarlingva enhav prezo : 12 fr. Mendu ĉe via libro-servo :
Flandra Esperanto-Instituto, P. van
Humbeekstr. 3, Brussel-•W.

International Tramping Tours
Libervola neprofitcela rnovado kiu la
boras por Paco. Organizas internaciajn
feriojn por unu aŭ du libertempaj semajnoj je plej malmultekostaj kondiĉe j.
Feriaj Restadoj en Anglujo kaj .3vislan do. Feriaj Kursoj en Francujo kal
Irlando.
Karavanoj de piedirantoj al : Belgujo,
Danujo,Francujo,Irlando kaj Nederlando
Petu informojn :
A. & M. Willems
« La Brise », Zeelaan
Breedene a/Zee (Belg.)
• Hon. Secretary 1. f.'I
6, Bainbrigge Riad,
Leeds 6, Angl ujo.

HOTEL MONDIAL
15 Graaf d' Urseilaan 15
HEIST-AAN-ZEE
Nette kamers - Verzorgde keuken
Fijne dranken

Ne mirige ke Maxton estis murdita ! »
La juna hispano kliniĝis al la aktaro.
Post paŭzeto li mallaŭte diris : « Jes,
tio eksplikas multon. Maxton do intencis ne malpli ol ĉantaĝi Steinmann...
vere ĉio ekstreme kulpigas la industriiston. »
« Tio solvas ĉion, Doktoro Venu r
Profesoro De Groot volis alfrapi, kiam
ili eliris.
« Ho, Inspektoro, mi ja opiniis ke vi
estas ĉi tie . Ne koleru se mi ĝenas, sed
mi juĝis... »
Li aspektis tre komika, la Profesoro.
Li tie staris, kiel la antaŭan vesperon,
kun negliĝo sur sia piĵamo ; krome granda nigra Capelo kovris lian kapon.
« Nu, Profesoro, jam preta ? »
« Jes, jes, Inspektoro. Jen la paketo.
Kiel vi kolektis tiom da striknino ? »
« Do tamen striknino ! »
« Jesja, Inspektoro, ĉu vi havis alian
opinion ? »
« Jes, sed tio refoje pruvas ke la ple j
ruzaj krimuloj iam plej stulte eraras »,
ravite ĝojis la spuristo. « Cu ankaŭ vi
akompanas nin, mi duontimas ke sinjorino Steinmann bezonos vian flegon, »
« Sinjorino ? Mi estus pli volonte kredinta : sinjoro Steinmann. La markonisto ĵus estis .ĉe li kun telegramo. Li rakontis al mi ke la industriisto ŝajnas
tiel eksterordinare ekscitita. »
« Tion mi facile akceptas », Kant froste diris.
La pordo de Steinmann apertis. Lia
edzino sidis, kadavre pala, fiksrigardan ."
te antaŭ sin.
« Kie estas via edzo ? » Kant lakone
demandis.
Ŝi malespere kapklinis al la interpordo. Enirante la flankan ĉambron, la Inspektoro eligis mallongan avertan vokon, kaj saltis antaŭen. Jam tro malfrue.
Doktoro Gulopez ankoraŭ vidis kiel
Steinmann premas pistolon kontraŭ
tempion.
Pafo, falo, kelkaj groteskaj konvul=
sioj kaj, jen, la sango jam rapide disfluis
sub la kapo.
En la alia ĉambro sonis akra krio. FiSteinmann.
ne komplete cedis la nervoj de sinjorino
(daŭrigota)
!

!

Verantw. uitgever : Vlaamse Esperan
tisten-Bond, Postbus 342, Brussel.
Drukkerij : J. Van Leer, Oude Vaart
straat 104, Turnhout.
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