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Ĉe disíĝo...

SANO A. LODEMA,
REE AL NEDERLANDO.

Minister van Nationale Opvoeding in Frankrijk,
in zake de internationale taal.
Het «Journal Officiel» van 21 Aug. 1.1.
bevat het antwoord van de Minister van
Nationale Opvoeding aan de Heer Lucien
A mat van Toulon die gevraagd had dat
het Esperanto op de schoolprogramma's
zou voorkomen. Dit antwoord is zeer gedetailleerd.
Het begint met te zeggen dat « het
belang van een waarlijk internationale
taal schijnt niet meer te kunnen gelochend worden ». Hij bevestigt verder
« dat de laatste oorlog de onderlinge afhankelijkheid van al de naties ter wereld
bewezen heeft ». Maar « dat ongelukkiglijk een der grootste moeilijkheden voor
de onderlinge verstandhouding in de veelheid der talen ligt ».
Het eerste deel van zijn betoog sluit
met de woorden : « de enige oplossing
wordt ons door een internationale taal
gegeven ».
Dan overschouwt de Minister de verschillende oplossingen die reeds werden
voorgesteld : het Latijn, de levende talen, zonder het Frans te vergeten. « Al
de beschaafde vreemdelingen, schrijft hij,
gaan akkoord om de buitengewone verdiensten van het Frans te erkennen;
Twee eeuwen lang is het de voorkeurstaal geweest van kunstenaars en diplomaten, maar de politieke verzwakking
van ons land sinds een 30-tal jaren, laat
ons niet meer toe te hopen, dat de Angelsaksische volkeren ten voordele van
het Frans er zullen van afzien de eretitels van hun gemeenzame taal te doen
gelden ».
Bij de behandeling van het Engels dan,
verklaart de Minister : « Niettegenstaande de moeilijkheden van de uitspraak en
de schrijfwijze heeft het Engels op het
Frans het voordeel van een veel minder
ingewikkelde spraakkunst. Een Engelse
geleerde, Dr. Ogden, is er in geslaagd
een vereenvoudigde taal op te bouwen,
getrokken uit het gewone Engels, en
herleid tot 850 woorden met 18 verbale
vormen met dewelke men zich gemakkelijk en correct kan uitdrukken (diegene
die er ondertussen de ondervinding van
hebben opgedaan, weten dat het tegenovergestelde het geval is : nota van de
ondergetekende ). Het Basic English ook
met zijn ernstige tekortkomingen, schijnt
meer kans te hebben dan het Frans, om
als internationale taal aangenomen te
worden, moesten alle volkeren die zich
min of meer normaal van het Engels bedienen in hun dagelijkse handel en wandel, overeenkomen het gebruik ervan aan
te raden. Het is klaarblijkelijk dat het
niet in het belang ligt van Frankrijk de
ontwikkeling ervan te bevorderen. Het
zou aan de Engelsprekende volkeren een
gevaarlijke suprematie geven op de domeinen der politiek, economie en cultuur ». (Opgedragen aan al degenen die
nog geloven dat eens een of andere nationale taal zal aangenomen worden als
internationale hulptaal : nota van ondergetekende).
Mr. Naegelen besluit dan ook : « Het
schijnt me dus toe dat we moeten terugkeren tot de idee van een kunstmatige
taal ». De Minister behandelt dan de argumenten die men aanhaalt tegen de
kunstmatige talen. In dit gedeelte zegt
hij o.m.: « Het is zeker dat in al de landen, de tijd, door veel kinderen gebruikt
om vreemde literaturen te lezen, beter
zou gebruikt worden. in plaats van met.
.

.

veel moeite en dan nog slechts de elementen alleen te leren, moesten zij toegang hebben tot vertalingen die het voornaamste zou bijdrager van de gedachte
der grote die bijgedragen hebben tot de
verruiming van onze kennissen. In plaats
van te trachten -- en dikwijls dan nog
tevergeefs
twee of drie vreemde talen oppervlakkig te leren, zou het intellectueel, voor de meerderheid der kinderen, veel voordeliger zijn één taal goed
te leren, en zich tevreden te stellen voor
het overige met een hulptaal, die zonder
veel moeite ons zou toelaten in betrekking te komen met beschavingen die zeer
dikwijls voor ons totaal gesloten blijven.
(opgedragen aan sommige paedagogen ( ?) die het een schande vinden dat
nog het Esperanto zou opgedrongen worden aan de jongens die reeds zoveel andere talen moeten leren : nota van ondergetekende).
Maar vooraleer een kunstmatige taal
op het programma te plaatsen wil de Minister zekerheid hebben dat de andere
naties hetzelfde zullen doen. « Naar mijn
oordeel, schrijft hij, is het aan de U.N.O.
vf, a an de U.N.E.S.C.O. dit te verwezenlijken. Men zou een comité van taalgeleerden de opdracht moeten geven de
onderzoeken of een der huidige hulptalen al de vereiste hoedanigheden bezit
( grammaticale eenvoud, universeel karakter der woordstammen, harmonie der
klanken, enz... ) en in geval van niet, dan
er ene te maken ».
Wij zijn, Zijne Excellentie zeer dank
baai. Gijn betoog getuigt van een goeu
inzicht in he,, pi oineen, cri van veel gez,n(l verstand. Wij hopen nu inadr uat
trij dezelfde taal zai voeren overai waar
de gelegenheid zich biedt en vooral in
kringen die met U.iv.v. en U.N.J .$.U.U.
iets te manen !rebben. tal net onderzoek
der taalgeleerden... we ver,angen niets
i,iéér. .1 1ouweir3 veel taa,geieerden kenben onze taal reeds en staan langs onze
.kant. ix ben nu al van 1929 in de beweging en vanaf dit jaar propageer ik liet
15speranto. 1'ot nu toe ireu ik nog nooit
iemand ontmoet die onzeeging verlaten had omdat het r;speranto niet goed
g,,lioug was. Wel heobe,i velen ons ver Laten uni ahei•hande andere redens, geen
tijd meer, etc... maar omwille van de
envolkomenneld van de taal zelf : NOG
iv OOM' EEN !
Drs. gemand ROOSE.
Brugge
--

-
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t..ramo.

Hoekje van de Penningmeester
IK stel er prijs op hier oe dank van
•V.E.r;. uit te drukken aan de getrouwe
leden, die tijdig en stipt hun bijdrage
.hebben toegestuurd. Zeer weinige beuben bedankt, niet omdat het biau en de
beweging hun belangstelling niet meer
gaande rasaken, maar meestal wegens financiële moeilijkheden.
Laat ons onze krachten een weinig inspannen en een biijk van solidariteit geven : elk lid verve slechts één abonnent,
-clan staan onze rinancies prachtig voor
1948 en kunnen wij daarenboven. liet bind
zenden aan tien, die uit geleinood hebben
bedankt. Voorhanose dank ! •

2-a listo de subtenantoj V.E.K.
F-ino De Cock P.
S-ino Roosen Cl.
Sro Alofs J.
Sro Couniont L.

LIDGELDEN :
* Leden : 75 fr.
Steurileden : min. 150 fr.
Inwonende leden : 25 fr.
(* Met bondsorgaan)

Aalst
Aalst
St. Larnbr. Woluwe
Mechelen.

Multnombraj ĉeestantoj. La kuhvenejo de sekcio Antwerpen estas festa. Jen
eniras S-ano Loderna kaj lia edzino :ĉiuj
ekstaras kaj resonas « La Espero ». S-ano
Lodema estas kortuŝita...
La Prezidanto, S-ano Jacobs, mallonge
alparolas la foriranton, kiu post multaj
jaroj, reiras al Nederlando ; li skizas
lian diversflankan agadon por Esperanto en Antwerpen kaj dankas lin, ne for gesante la edzinon : « Ni scias, Sinjorino,
kiom da horoj via edzo dediĉis al la movado, kroman dankon ni ŝuldas al vi. Ni
ege timas ke la situacio ne pliboniĝos
en Amsterdam, ĉar Esperanto estas ja
parto de lia vivo ! » La Prezidanto poste
donacis al S-ino Lodema belajn florojn
kaj al la edzo kesteton da cigaroj.
Nome de la Ligo kaj « Flandra Esperantisto », Dro T. Van Gindertaelen dankis la foriranton : li substrekis la ensendon de multaj interesaj artikoloj kaj
lian gravan rolon en la redaktado de la
Liga Statuto. Sekvis la voĉlegado de letero de F-ino Terrijn el Gent, dum ni eksciis ke S-ano Faes telefone senkulpigis
sin.
Tiam S-ano Lodema mem ekstaras kaj
alparolis la gemembrojn: « Mi venis por
simple adiaŭi vin, kaj miras ĉar vi ja
oficiale akceptas min per kanto kaj
aplaŭdoj... Mi konstatis ke S-ano Volders perfidis min, kvankam li promesis
diri ne unu vorton pri mia foriro ». S-ano
Volders sprite respondis ke li parolis kun
neniu sed nur skribe komunikis la novaĵon ! Al ĉiuj, S-ano Lodema diris afablan vorton, menciis la honoran membrecon, kiun sekcio Antwerpen prezentis al
li, dankis ĉiujn kaj deziris al la Ligo kaj
speciale al la sekcio kreskon kaj prosperon, ĉar belega estas la paca batalo por
paca Idealo, por Esperanto.
Poste S-ano Cortvriendt el Brussel kaj
S-ino Luyten el Heist-op-den-Berg kaj
la plej malnova amiko de la foriranto,
S ano J. Van As, dankis kaj esprimis plej
sincerajn dezirojn.
S-ano H. Vermuyten donacis belan nomversajon, esprimante en sia kutima kaj
sprita maniero siajn sentojn :
Laŭdon al vi, amik' bonhuinora,
Ornamas vin pasinteco valora,
Daitre fidela al Esperanto.
Eklipsos la kapon vi en patrolando ;
Metu do tie .sur saman ampagon :
Antwerpen'an bieron, holandan fromajon.
Poste la adiaŭan vesperon gajigis diversaj kantoj, sub la gvldado de la Prezidanto, S-ano Jacobs.
L. Aartsen,

ADIAŬO.
Estimataj gesamideanoj !
Preskaŭ 28 jarojn mi loĝis en Antwerpen kaj fine alvenis la tempo reiri al mia
patrujo, Nederland. La plej feliĉan epizodon de mia vivo mi travivis ĉi tie
kiel membro de diversaj grupoj esperantistaj. La jarojn, kiuj al mi ankoraŭ
restas, mi certe agrabligos rememorante la kunvenojn, kongresojn kaj ekskursojn kun la ĉi-tiea esperantistaro. Neniam mi forgesos la bonkorecon, la oferemon kaj helpemon, kiujn mi spertis
de tre multaj el vi. La adiafia vespero
en mia grupo, sekcio Antwerpen V.E.B.
la elkoraj paroladetoj, salutoj per telefono kaj per letero, la ĉeesto de gesamideanoj loĝantaj ekster Antwerpen, restos
por mia edzino kaj mi neforgeseblaj.
Kaj la honoran membrecon de mia grupo, tiel afable al mi prezentitan, mi nur
hezite akceptis, Car malgraŭ la laŭdoj pri
miaj meritoj, miaj ecoj de Esperantisto
neniam kontentigis nun.
Sufiĉe !... Mia edzino kaj mi ne krias
al vi : acifaŭ por eterne, sed: gis revido...
iam... ie '.
Andries LODEMA,
Honora Membro Sekcio Antwerpen de
F.L.E. Nova adreso :
Da Costastraat, 49/11 Amsterdam-W.

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

E/3a6i&uli
Ni kompreneble atentas la laŭdojn kaj
kritikojn — rilate nian Ligon — en la
naciaj kaj internaciaj Esperanto-revuoj.
Jam ofte ni rimarkis ke eksterlandaj
redaktoroj publikigas favoran mencion
aŭ transprenas ideon, kiun ni iniciatis.
Tio okazis post la apero de nia lasta kongresraporto, pri la « verdjupulinoj », pri
la eldono de nia kongreslibro. Pri ĉi tiu
okazajo, ni citas el la organo de S.A.T.:
« Okaze de sia 12-a kongreso, je Pentekosto 1947, ĝi eldonis belan kaj interesan kongreslibron. Ni konstatu kun
plezuro, kvankam S.A.T. ne suriras la
saman ideologian vojon, ke tiu neŭtrala Ligo bone laboras por Esperanto kaj
majstre organizas sian propagandon. »
Vi do sciu, kara Ligano, ke nia agado
vekas la intereson de eksterlandaj Esperantistoj kaj ke ili substrekas gian indecon.
* * *
Krom la gazetoj kaj revuoj, ankaií
la filmo enhavas multajn eblojn de efika
kaj grandskala propagando. Car, vere,
grandaj komercaj entreprenoj pli kaj
pli ekspluatas ĝin, uzigante filmstriojn
kaj lumbildojn en la kinejaj programoj.
Nia Flandra Esperanto-Instituto nun
preparas detale koresponoan kurson :
ĉar tio koncernas ne nur la Instituton,
sed ankaŭ — eĉ ĉefe — la Ligon, ni vaste kunlaboros. Kaj por propagandi ĝin
ni reklamos samtempe en gazetoj kaj
revuoj.
Sendube ni jam ofte uzis tiajn pro
pagandajn rimedojn, kaj la sukceso tre
Ĉiam estis granda. Aliflanke, la reklamoj
en gravaj jurnaloj multe kostas, precipe
kiam oni deziras per 111 altiri la atenton.
Ni do demandis al ni, ĉu ne eblus fari
la propagandon ĉi-foje samtempe en la
kinejoj, pere de filmstrioj. Nepra avantaĝo estus ke multe pli da homoj vidas
ilin kaj ke ili estos prezentataj Me kaj
kiam ni opinias tion oportuna.
Ilia valoro tial montriĝas pli decida
ol la rekta propagando porkursa, ĉar ĝi
atentigas milojn da homoj pri Esperanto.
Kial do jam nun anonci tion ? Car la
afero estas finance iom grava : sendube
la sistemo estos malrekte profita por
Ligo kaj Instituto, sed ĉu ĝi tuj donos
rezultatojn ? Aliflanke, ĉu ni rajtas
plani ion eĉ ne sciante ĉu ni vere kapablos plene efektivigi gin ?
Tial ni neniel entreprenu ion sen via
konsento kaj... sen via malavara kunlaboro. En baldaŭa estrarkunsido la plano estos detale priparolata : ni esperas
ke, intertempe, ni ricevos utilajn sugestojn de spertuloj.
-

**

*

Al multaj liganoj, loĝantaj en loko
kie ne ekzistas sekcio, ni regule sendis
cirkulerojn, aligilojn ktp. kaj ni petis
ilian konsenton pri la loka reprezentanteco en la koncerna urbo aŭ vilaĝo. Kelkaj konfirmis ke ili akceptas la honoroficon, sed ne resendis la deziratan deklaron. Tial ni insiste instigas kaj memorigas : nur post la subskribo kaj resendo
de la deklaro, oni oficiale reprezentas la
Ligon kaj ĝuas la komunikitajn avantaĝojn. Ni ne deziras dikti viajn taskon kaj
devon, vi restas tute libera : tamen, la
liga statuto devas esti plenumita. Do, ne
hezitu ! Cie nia Ligo havu reprezentanton 1 Ja venis via vico !
Kun antaŭa danko,
via sekretario,
M.G.
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FLANDRA ESPERANTISTO

OBSERVOJ LA STUDANTO

MEGALOMANIO.
« Pik, mia kara, »
skribis al mi onia amiko Malicnlo, « vi mon.triĝis perfekta naivulo, skribante pri «Miraklo» pro tio ke nun
ja m estas en la BritUsona Zono de Germanujo sesm.il organizitaj esperantistoj.
Cu. la homoj — escepte geniulo jn, kia
nu unu naskigas en tuta jarcento ---ne obeas gregajn instinktojn ? Cu, samkiel la germanoj Hitler-on, la francoj ne
adlnairis Napoleon-on kiu portis militon
en tutan Eŭropon ?
Kiam la Gvidanto de l'Tria Regno
apogeis, li ĝuis preskaŭ unuani.man admiron de sia popolo. Li dekretis kontraŭ
Esperanto ; bone : gloron al Ii ! Nun,
kiam en Germanujo la potenculoj de 1'
momento, la m.ilitĉefoj de l'Brit-Usona
Zono, permesas kaj eĉ favoran nian aferon, la germanoj avide kaptas tiun bonvenan kaj precipe bontonan paliativon
kiu forgesigas materian niizeregon.
Ne nur la germanoj, sed la homoj generale admiras kaj obeas « grandulojn ».
Ne forgesu ! Mi, vi, ni ĉiuj, la tuta grego suferas denaskan m.egalonnanion kiu
sin m.anifestas per preskaŭ senrezerva
admiro por « legendecaj figuroj », por
« herooj », por « grandaj homoj ». Tiuj
venas kaj malaperas, sin-sekvas kaj malsim ilas. Tutegale : ni adapti.ĝas al ili,
ĉar konsekvenca estas nur nia megalomanio. Vi dubas ? Jen do, por via instruo, unu ekzemplo :
La Esperanto-poeto kiu en jaro 193k
en traduko kantis
DUCE !
Kiam la voĉo de 1'popolo tuta
triumfon vian kriis
en Romo de 1'Cezaroj .. .
nun agordis lta liron por alia odo :
Hozana al vi, granda land', hozana
Al granda Stalin, la saĝul-gvidanto !
Meditu pri tio. kaj demetu •trian naive
con, ho kara
PIK ».
-

WAT ESPERANTO VEROVERDE.
In « Morgen » herdenkt dhr H. Sielens,
redactie-secretaris van de « Volksgazet »,
het 60-jarig bestaan van Esperanto in
een merkwaardige en uitgebreide bijdrage. Daarin betoogt hij o.a. : « De
verlopen zestig jaar hebben bewezen
dat stuk na stuk de tegenargumenten van
fanatieke theoritici zijn weggevallen,
dat discussies onder taalgeleerden in
het voordeel van Esperanto uitvielen, dat
tegenwerpingen van alle slag vals bleken: Esperanto viel niet uiteen in dialecten, Esperanto tracht niet de nationale
talen te verdringen, Esperanto staat niet
in dienst van een bepaalde politiek, sociale of financiële groep en is evenmin
het voorrecht van een of andere godsdienstige of filosofische macht ; Esperanto bewijs diensten op alle gebied. En
wanneer thans nog aangevoerd wordt,
dat Esperanto in die zestig jaar de wereld toch niet veroverd heeft, dan kunnen wij daar op antwoorden : de wereld
in feite wel. maar niet bepaalde officiële
instanties, die immer veel tijd nodig
hebben alvorens zich rekenschap te geven van een bestaande toestand ».
TRISTAN BERNARD VOOR
ESPERANTO.
De wereldberoemde franse auteur en
humorist, Tristan Bernard, overleed in
December j.l. Hij was een warm voorstander van Esperanto, en zelfs een
Esperantist. Het was een ander fransman van formaat, Archdeacon, gekend
luchtvaartpionier, die hem voor Esperanto won.
T.B. had jarenlang Engels gestudeerd
eik verkeerde in de mening dat hij deze
taal beheerste. Bij zijn eerste bezoek
aan Londen verloor hij deze illusie :
« Na enkele pogingen sprak ik in het
geheel niet meer. In de winkels duidde
ik met de wijsvinger de voorwerpen aan
die ik wenste te kopen, betaalde geregeld
met een goudstuk en aanvaardde in vertrouwen wat men mij daarop terruggaf.
Ik keerde immer naar huis de zakken
volgepropt met bronzen muntstukken ».
Renan had hem immers geraden : « Indien ge niet perfect Engels kunt, spreek
het clan liever in het geheel niet. De anderen zullen trachten U in het Frans te
woord te staan, en U zult alzo uwe superioriteit op hen bewaren ». « Maar wat
gedaan als ook de Engelsen hun superioriteit wensen te bewaren » vroeg T.B.
zich af, en logisch besloot hij : « Ik leer
Esperanto ».
ESPERANTO EN LETTERKUNDE.
T.B. was er ook van overtuigd dat
Esperanto voor de letterkunde iets te
betekenen had : « Het gaat er niet om
zijn eigen taal te verleren. Neen, Esperanto wil enkel zijn een hulptaal die de
relaties tussen mensen van verschillende
nationaliteit vergemakkelijkt. Ook op
letterkundig gebied. Ik druk er op. Onze
werken worden niet altijd perfect vertaald. Het Esperanto is hier het redmiddel ».

HET WERKWOORD (LA VERBO)
Werkwoorden zijn woorden die een
werking, een handeling, een doen noemen (werken, schrijven, eten, lopen,
gaan) ; of het verkeren in een toestand
(staan, liggen, slapen, zijn) ; of het
overgaan van een toestand in een andere
(worden, ontwaken, verwelken, blozen).
Vaak wordt het werkwoord bondig bepaald als een woord, dat een handeling
ta kennen geeft, zonder meer. Niemand
zal twijfelen dat werken, schrijven e.d.
een « werking » aanduiden. Maar rusten,
blozen, slapen ? En toch, ook deze laatste kunnen het antwoord. zijn op de
vraag : Wat doet vader f Zie maar : Hij
werkt, schrijft, rust, zit, slaapt, loopt...
Dus vader doet toch iets als hij rust, of
slaapt, of zit. Hoewel minder duidelijk,
wijzen rusten, slapen, zitten ook op een
handeling en zijn bijgevolg ook werkwoorden.
DE ONBEPAALDE WIJS
(La •i.n f initivo) .
De werkwoorden, hierboven in de eerste alinea opgegeven, zeggen niet wie de
handeling verricht, noch wanneer ze geschiedt. Ze noemen slechts de handeling,
en daarom staan ze in hun onbepaalde
vorm, de onbepaalde wijs genoemd. Uit
de aangehaalde voorbeelden kunnen we
besluiten dat de onbepaalde wijs in het
Nederlands bijna regelmatig uitgaat op
« en ». Als we daarbij nog weten, dat
vóór enkele tientallen jaren aa als ae
geschreven werd (staen, gaen, slaen),
clan is alleen nog zijn een uitzondering.
In die regelmatige uitgang « en » zouden
we kunnen een middeltje zien, om in een
tekst de werkwoorden (in hun onbepaalde vorm) te ontdekken. Helaas ! dat
middeltje is niet zeer betrouwbaar, want
veel substantieven krijgen « en » als
meervoudsvorm ( stoelen, boeken) en ook
de adjectieven kunnen die uitgang aannemen ( schonen, houten).
Beter is het vóór het te onderzoeken
woord het persoonlijk voornaamwoord
« ik » te plaatsen. Heeft de uitdrukking
zin, d.i.: kan fc ik » uitvoeren wat het te
beproeven woord voorstelt, dan is dit
woord een werkwoord. Vb. Moeder breit
onder de lamp en vader zit te schrijven.
Als we vóór elk woord van deze zin « ik »
plaatsen, dan vinden we heel gemakkelijk dat breit, zit en schrijven werkwoorden zijn, al staan ze niet alle in hun onbepaalde vorm.
In Esperanto gaat de onbepaalde wijs
steeds uit op i. Vh. : labori, skribi, esti.
dormi, venki. Evenals de substantieven
en de adjectieven kunnen ook de werkwoorden verdeeld worden in stam en
uitgang. Vh.: mant-i, kur-i, star-i.
VERVOEGEN (Konjegacii).
We spraken zo pas over de onbepaalde
wijs. Toch gebruiken wij de werkwoorden niet altijd in die vorm. Als we een
werkwoord gebruiken in een zin, dan
moeten we meestal vermelden wie de
handeling verricht, en wanneer ze geschiedt. Om dit te verwezenlijken, moeten we de vorm van de werkwoorden,
de vorm van de onbepaalde wijs veranderen. Dit noemen we : vervoegen (konjugacii).
Schrijven we b.v.: hij leest, dan is het
werkwoord niet meer onbepaald : er
wordt aangeduid wie de handeling doet
(hij), en wanneer ze wordt verricht (nu).
DE WIJZEN (La Modoj).
« Wijzen » betekent hier de verschillende vormen, die de manier te kennen
geven, volgens dewelke de handeling
wordt voorgesteld : of men ze noemt,
vaststelt, gebiedt, veronderstelt. Vandaar de volgende wijzen : de onbepaalde,
d' aantonende, de voorwaardelijke, de
gebiedende en de aanvoegende.
DE AANTONENDE WIJS
(La Inclikativo).
Deze wijs wordt ook wel de werkelijk
heidswjjs genoemd, omdat deze vorm de
handeling voorstelt als werkelijkheid, als
een feit, wat duidelijk blijkt uit de volgende vb. : .
1. Vader leest de krant.
2. De paarden trokken de ploeg.
3. En weer zal 't Lente worden.
4. Wie wint, die lacht.
We gebruiken dus de aantonende wijs :
a) als het gaat over een handeling,
die werkelijk geschiedt, geschiedde of
zal geschieden (zinnen 1, 2, 3).
b) als het gaat over een mogelijke
handeling, die daarom niet of nog niet
tot de werkelijkheid behoort (zin 4).
-

DE TIJDEN (La Tempoj).
« Tijden » zijn vormen van het werkwoord, die aanduiden, wanneer de handeling plaats heeft.
In de aantonende wijs onderscheiden
we verschillende « tijden », waarvan de
voornaamste en tevens de eenvoudigste
zijn :
A. de tegenwoordige tijd (zin 1) ;
B. de verleden tijd (zin 2) ;
C. de toekomende tijd (zin 3),

A. DE TEGENWOORDIGE TIJD
(La Estanta tempo aft prezenco).
Het werkwoord staat in de tegenwoordige tijd, als de handeling nu, op dit ogenblik geschiedt. Vb.: Vader leest de krant.
Om een werkwoord te vervoegen, moeten we weten wie de handeling verricht,
en wanneer ze geschiedt. Als antwoord
op de vraag « Wie ? », wordt verwezen
naar de persoonlijke voornaamwoorden
(zie Februari-nummer). Voor wat het
« wanneer » betreft : nu. Dus we vervoegen de werkwoorden « leren » en « zijn »
in de teg. tijd :
ik leer ik ben
gij leert gij zijt
hij, zij, het leert hij, zij, het is
wij leren wij zijn
gij leert gij zijt
zij leren zij zijn
Hieruit blijkt voldoende dat in het
Nederlands de vorm van het werkwoord
bijna bij elke persoon verandert.
In Esperanto is de zaak heel wat eenvoudiger : de tegenwoordige tijd van het
werkwoord wordt steeds gevormd, door
achter de stam de uitgang « as » te plaatsen.
Vb.: La patro legas la ĵurnalon.
Die regel geldt voor alle personen, van
alle werkwoorden, ook voor « esti » (wezen of zijn), dat in de meeste talen een
grillige vervoeging heeft. Vb.: mi skribas, vi estas, li fumas, Si kudras, gi flugas, ni lernas, vi legas, ili kantas.
In Esperanto geeft het werkwoord
noch het geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig), noch het getal (enkel -of meervoud) te kennen van de substantieven van wie het de handelingen
noemt.

Aandacht !

a) Het adjectief krijgt de meervoudsvorm j, als het een werkwoord vergezelt, dat vervoegd is in de le, 2e en 3e
persoon meervoud, wat in het Nederlands niet voorkomt. Vb. : ni estas diligenta), vi estas belaj, la infanoj (ili) estas bruema j.
b) De le en 3e persoon meervoud nemen in het Nederlands als uitgang die
van de onbepaalde wijs aan (wij zingen,
de kinderen lopen). In E-o krijgen die
personen natuurlijk_ de uitgang « as ».
Dus niet : ni kanti, doch : ni kantas ;
niet : la infanoj kuri, doch : ili kuras.
De tegenwoordige tijd wordt gebruikt
om uit te drukken :
1) wat gebeurt op het ogenblik, dat men
spreekt. Vb.: Mi legas la revuon.
2 i wat gewoon is, of gewoonlijk voorvalt. Vb.: En printempo revenas la
hirundoj.
3) wat reeds zekere tijd tot op heden geschiedt, en mogelijk verder zal duren. Vb.: Jam tutan monaton li estas
malsana.
4 ) wat waar is, om 't even wanneer. Vb.:
Hundo estas besto.
5'j wat in het verleden gebeurde, maar
in het tegenwoordige wordt voorgesteld, om het verhaal levendiger te
maken. Vb. : Silente ili pais plu.
Subite eksonas pafo...
Opmerking : Nooit wordt de tegenwoordige tijd gebruikt om een te gebeuren feit te noemen. Het is dus verkeerd
te zeggen of te schrijven : Mi venas morgaŭ.
Bronnen : Tra la Lahirinto de la Gramatiko (Faulhaber) ; Plena Gramatiko
de E-o (Kalocsay-Waringhien).

Oefening 33 (10 punten).
Vertaal in Esperanto :
En als de nacht komt over het stille
landschap, dan vertelt oom van het leven op de bergen en van allerlei aardige
ondervindingen, die hij met de kudde
had. Daarna gebruiken ze het avondeten.
Ze zijn opgeruimd en tevreden, zingen
een avondlied, bidden. en Palko leest
hun voor .uit. zijn boekje. Ze luisteren
allemaal graag naar hem. Als hij zwijgt,
horen ze niets dan 't knappen van het
vuur. Aan cie hemel schitteren de sterren. De maan verlicht de toppen van de
bergen en de weiden. Nu en clan klinkt
er een zacht geklingel van belletjes uit
de schaapskooien... Wat brengt de dag
van morgen ? .
(Uit : Drie Kameraden, door Kritina
Roy)

Verbeterde oefening 32.
Vertaling :
Nobelo demandis al kampulo, ĉu la
ponto kuŝanta antaŭ li estas bona.
« Mi ne gustumis ĝin », diris la kamparano.
- « Mi volas demandi », klarigis la nobel°, « ĉu oni povas rajdi sur ĝi ».
-- « Mi neniam metis selon sur ĝin »,
respondis la naiva kampulo.
- « Cu ĝi ne havas truojn ? », demandis plu la nobel°, esperante ke li
nun sufiĉe klare parolis.
--
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AMUZAJ ERAROJ
En sia impona verko « Kvin Artlingvoj », D-ro Manders atentigas pri la eraroj farataj de diversnaciaj Eeperantistoj.
Lia kolekto, laŭ la vorto de prof. Collinson, estas rimarkinda kaj valora kaj, ni
aldonu, por neprofesiulo ofte amuza.
Ciu kursgvidanto facile rekonos tiajn
erarojn, kiajn li centfoje suhstrekis, precipe en taskoj de malpli kleraj lernantoj, sed kiel D-ro Manders agnoskas, la
malfacileco ankaŭ renkontiĝas en leteroj
kaj taskoj en naciaj lingvoj.
Sub influo de la gepatra lingvo aŭ de
iu lingvo al la skribinto konata, oni erare
uzas certajn vortojn, precipe kiam en
vivanta lingvo la vorto estas uzata en
du malsamaj signifoj. Ekz. Ce nederlandanoj : « lerni » por « instrui » (leren) ;
«skribi» por «verki» (schrijven); «stranga» por « fremda » (vreemd) ; « akcepti » por « ricevi » (krijgen) ; « malnova »
por « maljuna » (oud) ; « artikolo » por
« artiklo » (artikel) ; « gardi » por «konservi» (bewaren) ; « demandi » por « peti » (vragen) ; « ŝajni » por « brili »
(schijnen). Ce angloj : « nokto » por
« vespero » (night ). Ce francoj : « presi » por « premi » (presser) ; « tombi »
por « fali » (tomber ). Ce Germanoj :
« destina » por « certa » (bestimmt). Sed
D-r'o Manders konstatas, ke escepte de
« brili/ŝajni » en la praktiko la kunteksto ordinare facile komprenigas la intencon de la skribinto.
Estus bone, ke en nacilingvaj gramatikoj, oni ĉiam enlistigus la ĉefajn konfuzajn vortojn kaj multuzatajn idiotismojn, kiel ekz. estas farita en « Cours
Pratique d'Espéranto » (Cart) 1925. Cetere estas la tasko de la vortaristoj atentigi pri ili.
Jam en la komenco (kompreneble) oni
konstatis la kopiadon de naciaj idiotismoj, kaj ni mem kopios tiiirilate la amuzajn ekzemplojn, per kiuj Stojan nin
regalas en sia sagace studo pri la evoluo de Esperanto.
« Germana novulo finis sian leteron,
skribante : kun bestaj salutoj. Dum pikniko franca fraŭlino, trinkante lastajn
gutojn el botelo, diris : mi vidas la hotelon, volante esprimi : mi malplenigas
(vider), kaj ĉar Si tenis ĝin ĉe la buŝo
simile al astronomo, kiu sin tenas proksime al la teleskopa okulvitro, iu komprenis ke Si vere « vidas », rigardante
tra la botelo. Rusa studento ricevis poŝtkar•ton kun •propono korespondadi, kaj
lia franca samideano diris interalig
mi ŝatas ricevi de vi uzitajn frapsonoriletojn, kiujn mi kolektas... » Longe serĉis la Ruso uzitajn frapsonoriletojn, ĝis
fine iu supozis ke okazis eraro : la
Franco tiel tradukis per sia vortaro la
vorton « timbre » (poŝtmarko ). Bulgara Esperantisto fieris pri tio ke li per
letere amikiĝis kun Aŭstria rektoro, ĉar
li pensis ke tio signifas Estro de Universitato, -- sed granda estis lia seniluziiĝo
kiam klarigis ke tiu estis nur vilaĝa instruisto, estro de popola lernejo. »
Korespondemuloj kaj Studantoj nepre
pripensu la surskribon « hier liggen voetangels en klemmen » kaj mi invitas ilin
traduki ĉi tiun esprimon. La gvidanto de
la « Studantorubriko » certe ne rifuzos
sian helpon...
Tyneverum.
:

-

Mirigite la kampulo rigardis la sinjoron kaj diris, ruze ridetante :
« Ho sinjoro, pripensu, kiel la akvo
fluus tra ĝi, se gi ne havus truon ? »
(Laŭ Quirinus Pegens) .

De Redactie antwoordt.
Over oefening 31 (Januari-nr.) :
1) moeder : ia patrino.
2) sneltrein : rapidvagonaro en rapida
vagonaro zijn goed, rapidira vagonaro is
af te keuren. Waarom niet « ekspreso »
3) ŝiaj grizaj ĉapelo kaj mantelo :
grijs heeft betrekking op beide.
4) ...pendis sur hoko ; noch al, noch de,
noch je.
5) valizoj, daar er twee stuks zijn.
Doch niet : valizojn ; evenmin mogen de
bijgaande adjectieven de n hebben : hier
gaat het om het onderwerp, hoewel het
na het gezegde komt.
6) Reve, revem.e ; niet sonĝile !
7) Bij gebruik van « transiri en » hoort
de richtings-n aan « marĉo ».
8) En zie : Kaj jen ! Niet : je vidu !
9) Mi vidis, perceptis, rimarkis cikonion, la unuan (daar e cikonion » de n
heeft) de (niet : « dum ») mia vivo.
10) « ...bleef rustig staan » : kviete,
trankvile (niet : trankvila) restis staranta ; kviete staris plu ; niet ; haltis »,
wat zou betekenen dat de vogel zo pas
liep, of vloog.
11) diajn (noch ĝian, noch liajn'.) longajn kolon kaj bekon, want de hals en
de snavel zijn lang.
Aan S.P., Blankenberge : vidalvide de;
restadis trankvila moet : trankvile restis staranta, anders wordt « staan » niet
vertaald ; mi povis klare vidi. Zie ook
nog hierboven. Toegekende punten : 7,5.
De overige groepen en « studantoj »
kregen hun taak met persoonlijke nota's
terug.
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III-a KOMUNIKO.
BLANKENBERGE,
FAMILIA STRANDO.
Se Blankenberge rajte ĝojas pri ĉiam
krestanta alfluo de libertempantoj, ĝi
tion tute ne ŝuldas al pentrindaj arbaroj
aír ravaj aleoj, kie koketaj vilaoj kaŝiĝas
inter floroj kaj verdaĵo. Sed ja tutunue
a: sia ekzempla aranĝiĝo kiel feria restadejo ĉe la belega nordmara strando,
a! Ia fortika sento de ripozo kaj distro
ĉiun ĉirkaŭprenanta, al sia nelacigebla
penado igi la restadon plejeble agrabla
kaj komforta por la vizitantoj.

Blankenberge povas sin glori pro la
plej bela natura strando ĉe Atlantiko en
Eŭropo : vasta ora tapiŝo el delikata,
firma sablo, borderita de maro, Marponto, Promenejo kaj ue kio iam estis
la ,.anela• Palisaro. ]Facile, nesenteble ĝi
deklivan en la maron : glata ebenaĵo, sen
siliketoj nek torfo, sen limo nek perfidaj kavajoj. Precize tial la baniĝo ĉi tie
tiom agrablas, tiom plezurigas.
Inter la tentoj da gajkoloraj banveturiloj kaj strandbudoj miloj da gastoj sidas ĝuante. For de la pelado de eiutagaj
okupoj ili sentas sin revivi. Vera ĝuo
estas, nur enspiri tiun puran, vigligan,
ozonriĉan maraeron, bruniĝi en karesa
sunlumo, ripozi, rigardi. Observi, kiel
infanoj plenĝojas en la sablo, kiel pliaĝuloj trovas idealan ludejon sur la malseketa strio, kiel la sinbanantoj svarme
amuziĝas en la refr•eŝigaj ondetoj, dum
kanotoj luliĝas pli fore kaj ekskursaj ŝipetoj krozadas.
Dufoje en tago, la fluso glatviŝas la
plaĝon, kiu, renovigita, pretos por pluaj
distrajoj. Larĝa zono de seka sablo tamen daŭre ebligos al la gastoj resti sur
strande.
Dume la Mardigo alloge invitas al pro
menado. Laŭlonge de senfina vico da
riĉaj hoteloj, pli modestaj pensionoj, luksaj magazenoj, kafejaj terasoj etendi ĝas la larĝa Promenejo, tri kilometrojn
longa, kaj disetendas la gajan strandovivon. Nenia veturado ĝenas la sekur•an, trankvilan intimecon, kiun la multhomeco eble nur pliintensigas.
Ne malpli altiras la fiera Marponto,
kiu 500 metrojn antaŭeniĝas sur ra maro : la sola tiuspeca konstruaĵo sur la
marbordo de Nederlando ĝis Hispanujo.
Eĉ sub la plej arda suno, agrabla malvarmeto penetras vin kaj igas la vidon
sur banojn, strandon kaj Mardigon vera
ĝuo.
La manĝohoro ne rompas la ĉarmon.
Grandare hoteloj kaj pensionoj ĉiurangaj prezentas komforton je prezoj ne pli
altaj ol en la interna lando. Grandnombraj apartamentoj fariĝas dua hejmo
al familioj kiuj intencas pasigi pli longajn feriojn. Kiam la sŭno subiris en la
maron, la tago ankoraŭ ne finiĝas por la
libertempanto. Aliaj distraĵoj lin atendas. Tia la ripoziga promenado sur la
Mardigo, kiam en la krepusko ŝaŭmaj
ondetoj nruĝetante formortas sur la dezerta strando. Tiaj, la kabaretoj, koncertoj, dancejoj. Tiaj la Kazino, plaĉa
plejmoderna konstruajo, monduma rendevuejo, kiu per siaj festoj, dancejoj kaj
ceteraj distraĵoj kontentigas la plej postulemajn, kaj arigas la elegantan mondon ĉirkaŭ siajn ludotablojn.
De post la milito kreiĝis ankaŭ vintrosezono. La marborda klimato estas
ja pli egala, pli milda ol en la interna
lando. Dum semajnofinoj kaj novjaraj
ferioj, kiam la vetero estas favora, multaj promenantoj trovas ĉe la strando la
puran, sanigan aeron, tiom bezonatan
ankaŭ vintre. La Kazino restas malfermita kaj zorgas pri amuza programo.
-

-

Kiu ne vizitis Blankenberge ĉe la finiĝg de la okupado, apenaŭ povas imagi
kiom da penado necesis por rekrei el
tiu peco de la atlantika remparo la helegan banlokon, kiu ĝi estis antaŭrnilite.
Oni eltrenis el la maro senfinan vicon de
arbotrunkoj kaj betonaj fostoj, kiuj devis malhelpi eventualan albordiĝon ; sen
Igis la sablon de pikildrato, eksplodaĵoj
-

kaj rubo ; ebenigis la displugitan Promenejon, kun ĝiaj tranéeoj, barikadoj, kontraŭtankaj fosaĵoj ; reordigis la plimul.ton el la prirabitaj konstruajoj, de kiuj
nur la nudaj muroj restis starantaj ;
forrompis la fortikaĵetojn ; forprenis la
minojn el domoj, stratoj, dunoj.
Restas tamen multo farenda : la Fiŝada Haveno ankoraŭ kuŝas parte eksplocligita. Plue pleniĝas de sablo la ŝanelo,
kies detruita Palisaro ankoraŭ ne estas
anstataŭita. Tranĉeoj kaj kavaĵoj ankoraŭ disŝiras la dunojn : tiun potencan
subteran fortikaĵon. Sed la urbo kaj ĝia

ĉirkaŭaĵo jam estas tute sendangeraj, la
strando purigita : kiel libertempejo Blankenberge sukcesis, unua el ĉiuj, relevi
sin el siaj ruinoj kaj regajni siajn iarnajn
amikojn.
Tiel Blankenberge ĉiam kuraĝe antaŭas por ligi al si siajn gastojn per la plej
..roderna komforto.
(liaj strando kaj Marponto estas unikaj, ĝia Kazino plejmoderna ; ĝiaj tute
sekuraj marbanoj, plaĝo kaj Promenejo
prave famigas ĝin kiel idealan familian
atr an d on . _ , _ -Krome, Blankenberge estas trajne kaj
aŭtomobile facile atingebla, kaj inter la
multaj hoteloj kaj pensionoj ĉiu trovas
laŭ sia gusto.
^u do mirige, ke ĝia reputacio kiel
banurbo senéese kreskas ?
-

-

J

In Januari vonden we in « Het Laatste
Nieuws », Brussel (6, 9 en 16-1), de aankondiging van een E-cursus te Brussel
en te Brugge, alsook van een voordracht
over E. te Oudergem. Nog steeds in voornoemde krant (5-1), de uurtabel van de
E-radiouitzendingen uit Zweden en (181) een verslag over het 37ste congres
van de E-Vereniging van Noord-Amerika. Beide laatste berichten werden ook
gepubliceerd door « De Nieuwe Gids »,
Brussel (6 en 16-1) en « Het Volk », Gent
(d en 13-1). In « De Landwacht », Gent,
wordt achtereenvolgens besproken : « E.
brug tussen de Volkeren» (10-1), «Wordt
E. spoedig de Wereldhulptaal» (11-1) en
« E. en de UNO » (31-1). «De Gazet »,
Antwerpen, (16-1) kondigt een E-feest
aan te Brugge en heeft het vervolgens
over de « Vrienden van de V.E.B. « De
Beiaard », Brugge (9-1) kondigt een Ecursus aan en publiceert nog enkele artikels getiteld : « Wat zij over E. zeggen »
(3-1), « Een Taalkundige aan 't Woord»
(30-1) en « Drama vermeden door E »
(30-1). « Het Volk », Gent (23-1), meldt
het verschijnen van het eerste deel der
postzegel-catalogus in het E. « De Standaard », Brussel (20 en 27-1) kondigt een
E-avond en proefles aan te Oudergem,
onder de auspiciën van « De Vrienden
van het E. » « 't Vrije Volksblad », Brussel (7-1), « West-Vlaanderen », Brugge
(31-1), « De Rode Vaan », Brussel (23-1),
« De Gazet », Antwerpen (21-1) en
« Burgerwelzijn », Brugge (23-1) melden
eveneens de E-radiouitzendingen uit
Zweden, waarin inlichtingen gegeven
worden over het aanstaande universeel
E-congres. In « Volksgazet », Antwerpen
(21-1) verscheen het verslag van de
voordracht over E. gehouden te Oudergem. « Brugsche Courant », Brugge ( 7
en 14-1), « Burgerwelzijn », Brugge (9 en
16-1) en « Vlaams Weekblad », Brugge
(17-1), kondigen een E-cursus aan, alsook een E-feest van de plaatselijke afdeling der V.E.B. In « Morgen », Brussel
(nrs 4-5) wordt het probleem der internationale hulptaal op zeer interessante
wijze uiteengezet, terwijl in « Energy »,
Antwerpen (nrs. 9 en 10) de 10de en
llde les verschenen van een E-cursus.
Vermelden we nog dat in « De Trekker »,
Antwerpen (nr. 1) de « Kroniek van het
E. » voortgezet wordt.
« Le Soir », Brussel (8, 12, 18, 19, 24.
26 en 30-1) kondigt E-vergaderingen
aan in het Brusselse. « Le Monde du
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Travail », Luik (7-1) publiceert een E-

kroniek. « La Lanterne », Brussel (17-1)
en « La Croix de Eelgiclue », Brussel (251) hebben het over een E-avond te Oudergem terwijl in « La Metropole », Antwerpen een openbare E-vergadering te
Gent aangekondigd wordt. Vermelden we
om te sluiten nog dat ook in « Cahiers
du Sud», Marseille (nr. 285) over E. geschreven wordt.
We noteerden in 't geheel 49 artikels,
mededelingen of kronieken waarvan 37
in Vlaamstalige en 12 in Franstalige bladen.

EL MALNOVA TIRKESTO
Odiseo de la « Marie Thérèse » en 1903
Konvinkita esperantisto en Parizo, s-ro
Vadel ekhavis la ideon farigi vojaĝon
ĉirkaŭ la mondo al letero, redaktita en
Esperanto kaj nur adresita al esperantistoj. Post ricevo, tiuj ĉi ĝin ekspedis al adreso, indikita dorsflanke sur
la folio, kiu portis ilian nomon. Tiu ĉi
letero, kiun sro Vadel, laŭ la nomo
de sia filino nomis « la Marie Thérèse »
estis skribita sur tolo kaj, malfaldite, ĝi estis longa proksimume ses
metrojn; faldite, ĝi nur havis la forma
ton de ordinara letero. Ekspedita en
Parizo, la 20-an de Aprilo 1903, la «Marie Therese» iris sinsekve al Svislando,
Belgujo, Anglujo, Hispanujo, Portugalujo, Alĝerio, Italujo, Aŭstrujo, Hungarujo, Germanujo, Holando, Norvegujo,
Svedujo, Finnlando, Bulgarujo, Ruslando, Polujo, Siberio, Japanujo, Usono,
Kanado kaj reatingis Parizon, la 25-an
de Januaro 1904.
-

ESPERANTO... SENKULPIGIS.
Antaŭ nelonge la ĵurnaloj rakontis al
ni la malfeliéeton de tajloro el Udessa,
kiu surbordiĝis en Boulogne-sur-mer, kaj
kiun oni akuzis pri ŝtelo kaj maliiaerigis. La malfeliĉulo protestis sed oni ne
komprenis lin. Lia advokato, s-ro Michaux (1) ekhavis la ideon uzi Esperanton en tiu afero. Vortaro rusa-esperanta estis donita al la akuzito kaj la
juĝisto siaflanke laboris super la internacia lingvo. Fine oni interkompreniĝis kaj la tajloro el Odessa, senkulpigita pri la akuzo, reakiris sian liberon.
Laŭ « Lectures pour Tous » Sept. 1905
tradukis : T M .
(1) organizinto de la 1-a Internacia
Kongreso.

-

-

F.C.

Praktikaj Informoj
Kongresa Sekretarie jo : 24. Malecotstr.
Kongresa Kasisto : A. Pintelon, Baron
Ruzettelaan 27, poŝtkonto No 4726.76
Kongreskotizoj : 60 Fr. Por membroj
kaj Amikoj F1.L.E. kaj ekster landanoj :
50 Fr.
En la hodiaŭa numero F.E. vi trovos
aliĝilon : bonvolu plej rapide plenigi ĝin,
resendi ĝin al la sekretariejo kaj havigi
la monon al la kasisto. Notu ke la nro de
la poŝtkonto estas 4726.76 (kaj ne :
4727.76)
-

Wereldtaal en Beeldspraak
In het Sept.-Oct.-nummer 1947 van
Dietse Warande en Belfort » verscheen
een gedicht van cie grootste Nederlandse
dichteres Henriette Roland Holst, waarvan de eerste strophe luidt :
« 0 licht, dat uitstroomt door de wereldzaal -- Als een universele wereldtaal, — Wonder van lieflijkheid zo muzikaal,... »
Dat het begrip « universele taal » reeds
vermocht door te dringen tot het metaphorisch gebied van de nationale poetische taal, is betekenisvol genoeg om te
worden vermeld.

.lus aperis
tradukita de F. Faulhaber :
Theo Thijssen

LA NEVENKEBLA ĜENO
(Het taaie ongerief)
Momentoj de tualeta mizero
320 paĝoj, ilustrita : fr. 84
bindita, ilustrita ŝirmkovrilo
Flandra Esperanto Instituto
P. van Humbeekstr. 3, Brussel-West
(p.k. 3266.51)
-

:

SUB LA VERDA STANDARDO, elementa kurso de Esperanto por infanoj,
verkita de P. Korte. Konsisto : Gvidilo,
96 p. (42,50 Fr. ), Memorigilo, 48 p. (7
Fr.), Laborilo .1 kaj II, kune 10 p. (ĉiu,
15 Fr.). Mendebla ĉe F.E.I.
Kiel indikite la metodo konsistas el :
A. Gvidilo por instruantoj ; B. Du laborlibroj por gelernantoj (laboriloj) C. Kajero kun la vortprovizo (memorigilo).
En la gvidilo P. Korte detale klarigas
la instrumanieron : instruon laŭ la rekta metodo. Tre interesa por ne-profesiuloj, kiuj gvidas eksterlernejajn kursojn
por infanoj. Tamen tiu metodo postulas
pli da laboro de la instruisto kaj li pli
funde devas prepari siajn lecionojn ol
kiam li instruas per la kutimaj lernolibroj. Ciu leciono povus esti donata en
unu horo kaj duono ; la tuta libro enhavas 40 lecionojn. La metodo estas internacie uzebla, ĉar ne troviĝas en ĝi
nacilingvaj tradukoj.
En la laboriloj ĉiu nova vorto estas
klarigata per ilustraĵo. Post ĉiu leciono
troviĝas multaj kaj diversaj ekzercoj,
kiujn oni povas farigi buŝe aŭ skribe.
Ankaŭ pri la memorigado de la radikoj Korte zorgis. Li verkis memorigilon
en kiu la novaj vortoj aperas laŭ paroj
aŭ en facilaj frazoj ; malantaŭ la esperanta teksto oni povas skribigi la nacian
tradukon. Tiel li eliminas la stultan kaj
aŭtomatan <: lernu parkere vortlistojn ».
Paŝo post paŝo li prudente gvidas la
lernanton tra la kreskantaj malfacilajoj
de la lingvo. Mi bedaŭras nur ke krom
« estas », li ne uzas, en la kvin unuaj
lecionoj, kelkajn netransitivajn verbojn.
Resume : Vigle mi rekomendas « Sub
.

la verda Standardo » por instruo de infanoj ĝis 14 jaroj.
A. Pintelon.
HET PROBLEEM DER INTERNATIONALE HULPTAAL, Bij een beroep
op de UNO, door H. Sielens (Morgen,
tijdschrift voor politieke, sociale en economische vorsing nr. 4-5, 2-de jaargang,
blz. 145-151).
Wij wensen de auteur van harte geluk met zijn bondige doch volledige synthese aangaande het vraagstuk uer mternationale taal, waarin nij terecht de
bizonderste plaats toekent aan het Esperanto. Een gedetailleerd historisch
overzicht, waarbij het essentiële onderlijnd wordt, een werkelijk inzicht in het
belang van het probleem en de waarde
van Esperanto, een wetenschappelijke indeling bieden voordrachtgever en cursusleider een uitmuntende gerede inleiding.
In het besluit stelt H. Sielens de vraag
« of hier door het bevoegde Ministerie
het probleem niet eens van nabij zou
kunnen bestudeerd worden », suggereert
hij een onderzoek, dat in opdracht van
het Ministerie van Openbaar Onderwijs,
zou hoeven plaats te grijpen : « het ogenblik is inderdaad gekomen... er aan te
denken een meer daadwerkelijke steun te
verlenen voor de inrichting van E.-leergangen en
wie weet
voor de inschakeling van dergelijke leergangen in
bepaalde onderwijsinstellingen, wat tot
nog toe slechts gebeurt op eigen initiatief van enkele gemeentegesturen of private instellingen en dan nog 's avonds ».
T.V.G.
—

—

Aperis ĉe la esperanto-eldonejo J. Muusses, Purmerend, Nederlando :

«SUB LA VERDA STANDARDO»
Esperanto - instruo al infanoj laŭ rekta metodo,
verkita de P. KORTE,
estro de lernejo por unuagrada daŭriga instruado en Nederlando.
La metodo konsistas el « Gvidilo » por la instruisto (parola parto) kaj
du « Laboriloj » por la lernanto (skriba parto) ; krom tio ekzistas por la
lernanto tre utila kaj praktika « Memorigilo ».
Mendojn akceptas Flandra Esperanto-Instituto, P. van Humbeekstr. 3,
Brussel-W. (p.k. 3268.51)
La « Gvidilo » kostas 42,50 fr.
La « Laborilo I » kostas 15 fr.
La « Memorigilo » kostas 7,00 fr. La « Laborilo II » kostas 15 fr.
Instruistoj kaj kursgvidantoj petu rekte de la eldonejo en Purmerend
detalan prospekton de la metodo !
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Plaatselijk Nieuws
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PREMION gajnis post n-roj 33-34 :
F-ino R. Jurion, el Brugge.
Solvo de la 34-a. Horizontale. 1. azale;
lilak (P.V.s.v.arbedo, siringo). - 3. nap,
angelik. -- 5. karot ; melis. - 7. nigel
9. fagopir ; cep. - 11. rodul
sinap.
Vertikale. 1. arnik ; nufar. -korvo.
3. asparag ; gad. -- 5. enant ; lupol. legom ; sorik. - 9. lol ; lonicer. - 11.
kokos ; poplo.
Solvo de la 35-a. Horizontale. 1. kokos;
orbito. - 3. sengust ; brav. --- 5. neel7. se ; dek. 6. lat ; opi.
parolebl.
propagandist. - 10. geamant ; larm.
12. logje, ; rostro. - Vertikale. 1. kusen;
3. kandel ; orang.
spegul. - 2. er.
4. lamp. -- 5. skulpt; anaso. - 6. eg; ig.
7. ostaro ; aktor. -- 8. opon. - 9. babi; celas. - 10. ĉi. - 11. tearb estrar.
- -• 12. lukt.
Solvo de la .36-a. Horizontale. 1. simil;
kalkan. - 3. redakci ; vomi. - partoprenant. -- 6. nur ; ind. - 7. acl ; ege. - 8.
mastrumistin. - 10. trotuar ; brav. Vertikale. 1. sirop;
12. regno ; notita.
amator. --- 2. da. -- 3. modern ; spong. 4. turt. - 5. likvor ; raŭp. - 6. nu. - 7.
kribri ; marin. •- 8. envi. - 9. lavend ;
sabot. • 10. et. - 11. admon; gigant. 12. tren.

JUS APERIS : Lu Et'angelio laŭ Spiri.tis►no (enhavanta la eksplikadon de la

LEL

9

3
4

-

"

Deziras interŝanĝi poŝtmarkojn kun
okcidenteŭropaj samidea.noj : Max Hesse, Stresemanplatz, 10/III, Halle (Saaie)
19a, Germanujo.

5
6
7
8
9

--

-

moralaj maksimoj cie Kristo kaj ilian
konformecon kun Spiritismo ). Ampleksa
verko 450-paĝa en fortika bindo. Prezo:
100 bfr. ĉe telandra. Esperanto-Instituto,
P. van Humbeekstr. 3, Brussel-W.
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Ciu vorto aŭ mallongigo 0,75 bfr.
Enpresigo kostas m inimume 15 bfr.
Unu int. respondkupono valoras •S bfr.

helpa verbo (R). -- 9. treni (R) ; sova10. birda loĝejo ; - 11.
ĝa besto (R).
parto de la tago ; krustulo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

;

❑Eu■cnu

Okaze de la Kongreso de la Normandaj esperantistoj kaj la internacia kongreso de la Maristoj-esperantistoj, kiu
okazos en Fécamp (Francujo) la 29-30/
5/1948 afrankita kongresa poŝtkarto kun
glumarko kaj memoriga speciale poŝt
starnpo estos elc(onata. Tia poŝtstampo
kun glumarko kaj la memoriga poŝtstampo estas ricevebla kontraŭ 2 internaciaj respondkuponoj aŭ 20 fr. frankoj, ĉe : S-ro Delamare-Moré, rue Alex.Legros, 32- Fécamp (S.Inf.) Francujo.

10
11

;

-

Vertikale. 1. vestajo ; glaciiĝinta nebulo (R). - 2. parto de la kapo. - 3.
sut'ikso (R) ; parto de teatraĵo (R). 4. rabobirdo (rt) ; sufikso (R) ; verba
sufikso (R). --- 5. kemiajo ; angla ter =
mezuro. - 7. karulo ; parenco. - 8.
organo (R) ; ŝatata (R) ; frukto (R). -9. maiplenaĵo (R) ; freŝan vi ŝatas (R).
10. kurba fermita linio (R). --- 11. parto;
birdo.

--

--

(ensendita )
Horizontale. 1. rakonto (R) ; harmonio
(R). - 2. pezilo. - 3. instrumento ;
branĉo de la scienco (R). - 4. regiono
(R) ; globeto el fluaĵo (R) ; organo (R).
5. diboĉa festeno ; organo. - 7. ebena ;
bato. --- 8. ŝtonego (R) ; rapidi (R) ;

Por ĝin trovi, ŝanĝu la vicordon de
sekvantaj letergrupoj : okat - kand
laka - asla - gon - elin - ndel proa - olek - moal.
Sendu la solvojn sur aparta folio al
POSTBUS 342, BRUSSEL, antaŭ la
20-3-48.

behalve de propagandist, S-ano Lingier,
die wegens drukke bezigheden vervangen werd door F-ino G. Gallet ; een wijziging werd aan het statuut gebracht en
de afdelingsbijdrage vastgesteld ; het
financieel verslag werd eveneens voorgelegd. Er werd tevens beslist dit jaar
deel te
opnieuw - en met iets nieuws

nemen in de Jaarbeurs. Tenslotte zal, op
28.2.48 te 20 uur, het traditioneel feest
doorgaan in de zaal « Casanova » : het
geldt een bonte avond onder leiding van
de Esp-ist-animator G. Decleer ; het is
ons vijfde feest sedert de stichting der
afdeling en het eerste sedert 1939. Iedereen is welkom !

---

DEVENO & VIVO

Estus, male, kontraŭnatura fakto, se iu, naskita inter
bankoj en Hispanio, aŭ inter ajnoj en Japanio, neatendite entreprenus la kreadon de hindeŭr•opa sintezo
La lingvoj estas naturaj produktoj de homoj, aaj la
homoj estas produktoj de landoj. Neeviteble do la lingvoj spegulas ĉefajn trajtojn de tiuj landoj, en Kiuj ili
naskigis.
Multaj aŭtoroj, eĉ pli eruditaj ol Zamenhof, antaŭ &
post la Esperanto nasko, provadis krei lingvojn ... Sed,
naskitaj en rand-landoj, en periferiaj regionoj, en landoj tro nordaj, aŭ tro sudaj - rilate je vindia centro
111 tion senkonscie respegulis en siaj fabrikaĵoj, mortenaskitaj, neharmoniaj, mallarĝaj... Jen unu lingvo
projekto, abunda je raŭkaj, hakigaj, kunpremitaj sonoj
- ĝi spegulas la aŭtor - landon rokplenan, montabruptan, kun akraj veterŝanĝoj ! Jen alia provlingvo - tre
mola, tro dolĉa, vokaloriĉa, senosta,... ĝi reflektas
dan klimaton, azurbordon, eternan printempon kun gitarmelodiadoj, oleumitaj makaronioj kaj gondolglitadoj
sur dormemaj ondoj ! Unu simpligas la anglan lingvon,
ĉat• li estas anglo, aŭ vivas en sfero de brita influo. Alia
bazas sur la latina -ĉar romkatolika pastro. Tria fabrikas strangan latinajon, en kiu elfas marĉoj & digoj...
- ja la aŭtoro estas katolika nederlandano '. Sed en
meza lando, egale malproksima - de tro glacia nordo &
de tro varma sudo, de alta montaro & de mara bordaro,
en regulvetera regiono, sur modere reliefita tero, inter
milde-blankaj homoj - pacemaj & paciencaj - en Blankrusa lando - nur tie povis naskiĝi la homo, kies interna orelo, depost naskiĝo, estis plena je harmoniaj
sonakordoj cle la antikva blankrasa lingvaro.
-

-

-

HEJMA MEDIO
La rusa poeto Puŝkin konfesis ke li ŝuldas sian lingvotalenten al la vilaĝanino, kiu lin, infaneton, nutris &
lulis... Zamenhof siavice havis vartistinon el vilaĝo lituva aŭ belorusa, kies lulkantoj estis por li, tiam nur
infaneto, la unuaj lecionoj de homa lingvo...
Psik-analiza studo pri Zamenhof-infano povus havigi
riĉan materialon pri la sub konscia flanko de lia posta
laboro. Sed eĉ sen tiá speciala studo ni jam divenas lceTkajn trajtojn el lia psika disvolviĝo.
Apud la instinkta aŭtomata nutro-suĉado, la lumo &
la sono estas unuaj frapantaj elementoj por novenaskito.
Post 3-4 monatoj la infano jam komprenas sencon de
kelk-vortoj, gravaj en lia viv-mondeto : mama-nana-

dodo-boto-...

Paralele aperas intensa & ŝajne sensenca « babilado
senfina & varia soneligado, voĉekzercado sponta & kvazaŭ birda pepiado... Poste la infano mem kreas siajn
vortetojn, ekz. vava-tata-lala-nunu-dudu- kun klaraj sencoj (: lakto- dolĉa- prenu min- kovru min). Fine, je la
5-a aŭ 6-a monato, lerniĝas vortoj de la vera adolta
lingvo...
La kazo de tiom juna Zamenhof estis escepta : miksi taj lingvoj frapis lian orelon pli frue ol li komencis paroli ; kaj li komencis paroli mikslingvojn antaŭ ol li povis
rezoni & pripensi.
Decidigaj estis la unuaj konsciaj impresoj : ili gravuriĝis sur la animo por la tuta vivo, kiel indiklinioj de
la estonta agado, kiel trajtoj de la persona karaktero
La komparo inter diverslingvaj, samtempe aŭdataj. vor
toj estis la unua cerba streĉado, eble la unua suferado
kiun la senkompata vivo trudis al la infaneto...
Unue -- arego da enigmoj... ili laborigis Ta cerbeton,
puŝis al diversaj provpensoj, supozoj, fantazioj... Poste
siluetigis dulingvaj vortoparoj kun unuopaj sencoj : ja
-

.

Tia pensa penado ne estis vana : ĝi fortigis la cei
bon, elastigis ĝin por estontaj laboroj. Estis ankaŭ enig
maj vortoparoj, nekompreneblaj, des pli scivoligaj... Un
el ili la urba nomo : Belostok. « Bel t) blanka, stok basto-

7!!.&EWITAO

N-ro 38. PRO VERBO.

N-ro .37 : KRUCVORTENIGMO.

4.

dia, da-tak, t y-du, ad in.-ajn, dva-cva j, ..

ANONCETOJ

Niaj Esperanto- Enigmoj kun premioj

V.E.B.-Afdeling Antwerpen : In de

loop der maand Februari grepen de eerste lessen plaats van een nieuwe prIvaatcursus van de afdeling, met een 12tal leerlingen. Er werd een programma
vastgelegd voor Maart zoals dit gebeurde voor de vorige maand, gezien, op die
wijze, de leden stipter en geregeld aanwezig zijn : 1.3.48, Varia programo ; 8.3
48, Kantvespero (Gvidas : S-ano Jacobs);
15.3.48, Parolado pri Danujo (S-ano Jacobs) ; 22.3.48, Solvado de krucenigmoj.
V.E.B.-Afdeling Brugge : Op 8 Januari
jl. werd de algemene jaarvergadering
gehouden, waarop de bestuursleden om
beurt uitvoerig verslag uitbrachten.
Vervolgens werd overgegaan tot de
verkiezing der bestuursleden voor 1948.
Drs E. ROOSE en dhr. ISERENTANT
werden voor de 10-de opeenvolgende
maal, respectievelijk als voorzitter en
secretaris herkozen. Als nieuwe bestuursleden vermelden we : dhr R. MARTENS
(onder voorzitter ), dhr. A. DUMAREY
(feestleider) en dhr. J. ROELS (bibliothekaris ).
Tot slot sprak de Voorzitter nog een
ernstig woord over ons groepsleven en
onze werking in de toekomst.
V.E.B. Afdeling Gent : Op 8-2 werd in
samenwerking met de Arbeider-Esperantisten een filmvoorstelling ingericht
als propaganda voor Esperanto. Een wel
komgroet van onze secretaris leidde de
vergadering in ; er waren een 70-tal Esperantisten en sympathisanten aanwezig en iedereen was tevreden over zijn
namiddag.
V.E.B. Afdeling Mechelen : IJverig
werd er tijdens de vergaderingen aan
oefeningen gewerkt, welke in betrekking
stonden met bepaalde punten uit de
grammatica. De leden spannen zich onverpoosd in om nieuwe abonnenten te
werven en tevens vrienden V.E.13. Op
het laatste punt hopen zij weldra afdeling Brugge voorbij te streven.
V.E.B.-Afdeling Oostende : Op 21.1.48
greep de statutaire algemene vergadering plaats. Het Bestuur werd herkozen,
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Dr. F. Couwenberg (Blankenberge) Drs. F. Roose (Brugge) - Drs. E. Symoens (Elisabethstad) - F. C. Ridwit
( Antwerpen) - H. Vermuyten (Antwerpen) - E. Cortvriendt (Brussel ) -- Gr.
Maertens (Brugge) - Verda.
Kopij : uiterlijk de 15-de van de
maand bij de Redactie !

disĉiploj... Tiu detruo ekŝajnis sakrilegia, kaj en lasta
momento la akademianoj rezignis je la reformeto.
Kiel ĉiuj knaboj de sia medio, Zamenhof studis la
hebrean lingvon, kies malfacileco ekzercis lian penson.
Poste, alportante tiun influon de la ŝemida kulturo al
la hindeŭropa materialo, li senintence kontribuis al la
sintezo de la tri rasaj mentalecoj : blanka, flava, nigra.
Al la eŭropazia fundamento li aldonis la afrikan germon, heredaĵon de la bibla epoko. Tiel okazis ke la Esperanta internacieco estas pli larga ol la vulgara internacieco de la projektoj : Ronianal, Interlingua, Occiden-

no... Blanka bastono... Ni vivas en Belostok... ni vivas
en blanka bastono... Kial bastono ? »... Kaj eble lin pensigis ankaŭ alia vortoparo : vodostok... akva fluejo...
Kaj li longe ripetadis la enigmajn vortojn, nur parte tal, Novilatin,...
Juna Zamenhof kreskis apud sia patro, profesoro de
komprenatajn.
Pasis jaroj. Zamenhof ne plu estis sudinfano. Li estis modernaj lingvoj & aŭtoro de kvarlingva frazaro. Inter
jam lernanto, ŝajne forgesinta la lul-infanan periodon. la patraj libroj li vidis, foliumis, la kvarlingvan ReiffLiceano... latina deklinacio : rosa - rosa e-rosae-rosaira-... vor•taron (angl-franc-german- rusan 1 & pli novajn vortPasis jaroj... junulo ludas, kreante lingvon... poste, arojn de Makarov, kiuj portis (oni ne komprenas kial-)
pli serioze, verkas unuan vortareton, lernolibreton... ne la subtitolon « Internaciaj Vortaroj », kvankam ili enrimarkante, ke lia sub-konscio - fidela al la infanaĝo - havis nur du lingvojn : rusa & franca. Tiu hejma medio
ŝutas al li la forgesitajojn, puŝas lin sur la unuajn relojn, jam sufiĉis por sugesti al Zamenhof-junulo la ideojn pri
fiksitajn en la lulilo. Kaj skribante « ian ajn » ekzem- paralela plurlingva vortaro. internacia vortaro, internaplon de la nacilingva absurda nelogikeco, Zamenhof ne- cia lingvo !
konscie obeis al sia sub-konscio, kiu diktis : « Behostok...
KAS-LINGVOJ EN RUSA IMPERIO
Blanka bastono... mi. forlasis Belostokon... mi lasis blankan bastonon... » Jes, li jam foriris el Belostoko, jam
Plua sugestado pri la ebleco de artefarita helpa lingvo
forlasis Belostokon, kiam li verkadis lernolibron de venis al Zamenhof en lernejo, kie -- laŭ la tiama inter
« Lingvo Internacia »... sed lin ne lasis tiu Belostok', infana modo - floradis sekretaj bubaj lingvetoj, Knala urbo kie li ekvidis la lumon, kie sur animo lia en- binoj trovis pli simplan manieron interparoli en sia
gravuriĝis la plano de lia tuta vivo, lia Espero & Nova hejmlingvo, transformita per facila artifiko en stranSento...
gan, unuatempe nekompreneblan ĵargonon. Tiu artifiko,
Kaj por la sola ekzemplo de nacia mallogikeco - li, aplikita en Esperanto, povus doni jenan specimenan
obeante internan konscion, reproduktas la unuan lingv- frazon : « Lulu vili aŭkaŭdikis kiolion ralakonlontalas
enigmon de sia infanaĝo : Ich weiss nicht wo ich mei.nen Makarikio... » (ĉu vi aŭdis kion rakontas Mario). La
Stock gelassen habe... (Tiu ekzemplo celis pruvi ke la saman procedon, nur kun aliaj silaboj, mi aŭdis en Svisvort-post-vorta deĉifrado de fremda lingvo kondukas al lando 1925, praktikatan inter knabinoj 20-jaraj.
absurdo : « Mi blanka ne kie mi pensi bastono... aŭ etaKnaboj, pli seriozaj, uzis alian parol-sistemon, precipe
ĝo... », kiu por germano simple sentas : « Mi ne scias skribatan per sekreta aboco. Rimarkinda similaĵo kun
kie mi lasis mian bastonon. » Sed la sama deĉifrado en afrikaj triboj, kie viroj & inoj uzas du malsamajn linEsperanto sukcesas ).
gvoj, & la trian, komunan por ambaŭ seksoj ! Do, la
Same kiel aliaj ruondlingvistoj, ankaŭ Zamenhof nas- rusaj knaboj uzis sian ordinaran hejmlingvon, transforkiĝis en la urbo, kie pluraj lingvoj kune sonas, interpu- mitan duoble : parto da vortoj estis returnitaj (vino =
ŝiĝas, reciprokas... Rezultis el tio deviga lingv-ekzerco, oniv, numer - remun, k.a.) & alia parto ŝajnis normacerba laceco & sekve la subkonscia emo rezisti, pro- la, tamen ĝi sencis tute alie, ekzemple uĉitel (profesotesti kontraŭ memor ŝarĝo, kontraŭ spirite neutila ba- ro) sencis « bastono » kaj male palka (bastono) senlasto. La sana instinkto puŝis al ia unika, facila lingvo, tis « profesoro », gardisto - okuleto, ktp. Rezultis
sen absurdaj gramatikaĵoj, en kiu li povus libere pensi, lingvo flue parolata, kies senco estis enigma por frem« ripozi »... post perforta faréado je dek lingvoj. Zamen- daj personoj : gepatroj, pliaguloj, lernantoj el alia urbo,
hof estis ido de tiama Russa Imperia, en kiu la progrese- k.a. Ne havante iajn krimojn kaŝatajn, la geknaboj sin
ma loĝantaro ĉiam protestis kontraŭ ĉiaj perfortoj & amuzis, & eĉ fieris pro sia elpensajo al ili solaj aparteŝarĝoj. Oni protestis per strikoj, pogromoj ; sektanoj - nanta. Persona individeco estis larĝe libera en tia lingva
per sinmortigoj ; teroristoj per bornboj ; Zamenhof, ludado & variado, ĉar ĉiu urbeto, ĉiu lernejo, ĉiu familio,
pacemulo, ankaŭ li. protestis : li kreis Esperantcn !
iufoje eĉ ĉiu paro da interkomunikantoj - havis sian
Zamenhof mem rakontis (en sia letero al Borovko) apartan kaŝlingvon, kies formoj variis, evoluadis, renovpri la ĝermoj de estonta Esperanto, kiuj aperis dum iĝadis kun ĉiu generacia jardeko.
liaj irfan-jaroj. « Belostoko... tiu ĉi loko de mia naskiEn tiu vasta landaro, kun tentoj da lingvoj, sektoj,
ĝo kaj de miaj infanaj jaroj, donis direkton al ĉiuj miaj medioj, konita sub la nomo : Rusa Imperio, kreigis aparestontaj celadoj. »
taj cirkonstancoj, favoraj por lcaŝltaj organizoj, sekretaj
En la sama letero li konfesas pri malgajaj jaroj de religioj, subplankaj agadoj (laŭ tiama esprimo). Migraj
,ia infanago, pri sia anim doloro, poste pri la olecaj kamparanoj, nomadaj metiistoj, fuĝantaj sektanoj, vaurmentoj de siaj student-jaroj, aluditaj en la poemetoj gantaj mizeruloj, forkurintaj politik-krimuloj - ofte
.c Mia Penso » & « Ho, mia kor »...
senkulpaj & idealemaj homoj -- kaj fervoraj apostoloj
Tiuj malgajaj sentos nepre influis al la karaktero de de mil-mil herezoj, mistik-revoj, intermikse kun vulgaa kreata lingvo, kaj efektive, ilia eho sonas unuavice raj ŝtelistoj, sentaŭguloj, krimeguloj, -ĉio tio & alio sin
'n la fonetiko : oftaj diftongoj (oj-aj-ej-uj-aŭ-eŭ), tiom movis, svarmis, vagadis de la Mongola dezerto ĝis Kararakterizaj por Esperanto, estis tipaj ankaŭ por lia patoj, de la glacia oceano ĝis Hindŭjo. Jen kia estis la
,atrinlingvo. En la slava & lituva, germana, k.a., tiuj socia kaldronego en kiu bolis ĉiaj doloroj, pasioj, kie feriiftongoj simbolas suferon, doloron, malgajon. La inter- mentadis & elĝermadis ĉiaj kredoj... - ili ĉiuj bezonis
ideo Zamenhofa estas do intime ligita kun la son- kaŝlingvojn por ekzisti... - ili ekzistadis, do, ili havis
:istemo de lia hejma lingvaro, kaj kiam, en 1909, la tiajn sekretajn lingvaĵojn.
Daŭrigota)
lsperantistoj provis forigi la finajon -aft el la serio :
ieraŭ• hodiaiít, morgaŭ, baldaŭ,... -- la veteranoj tuj
csentis ke forigante tiun diftongon, oni kvazaŭ detruas Verantu.*. uitgever : Vlaamse Esperantisten-Bond, Posti originalan fizionomion de Esperanto, oni atencas kon- bus 342, Brussel. - Drukkerij : J. Van Laer, Oude
craŭ la intimaj sentoj, solaj ligiloj inter la kreinto & la
Vaartstraat 110, Turnhout.
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