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Malmö (Zweden) 31/7 - 7/8

Libertempaj notoj

:

Mi laŭpromenas la larĝajn parizajn bulvardojn. Abundas la
fremduloj kaj, en kvin minutoj,
oni aŭdas la plej diversajn lingvojn.
Mi serĉas straton kaj petas informojn al pluraj pasantoj ; la
unua estas polo kiu konas la straton sed ne kapablas vortigi la necesajn klarigojn ; la dua, post
granda gesto, deklaras : «In-gliá»...
Por aĉeti poŝtkartojrl mi cniras
butikon : la vendisto estas judo
kiu apenaŭ parolas la francan.
En mia hotelo la domestro estas
judo ; li flue parolas la francan,
sed germanlingve alparolas la servistojn samkiel siajn edzinon kaj
infanojn.
En tiu kosmopolita medio mia
surtuto estis daŭre ornamata per
verda steleto. Tamen neniu alparolis min. Dum kelka tempo mi dubis ĉu estas esperantistoj en la
franca ĉefurbo.
Cis mi renkontis samideanon kiun mi ne povis alparoli, ĉar mi ne
trohavis tempon por trafi la sub
teran vagonaron Kiom da amikoj ni tiel perdas 1
Ĝis mi ankaŭ aŭdis, en la fama
Casino de Paris, la artistinon CriCri Muller, kiu fantaziis pri Amo
kaj Kiso. La kiso, ŝi diris, estas
la Esperanto de la amantoj ; ĉie
en la mondo ĝi estas komprenebla
lingvo. Tiel do, ĉiun vesperon, oni
— en tre agrabla maniero — rememorigas al pli ol mil aŭskuitantoj la signifon kaj eblojn de (la
reala) Esperanto.
* *
En la sama muzikhalo sidiĝis
apud mi eleganta sinjoro kiu portis verdan kvinpintan steleton kun,
en la centro, iu signo aŭ litero malbone distingebla. Mi demandis al
franclingve, ĉu li estas esperantisto.
Ne, li respondis. Estas insigno
de iu eks-soldata klubo...
Konkludo : Cu ne urĝas ke la
Esperantistaj grupoj kaj mova
doj ree akceptu nur unu insignon,
ĉie la saman ? Kial meti malgrandan literon aŭ signon en la centron de la verda stelo ? Cu por pli
grandigi la konfuzon ? Baldaŭ ni
hezitos alparoli samideanon pro
dubo pri la signifo de lia insigno !
* *
Jen denove Bruselo.
Mi renkontas du norvegajn soldatojn, kiuj pasigas sian libertempon en Belgujo. Unu el ili parolas
iom la germanan kaj iom la anglan, -ĉion li lernis en Germanujo,
en kies okupado ili partoprenas.
Kiam li plendas : « Estas tre malfacile komprenigi sin », mi demandas ĉu li ne parolas Esperanton. Li
laŭte ekridas kaj znoke respondas:
Ne
Saman mokridon mi retrovis en
la redaktorejo de Le Phare ; nia
kolego Robert Larrninier solene
ekkriis : « Vere, nur stultuloj lernas Esperanton ! » Ridetis nia ĉarma kaj afabla kunfratino George
Magloire. Ridetis la aliaj redaktoroj. Sed ĉiuj ĉiam ridetas, i fidas
aŭ ridegas kiam parolas nia amiko Bob...
Soldatojn kaj jurnalistojn ni
-

...

-

-

Bij de sluiting van het Congres, waarover wij verleden maand gedetailleerd
rapporteerden, werd onderstaande resolutie, voorbereid door het UEA-Comité en aan de Algemene Vergadering, die
ze goedkeurde, door Dr. Lapenna uit
Zagreb voorgesteld :
Het 33-ste Universeel Esperanto-Congres, te MalrnS van 31/7 tot 7/8, met
1.800 deelnemers uit 33 landen,
,

constateert:
1. dat de vooruitgang van de materiele
krachten, van de wetenschap en van de
technische middelen — rechtstreeks of
onrechtstreeks -- de onderhorigen van
de diverse naties in contact brengt en
dat. derhalve, de behoefte aan ene
neutrale, gemakkelijke internationale
taal, bruikbaar op alle gebieden van
het moderne internationale leven, steeds
meer wordt aangevoeld
2. dat ten spijte ven de verscheidene
hinderpalen tot internationale betrekkingen en, inzonderheid, de twee grote
oorlogen, die de grondslagen van internationale solidariteit hebben vernietigd,
de Internationale Taal Esperanto aanhoudend vorderingen heeft gemaakt en
zich verspreid heeft. zodat zij thans besckikt over een rijke wetenschapelijke
en bellettristische literatuur, talrijke bladen en practisch wordt toegepast in verscheidene takken van het dagelijkse leven, en, daarom ook, voor honderdduizenden in alle werelddelen, niet alleen
een - g,),
doch tevens een vlot
gesproken, levende taal is geworden ;
3. dat al deze aanmerkelijke uitslagen totnogtoe bijna uitsluitend werden
bereikt door de noeste arbeid van enkelingen, zonder de minste officiele steun
van de regeringen en, bizonder, van de
internationale instellingen,

dientegevolge beslist het Congres
1. aan alle personen. die de internationale taal spreken en alle organisaties
tot verspreiding van een internationale
taal, de versterking van hun actie,
hoofdzakelijk bij de jeugd en de onderwijzers, aan te bevelen ;
2. zijn dank te zeggen aan alle radiostations, die de internationale taal in hun
uitzendingen gebruiken, tevens aan de
wereldpers, die de taal begunstigt ;
3, do regeringen van de diverse landen te verzoeken ernstig de mogelijkheden te overwegen de nationale taal, in
seminaries en scholen. als gewoon of
vrij vak, in te voeren, om zo do opvoeding van nieuwe geslachten, in oen
geest van verdraagzaamheid en eerbied voor de andere naties, te bevorderen ;
4. de aandacht van de internationale
instellingen en, inzonderheid, van de
Verenigde Naties te vestigen op de internationale taal, niet enkel als een noodzakelijk en uit ieder gezichtspunt volmaakt technisch middel tot gedachtenwisseling (radio, bijeenkomsten. conferenties.
congressen, films wetenschap, kunst enz.),
maar tevens als een sterk middel tot
toenadering van de volken en, derhalve,
tevens tot bevordering van een rechtvaardige, duurzame vrede.

Wij stellen er, met grote voldoening
prijs op de bezadigheid en de werkelijkheidszin van cie motivering en het beschikkend gedeelte te onderstreven :
vaststelling van drie onloocchenbare
feiten in de constataties en, in de beslissingen, wijze en practische richtlijnen — waaraan wij toevoegen dat, vooraleer de invoering van E. in de scholen door te drijven, wij volstrekt vooraf
een voldoende opleiding der onderwijzers
hoeven in de hand te werken !
De Redactie

malfacile konvinkas, ĉar ili vivas
« boheme » kaj ilia agado konsistas nur el duon rimedoj kaj im
provizitaj solvoj. Sed kun la realeco kompromiso estas tiel malebla
kiel kun la diablo ! •Cu jam oni fine rimarkos tion ? Tiam la venko, por ni, estos proksima.
F.P.
-

LIDGELDEN
Leden : 75 fr.
z Steunleden : min. 150 fr.
Inwonende leden : 25 fr.
( 5 met bondsorgaan)
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België : 60 fr.
Nederland : 4 fl.
Ceteraj landoj : 75 bfr.
Proefn. : 5 fr. (1 r.k.)
ABONNEMENTEN:

WAT ZEGGEN ZIJ OVER
ESPERANTO ?

La Estrarkunsido 5.9.1948 (Gent)
Anstataŭante nian kutiman rubr•ikon,
ni raportas pri nia estrarkunsido, kiun
gvidis Dro T. Van Gindertaelen, Ia liga
Prezidanto. Deestis krom li : Dro Couwenberg, Drs. Roose Cortvriendt (vicprer.), Maertens Gr. (gen. sekr.) R.
Iserentant (prot. sekr.) kaj Ges-anoj
Terryn, Debrouwere kaj Volders (membroj); senkulpigis sin: L.P.M. De Mayer,
F-ino De Cock S-ano De Keijzer, S-ano
Dhaenens.
La genta sekcio sendis delegitinon,
S-inon Van de Velde-Lycke, kiu komunikis kongresajn novajojn kaj notis diversajn sugestojn.
Post mallonga enkonduko de la Prezidanto, oni tuj pritraktis gravan punkton de la tagordó, neme la êefdelegitecon UEA en nia lando ; tiu problemo
espereble estos baldaŭ kontentige solvita.
La sekretario anoncis ke finfine, post
multaj klopodoj de kelkaj liganoj, Fl.
L.E. akiris la subskribon de Vlaamse
Toeristenbond por la UNO-petskribo ;
la prezidanto kaj sekretario de VTJJ
do deklaris, nome de pli ol 34.000 membroj, necesa la enkondukon de E. kiel
internacia lingvo en la lernejojn kaj
ĉien, kie homoj de malsamaj lingvoregionoj interrilatas.
Poste ni aŭskultis raporton pri la
praktika rezulto de la kunfandigo FL.
L.E. — F.U.K.E : 22 novaj membroj
kaj tri Amikoj. Ni baldaŭ, por 1949, ree
propagandos kaj tiam certe aligos multaj aliaj F UKE-avoj inter kiuj la iamaj
vigla Prezidanto kaj aliaj estraranoj
La Estraro ekzamenis la kontentigan
financan situacion: Malavaraj donacoj
de kelkaj Ges-anoj kovris la ne-a.ntaŭviditajn elspezojn por Koresponda Kurso, por kies starigo estis komisiitaj Vicprez. Cortvriendt kaj Viroj P. H. Mooij
(Ukkel) kaj Sutterman (Brussel). La
varbado de Amikoj ankaŭ estis organizita por 1949.
Estonte, Vicprez. Dro Couwenberg kaj
Drs Roose prizorgos Ia geinstruistan fa-

Engels : Internationale Taal ?

Soms spreekt men over universalisering van het Engels en, feitelijk, van
het standpunt uit der mensen van voor
500 jaar, construeerden zij een betere
taal dan de Engelsen ! Misschien dachten deze dat een « samengebrachte »
taal beter was dan een geconstrueerde,
maar makkelijk merkt men dat dit
slechts een bedrog is, daar na 10 jaar
studie der taal op school men nog
naar het woordenboek grijpt om de
schrijfwijze van een woord na te gaan,
Hedendaags zijn klachten over elementaire en hogere scholen, colleges en
Hogescholen, algemeen. De leerlingen
kunnen cie engelse taal lezen noch schrijven of leren zoals zij het wensen ; oorzaak daarvan is de moeilijkheid zich te
herinneren al wat vereist wordt om in
staat te zijn het Engels goed te spreken.
Het Engels lijkt mij een soort vaartuig waar allerlei machines uit alle
hoeken van de wereld verzameld zijn.
Geen enkele is dezelfde en kan opnieuw
samengesteld of samengevoegd worden
daar zij zo verscheiden zijn. Denkt men
dat het Engels verdiensten heeft om
de universele taal te worden, dan is dit
volgens mij een belediging voor het
menselijke verstand, want het engels
kan, buiten tal van andere gebreken,
zelfs niet eens phonetisch geschreven
worden. Uit « A Message to the Linguists Congress with new alphabet arrangement b Felice Rovai, phonetint te

Oakland (California).

W. DREES
de nieuwe Premier in Nederland
De nieuwe nederlandse premier is
sinds jaren lid van de nederlandse esperantistenvereniging « Fidu la Estonton » (F.L.E,) Toen deze vereniging in
1946 te Alkmaar congresseerde, nam hij
het erevoorzitterschap van dit 27-e F.L.
E.-congres op zich. Over Esperanto
schreef hij het volgende :.« Esperanto als
leervak op de scholen ? Deze gedachte
is niet nieuw. Zij is echter dringender
geworden dan ze ooit was. Zelfs tussen
de leiders der wereld is de taal in het
persoonlijk contact nog vaak een belemmering. Ons gaat het echter niet alleen
om begrip tussen de leiders, maar om
begrip tussen de volkeren en om de mogelijkheid van een intens internationaal
verkeer. Er is dan ook alle grond om de
actie met frisch, nieuw elan te voeren!

kon, pri kiu ni jam ofte parolis en niaj
«Babiladoj ».
Konforine al art. 15 de la Statuto, penerala kunveno okazos fine de Ia jaro,
nome la 14.KL48 en Brussel. Dar Ia
punktoj de la tagordo estos nepre gravaj, ni jam nun petas ke la geliganoj
plej multope ĉeestu. Certe logos aparte
la libro- ekspozicio F.E.I.
Gr. Maertens

Hoekje van den Penningmeester
ALLO — ALLO ! Hier Flandra
Esperantisto 1949 !
Thans wordt, na een goed verlof,
de werf actie weer ingezet !
Noteer dat wie onmiddellijk een
lidmaatschapskaart V.E.B. 1949
vraagt . het blad kosteloos ontvangt
vanaf de maand October! Stort het
bedrag
75 fr. of minstens 150 fr.
— op Postcheckrekening 232150,
V.E.B. Brussel.
Verzuim niet steunleden te werven : zij steunen aanzienlijk onze
bedrijvigheid en bieden ruime mogelijkheden voor onze propaganda !
Hieronder reeds een eerste lijstje steunleden., die niet in gebreke
wensten te blijven hun plicht tijdig
te vervullen. Wie volgt het goede
voorbeeld -- nu ?
Unua Listo
Membroj-Subtenantoj 1949
—

Sro E. Cortvriendt, Brussel
Sro Debrouwere G., Kortrijk
F-ino De Cock P., Aalst
Sro De Keijzer A., Brussel
S-ino Roosen C., Aalst
Sro Van Gindertaelen T., Mechelen,

150
525
150
150
250

fr.
fr:
fr.
fr.
fr.

150 fr.

OBSERVOJ

34-a UNIVE DE UEA ONGRESO

INTERVJUO.
Leginte en la nacia
gazetaro la sensacian
novajon ke, en iu
flandra marborda urbeto la sekretario de
la « Ligo de 1' Veraj
Patriotoj » jus farigis
delegito de U.E.A.,
mi telefone vokis mian selcretariinon kaj
ekveturis por intervjui tiun dttoblan eminentulon.
Kun frunto duonkovrita per hirta har
tufo, la « vera patrioto — U.E.A. delegi
to » eĉ ne lasis al ni la okazon nin prezenti. En tre « persona » Esperanto, kaj
helpata en tio de aferemna edzino, li tuj
komencis klarigi al ni pri sia eksterordinara laboro, kaj disvolvi siajn mirigajn
jn
planojn : Mi korespondi kun la tuta
mondo, sinjoro. Jen Ietero el Japanujo.
Jen letero el Aŭstralio. Jen ilustrita poŝtkarte el Madrid°. Mi labori de la mateno gis la vespero nur por Esperanto, sinjoro. Mi skribi al ĉiuj granduloj. Jen
kopio de letero al Roosevelt, jen alia
al Churchill, al Spaak, al Maurice Chevalier, al U.N.O. Mi havi tre belan rezultaton, sinjoro. Mi esti tre, tre kontenta...
Dume li nervoze serĉas sur la skribotablo, palpas en tirkestoj, malfermas
paperŝrankojn kaj fosas en ilia neirnageble riĉa enhavo. Kalejdoskope tr•apasis miujn manojn plej sensaciaj dokumentoj. Apenaŭ mi tenis unit folion, jam
alia estis trudata : Jen, sinjoro, kopio
de petskribo al nia urbestraro pri la
atariyo de Zamenhof-monumento.
Mi riskis la demandon : Cu via urbestraro simpatias nian movadon ?
— Ne, sinjoro... Laŭ miaj precizaj
kalkuloj la piedestalo kosti 15.000 fr.
Nun mi kalkuli lu kostojn de bronza bus
to de nia Majstro...
La delegitedzino regalis per varma,
sukerita vino. La entuziasrno ekkaptis
ankaŭ nin. Ni trinkis je la sano de la
sinjoro delegito, je liaj sukcesoj kaj belaj rezultatoj. .Subite li kuris al fonografo, funkciiyis la krankon kaj saltetigis nadlon sur fleksebla disko. Li ekstaris rigide kaj voĉe akompanis la melodion per proksimuma Espero. Li elpoŝigis kreton kaj klarigis ke per ĝi li skribas la vorton Esperanto sur ĉi.0 fosto,
muro kaj palisado, kaj en ĉiu intima
loket°. Li plendis ĉar la gazetistoj plenigas la ĵurnalojn per bildoj de duonnudaj -.beh kreoj, rifusante dume liajn
boneyajn propayundajn artikolojn.
— Sed mi ĉiam skribi, sinjoro, ĉiam,
eiam.
Li prezentis novan faskon da papera
joj... Rapide mi jetis rigardon sur mian
brakhorlogon kaj saltlevigis kriante :
Nia vagonaro !
▪
La delegitedzino ŝtopis en la manojn
de mia dankvortojn balbutanta akornpunantino saketon da prunoj. Post mia
dorso mi aŭdis la voĉon de la sinjoro
delegito : Vivu Esperanto ! Cis revido,
karaj gesami.deanoj !
Ni staris ekstere en la freŝeta vespero. Mi spiris profunde kaj ŝtelrigardis al
la ŝajnserioza vizageto apud mi.
— Cu vi scias, fraŭlino, kion ni, esperantistoj, urje bezonas ?
— Ne, sinjoro Pik.
— Koncentrejojn, fraŭlino, koncentrejojn ni bezonas. La koncentrejanojn ni
jam disponas. PIK.
-

-

-

-

HET NEDERLANDS OP EEN LIJN
MET HET ENGELS EN FRANS ?
Ingevolge de betrekkingen tussen de
landen die het Pact der Vijf Mogendheden ondertekenden, werd door Nederland, in verstandhouding met de Belgische regering. een officieel document in
de nederlandse taal gesteld. Meteen was
het principe vooropgesteld van het officieel gebruik van het Nederlands, naast
het Engels en Frans.
De Nederlandse Minister van Bultenlandse Zaken, baron van Boetzelaer, is
echter de mening tóegedaan dat we geen
prestige maar louter praktische verwezenlijkingen op het oog moeten hebben.
Ook acht hij de moeilijkheden, het tijdengeldverlies ingevolge de officiële
veeltaligheid van de Unie reeds voldoende zwaar. Jammer genoeg vindt de
grootmoedigheid van dhr van Boetzelaer hij de overige partners geen navolging. Want dit zou ons naar de enig
logische oplossing voeren : een internationale hulptaal, neutraal voor ieder
partij.
HOE ZIE IK MIJN LAND,
mijn volk, zijn zeden en gewoonten ?
Dit was het onderwerp dat in beeld door
duizenden kinderen van diverse nationaliteiten behandeld werd ingevolge het
initiatief van de Esperantistenvereniging
van Lyon. Dank zij de medewerking van
de plaatselijke vertegenwoordigers van
de Wereldbond van Esperantisten namen kinderen uit 26 landen met over de
drieduizend tekeningen deel aan de wedstrijd. Deze merkwaardige verzameling
werd te Lyon tentoongesteld en genoot
een zodanige belangstelling dat andere
steden om de verzameling verzochten en
zelfs uit het buitenland dienaangaande
voorstellen werden gedaan.
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Bournemouth 4-13.8.49

LA STUDANTO
DE ONTLEDING VAN DE ZIN. (Vervolg)

Jen unuaj informoj pri la venonta
Kongreso !
LKK: J. W. Chambers (Prez) ; R. Porter (Vic-prei.) ; C. C. Goldsmith (gen.
sekr.) ; O. T. Nicolaisen (Konstanta
Sekr.) ; W. Birtwistle, F-ino G. E. Cock,
A. Fisher, F-ino M. Gray, S-ino W. Laurie, S-ino F. W. White (Komitatanoj).
ADRESO POR LETEROJ : 34 U.K. de
Esperanto, Heronsgate, Rickmansworth,
Herts., Anglujo.
KONGRESEJO : La Urbodomo de
Bournemouth, kie okazos la Malferma
Kunsido kaj la Balo (Paviliono).
KONGRESKOTIZOJ : ĝis 31.12.48
ŝil.
30
Kongresano :
ŝil.
15
Edzo aŭ edzino
Junul (in)o ne
pli ol 20 -jara 12,50 ŝi1.
PAGOJ : ĉiuj pagiloj ŝanĝeblaj en
bankoj (ne monbiletoj en letero !) ; internaciaj poŝtmandatoj, ĉekoj ktp. pageblaj al UEA ; per banko, eetante ke
la sumo estu sendata al Barclays Bank
Ltd. Rickmansworth, konto UEA. Oni
ankaŭ akceptas resp. kup. (4 resp. kup.

I

ALICILOJ : haveblaj ĉe FI.L.E. Pro
vizora Kongreskarto estos tuj sendita.
Por informpetoj ĉe UEA, aldonu resp.
kup. Gluniarkoj estas jam haveblaj : 20
kostas 6 p. aŭ 2 resp. kup.
LOĜEJOJ : Provizore ni diru ke bonaj
loĝejoj estas haveblaj kun ĉiuj nmangoj
(sen trinkmono) por anglaj pundoj 5,
6, 7, 8 kaj pli ; krome oni aranĝos malmultekostajn loĝejojn kaj tendaron.
ALIĜOJ : gis 27.8.48, jam 135 !
-

Kaj jen jam informoj pri Antaŭ kongreso, kiu okazos en ...
LONDONO
De jam ne difinita dato gis la 5-a de
aŭgusto 1949. Oni formas komitaton kun
J. W. Leslie (50 Hillfield Park, Musweel
Hill London, N. 10) kiel Hon. Sekr. kaj
Sro G. W. Keiller, Londono, kiel kasisto. Oni faras vastajn planojn pri inda
akcepto de eksterlandanoj kaj angloj...
Detaloj sekvos !

Esperanto kaj Turismo
La Itala Esperanto - Federacio atingis
ĉe la Touring Club Italiano (Itala Turisma Klubo) ke ĉi tiu proponu ke Esperanto, kiel internacia lingvo de 1' tutmonda turistaro, estu pritraktata en la
tagordo de « Alliance Internationale de
Tourisme », okaze de la jarkunveno 1949.
Se Touring Club Italiano akceptis la
proponon, gi tamen kredas ke la iniciato
certe havos plej bonan sukceson, se aliaj
samcelaj Asocioj same apogos la pro ponon.
Bonvolaj kaj influaj Esperantistoj same agu ĉe la naciaj, similaj Organizajoj, por ke ankaŭ ili apogu la diritan
proponon.

Ŝaka korespondturniro

Partoprenantoj el 19 landoj
La E.-fako de ICCA (Internationale
Correspondance Chess Association = Internacia Korespondŝaka Asocio) organizas, jam de aŭgusto 1946, korespondturnirojn por E-ŝakistoj, en grupoj de 7
el 6-7 landoj. Jam ludas pli ol 100 ŝakistoj cl 19 landoj (inter kiuj 3 de la nia)
en 15 grupoj. Aliĝoj estas ade akceptataj.
La E.fako de ICCA nun preparas sian
Olimpiadon, turniron de landaj teamoj
-- po 6 ŝakistoj. Komencigo : 1.1.1949.
Interesatoj skribu tuj al la turnirgvidantc:.
La oficiala organo de ICCA, monata
« ICCA-Resume » enhavas regule E.-rubrikon kun artikoletoj kaj informoj pri
la E-ŝaka vivo kaj gi preparas oficialan
sukan terminaron en E.
Esperantistoj - ŝakistoj, kunlaboru
ne partoprenante la turnirojn, sendu
vian adreson por nura registro (jam el
31 landoj !).
Turnirgvidanto de la E-fako de ICCA:
Dro V. Faigl, 'Zlonice, Celtoslovakujo.

HET CONGRES DER
FEDERALISTEN.
De wereldfederalisten congresseerden
deze zomer te Helst-aan-Zee teneinde
ci ?, resoluties voor te bereiden die aan
het congres te Luxemburg zullen warden voorgelegd. Wij stellen met genoegen vast dat het probleem van een tweede taal (dezelfde voof• ieder) niet alleen
besproken maar de wenselijkheid ervan
in de congresresolutie opgenomen werd.
« Parlement », het veeltalig blad der
wereldfederalisten, publiceert niet alleen
artikels in Esperanto, maar kondigde
ook een Esperanto-cursus aan die regelmatig in haar kolommen zal verschijnen.

B. Bepalingen.
1. Bepalingen met een voorzetsel.
1) De hond zit op de stoel.
2) De oude vrouw wandelt met haar
hondje in het park.
3) Ik stond met grootva vóór de hoge
poort van het slot.
Uit de laatste les weten we dadelijk,
dat de bovenstaande zinnen, behalve de
kern nog één of meer bepalingen bevatten. We bemerken ook, dat al die bepalingen beginnen met een voorzetsel
(de woordjes in cursief gedrukt ; zie
Aug.-Sept. nr ).
Om deze zinnen te ontleden, zoeken
we eerst de kern op (zie Juni-nr.) ; al
het overige is bepaling.
Vb. -Zin 1).: « De hond zit 5> : kern ;
« op de stoel » : bepaling-met voorzetsel.
Zin 3) : « I k stond » : kern ; « met
grootva », « vódr de hoge poort », « van
het . slot » : drie bepalingen-met voorzetsel.
'

-

-

In Esperanto luiden de vorige zinnen :
1) La hundo sidas sur la seĝo.
2) La maljunulino promenas kun. sla
hundeto en la parko.
3) Mi staris kun la avo antaŭ la alta
pordego de la kastelo.
Door ontleding _vallen ze uiteen in :
Zin 1) : « La hundo sidas » : kern° ;
« sur la selgo » : komplemento kun prepozicio.
Zin 2) : «La maljunulino promenas »:
kerno ; « kun sia hundeto », « en la park r » : du kornplernentoj kun prepozicio.
Ook zinnen met een naamwoordelijk
gezegde (zie Juli-nr.) kunnen bepalingen
niet een voorzetsel bevatten. Vb. :
4) La haringo estas fiŝo kun multaj
fiŝostoj.
« La haringo estas fiŝo »: kerno; « kun
multaj fiŝostoj» komplemento kun prepozicio.
Hier werd het werkwoord « esti » als
koppelwerkwoord gebruikt. Eveneens in
het Juli-nr. werd aangetoond, dat de
toen behandelde werkwoorden niet altijd
de rol van koppelwerkwoord vervullen,
doch ook een zelfstandige betekenis
kunnen aannemen. Voor de zinnen :
«Mia frateto estas en la lernejo », en
« Niaj infanoj restos ĉe siaj geavoj »
werd verklaard, dat « en la lernejo »
en « ĉe siaj geavoj r geen naamwoordelijke gezegden zijn, omdat de werkwoorden « esti » en « resti » hier een zelfstandige betekenis hebben, en bijgevolg als
werkwoordelijke gezegden worden beschouwd. Nu kunnen wij de uitdrukkingen : « en la lernejo » en « ĉe siaj geavoj » bij name noemen : het zijn bepalingen-met-voorzetsel.
De vorige ontledingen mogen ons niet
doen besluiten, dat de kern altijd vooraan in de zin staat, en dat het onderwerp
steeds het eerste woord of de eerste uitdrukking is. Zeker niet
De kern kan ook wel eens in 't midden
of aan 't einde van de zin staan ; het
onderwerp en het gezegde kunnen ook
onderling van plaats verwisselen, of
van elkaar gescheiden zijn.
Vb. : 5) Dum tuta horo mi staris antaŭ la alta pordego.
Wat is de kern ? Om elle te vinden,
zoeken we eerst het gezegde op : « staris ». Nu vragen we : Kiu staris ? «Mi»:
onderwerp. Dus is de kern : « Mi staris ». — « Dam tuta horo », en « antaŭ
la alta pordego » zijn bepalingen-metvoorzetsel.
6) Laŭ la opinio de Ia instruisto, Karl° estas inteligenta knabo. Predikato :
«. estas inteligenta knabo ». Kiu estas
inteligenta knabo ? « Kano » : sub jekto.
Do la kerno estas : « Karlo estas inteligenta knabo ». « Laŭ la opinio » kaj « de
la instruisto » estas komplementoj kun
prepozicio.
7) Sur tiu insulo logas negroj.
We ontleden als hierboven en vinden :
kerno : « neyroj logas » ( let op de plaatsverwisseling van onderwerp en gezegde in de zin) ; « sur tilt insulo » : komplemento kun prepozicio.
Welke zinsconstructie is nu te verkiezen in Esperanto : met de kern of niet
een bepaling vooraan ?
Als we de zinsconstructie in slechts
onze beide nationale talen vergelijken,
dan bemerken we reeds een grote verscheidenheid. Het is dan ook niet te verwonderen dat aan Esperanto, de hulptaal
voor alle volkeren, de grootste vrijheid
op dit gebied werd toegestaan.
Zo is zin 1) : La hundo sidas sur la
seĝo » ook volkomen juist, als we schrijven : a) La hundo sur la seĝo sidas (onderwerp en gezegde zijn gescheiden)
b) Sur la seĝo sidas la hundo.
c) Sur la seĝo la hundo sidas.
d) Sidas la hundo sur la segu.
e) Sidas sur la seĝo la hundo.
Laat ons nooit die vrijheid in woordorde misbruiken, en trachten we naar
een eenvoudige, klare zinsconstructie.
Het willekeurig verplaatsen o.a. van
voorzetsels, lidwoorden, zelfs om in verzen het rhythme trouw te zijn, verdient
niets dan afkeuring. Vb. : Griza la kato
sur planko la ludas.
!

Ter herinnering : De woorden die het
onderwerp, het naamwoordelijk gezegde,
de bepaling-met voorzetsel samenstellen
hebben nooit de uitgang N.
-

Bron : Tra la Labirinto de la Gramatiko (Faulhaber) .

OEFENING 39 (10 punten)
1. Schrijf 5 zinnen, in Esperanto, . elk
met minstens twee bepalingen-met-voorzetsel ; gebruik geen tweemaal hetzelfde
voorzetsel. (5p.)
2. Vertaal in het Nederlands (5p.)
Ce ekzameno pri juro.
Profesoro : « Al kiu speco de impostoj
apartenas la depago pri la hundoj ? du
al la rektaj aŭ al la nerektaj ? »
Kandidato, post longa pripensado :
« Al la nerektaj ».
Profesoro : « Ha ! kaj kiel vi povas
pravigi ĉi tiun vian aserton ? »
Kandidato « Tial, ĉar tiu imposto ne
estas pagata rekte de la hundoj ».
(El « Mozaiko »)
In te zenden vóór 20-10-'48 aan het
adres : V.E.B., Postbus 342, Brussel.
Wie de verbeterde taak terugwenst,
weze zo vriendelijk een postzegel in te
sluiten.

Verbetering van oefening 38.
1) Cu vi venos morgaŭ, je la tria ?
2) La fringo de nia najbaro kantas
de la mateno ĝis la vespero.
3) Koran dankon pro via lasta letero.
4) Lia patro laboras en kontoro, sed
je Kristnasko, 11 havas tritagan libertempon.
5) La patrino sidas sur seĝo antaŭ la
domo, kaj kudras por sia nepino.
- 6) Ni manĝas per la buŝo, skribas per
la mano, amas per la koro, pensas
per la intelekto.
7) Ili disputis pro bagatelo.
8) La bovinoj paŝtigas sur la paŝtejo.
9) La libro apartenas al mia frato, kaj
la fontoplumo al mia fratino.
10) Mi promenas ĉirkaŭ la ĝardeno kun
la onklino kaj la kuzinetoj.
11) En ĉi tiu rubriko ne temas pri literaturo, sed pri gramatiko.
12) Pro la abunda pluvo estigis multaj
inundoj.
T.
`

.

De Redactie antwoordt.
Over Oefening 37 (Juli-nr.) .
1) « postmorgaŭ mi kondukos (toek.
tijd !) sin al la kamparo (nooit n na het
voorzetsel « al »)
2) « La blua kaj la blanka roboj » :
het lidvoord « la » moet herhaald, anders wordt er slechts één kleed bedoeld
(wit met blauw, 'of omgekeerd), wat
fout is (zie Nederl. tekst). Vanzelfsprekend krijgen « roboj » en « longaj » de
meervouds- j.
3) Sommige « studantoj » hebben stellig meer dan drie hersenvliezen, want
na zó vaak aankloppen, wil het er maar
niet in, dat « voor kleine zus », « por Za
fratineto » worden moet.
4) « nubokovrita of malserena éielo ;
« aero » is hier fout en « nebula » niet
goed gekozen, want een niet te dichte
mist laat toch een schijn door. Het
maanlicht schittert evenwel niet als het
zonlicht, daarom past «a 1a luno ne povas brili » minder dan « lam.! ».
5) « lia frato (ŝajnas) hungaro » :
lia », omdat dit woordje deel uitmaakt
van het onderwerp, dat geen « sia »
duldt ; « hungaro » zonder n als naamwoordelijk gezegde, gevormd met het
verzwegen koppelwerkwoord « ŝajni ».
6) De eenvoudgiste vertaling voor
a twee emmers vol water » is : « du siteloj plenaj je akvo », hoewel andere vormen ook mogelijk zijn. Doch : « plene je
akvo » en « plena de akvon » zijn zwaar
foutief.
Aan V.E.B., Gent 1) In zinnen 3 en
10 moet «ŝajni-» door « montriĝi » (in
werkelijkheid zijn) vervangen ; 2) let op
de plaats van « ne » in zin 5 ; 3) « mal pezaj » ( ? ). — Toegekende punten :
8,5.
:

Aan S.P., Blankenberge : 1) « Post
morgaŭ » is een onbepaald tijdstip na
de dag van morgen ; overmorgen : postmorgaŭ (in één woord) 2) Kiel (niet
« kia ») nomiĝas ; zie ook de algemene
opmerkingen. — toegekende punten :
8.
•

'

De andere « studantoj » kregen
taak met persoonlijke nota's terug.

hun

Alia fidela ensendanto ricevis la monatan premio-kuponon : Sac. V.d.P., Gent.
LI estas speciale gratulinda pro sia
obstina per sistemo, eĉ kiam la ensendita tasko foje estis malpli bona.
Do, retirigemaj studantoj. plenkurage
antaŭen !
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LA EVANGELIO LAŬ SPIRITISMO
de Allan Kardec, el la. franca de Ismael
Gomes Braya (korektis A. Gaetano Coutinho kaj Porta Carreiro Neto), eld.
Brazila Spiritisma Federacio (Rio de
Janeiro), 1947, 432 p. Havebla ĉe F.E.T. :
b. fr. 100 bind. (L.R.I.).
Post la eldono en 1946 de la « Libro
de la Spiritoj », kiun tradukis Porto
Carreiro Neto (L.K.), jen aperas, kun
bildo de la aŭtoro, la supra ampleksa
libro. Kiel la antaŭa traduko, la aktuala plaĉas kaj laŭdindas pro siaj korektaj, klaraj, eé iam frape belsonaj frazoj.
Iom rnirigas nin la neuzo de la artikolo
(spiritismo, unuj aliajn ; sed : la Kristo)
kaj la foresto en certaj frazoj de la akuzativo de movo ; ankaŭ pri kelkaj participoj oni povus diskuti (52, 129, 138,
150). Kelkroke oni tro sentas ke la originalo estas franca (p. 21, 222, 307, 375,
3"í 8 ). Preseraroj maloftas (p. 348, 349).
La papero estas bonega, la koverto
inda kaj ia preso plaĉa kaj klara.
La enhavo : ni notu ke, en la Evangelio, la verkisto interesiĝas nur pri la
moralo, ne pri dogrnoj. Post kelkaj historiaj klarigoj kaj resumo de la doktrino
de Sokrato kaj Platono (...se S. kaj P.
antaŭsentis la kristanan ideon, oni trovas en ilia doktrino ankaŭ la fundamentajn principojn de la Spiritismo), li
atentigas pri la sarneco en la instruo de
Moseo, Jezuo kaj ...la Spiritoj. Post klarigo pri diversaj statoj de ia Spiritoj
sekvas 23 ĉapitroj da Evangeliaj citaĵoj laŭ la traduko de Zamenhof : la ok
« feliĉegoj » kaj aliaj paroloj de Kristo,
kun komentario kaj koncernaj diraĵoj de
« Spiritoj », inter kiuj Sanktuloj kiaj
Paŭlo, Aŭgusteno, Ludoviko, Vincento ;
verkistoj kiaj Fénelon, Pascal, Lacordaire, Lamenais, Heine ; Gardanĝeloj
kaj protektantaj Spiritoj ; mediumoj ne
estas nomataj.
Lasta ĉapitro donas kolekton da spiritistaj preĝoj (kun antaŭparoloj) por
kunvenoj kaj diversaj bezonoj.
Kompreneble tia piano provokas multajn ripetojn.
La originaleco kaj intereso de la Spiritismo ne kuŝas en ĝia morala doktrino, sed en ĝia pretendo prezenti al ĉiu
eksperimentan konon, rektan, , ohjektivan pruvon pri la Spirita mondo, kiam
generale modernaj sektanoj sin pravigas
per interna emocio aŭ religia sperto, kaj
la Katólikoj sin apogas sur la aŭtoritato de la Eklezio, kiun ili agnoskas kiel
aŭtentikan reprezentanton de Dio.
Libro kia « La Evangelio laŭ Spiritismo » eble havis valoron antaŭ cent
jaroj, kiam la Spiritismj prezentis sin
kiel helpantoj de la Kristanoj, por kontraŭstari la Materialistojn. Cu en Brrazilo ili ankoraŭ havas nun la iluzion gajni

Katolikojn per tia literaturo ? For konvinki aŭ interesi internacian legantaron,
ili prefere traduku verkojn pri siaj eksperimentoj, teknikoj, famaj atestantoj,
ankaŭ inter antaŭaj skeptíkuloj kaj materialistoj.
La sinteno de la Katolika doktrino pri
lá Spiritismo estas konata ; ĝi ne konas
« perispiriton » nek « vagantecon » (la
intertempon inter du enkorpaj ekzistadoj), sed gi instruas ke, je la fino de
la Mondo, la korpo revivigos, kiam la
stato de l'animo estas fiksita jam tuj
post la morto. En la « Komuno de la
Sanktuloj »; la elektitoj de Dio interrilatas per preĝo, oferado, pentofaro, sed
no per korpa aŭ psika kontaktoj. Nek
anĝeloj, nek sanktuloj, nek animoj en la
Purgatorio povas esti vokataj laŭ bonvolo de mediumo aŭ alia terano ; se
vere okazas manifestigo el Spirita mondo (kion ni opinias ebla, sed maloftega),
la Eklezio instruas ke ĝi estas faro de
demonoj, kaj tial malpermesas al siaj
kredantoj partopreni en tiuj eksperimentoj, kies danĝerojn fizikajn kaj moralajn eĉ la spiritistoj rekonas (p. 24,
307, 3S2, 420).
J. De Mayer
LA RE_4LA VIVO DE NIA SINJORO KAJ SAVINTO JESUO KRISTO de
Marika Dragona. Eldonis : Eldona Konrisiono de Tesalonika Esperanto-Ligo
(sen plua adresindiko). 123 p. : prezo 7
angi. , il. (LRI).
La . aŭtorino . opinias ke la komunistoj grave eraras kiam ili « lasas
la fortegan pafilegon kiu estas la Religio en la manoj de la malamiko ». ŝi
pretendas ke religio kaj komunismo estas fratoj, kun nur unu komuna malamiko : la kapitalismo. Sed la temo evidente superis la kapablojn de la aŭtorino kiu, niaopinie, tute fiaskis. En sia
verko ŝi mem afektas profundan religiemon, sed sur pago 115 deklaras ke
« religio estas simpla surkonstruo de
soci-ekonomiaj rilatoj » ! Laŭ ŝi, kamarado Stalin estas « la Vera Filo de Dio,
Ia Vivanta Dio de Progreso ». Li estas
« Granda » li estas « Sankta ». La komunismo estas « formo de la Sankta
Spirito » kaj ankaŭ Sovetio estas «Granda kaj Sanktan. Goebbels neniam estis
tiel teda en siaj trolaŭdoj...
En la kurioza verko svarmas konsideroj pri ĉiu° 1tajtio, kaj 1etiuktoj kiuj
estas jen trafaj, jen riskaj, jen torditaj,
jen neveraj. Marika Dragona asertas ke
Esperanto ne povas prosperi en burĝa
socio, ke necesas al ĝi la vera socialismo kiu ekzistas en Sovetio. Tamen ŝi
ne klarigas kial Esperanto nun devas
vivi katakombe en tiu lando de la vera
socialismo...

OCTOBER 1948

La aŭtorino, kiu estas la sekretariino
de Tesalonika Esperanto-Ligo, petas en
« Antaŭparolo » pri indulga recenzo : ŝi
ja verkis la libron en Atena malliberejo,
kaj ne eblis al ŝi poluri ĝin. Estas vera
ke ŝ i uzis tre kriplan Esperanton. Cetere,
apenaŭ estas trovebla unu paragrafo sen
almenaŭ unu preseraro. Papero kaj preso bona, prizorgita eksterajo.
Eco.
SKIZOJ PRI UEDERLANDO de K.
Capek, el la ĉehia de G.J. Degenkamp
(revizilta laŭ la originalo, de E. Faulhaber Ciŝkovska), eld. Libro-Servo F.
L.E., Amsterdam, 1948, 95 p. Havebla
ĉe F.E.I. : 29 b.fr. (L.R. IV-V).
La eldonisto estas gratulinda pro Ia
supra verko, kies originalo certe indis
la tradukon ; ankaŭ la tradukanto montris sin nepre kapabla, kvankam oni
ĝenerale ne konsilus la procedon de tradukado el alia lingvo ol la nacia.
La aŭtoro « skizas » sed trafe vortigas kaj mirinde pentras kaj sugestas
siajn impresojn, kiuj sendube ŝajnos
veraj al kiu jam vizitis kaj konas Nederlandon ; la aŭtoraj desegnaĵoj agrable ilustras la tekston.
La lingvo estas tre bona, malgraŭ ke
multaj neologismoj (iam diskuteblaj, iam
nernaihaveblaj) estas uzataj ( listo, p.
92-95). Cetere la stampo de la Literatura Komitato aperas sur la libreto kaj
tio ja garantias taŭgecon el lingva kaj
stila vidpunktoj.
Nia krajono haltis nur ĉe jenaj detaloj, unuflanke memorincíaj esprimoj
(mangrado da tero, postproksima generacio, vastevasta, terrato, monumenta pantalono ktp.), aliflanke kelkaj makuletoj, ekz. : ĝis kiam (gis : p. 14-37...),
demonstrativa (demonstracia, demonstra ?, p. 36), huma grundo (humo, . p.
50), vera Nederlando (la vera..., p. 53),
iri por melki (iri melki, p. 32 ktp), kaj
fine du-tri preseraretoj (sinfinan = senfinan p. 31 ; konvenciajoj
konvenciajoj, P. 83 ).
La papero, koverto kaj preso estas
ege bonaj.
Plene havinda verko '.
Hedero

==

VIVO DE PISSARO, de Ludovic-Rodo,
eld. Portugala Elci. Rondo, Porto, 1948,
28 p. Mendebla ĉe : G. Basteels, Montenegrostr. 190, Vorst-Brussel. Prezo, por
unu kajero : 7 Fr. ; por ses kajeroj
34 fr.
Jen originala verketo, kiu rakontas
la vivon de Camille Pissaro (1830-1903),
kiun la aŭtoro nomas veterano de la
impresionismo. Malgraŭ atakoj kaj mizero Pissaro restis fidela al sia tasko
kaj farigis unu el la grandaj figuroj de
la pentroarto ; li mortis en pli favoraj
cirkonstancoj kaj signalis la triumfon
de la impresionismo.
Lingvo klara (cetere kontrolita de
la Literatura Komitato) kaj bona, malgraŭ kelkaj makuletoj. Maloftaj preseraroj. T.V.G.
:

DE PERS OVER ESPERANTO
Hieronder beknopt wat wij in Augustus j.l. in de pers aantroffen aangaande
Esperanto :
A. Nederlandstalige Pers
Op 11.8 in De Rode Vaan « Het gebruik van E. door het Sokol-Congres
(Praag) » ; hetzelfde in De Nieuwe Gazet (13.8) en in De Gentenaar (17.8).
Tevens op 17.8 De Nieuwe Gids en Het
Nieuws van de Dag met een bericht
« Zamenhofstr. te Rotterdam ». Het bericht van cie uitgave van een E.brochuur
door de stad Kromeriz (Tsjeslowakije )
verscheen in De Standaard, Het Nieuws
v.d. Dag, De Gertenaar (24.8) en in De
Rode Vaan (27.8) en Vlaams Weekblad
(28.8).
Een uitgebreid verslag over het 33-ste
Internationaal E-Congres te Malmá :
De Standaard (30.8).
In het Aug-nr De Trekker : een artikel over het al dan niet wenselijke van
E.propaganda.
B. Franstalige Pers :
Op 1.8 wordt in La Femme Prévoyante een lans gebroken in een artikel voor
aanleren van talen, E. incluis. La Dépêche du Midi (5.8) : E.kroniek met
nieuws over Holland en Zweden. Le Travail (16.8), Cour•rier du Soir en Le Jour
(18.8) een artikel : L' Esperanto dans
le Monde » (Opsomming der congressen
dit jaar door de Esperantisten over gans
de wereld gehouden) ; dezelfde bladen
met een uitgebreid verslag over het Congres te Malmö (28 en 30.8), tevens opgenomen in La Meuse (30.8). Le Soir
kondigt een voordracht aan te Brussel
en er verschijnt een E.kroniek in La
Meuse (29.8).
Vendre (Aug.-nr.) : meldt de vorming
van een E. Handelskamer te Orléans.

ESPERANTO - TADEUTSCH
SCHENWtSRTERBUCH, 2 durchgesehene Auflage - de J. Kiihnel, Hamburg,
1948, 192 p.
Ci tiu eldono, la dua en 6 monatoj,
atestis la revigliĝon de la E-vivo en
Germanujo kaj la lahoremon de la tieaj
samideanoj.
Preso bona, papero ne tiel taŭga, sed
ja sufiĉa por provizora eldono.
Dirk.
NI (ne la fremdulaéoj ), eld. G. Marin
« La Bosketo » Witheway apud Stroud,
Glos. Anglolando. Broŝureto pri la evoluo de • la ni-sento : 7 desegnaĵoj kun
tekstetoj. Prezo : 2 resp. kup. aŭ I stelo
U.L. aŭ I glumarko de Kongreso antaŭ
1934 aŭ 3 de aliaj E.-kongresoj.
-

L.L. ZAMENHOF de Napsala Julie
Supichova, en la serio Kdo Je... (Kiu
estas...), eldonita de Vydava Orhis Praha 1947, 35 p. kun portreto de Zamenhof sur la koverto : plaĉa libreto,
kredeble en la ĉeha lingvo.
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A. LEERBOEKEN
1. Voor beginnelingen
A. J. Witteryck :
fr.
Het Esperanto in tien lessen, 80 bl.
C. J. Dirksen :
Methodisch leerboek, 26 lessen, 96 bl.
fr.
fr.
Vertaalde oefeningen v/h leerboek, 28 bl.
G. H. Benink :
Esperanto-leerboek, 61 lessen, 184 bl., gek art. fr .
Vertaalde oefeningen v/h leerboek, 82 bl. g ek. fr,
H. Bakker :
Esperanto in een doosje, 104 -I- 24 bl.
fr.
Met Sleutel en Kaartjessysteem.
A.P.P.K. :
Leergang in het Esperanto, 25 lessen, 200 bl.
fr.
Speciaal voor zelfonderricht.
H. Bakker :
fr,
Esperanto in twintig Iessen, 112 + 16 bl.
fr.
Sleutel v/h leerboek, 24 bl. •
-

2. Voor beginnelingen
Geheel in het Esperanto

E. Privat :
Kursa lernolibro, laŭ parola metodo, 78 bl. fr.
J. Baghy :
La verda Koro, • in romanvorm, geïll., 100 bl. fr.
T. Goldsmidt
Esperanto per instruaj bildoj, 104 bl., gekart, fr.
Dr. Benson :
Universala Esperanto- metodo, geïllustreerd,
met Woordenboek in 41 talen, 560 bl., geb.
fr.
3. Voor kinderen
A. Degen :
Esperanto-lernolibro por popollernejoj.
fr.
Met gekleurde platen, 68 bl., gekart.
G, Gladstone :
Esperanto por infanoj, 68 b1., geill.
fr.
P. Korte :
Sub la verda standardo, Esperanto- instruo
al infanoj laŭ la rekta metodo. Geïllustreerd.
fr.
a. Gvidilo (voor de leraar), 96 bl.
b. Laborilo I (voor de leerling) 40 bl.
fr.
c. Laborilo II (voor de leerling) 60 bi.
fr.
d. Memorigilo (voor de leerling) 48 bl.
fr.
•

.

4. Leerboeken in andere talen
T. Cart & M. Pagnier :
L'Espéranto en dix lesons, 76 p.
fr.
T. Cart :
Cours pratique d'Espdranto (Complet), 240 p. fr.
J. Robbie :
The Esperanto Home-Student, 64 p,
fr.
M. C. Butler :
Step by Step in Esperanto, 250 p., ingen.
fr.
fr.
geb.
F. Szilagyi :

5. Voor gevorderden

ElIernu, progresa kurso, 112 bl. geïll.

fr.

L. Kitzler :
Int. gramatiko de Esperanto, kompleta, 110 bl. fr . 26,00
P. Fruictier :
8,00
gram. & vortfarado, 200 bl.
fr. 40,00
VLAAMS ESPERANTO-INSTI- Konipleta
E. Privat :
21,00
TUUT V.z.W. PIETER VAN
Historio de la lingvo Esp., 74 -{- 198 bl., 2 dln fr. 68,00
9,50
C. LEESBOEKEN
HUMBEEKSTRAAT 3, BRUSSEL
E. Privat :
38,00
(P.R. 3268.51)
Karlo, facila legolibro, 48 bl.
fr.
7,50
27,00
Met het oog op de cursussen in de internationale taal
P. William :
die nu overal worden ingericht, publiceren we hier een Legolibro, internacia anekdotaro, 64 bi.
8,00
fr.
lijst van leerboeken, studieboeken, leesboeken en woorA. Schneider :
50,00 denboeken. Al bezitten we doorgaans van al de aangeBarbro kaj Eriko, letera romaneto, 40 bl., geïll. fr.
8,00
boden werken een vrij grote voorraad, toch is het geDagemhani :
raden tijdig te bestellen. Aan de cursusleiders zenden we Tejo kaj Cerik, rakontoj en simpla Esp., 48 bl. fr. 16,00
50.00 desgewenst specirnena ter inzage.
Diversaj aŭtoroj :
LEVERINGSVOORWAARDEN: Bestellingen bij voor- La nr.ultekolora libro, 128 bl.
fr. 20,00
42,00 keur bij middel onzer bestelkaarten. Betalingen uitsluiDr. Kabe :
8,00 tend bij middel onzer postrekening. Wij verzenden franUnua legolibro, gradigitaj legajoj, 160 bl.
fr. 21,00
co voor het binnenland.
W. Fricke :
Universala legolibro, tradukoj & originalojoj,
F. Faulhaber :
176 bl.
fr. 21.00
10,00 Tra la labirinto de la gramatiko, 332 bl.,geb.
P. Bennemann :
fr. 64,00 Tra 1a• mondo, int. legolibro, 96b1. geïll., gekart. fr . 21,00
Voor examencandidaten & cursusleiders
Centrale Prop. Commissie voor Esp.,Nymegen :
25,00
H. A. De Hoog :
Daŭriga Esperanto kurso, 20 lessen, 160 bl. fr. 65,00 Esperanta Krestomatio, 120 bl., gekart.
fr. 30,00
Grimm-Kabe :
47,00
B. STUDIEBOEKEN
Nefflulino kaj aliaj fabeloj, 94 bl., geïl., gekart. fr. 30,00
F. Faulhaber :
L. L. Zamenhof :
5,00
Hoe kan ik het zeggen in Esperanto, 28 bl. fr .
Fundamenta Krestomatio, 472 bl.
250,00
fr. 60,00
F. Faulhaber :
D. WOORDENBOEKEN
fr.
6,00
700 vragen over yr•ammatika, 16 bl.
H. Blok :
G. Degenkamp :
fr.
6,00 Esperanto-zakwoordenboekje, 42 bl.
Eigennamen in Esperanto, 40 bl.
fr.
3,00
G. Debrouwere :
F. Faulhaber :
17,00
6,00 Zakwoordenboek je Esp.-Ned. & Ned.-Esp., 80b1. fr.
Gebonden Stijl, over poëzie in Esperanto, 40 bl. fr.
5,00
C. L. De Veer :
F.L.E.:
19,00
fr. 6,00 Schidlof's Esp-zakwoordenboekje, 572 bl., gek. fr. 37,50
Vóór het examen A, 32 bl.
E. Grosjean-Maupin :
F.L.E. .
fr. 10,00 Plena Vortaro de Esperanto, 512 bl., geb.
Examen doen, A & 8, 96 bl.
fr. 117,00
L. Bastien :
J. Isbri cker :
42,50
fr. 21,00 Vocabulaire de poche, Franc.-Esp. & Esp. Franc.,
15,00 Esperanto-examenopgaven A cf B, 128 hl.
128 bd.
G. Degenkamp :
fr. 15,00
15,00
E. Grosjean-Maupin :
7,00 Leiddraad bij de studie der Esp.-literatuur,
fr. 10,00 Diet. complet, Esp.-Franc, 242 p., gekart.
48 bl.
fr. 45,00
E. Grosjean Maupin :
G. P. De Bruin :
De Esp-literatuur in vogel vlucht, 56 bi.
fr. 19,00 Dict. Complet, Frang.-Esp., 656 p., gekart. fr. 90,00
10,00
E. A. Millidge .
M. De Waard :
La Esperanta literaturo, 64 bl.
fr. 21,00 The Esp-Enylish Dictionary, 490 p., geb.
fr. 120,00
60,00
H. M. Scott :
G. Degenkamp :
Esperanto 60-jara, 60 bl., ingen.
fr. 22,00 Filatela terminaro, kvinlinyva, 48 p.
fr.
5,00
9,00
fr. 30,00
gekant.
J. Meeusen & G. Debo :
Documentar, vijftalig philatelisch woordenboek.
G. Degenkamp :
33,00 De voorzetsels in het Ned. en in Esp., 112 bl. fr. 26,00 302 bl., geïll., geb.
fr. 175,00
46,00
Dr. Briquet :
E. Privat :
Esprimo de sentoj en Esperanto. 62 bl.
fr. 15,00 Int. inedicina vortaro, 360 bl., geb.
fr. 88,00
K. Kalocsay :
Volledig uitgeput :
fr. 30,00
25,00 Lingvo-Stilo- Formo, 144 bl.
F. Szilagyi-Penterman : Nieuw Leerboek (Adamson)

Wintertijd - Studietijd !
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Plaatselijk Nieuws

1Viaj Esperanto -Enigmoj kun premioj

V.E.B. Afdeling Antwerpen : Na hervatting der vergaderingen, midden September jl., werd het programma voor October als volgt vastgesteld: 4.10: spreekbeurt S-ino Van Hoeren en varia jo; 11,
10. : spreekbeurt Mevr. Volders ; 18.10 :
zang geleid door dhr De Winter en
spreekbeurt van Mej. Apers ; 25.10 :
gramaticale avond en spreekbeurt van
dhr. De Winter. In samenwerking met
A.P.P.K. werd de stadscursus, die aanvangt in Oktober, aangekondigd door
100 grote affiches, die in de ganse stad
werden uitgeplakt.
V.E.B. Afdeling Brugge : Ondanks
verlof werd er tijdens de Zomer ijverig
doorgewerkt. Bizonderste gebeurtenissen : 1) een zeer interessante spreekbeurt over « Wereldvrede door Wereldregering » door Dhr. Willems, Nederlands afgevaardigde in België ; 2)
Voordracht door Mevrouw Roose-De
Kersgieter over « Het ontstaan van het
menselijk wezen »; 3) Spreekbeurt door
onze Voorzitter Drs. Roose over « Malm5 en deelname in het Universeel Kongres ». Als voorname gebeurtenis gold
tevens het huwelijk van onze ijverige
groepsleden, thans H. en Mevr. Maertens-Mallet. Onze Bondssekretaris en
zijn echtgenote werden buitengewoon
verrast door wat onze leden hadden verzorgd : groet met de afdelingsvlag bij
de Consecratie in de loop van de H.
Mis ; bij het einde der Kerkgezangen
weerklonken de jubelende tonen van
« La Espero » - werkelijk indrukwekkend ! Toen de jonggehuwden de Kerk
verlieten vormden onze groepsmeisjes
in groene uniformen de haag ; het tweejarig dochtertje van onze Voorzitter bood
bloemen aan, waarna de getrouwden gefeliciteerd werden namen Fl.L.E., F.E.I.
en de afdeling zelf. Uit dankbaarheid
werden alle leden uitgenodigd op een
gezellige feestavond bij de vrienden
Maertens-Mallet.
Thans echter zijn feesten en verlof
voorbij ; ijverig werd de propaganda ingezet van de wintercursus welke aanvangt begin Oktober.
V.E.B. Bosvoorde : Nia reprezentanto
en Bosvoorde, S-ano R. LOECKX, Konijnenperken, 107, fariĝis delegito por la
Internacia Geinstruista Asocio en nia
lando. Li samtempe, reprezentante Tutmonda(n ) Jurnalista(n) Asocio(n), eetas por gi kunlaboron.
Y.E.B. Afdeling Mechelen : Bij beáiissing van het College van Burgemeester
en Schepenen dd. 8-9 jl. werd zoals vo-

PREMION gajnis post n-roj 45-46:
F-ino St. Popelier, el Blankenberge.
SOLVOJ.
N-ro 47. HORIZONTALE. 1. eiast ;
2. lin ; ega ; bo. - 3. strang ;
kudr.
lan. - 4. av ; rust ; vund. - 5. risort ;
vest. - 6. alo ; vort. - 7 bala ; mastyin. - 8. eskort ; da. - 9. si ; punt ;
krom.
10. perd ; ili. - 11. vaks ;
12. kelt ; violon.
fromaĝ.
VERTIKALE. 1. el ; arabesk. - 2. li;
vila ; ve. 3. ans ; sole ; pas. - 4. tro;
aspekt. - - 5. terure ; kurs. --- 6. gast ;
mond.
7. kant ; vart ; ve. - 8. vost ;
pro. - 9. de ; vert ; ol. - 10. lustr ;
timo. - 11. bant ; idolan. -- 12. rond ;
enamiĝ.
N-ro 48. vekigi ; subaĉeti ; proksimume ; senprokraste ; ĝisfuncia ; malsanulejo ; hospitalo ; kapdoloro ; kandelingo ; fervojo ; pudrujo ; konkuranto ;
memstara ; minimumo ; bindejo ; dediĉi.
Por ke vi sen fin' pensadu pri mi
Dum nokta sonĝad', dum ĉiuj taghoroj,
Mi sendas kun am' bukedon al vi,
(11 estas buked' el simplaj kampfloroj.
(E1 « Flora Donaco », Verdkata
Testamento, de R. Schwartz, p. 48.)
-

-

-

-

-

7

8
9
10
11
gomo, plejofte manĝata nekuirita (R).
10. legomo ; prepozicio. - 11. dirente, ke iu afero estas tia, mi volas
diri, ke ĝi staras al mi en la gorĝo.

rig jaar de inrichting van een Esperanto-cursus in het kader van de stedelijke
avondcursussen toegelaten. Met deze
leergang die dit jaar zal geleid worden
door Mej. Van de Werf, regentes, Dodoenstr. 50 Mechelen, zal een begin worden gemaakt op Dinsdag, 19 October a.s.
Belangstellenden kunnen zich wenden

tot T-1ej. Van de Werf. Er dient aan toegevoegd dat niets werd gespaard om aan
de cursus de voldoende ruchtbaarheid
te geven, zowel door middel van de pers
als door strooibriefjes. Tijdens de vergaderingen wordt aan de verdere afwikkeling van het studieboek La Verda Koro, gewerkt.

-

-

-

-

-

-
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DEZ. KORESPONDI kun flandraj
gesamideanoj Kristoslav Ivanov Medev,
Str. C.Boris 143, Stara Zagora, Bulgarujo, pri ĉiuj temoj kaj interŝanĝi E-gazetojn kaj filatelaĵojn.

G. 1vIANSFELD, 67-jara inĝeniero
(E-isto de 1907) deziras interŝanĝi p.m.
kaj korespondi kun maljunulo, precipe
pri religiaj demandoj. Adreso : Neumarkt 30, Merseburg (19 a), Deutschland (soveta zono).
LA PONTO
oficiala revuo de
Germana Esperanto-Asocio
Jarabono 7 resp. kuponoj
duonjaro 4 resp. kuponoj
Redakcio r La Ponto » Engelberststr. (
(13b) München-Pasing, Germanujo
WILLI RODER, Hagen-Haspe, HausHarkorten 2, Deutschland, kiu perdis
dum la milito la tutan E. materialon,
dezirus ricevi malnovajn gazetojn, librojn ktp. Antaŭdankon !
Flandra E-istino deziras korespondi
kun ĉiuj landoj. Certe respondos. F-lno
Christiane Cornu, Rooterijstraat 24,
Kortrijk (Belg.)
Historia verko de nobla viro

kiu oferis sian vivon por la paco

FOLKE BERNADOTTE

LA PINO

-

-

DEVENO & VIVO
DE

Enpresigo kostas minimume 15 bjr.
Unu int. respondkupono vaioras 3 bfr.

VERDA STELO, la fama bruĝa hipnotigisto, pretas, je akcepteblaj kondiĉoj, organizi hipnotismajn spektaklojn
en kunlaboro kun lokaj sekcioj F1.L.E.
Informojn ĉe la Liga Sekretario, Postbus 342, Brussel.

N-ro 49. KRUCVORTENIGMO.
HORIZONTALE. 1. Vekriante plendi
(R). -- 2. firme restante ĉe sia propra
opinio, malgraŭ ĉiuj kontraŭaj admonoj
(R).
3. Definitive forlasi ian postulo). (R).
4. tro indulgi ies kapricojn (R). - 5. Provizi per bataliloj (R).
- 6. ripetfoje lerte jeti en la aeron kaj
rekapti diversajn objektojn (R) ; fasko
de floroj (R). - 7. grupo (R). -8. forte deziri (R) ; malplezurigi (R) .
9.
prepozicio. - 10. maln oviĝinta (R). 11. renkontebla nur dise (R).
VERTIKALE. 1. sufikso (R). - 2.
ĵurnalo faras tion ĉiutage (R) ; atente
rigardi (R). - 3. sufikso (R). - 4. provizi per ĉiuj necesaj iloj (R) ; streĉan
te la vizaĝajn muskolojn, misformi al
si la vizaĝon (R). - 5. prepozicio. - 6.
bruego (R) ; prefikso. - 7. portebla
ŝirmilo (R). - 8. mangebla mara besto, sed ne fiŝo (R) ; prefikso. - 9. le-

-

4
5
6

N-ro 50. KRUCVORTENIGMO.
(laŭ la krado n-ro 49.)
HORIZONTALE. 1. por tia gasto res2. krozanta ŝipo tiel
tas nur osto (R).
veturas (R). - 3. enorda maŝino tion
4. ĝi portas pluvon
regule faras (R).
(R). - 5. eksfianĉo (R). - 6. utopio
7. sufikso (R). (R) ; ŝmir ilo (R).
8. iumaniere prepari viandon por konservi ĝin manĝebla (R) ; prepari sekretan ruzan kombinajon por malutili
iun (R). - 9. prepozicio. - 10. kaŭzi
malbonan staton de io (R). - 11. malsobra persono (R).
VERTIKALE. 1. ripetiĝo de sono (R).
---- 2. malplaĉa persono (R) ; ŝirmi iun
kontraŭ infekta malsano (R). - 3. su4. firme senrnovigi (R) ;
fikso (R).
samrajteco (R). - 5. peceto (R). - 6.
meritanta esti prenata kiel rimedo por
atingi celon (R) ; malgrande. - 7. gi
8. laboportas elektran draton (R).
9. malakceli.
rema (R) ; amaso (R).
10. malplena spaco (R) ; inter jekcio. - 11. malfacile detruebla.
Sendu la solvojn al POSTBUS 342,
(ENIGMOJ), Brussel, antaŭ la 20.10.
1948.

Rilate de Zamenhof, kiu home povis erari & ofte eraris, ni elektis pozicion, identan al la pozicio de la « La
Progresanto » (Utrecht, 1938 okt.) :
« Kiom ajn vastkomprene Zamenhof rilatis al la esperantistoj kaj al ilia lingvouzado, ni ne povas kredi,
ke li intence parolis kaj skribis tiasence, ke la adeptoj
povu, ĉiu siamaniere, klarigi liajn vortojn. La celo de
Zamenhof estis instigi ne al anarkio, sed al libera evoluo sur bazo de logiko. Kaj se ni trovas kelkfoje nekonformecon inter la reguloj kaj konsiloj de Zamenhof unuflanke kaj lia praktika uzado aliflanke, ni
atribuu tion... parte al la fakto, ke... ankaŭ Zamenhof estis eraripova ! Car, kvankam li majstris
la lingvon kiel ĝia kreinto, kiel la plej kompetenta, li
devis multe eksperimenti kaj provadi la lingvon. Ne
estas mirige, ke el tia cerbumado rezultis, krom rimarkindaj kaj konsilindaj esprimoj kaj formoj, ankaŭ formoj dubindaj kaj evidente eraraj. Sed ni ne riproĉu tion al li ! Riproĉindaj estus ni mem, se ni post
kvindekjara spertado farus ankoraŭ la samajn erarojn!
« Konstantinte, ke Zamenhof uzis nekonsekvence du
formojn por unu signifo, ni ne uzadu same nekonsekvence ambaŭ formojn, kvankam efektive ekzistas esperantistoj, kiuj volas esti tiom ortodoksaj, ke ili imitas
la Majstron, uzante liajn nekonsekvencajojn ! Sed en
tiaj okazoj, ne devas ekzisti por ni ia dubo kiun formon ni uzu : ni simple elektu el ambaŭ la logikan, lasante la ne aŭ malpli logikan. Farante tion, ni agas per
tio laŭ klare esprimita deziro de Zamenhof mem : « En
la lingvo internacia oni devas obei sole nur la logikon ! »
Tro ofte ni aŭdas : logika lingvo, logika gramatiko...
Mondlingvista propagando tion trumpetas & ŝajne
triumfas kontraŭ la naciaj nelogikajoj. Jam delonge
decas forigi tiun romantikan ornamajon. Ja neniu lingvo estas, nek povas esti, logika. Ke nia lingvo, pli
reguleca teorie, ne estas pli logika. Jam la lernolibroj
de Logiko komencas iom nelogiki ! La falsa logiko de
filozofiaj lingvoj, ekz. RO, estas kvazaŭ numerado : ba
(dio), be (mondo), bo, (homo),... En nia vortaro la
mallogiko triumfas : pano-paniko, bulo nebulo, banobanano, vana-vanilo, ludi-konkludi, uzu-amuzi, aproaprilo, esti-aresti, arto artrito, avo avaro, kato-kataro,
karta kartava, aveno-aventuro, baro-barakto, baso-bastono, bela-beladono, beto-betulo, hofilo-bobeno, boriborakso, cimo-cimbalo (kies tintado tamen ne forpelas
timojn), ofico oficiro, marto-martiro, amato-diamanto,
fino-difino, gesto-digesto, sendata-sendota,... Mi supozas ke tia vortoludado plaĉas al multaj LK-anoj. En
la Unua Aldono 1909 mi trovas : abismo (the abyss ),
advento (avent), aerolito (ĉielŝtono), estrado (platformo ), harpuno (harpon), horizonto (horizon), kakao
(cocoa), lavendo (lavande ), litografo (litografio), meduzo (meduso), morfino (morfio), pedalo (piedalo), rabarbo (rubarbo), verbeno (vervain),... Tiel oni pligrandigas la vortar-konfuzon. En la Dua Aldono 1919 : ametisto (ametiso), amuleto (amuledo), batisto (silketo),
gutaperko (gutaperco), haremo (harumo), instalo (enstalo ), kantono (landero ), kartuŝo (kartuco), katakom-

3

-

10.

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ANONCETOJ

Ciu vorto aŭ rnallongigo : 0,75 bfr.

Miaj humanecaj intertraktoj
en Germanujo printempe 1945
kaj iliaj politikaj sekvoj
kun tutpaĝaj ekstertekstaj portretoj de la ĉefr•olantoj
Mondsukcesa libro, kiun
-vi nepre posedu !
Prezo : fr. 36,00
Flandra Esperanto-Instituto
P. van Humbeekstr 3, Brussel-West
(p.k. 326851)

budaisto, monoteisto. Utilaj indikoj mankas, sed neutilaj abundas : erantido, helikrizo, likorno, miogalo, melolonto, onobriko, pluskvamperfekto,... ... ... Tamen, ni
humile obeu... ĉar ĝi estas la verko de 3 Akademlanoj,
II Lingvo-Komitatanoj & nespecialistoj oficialaj.

LA LINGVO ESPERANTO

originale verkis : Petro Stojan

bo (katakumbo ), kazino (kazeno), mirabelo (mirpruno), nepotismo (nepoismo), nomado (migrulo), petardo (pedardo), populara (popoleca ), prozelito (proselito), pseŭdonimo (pseŭdonomo), retoro (oratoro).
La Unua Oficiala Aldono 1909 donas klaran ideon
pri la LK-a laboro. La U.O.A. entenas 866 radikojn.
E1 li 376 estas markitaj kiel la Zamenhofa (kaj kun
eraroj, ĉar komisaro, narkotika, ne estas de Zamenhof) kaj la ceteraj 490 kiel frukto de la Akademia. laboro. Denove eraro, eĉ erarego, ĉar el 490 nur 5 estas
nezamenhofaj (aŭtentika, gardenio, sinkopo, skerco,
soleo) ! Krome la « hidrofobio » estas superflua, pro
la « rabio » - samsenca.
Se 90 eminentuloj, post 4-jara laboro, enregistris nur
5 novajn radikojn, farinte samtempe 488 erarojn, tio
kvazaŭ pruvas kiom malfacilegas la Akademia laboro.
Sed eblas dua supozo, ke tiuj 90 sinjoroj ne estis sufiĉe talentaj... Se jes, ni danku Dion ke tia Lingva Komitato enregistris nur 5 radikojn. Estus vera katastrofo, se ĝi volus enregistri 50 aŭ 500.
FALSA PROGRESO

FACILECO
Antaŭ ol tuŝi la gravan temon pri la facileco de Esperanto, mi represigas pecon el a La Progresanto
(apr. 1939), kies aŭtoro verŝajne estas unu el 3 : Buis,
De Bruin, Degenkamp :

« Dum pli ol kvindek jaroj ni propagandis Esperanton kiel lingvon malpli malfacilan ol la naciaj, kaj
tamen la pli multaj Esperantistaj verkoj kaj gazetoj enhavas multe pli da eraroj ol ĝenerale verkoj kaj gazetoj nacilingvaj. »
« Pro kio ? Cu Esperanto estas vere facila ? Se jes,
en kio do konsistas ĝia facileco ? Kaj pro kio aŭtoroj
kaj tradukantoj, kiuj sin konstante okupas pri lingvaj
laboroj, povas krei tian amason da eraroj ? »
« Jen demandoj okupantaj la kapon de pluraj esperantistoj, demandoj, kiuj povus konduki ne tre sinfidan homon al seni.luziiĝo. »
« Ke la ordinara esperantisto, kiu ne rigardas la lingvon el scienca aŭ arta vidpunkto, nek okupas sin pri
literatura laboro, miras pri la ŝajna kontraŭeco en tiu
fakto. ni povas kompreni, kvankam ni tute riproĉas al
li liajn erarojn kaj nekorektajojn. Cu samspeca homo
en iu nacia lingvo ne faras erarojn... ? Se ed plej
famaj lingvlstoj en propra nacia lingvo ne scias eviti
erarojn, ni ne rajtas riproĉi tion saman al ordinaraj
homoj. »
« Sed ne estas pardoninda, tio ke homoj, kiuj profesle okupas sin pri lingvistiko, literaturo aŭ jurnalistiko, faras preskaŭ same multe da eraroj kaj uzas la
lingvon preskaŭ same senpripense kiel neintelektuloj. 1`
a Se iu atentigas tiajn homojn pri illa nekorekta lin
gvouzado, ili, ne povante malkonfesi, ke efektive ilia
lingvouzado ne estas senmakula, ne klopodas aplikl la
lingvajn regulojn pli korekte ; kontraŭe, ili serĉas la
kaŭzon de sia fuŝado ne ĉe si meni, sen en la lingvo !
a Al la temo, kiun ni nun tuŝas, a Heroldo de Esperanto » dediĉis longan artikolon. Cetere, la aŭtoro de
1' nomita artikolo tiom ofte flankenigas de serioza
pritrakto, argumentante per naivaj ekzemploj, kiujn
ed komencanto scias refuti, ke detala respondo ne
estas bezonata. Tamen, ni atentigas pri la dangera
tendenco, kiun ĝi enhavas kaj kiu komencas regi de
pluraj esperantistoj : ke la logika interpretado de la
Esperantaj lingvaj reguloj faras la gramatikon tiom
malfacila, ke eĉ intelektulo ne povas senerare aplikl
gin. »
(Daŭrigota)

Por montri ke Esperanto tamen « progresas
malgraŭ la reforma fiasko, la Estroj depost 1908 komencas febran plinombrigadon de la radikoj, pli guste de
la kosmopolitaj vortoj, terminoj, radikaloj. Nur dum
4 jaroj oni saltis de 3000 ĝis 12.000 radikoj (1905 &
1909). Kontraŭ bonsenco, sen bezono, nur por ŝveligi
volumojn, oni adoptaclis, enirigadis milojn da spe-cialaj, arkaikaj, neuzeblaj vortoj, malgraŭ tio ke la
tiutempa elementa lingvo ankoraŭ ne posedis vere
necesajn vortojn & ĉiutag-esprimojn.
« Rimaro » de Th. Cart rekomendas en 1909 ses mil
novaĵojn uzindajn ( ?) en pozeio ; jen de tia speco :
sandarako, referendario, mirmekofago, kremastro, kikero, kolokasio, kontumaco, libertinismo, haraspekso.
droganto, diktamo, emfizemo, furzo, bukcinatoro, brakialo, avistardo, alkaldo,...k.m.a. Tia klasika trezoro ne
plu mortos, kaj 20 jarojn poste la « Plena Vortaro »
(1930), kiu -- pro nesperteco de siaj kompilintoj ne
donas ĉiujn fundamentajn radikojn - emas ravegi
legantojn per sciencozaj novaĵoj, ekz. : abut•mento, anfrakto, basio, boaco, cerebelo, dehiski, dikotoma, des•modio, ekbali.o, ginostemo, kinkonino, koledoko, laniarino,
ofertorio, temmo, uretero, vortico... & mil sambelaj !
Apud tiu luksego la P.V. ne donas elementajn vortojn.
En ĝi estas : cigano, indiano, sed mankas : franco, hispano ! tamen fundamentaj ! Abdomeno & torako estas
klarigitaj : ventro & brusto... Do nenecesaj... aŭ erare
klarigitaj ! Apud yeografio estas geografo (homo), se-i
apud fotografio ne estas fotografo... verŝajne pro la Verantw. uitgever : Vlaamse Esperantisten-Bond, Posthezito ĝin difini : homo ? ago ? aparato ? bildo ? Por bus °42, Brussel.
Drukkerij : J. Van Laer, Korte
adeptoj religiaj estas du sufiksoj : luterano, kri.tano...
Begijnenatraat 36 - 38, Turnhout
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