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SUR LA SOJLO
DE LA JARO
Sur la sojlo de la jaro oni kutimas esprimi siajn bondezirojn
kaj volonte ni sekvas tiun kutimon. Donu 1952 al ĉiu el ni lanon, prosperon kaj energion. Ĝi
havigu forton por la laboro, ne
lastloke por la laboro en nia
propra movado.
Se ni kredas en la fina venko
de Esperanto, ni devas konstati
ke ni unu jaron pli alproksimiĝis
al tiu venko, sed ni samtempe
konstatu ke tiu venko ne venos
per si mem ; ĝi ne estas frukto,
kiu maturiĝos laŭ la sezono.
Planto ĝi estas, zorge flegota en
vitra bredejo, kiun ni devas nutri
kaj akvumi, kaj kies varmobezonojn ni devas plenumi. Tio postulas laboron, ankaŭ en la ĵus komencita jaro kaj laboron, atente
planitan.
La bezono pri internacia lingvo
estas pli granda ol iam, la mondo krias por pli vasta kunlaboro
inter la ŝtatoj. Konservemo kaj
historie kreskintaj malfacilaĵoj
fine ne povos bari la vojon al
mondo firme interligita, senigita
e naciemaj antaŭjuĝoj.
En la rondoj, kiuj celas pli
bonan organizon de la interrilatoj en nia mondo, ku ŝ as laŭnatura semejo por nia ideo. Ju pli
da internacia kontakto, des pli
oni sentas la malhelpon de lingvaj malfacilaĵoj. Ni do eluzu la
okazon. Ĉiu Esperantisto, kiu
estas membro de societo, kiu
agadas sur internacia kampo, ĉiam kaj ĉiam denove batu la amboson de internacia lingvo. Li
parolu pri ĝi, verku artikolojn
pri ĝi en la organoj de la koncernaj organizaĵoj, petu la aranĝadon de prelegoj pri tiu temo.
Se li mem ne sentas sin kapabla
verki artikolojn aŭ fari paroladojn, li serĉu la helpon de sia
societo aŭ landa asocio.
Atentu la averton de Karl Vanzelow, kiu en sia poemo „La Bela Tasko" konsilas :
•

La ĉefestraroj de F1.L.E. kaj
de L.E.E.N. kaj la red. de ĉi
tiu gazeto deziras al ĉiuj gelegantoj prosperan 1952-an
.

'.

GRAVA PETO
La redaktoro urĝe petas ĉiujn
kunlaborantojn, ke ili sendu la
manuskriptojn antaŭ la difinita
dato ! Ofte la redaktoro ricevas
tekstojn por enpresigo eĉ kelkajn
tagojn antaŭ la aperdato de la
gazeto, kaj tiu procedo kaŭzas
ekstran laboron kaj prokraston.
Kopij voor het volgende nummer inzenden vóór 14 Januari, s.v.p.

.

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

ANTVERPENO, URBO DE NIA KONGRESO

Wereldnieuws

HISTORIO KAJ LEGENDO

Esperanto is ingevoerd als facultatief
leervak aan de Rijkskweekschool te
Hilversum. Aan de cursus, die wordt
gegeven door mej. dra A. Middelkoop,
nemen ruim 60 leerlingen deel.

La flandra poeto Ledeganck, en sia
odo al Antverpeno, klarigas jene la
devenon de la urbo:
Ekformas kurbon, antaŭ
Forflu' de l'belga ter'
La flandra landriver',
Kaj tie kreskis alno kaj irido ĉirkaŭ
Vastega marĉo. Buf. serpent !
Nestadis tie, naŭza gent',
Jarcentojn kun en densa
junk' loĝanta mevo.
Terpec' sin montris iam,
kvazaŭ en la revo :
Kabanon faris fiŝkaptist' sur tiu pec'
Kaj vivis protektata kontraŭ malsekec'

sin dediĉi al la pentrarto, laŭ postulo
de Sher Floris, kun kies filino li volis
edziĝi. Apud la turo troviĝas la „puto"
de kiu li laŭdire forĝis la delikatan
ornamaĵon, kun statueto de Brabo.

In het Koninklijk Atheneum te Antwerpen wordt een cursus Esperanto
voor beginners gegeven.
Het bekende geïllustreerde Amerikaanse weekblad „Life" heeft een uitvoerig prospectus uitgegeven in het
Engels en Esperanto.
In Managua (Nicaragua) werd na
een cursus Esperanto voor de veren.
van schrijvers en kunstenaars een landelijke Esperanto-bond opgericht.

-

La nomo „Antwerpen" devenas verŝajne de ,.an 't werf", aŭ „aen de werf",
kio signifas „ĉe la enŝipiĝejo". Sed la
popola imago parolas pri giganto barbara, Druon Antigoon, kiu loĝis dum
la romana epoko en kastelo apud Skeldo kaj postulis imposton de ĉiu ŝipisto
traveturanta la riveregon, kaj detranĉis
al rifuzantoj la dekstran manon
(
werpen) j;in en
Hand) por ĵeti
Skeldon. De tiu procedo devenus do
„Antwerpen" kaj en la urba blazono
troviĝas ankoraŭ du manoj. ei tiu legendo inspiris la faman Jef Lambeaux
al konstruo de vere majstra fontano,
troviĝanta antaŭ la urbodomo. Tiu
fontano prezentas la romanan militiston
Salvio Brabo (kiu venkis la giganton
kaj forhakis de li la kapon kaj ambaŭ
manojn), dum li estas forĵetonta la
manon de Druon Antigoon, el kiu spruĉas ... akvo.
(—

(foto: Antverpena prop. servo)

Unuafoje la urbo estas citita en testamento, farita en Bremen en 726 de
franka nobelo, kiu sin nomas „Sinjoro
de Antverpeno". En la 9-a je., ekzistis
jam fortika kastelo, la naskejo de la
urbo, poste detruita de la Normanoj.
En la 10-a je. la malnova fortikajo
estis restarigita. La nuna restajo de
ĝi estas la kastelo „Steen" ĉe Skeldo.
Ekde la 11-a jc., Antverpeno kun la
ĉirkaŭajo forĝis la limmarkizujon de
la „Sankta Imperio", kies ĉefo estis en
la 12-a je. la Krucmilitestro Godfredo
de Bouillon.
En la 12-a jc. la urbo havis sian
unuan prosperan periodon, kreskantan
ĝis plena florado sub Karlo V. Antverpeno ankaŭ iĝis art-urbo senegala.
Mi menciu nur la ŝtonan puntajon de la
ĉefpreĝejo, kiu laŭ la vortoj de Schiller estas ,,post la Sankta Petro-preĝejo en Romo la plej bela de la kristanaro" ; la gloran nomon de Quinten Matsys, amiko de Diirer, kiu laŭ la legendo lasis la forĝistan martelon por

Wagons-Lits Cook zal in de restauratiewagens op de internationale lijnen
en op de grote lijnen in Nederland
spijskaarten gebruiken met vertaling in
Esperanto.
Het Deense blad Vandrelaug, orgaan
van de Deense Jeugdherbergcentrale,
publiceert een cursus Esperanto voor
beginners.

Kaj sur la sama tero,
Post jarocentoj for,
Leviĝis urb' en glor'
Anstataŭ la kaban', kun turoj en fiero.
Kaj kion nun en iu hor'
Iu popol' pro di-favor'
Ĝuadis, al ĝi fluis kiel grandaj benoj.
Amata estis ŝi pro siaj kronrubenoj
Ne depruntitaj, ŝi fidela la figur'
Nacia, propra frukt' de flandra la kultur'!

Fontano Brabo

H.J. B.

LIDGELDEN :
:. Leden : 75 fr.
%' Steunleden: min. 150 fr.
Inwonende leden : 25 fr,
(* met bondsorgaan

Postrekening 2321.50 van V. E. B.
Van Heurckstraat 7, Antwerpen

Ne servu Esperanton nur por frandi
la ĝuon, kiun donas ĝi al vi.
Rikoltos vi da ĝojo multe pli,
Se helpos ankaŭ vi ĝin propagandi.
Pli belan taskon mi ne lernis koni
ol al la vivo iun celon doni,
per kiu, por utili multajn homojn,
feliĉon oni portos en la domojn.

Elf -PROPAGAMDA

H. Jakob, redacteur van „Esperanto",
het orgaan van U.E.A., is 15 December
1951 zestig jaar geworden.
In het „Institut fijt Internationale
Begegnungen" te Schluchsee (Duitsland) zal 17-24 Aug. 1952 een internationale conferentie van Esperantisten
studenten worden gehouden.
-

-

(Feraj filigranoj super la puto
de Quinten Matsijs
(foto

:

A<
Antverpena prop. servo,

Poste la florado de Antverpeno estis
malhelpata pro la religiaj kvereloj kaj
aliaj historiaj okazajoj kaj la defalo
estis nehaltigebla.
En 1566 la „bildodetruantoj" disrompis la artajn trezorojn de la katedralo.
Dek jarojn poste la hispanaj soldatoj
mortigis 8000 sendefendajn loĝantojn
kaj bruligis la urbodomon („Hispana
Furio") En 1581 gi estis restarigita ;
ĝia fasado konsistas el blanka, ruĝa
kaj blua marmoro. En 1583 la Duko
de Alencon kun sia franca soldataro
provis surprize kapti la urbon sed la
loĝantoj kuraĝe kaj bonsukcese ilin
forpelis. Monumento atestas pri tiu
„Franca Furio".
Post memorinda sieĝo, kiu daŭris 14
monatojn, la urbo estis devigita kapitulaci en 1585 al la hispana militestro
Aleksandro Farnese.
De tiam la malprosperado komenciĝis
kaj en 1648 la traktato de Munster
donis mortigan baton al Antverpeno
pro la fermo de Skeldo, pereiganta la
komercon. Ĝia mizera ekzistado tamen
pliboniĝis sub la Franca Respubliko
(1792) kaj precipe dum Napoleono I
(„Antverpeno, pistolo sur la bruston
de Britujo"), sed la bonstato iĝis nur
definitiva en paca tempo, post la torigo de la imposto pagenda de Belgujo
al ... antaŭbeneluksa Nederlando por
la libera enveturo de la ŝipoj (1863).
De tiam Antverpeno feliĉe travivanta du mondmilitojn, daŭre plivastiĝis.
En 1850 la nombro de ĝia logantaro
estis nur 95.000; cent jarojn poste
270.000, t.e. kun la antaŭurboj pli ol
duona miliono.
Se Antverpeno en la pasinto estis
laŭdata de Guicciardini, Diirer, Fromentin, Victor Hugo kaj aliaj famaj
vojaĝantoj kaj artadmirantoj, al la nuna
vizitanto gi prezentas samajn allogajojn en la kadro de moderna grandurbo, kun larĝaj avenuoj, belaj promenejoj, parkoj, famaj teatroj, la unua
„nubskrapulo” en Eŭropo, rava zoologia
ĝardeno, du tuneloj ligantaj la urbon
kun la maldekstra Skeldobordo, kie nova urbo estas naskiĝanta. Ja, Antverpenon kun ĝia Skeida strando, ĝia
„Nordkastelo", kie somere miloj da
personoj ĝuas sunbanon, naĝon kaj plezuran boatveturon,

De consulaire dienst van U.E.A. beschikte in 1951 over 1949 gedelegeerden
in 54 verschillende landen.
In Nieuw-Byalystok (Israël) werd
een straat genoemd naar dr L. Zamenhof, de auteur van Esperanto.
In Japan is het eerste nummer verschenen van „Medicina Revuo", vakblad
voor esperantisten-medici.

.

samideanoj, vi vizitu,
(kaj ne pli longe vi hezitu)
je okazo de l'kongreso,
kiu estu plensukceso !

H. Vermuyten.

ESPERANTO-EDZPERANTO

(foto

:

0. de Vries, Hilversum)

La 8-an de dec. 1951 geedziĝis en
Hilve *sum f-ino S. Visser kaj s-ro P.
M. Mabesoone, ĉefestraranoj de L.E.E.N.
Multaj esperantistoj, precipe anoj de
la Hilversuma sekcio ĉeestis la solenajon kaj gratulis la novajn geedzojn en
la salono, kie je Pentekosto la Hilversuma urbestraro akceptis la unuan komunan kongreson de F1.L.E. kaj L.E.E.N.
aŭ posttagmeze faris tion en hotelo
„Santbergen", nia iama kongresejo. Eksciante ke la leĝo devigas la edzinon
„sekvi la edzon", la Hilversumanoj ekploris, ĉar la konsekvenco ja estas, ke
la tiea sekcio perdas sian „motorinon",
kiu dum multaj jaroj estis la animo de
la sekcio. Tamen „Suus" (pseŭdonimo
de Sijtje Mabesoone-Visser) restos anino de sekcio Hilversum, ĉar rekoinpence por ĉio, kion ŝi faris por la loka
grupo, ŝi estis nomata honora membrino de la sekcio.
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ESPERANTO
ALS TESTMATERIAAL
VOOR EXAMENS
In 1950 heeft het ministerie van Sleeswijk-Holstijn een nieuwe regeling ingesteld om te onderzoeken of kinderen toegelaten kunnen worden tot middelbare
scholen. De toelatingsexamens bleken
daar al even onbetrouwbaar voor een
juiste keuze als bij ons. Zij werden
daarom vervangen door een toelatingsklas van twee weken, waarin aan de
candidaten onderwijs werd gegeven door
leraren M.O. De resultaten hiervan
werden dan vergeleken met de beoordeling, die het hoofd der L.S. opgegeven had, waarna men met meer zekerheid over de geschiktheid der candidaten kon beslissen. Op zichzelf reeds
een hele verbetering. Zenuwachtigheid,
abnormale geremdheid en bedrieglijke
schijnkennis legden zodoende heel wat
minder gewicht in de schaal.
Er waren echter nog enkele dingen
die onderzocht moesten worden, om
met enige zekerheid te kunnen oordelen over de geschiktheid der candidaten.
Heeft het kind aanleg om vreemde
talen te leren ? Ten onrechte neemt
men meestal aan, dat deze aanleg bij
elke goede leerling aanwezig is. Het
ontbreken ervan kan tot tragische teleurstellingen leiden. Van nog meer
belang is de geschiktheid om zelfstandig een geheel nieuw probleem te verwerken. Bij het onderzoek naar deze
geschiktheid zouden ook hier heel wat
knappe geheugenstudentjes struikelen,
wat ongetwijfeld een winst zou betekenen voor het M.O.
Om deze laatste factoren te kunnen
beoordelen gebruikte men in Biisum
Esperanto. In de beschikbare twee
weken werden daar tien lessen volgens
de directe methode voor gereserveerd.
Na elke les volgde dan een speciale
proef. De leerlingen kregen opdracht
om te noteren wat hen voor bijzonders
in deze taal was opgevallen. Zeer merkwaardig (typisch Duits ?) was daarbij
het groot aantal kinderen, dat grammaticale regels ontdekte. Een andere
keer werd onderzocht in hoeverre zij
nieuwe woorden konden vormen naar
analogie van een gegeven voorbeeld.
Ook was er bij de speciale opgaven een
opdracht om woordverwantschap na te
speuren, waardoor men hun woordenrijkdom kon nagaan.
De uitkomsten van dit onderzoek
weken soms sterk af van de beoordeling van het hoofd der L.S. maar ... .
de praktijk stelde de proefnemers in
het gelijk. De „keuze-commissie" oordeelde het experiment dan ook goed
geslaagd, zodat ook dit jaar Esperanto
weer als testmateriaal gebruikt werd.
Een nevensucces voor de initiatiefnemers was, dat de kinderen in die tien lessen groter vorderingen in de taal gemaakt
hadden, dan men bij benadering mogelijk had geacht.
L. W.
(Uit: „Ons Eigen Blad", orgaan voor
practische katholieke opvoeding, 15-11'51. )

TWEE MENINGEN
OVER ESPERANTO
Ondergetekende, directeur van de
Rijkskweekschool voor Onderwijzers te
Deventer verklaart, dat aan deze school
thans voor het derde jaar Esperanto
wordt gegeven. Hoewel z.i. de kweekschool-programma's overladen zijn, is
hem niet gebleken, dat de 1.1. die de Esperantolessen volgden, in de andere vakken minder presteerden.
De bestudering van de internationale
hulptaal Esperanto acht hij van zeer
groot belang voor a.s. onderwijzers.
A. Meester.
Behalve de grote practische voordelen, die het Esperanto biedt ia het internationaal verkeer tussen alle volkeren der aarde, meen ik vooral te moeten wijzen op de grote waarde bij het
aanleren van vreemde talen. Immers,
de woordenschat van deze eenvoudige,
welluidende taal is zÓ internationaal,
dat men bij de studie der moderne talen (Frans, Duits en Engels) 50 pct
der woordstammen herkent, terwijl de
logische grammatica (zonder uitzonderingen!) een dieper taalinzicht geeft.
Het is dan ook een zeer verblijdend
verschijnsel, dat na de succesvolle cursus in het Zaanse dagblad„De Typhoon",
thans ook de „Winschoter Courant"
tot het publiceren van een eenvoudige
Esperantocursus overgaat. Van harte
hoop ik, dat niet alleen veel ouderen,
maar vooral ook de jongeren deze
prachtige gelegenheid zullen aangrijpen om hun ontwikkeling te vergroten. De geringe moeite, die men zich
zal moeten getroosten om deze eenvoudige lessen te volgen, zal blijken ruimschoots beloond te worden door de grote voordelen, die men er van zal onder vinden.
P. H. Ligtenberg
Dir. Rijkskweekschool Winschoten
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LA STUDANTO
Deze rubriek wil geen leerboek vervangen, en wie systematisch wil studeren of zich voor een examen bekwaamt,
is dus op een leerboek aangewezen.
Veeleer ligt het in de bedoeling leerstof te geven, die ook op de clubavonden gebruikt kan worden. In speciale
opgaven worden zo nu en dan grammaticale moeilijkheden behandeld en in
aparte artikeltjes worden enkele taalkundige onderwerpen onder de loupe
genomen ter verduidelijking, aanvulling
of uitbreiding van de leerstof, die men
in de gewone studieboeken vindt. Hoewel deze rubriek dus niet opleidt voor
een bepaald examen, zullen zo nu en
dan ten gerieve van aanstaande candidaten examenopgaven worden opgenomen. In verband met de beperkte
plaatsruimte zullen de uitwerkingen
zeer beknopt moeten zijn. Wie daarom de voorkeur geeft aan individuele
correctie kan het gemaakte werk inzenden, dat door ons van de nodige verklarende aantekeningen voorzien zal
worden geretourneerd, mits postzegel
voor antwoord is ingesloten. Bij het
inzenden van taken ter correctie alléén
de rechterhelft van het papier beschrijven s.v.p. Wie bijzondere wensen
heeft omtrent de inhoud van deze rubriek of in zijn leerboek of in de literatuur iets tegen komt, dat hem niet
duidelijk is, schrome niet, ons met vragen lastig te vallen.

BASIS-TALEN

11 estas hejme ? Ne, li iris al A).
2. Het voegwoord bij pli (malpli) is
ol; niet kiel. Dit is ook het geval bij
alia, malsama en preferi b.v. Lia propono estis alla (malsama) ol mia. Mi
preferas kafon ol teon.
3. De uitdrukking hoe langer hoe betekent: steeds, voortdurend. Niet: mil
kilometrojn po horo.
5. Estos (tijdsvorm van de directe
rede).
6. Skabeno is bijv. bep. bij het onderwerp sinjoro (niet: la sinjoro; door
toevoeging van de naam A. is sinjoro
al bepaald) ; staat dus in dezelfde
naamval. Laat men kiel weg, dan is
skabeno bep. v. gesteldheid.
9. Niet: estis malfermita ( -was geopend) . Een veel voorkomende fout!
10. Feliĉa is bep. v. gesteldheid ; zie 6.
11. Niet : gusta ; het hoort bij een
hele zin; niet bij een zelfstandigheid.
12. Kiam is ook goed. Niet: mal f ermata. Men kan de deur niet open laten voor deze opan (—geopend ) is.
13. Perono (Fr. perron) hoge stoep,
bordes. Kajo (Fr. quai) 1. kade; 2.
perron. Alveni is ook goed ; niet alvenantan d.w.z. wij zagen de aankomende
trein, (niet een andere).
14. Zowel siaj als iliaj (ges-roj B.,
kiuj estis iliaj plej bonaj amikoj) zijn
hier te verdedigen. (Deze zin was
minder gelukkig gekozen in een opgave voor A -candidaten) .
.

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ.
Esperanta. Krestomatio, dua eldono
( ankaŭ por ekzameno A)
Miru-Pensu-Ridu, de P. Benne•?nann
Kredu min, sinjorino!, de C. Rossetti
La mondo ne havas atendejon, de M. Dekker
La Kapitanfilino, de A. S. Puŝkin
La verda koro, de J. Baghy
La mistero de l' sango, de Battaylia
NeQuiino kaj aliaj fabeloj, de Grimm
Vagabondo kaj Sinjorino, de Kloepffer
Pensoj de d-ro Zamenhof
Giista Berling, de S. Lagerli f
Brulanta sekreto, de S. Zweig
Princino de Marso, de E.R. Burroughs
Kiso de la reyino, de 1. F. Naaivin
Hamleto, de 'W. Shakespeare, trad. L. Zamenhof
Marta, de E. Orzesko, trad. L. Zamenhof
(uzita, sed bonaspekta)+1g
Rembrandt, la magiisto, de M. Muller, bind.
(kun 100 ilustrajoj )
Pordoŝildo kun stelo kaj „Esperanto parolata”
Argenta kulero kun stelo kaj bildo de Zamenhof
(sen afrankokostoj)
La Sankta Biblio, bind.
Leteroj de Zamenhof (du volumoj) po
Vivo de Zamenhof, de E.Privat
Fundamenta Krestomatio, de Zamenhof
Pro Mar, de H.A.Luyken
Murdo en la Orienta Ekspreso, de A.Christie
Aktualaj Problemoj de la nuntempa internacia vivo,
de I.Lapenna
Palaco de Dangero, de M. Waynalls
Aventuroj de malspertulo
Morto de trajno, de Wills Crofts
Akbar, de Limburg Brouwer
Fabeloj de Andersen III, trad. L. Zamenhof
Mary kaj Sulo (taŭga por komencantoj)

Op verzoek van de directeur van de
universitaire dienst ter behartiging van
de buitenlandse betrekkingen, heeft de
minister voor onderwijs in Frankrijk
een crediet van 3,5 millioen francs geopend om, naar Engels voorbeeld, een
basistaal voor het Frans voor te bereiden, die voor de volkeren van minder ontwikkelde landen gemakkelijk te
leren is.
Tot zover een berichtje in het Utr.
Dagblad van 6-11'51.
Blijkbaar heeft het echec van basicEnglish, waarover we vroeger al eens
uitvoeriger hebben geschreven, de Fransen er niet van kunnen weerhouden,
om het ook maar eens te gaan proberen. Het lijkt ons niet de moeite waard,
op het onderwerp „basistalen" uitvoerig
in te gaan. Het feit alleen al, dat men
dergelijke talen tracht te creëren bewijst, dat men tot het inzicht komt,
dat de bestaande Europese talen te
moeilijk zijn om een serieuze kans te
maken, als wereldtaal te worden aanvaard. Maar voor dergelijke basistalen
geldt hetzelfde bezwaar als voor de
bestaande talen, n.l. dat ze niet neutraal zijn. De enige basistaal die wei.welijk neutraal is en 00k practisch c.p
steeds groter schaal toepassing vindt,
werd reeds in 1887 samengesteld door
dr L. Zamenhof. Wanneer de collectie
zou worden aangevuld met basis-Nederlands (waarom komen wij weer
achteraan ?), basis Duits, basis-Russisch, enz. zou het aantal bestaande
talen weldra nagenoeg verdubbeld
worden. Gelukkig bewijst het lot van
basic-English, dat we daarvoor niet
bevreesd hoeven te zijn.
.

-

Gld.

Belq. Fr.

EXAMEN-UITSLAGEN

1,95

24,—

5,40
5,40
2,.50
1,20
1,50
2,10
1,2.5

72,72,30,:'1,25,-

Utrecht, 3 November 1951 :
Examen B :
Aangemeld 11 candidaten, opgekomen 11, geslaagd 7: de dames H. Ch.
v. Assen te Hengelo, A. Zuidema te
's Hertogenbosch, H. Bruijn-Bas te Wormerveer en A. M. Slot-v. d. Meulen te
Zeist en de heren G. Luinge en J. C. v.
Twuiver te Alkmaar en A. Plaizier te
Rotterdam.

3,—

1,10
4,80
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1,—
2,35
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0,75

7,50

5,—

8, 55
3,50
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Examen A :
Aangemeld 42 candidaten, opgekomen
38, geslaagd 25 : de dames M. J. Wijmav. d. Vlies te Buitenpost, M. C. v. Da11en,
C. W. A. Heskes en R.M. Strobbe te Den
Haag, B. C. A. Aninga te Eindhoven,
A. H. M. v. d. Heijden en A..Roskam-Pennings te 's Hertogenbosch. L. J. Le Clerdu Bois te Rotterdam en C. Brouwer te
Utrecht en de heren W.C. Postma te
Amersfoort, F. G.Meulernan, Th. Michilsen, W.Molman en A. IJkema te Amsterdam, J. Dijkstra te Benningbroek,
J. R. Janssen te Bloemendaal, A. v. d.
Naaten te Den Haag, M.Germeraad te
Eindhoven, D. Kok te Heemstede. N. J.
E. Vos te Hilversum, A. Offerman en
C. van Steenoven te Rotterdam, H. v. d.
Mark te Utrecht, W. J. J. A. Mahieu te
Waalwijk en K. Buys te Zaandam.

ESPERANTISTO
EKESTO KAJ MALAPERO .. .
Gazetartikolo Aŭ varba parolo
Favora impreso Ekintereso
Lernolibro - Sankta Vibro
Propaganda miasmo - Entuziasmo
Samideano - Je via savo!
Instruo En butontruo
Verda flago - Glora tago ...
Plua ŝtupo - Nova grupo
Nova sento Facila vento
Kaj poemo - Pri verda temo!
Post hezito - Delegito
Laŭ bezono - Gazetabono
Kotizoj - Kaj vali,t0j
Por kongreso - Miraklimpreso !
Fraka vesto Bala festo
Naci-kostumo A,nindumo
Hispanino - Korinkli•n-o
Kaj esperoj - Ambeteroj
Mielo! Cielo !
Edzino - Fino
-

-

MENDU CE
Boekendienst L.E.E.N., Z.O.-singel 5, Bergen op

Zoom, (giro 7 6 9 15)

VIaams Esperanto-Instituut, Blankenbergse steenweg 72, Brugge (p.c.r. 3268.51)

-

-

1. Hieraŭ ni triope iris al Amsterdamo kaj tie vizitis la zoologian ĝardenon.
2. La vivrimedoj estas nuntempe multe
pli multekostaj ol antaŭe. Nuntempe
oni pagas preskaŭ la trioblon. 3. La rapideco de la flugmaŝinoj konstante pligrandiĝas. Oni nun jam atingas rapidecojn de po mil kilometroj en horo.
4. Je kioma horo vi hodiaŭmatene leviĝis ? Je kvarono post la sepa. 5. La
gastejestro promesis, ke la manĝo estos preta en duona horo. 6. Sinjoro A.
hieraŭ estis elektata (kiel) skabeno pri
instruado. 7. Se ni pli bone estus amuzintaj nin, ni ne estus foririntaj tiel frue.
8. Mia amiko tre miris, kiam oni komunikis al li tiun novajon. 9. La pordo de la
ĉambro estis malfermata kaj la vizitanto eniris. 10. Mi kredis lin feliéa,
sed li estas tre malfeliĉa. 11. Ne estis
ĝuste, ke vi alparolis lin en tiu momento.
12. Se vi eliros, lasu la pordon malfermita. 13. Kiam ni venis sur la (stacian)
kajon, ni vidis la vagonaron jam alvenanta. 14. Ili gastloĝis unu semajnon
ĉe gesinjoroj B, iliaj plej bonaj amikoj.
15. Dek estas du pli ol ok kaj duoblo
de kvin.
Wij laten hier enkele opmerkingen
volgen betreffende op het examen veelvuldig gemaakte fouten in de voorgaande opgave:
1. Niet: estas estintaj al A. (Vgl.:
Is hij thuis ? Nee, hij is naar A. Cu

1. La homoj eniris la kinoteatron po
dekoj. 2. La seĝoj estis metitaj po dek.
3. Ci tiuj vazoj kostas po unu guldeno,
sed ni vendas ilin nur po paro. 4. Sinjoro G. komercas pogrande kaj gajnas
certe po ducent guldenoj en semajno.
5. Li fumas cigarojn po 25 guldenoj
por cento, sed ĉiufoje aĉetas ilin po
dek kestetoj. 6. En la varejo la pomoj
kuŝis en sakoj po 50 kilogramoj. 7.
Mi havas por vi po unu pomo. 8. Tiuj
kurtenoj estas larĝaj almenaŭ po dek
metroj. 9. Ili estis dudekope kaj marŝis po du. 10. Li pagas neniam poparte.
Korektu :
1. Antaŭ monaton li havas skribinta
lian lastan literon al mi. Li faras ĝin
ankoraŭ tre bona sed ne havas sufiĉe
de mono. Kiam lia monujo estas plene
da moneroj li vizitos lian patrujon.
Tiam li surrigardos freinde, éar en nia
lando estas multe ŝanĝita.
2. Mi havas grandan kaj malgrandan
fraton kaj unu fratino. La fratino ofte
promenas kun Ŝia amikinon. Mia fratino konas Esperanto kaj nun lernas
gin al mi. Mi jam iras bone antaŭen.
Kvankam ĝenerale mi ne ŝatas de studi, mi volonte studas la internacian
lingvon, kio estas tre faĉila.
Vertaal :
1. Kinderen houden veel van zoetig-

-

-

R.Schwartz
(ei „Verdkata Testamento".)
heden. 2. Volwassenen letten meer op
de schoonheden in de wereld. 3. Allen
hebben echter niet dezelfde mening
over de schoonheid van iets of iemand.
4. Wat de één een schoonheid vindt,
vindt de ander een lelijkerd. 5. Als men
op een hoogte staat, kan men de hoogte daarvan niet gemakkelijk beoordelen.
6. Wij moeten strijden voor het goede
en tegen het kwade. 7. Het blauw van
deze vlag is mooier dan het rood. 8.
Zijn goedheid kent geen grenzen. 9. De
rijkdom van de mens ligt niet in zijn
rijkdommen maar in een goede gezondheid en tevredenheid.
Uitwerkingen van Vlaamse cursisten
voor 20 Jan. aan V.E.B., Studanto,
postbus 342, Brussel ; van Nederlandse
cursisten aan A. J. Kalma, Stadionkade
6, Amsterdam-Z.
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NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schr.. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, tel. 96160.
Penningen.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O, postrek. 34563.
Boekendienst, schr. cursus voor gevorderden en dipl. B: H Appel, Z.O.-singel 5,
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Cefdel. U.E.A.: P. Moen, Schaarsbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.

KOMUNIKOJ
DE LA CEFESTRARO
Ciuj sekciaj sekretarioj ricevis kiel
kutime demandaron, por faciligi al ili
la pretigon de raporto pri la sekcia
laborŭ en 1951. Car la ĝen. sekretario
bezonas tiujn raportojn por kompili la
jarraporton de L.E.E.N., li urĝe petas
la sekretariojn sendi al li la respondaron kune kun 3 membrolistoj laŭ la
stato je la 1-a de januaro 1952 nepre
antaŭ Ia 10-a de januaro.
Pro restado eksterlande s-ro H.
Bakker ne povos funkcii kiel gvidanto
de la propaganda servo de 15 januaro
gis 15 aprilo. Korespondajojn aŭ mendojn, destinitajn por la propaganda
servo, oni ĝis 1514 bonvolu adresi al
s-ino A. Wijnbergh-Pool, Minervalaan
14, Amsterdam-Z.
S-ro P. W. Baas eksiĝis kiel komitatano de U.E.A. La Cefestraro elektis
en sia kunveno 16/12 s-ron P. M. Mabesoone-en tiu funkcio.

DE ESPERANTIST
De papierprijzen zijn schrikbarend
gestegen, en dat is niet het enige ; U
weet het even goed als wij. Toch
hebben wij besloten de abonnementsprijs
van „De Esperantist" met Mededelingenblad van het Bureau „Esperanto hij het
Onderwijs" niet te verhogen, maar dat
kan alleen, indien een behoorlijke oplage wordt gegarandeerd. Kort en goed,
wilt U dit blad voor argumentatie en
documentatie in de strijd voor invoering
van het Esperanto behouden, doe dan
twee dingen:
1. Stort zo spoedig mogelijk f 0,50 voor
jaarabonnement 1952 op postrek. 49615
van het Bureau „Esperanto bij het
Onderwijs", • C. Krusemanstr. 43, Amsterdam-Zuid.
2. Werf abonné's onder familie, vrienden, kennissen, ouders van leerlingen;
kortom : overal!
Bureau „Esp. bij het Onderwijs"
P. W. Baas, directeur.

JANUARI 1952

Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 342, Brussel.
Sekretario : G. Maertens, Prins Leopoldstraat 51, Sint-Kruis.
U.E.A. peranto : Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C. 1161.35.
Redakcio F.E.: Dr. T. van Gindertaelen, Louisastr. 23, Mechelen.

GAZETARA SERVO
En la oktobra numero de F.E., la ĉefartikolo pritraktis la prapagandon pere
de la gazetaro, sed verŝajne la verkinto,
H. J. B. de L.E.E.N., ne scias, ke Flandra Ligo jam dum jaroj funkciigas
modelan gazetarservon; ĝi minimume
dufoje en la monato sendas mallongan
komunikon al ĉiuj tagjurnaloj kaj al la
plej grandaj periodajoj, kiuj, pro la interesa enhavo kaj la konciza teksto,
preskaŭ neniam rifuzas. La servo cetere jam de la komenco kunlaboris kun
la internacia servo.
Nepre ne pro la aperinta artikolo ni
emfazas pri tio, sed precipe por danki
amikon R. Iserentant, el Brugge, kiu
ĝis nun prizorgis tiun servon, sed kiu
pro la nova okupo (la Instituto) kun
simpatia okulo rigardas al s-ro L. Debruyne, el Bruselo, novbakita estrarano, kiu transprenis tiun taskon. La
sekcioj kaj reprezentantoj bone notu
lian adreson: Medoristraat 54, Brussel II.
Estas utopio provi renversi la publikan opinion pri Esperanto dum la kelkaj semajnoj antaŭ la novaj vintraj
kursoj, eĉ per entuziasmaj kaj energiaj
artikoloj en la ĵurnaloj. Sed 20-30 fojojn en la jaro, per kelkaj linioj, atentigi la legantojn pri „grava kaj serioza" Esperanto-akirajo, tiaj gutoj tra
boras!
Peto : ni helpu s-ron Debruyne per
verkado kaj kolektado de komunikoj !
-

PROPONOJ
POR LA JARKUNVENO
La ĉefestraro proponas malgraŭ la
plialtiĝintaj elspezoj ne plialtigi la kotizojn por la jaro 1952, sed la jarkunveno en 1952 decidu pri eventuala plialtigo por la jaro 1953, kiu verŝajne
montrigos neevitebla. (Laŭ la propono de la ĉefestraro la kotizoj 1952 do
restos por ĝen. anoj g. 4,- ; por sekciaj anoj g. 3,50 ; por samhejmanoj
g. 1,50; por senlaboruloj g. 2,-- kaj por
junaj anoj malpli ol 21-jaraj g. 1,50).
Por akceli la viziton al la unua eksterlande okazonta komuna kongreso
de F1.L.E. kaj L.E.E.N., la ĉefestraro
proponas duobligi la kompenson, kiun
la sekciaj delegitoj kiuj vojaĝos al
Antwerpen, laŭ par. 36 de nia regularo rericevos el la asocia kaso.
Sekcio Arnhem proponas, ke L.E.E.N.
eldonu koncizan broŝuron pri Esperanto, uzeblan por ĉiaj propagandaj celoj.
Klarigo : Pro la malgranda eldonkvanto la altaj paper -kaj preskostoj
malebligas al 1a sekcioj eldoni mem
propagandilojn (eĉ stencilitajn), kiujn
tanen ĉiu sekcio bezonas.

DUA KOMUNA
ESPERANTO-KONGRESO

FI.L.E.-L.E.E.N.
31-an de majo 2-an de junio
ANTWERPEN
-

Sekretariejo : Diepestr. 44, Antwerpen
(tel. 324430) .
Poŝtkonto 232150 Vlaamse Esperantistenbond, Antwerpen.
Por Nederlando : s-ro P. M. Mabesoone,
Pythagorasstr. 122, Amsterdam.
Poŝtkonto 34563 Ned. Esp. Veren.
L.E.E.N., Amsterdam.
Kotizoj gis 31-3-1952: 45 b.fr. aŭ 3,50 g.
post 31-3-1952 : 50 b.fr. aŭ 4,— g.

UNUA KOMUNIKO
Tuj post la kongreso en Hilversum
stariĝis en Antwerpen provizora kongreskomitato, kiu post aprobo de la
estraro de Flandra Ligo Esperantista
23-9-'51 fariĝis definitiva.
Prezidanto J. Jacobs (la konata Esperanto-pioniro) ; vicprezidanto : E.
Cortvriendt ; sekretariino : s-ino L. Luyten ; kasisto : C. Meeus ; festdirektoro:
F. Volders ; la propagandon prizorgas

U.E.A.
Kotizoj 1952:
M.J. (membro kun jarlibro) g. 3,75;
M. A. ( membro abonanto kun jarlibro
kaj monata revuo „Esperanto") g. 10,-;
M.S. (membro -subtenanto, kiel M. A.)
g. 12,50.
Por anoj de L.E.E.N. la kotizoj estas
resp. g. 3,50, g. 9,75 kaj g. 12,25.
Abono al la revuo „Esperanto", sen
membreco de U.E.A. g. 7,50.
Pagu kiel eble plej baldaŭ al la ĉef_
del. de U.E.A., s-ro P. Moen, Schaars
bergenstraat 104, Den Haag, poŝtkonto
79167.
-

-

DANKON !
Elkorafn kaj plej samideanajn dankojn ni direktas al @iuj, en- kaj eksterlande, kiuj iel esprimis sian interesiĝon
pri nia geedziĝo. Specialan dankon al
la ĉefestraro de L.E.E.N, (pro flordonaco), al sekcio Groningen (pro nutra
groningena kuko, specialajo por novaj
geedzoj), al sekcio Amsterdam (pro librodonaco) kaj al 1a geanoj de sekcio
Hilversum (pro opa kaj individuaj donacoj ).
Geedzoj Mabesoone.

H. Vermuyten. Ceteraj membroj : f-ino
R. Verdonck, F. Luyten, R. Torremans,
A. Pittoors kaj Segers.
La komitato tuj eklaboris, atentante
speciale la dezirojn de la estraro de
L.E.E.N.
Por ebligi la partoprenon al ĉiuj nederlandaj samideanoj la prezoj de la
aranĝoj estos laŭeble malaltaj. La
belgaj fervojoj konsentos konsiderindan
rabaton.
Sekcioj Groningen kaj Brugge jam
anoncis sin por sukcesigi la festvesperojn.
Provizora programo:
Sabaton : Ekspozicio de Flandra Esperanto-Instituto ; akcepto de ĵurnalistoj ; festvespero.
Di,nandon : Diservoj (katolika kaj
protestanta); oficiala akcepto; fotografiĝo ; jarkunvenoj kaj event. fakkunvenoj ; komuna festmanĝo; festvespero.
Lundon : ipekskurso sur Schelde ;
vizito al vidindajoj; adiaŭo.
Ni esperas pri la kunlaboro de s-roj
W. Manders kaj H. Vermuyten.
Antaŭviditaj prezoj por la festmanĝo
60 b.fr. (4,50 g.); por la tranoktado:
unupersona ĉambro kun bano 100 b.fr.
(8 g.) ; ĉambroj sen bano 85 b.fr. (6,50
g.) kaj 65 b.fr. (5 g.) ; dupersona ĉambro kun bano 135 b.fr. (10 g.); ĉambroj
sen bano 110 b.fr. (8 g.) kaj 90 b.fr.
(7 g.).
Por ke nia dua komuna kongreso
sukcesu : PAGU TUJ LA KOTIZON!

ANONCETOJ

Por propaganda ekspozicio Hispana
Esperanto Federacio bezonas ĉiajn esperantajojn : librojn, broŝurojn, gvidfoliojn, gazetojn, salutkartojn, afiŝojn,
k.t.p. Adreso Esperanto Ekspozicio : str.
Forn, 19 - Moya (Barcelona), Hispanujo. Saman peton sendis Esperantista
Grupo „A. Tellini", Via Borgonuovo 16,
Bologna, Italuĵo.
Deziras korespondi kaj interŝanĝi
naciajn kaj Esp.-gazetojn: s-ro Shigeki
Muranaka, Muya Koto Gakko, Narutoshi, Tokushima-Ken, Japanujo.
-

AMIKO - VARBADO
Jes, ni denove grandskale varbos : tiel
decidis la ĝenerala kunveno de decembro. Konforme al par. 8 de la organiza regularo, la estraro fiksis la kotizon
je 20 fr. kaj la parton por la sekcioj
kaj reprezentantoj, je la duono. Ciuj
amikoj rajtas ricevi „De Esperantist"
kaj por tio ni petas la sciigon de la
adresoj al la kasisto. Ni ja spertis ke
estas malfacile peti subtenon aŭ simpation, se oni donacas nur ateston.
La regularo por la varbado :
1. Antaŭpagu 10 fr. po Amiko-karto
( liga poŝtkonto).
2. Nur sekcioj kaj reprezentantoj
rajtas mendi. Ili poste komunikas la
adresojn kaj samtempe la nomon de la
varbanto al la kasisto,
3. La konkurso finiĝas la 1.5.52.
4. Premio-disdonado (libroj) okazos
en la gen. kunveno je Pentekosto.
5. Post dujara ripozo, la amiko-varbado denove sukcesos ! Mi profetas :
150 ! Cu tro malmulte ?
POR NIAJ GR UPKUNVENOJ
Jam kelkaj parolantoj disponigas
tempon kaj paroladon por ?a sekcioj.
Se vi tuj ŝatus ekscii ion pri tio, skribu al la sekretario kiu sciigos la nomon, temon kaj kondiĉojn. Cirkulero
sekvos poste.
ANONCOJ POR LA JARLIBRO
DE U.E.A.
En la jarlibro de UEA por 1952 denove oficiala urba anonco aperos, ĉijare pri Gent, la „monumenta". Tiun
anoncon akiris f-ino Terryn, delegitino
de UEA en Gent. La Vicprezidanto de
FL.L.E., drs. F. Roose kolektis reklamojn de hoteloj kaj restoracioj. Por
ambaŭ ni ricevis la dankon de U.E.A.
La oficialaj reklamoj de urboj estas
speciale gravaj pro la fakto ke ili
samtempe rekonas la turistan valoron
de Esperanto.

IMITU LA EKZEMPLON
Wagons-Lits Cook decidis presigi sur
la menuoj en la manĝvagonoj la frazon
„Menuo en Esperanto havebla". Grava
kaj mondfama entrepreno do agnoskas
la valoron de Esperanto kaj decidis
praktike apliki ĝin ... dank' al la simpla fakto, ke la gvidanto de la propaganda servo, s-ro H.Bakker sendis al
Cook la kartserion .,Mia Vojo" laŭ la
recepto, kiun ni presis en la rubriko
,.Bibliografio" sur paĝo 4 de nia gazeto
en oktobro 1951. (Sur paĝo 2 de la
sama numero troviĝas la bildserio de
unu el tiuj kartoj).
Sed kiom da propagandistoj mendis
laŭ nia sugesto kartseriojn por sendi ilin al la direkcioj de gravaj entreprenoj,
bankoj, oficejoj, firmaoj, k.t.p.? Ni prefere silentu pri tio. Karaj gesamideanoj ; propagandiloj, kiuj kuŝas en la
ŝranko neniel efikas, do mendu kartseriojn kaj agu laŭ la recepto de s-ro
H.Bakker! Mendu la kartojn ĉe s-ino
A. Wijnbergh-Pool, Minervalaan 14, Amsterdam-Z, poŝtkonto 279871. Unu serio kostas nur g. 0,35.
Belgaj fervojistoj bonvolu kontakti
kun s-ro Debruyne-Pieters, Medoristraat 54, Brussel II, por fondi Belgan
Fervojistan Esp. Asocion.

Langs deze weg
stel ik er prijs op,
namens het bestuur
van V.E.B. mijn dank
te betuigen aan al
diegenen, die door het
nemen van een steun
abonnement op doeltreffende wijze onze
beweging steunen. Hopelijk volgen nog velen dit goede voorbeeld!
-

2e lijst van steunabonnementen
(tot 15.12.51).
S-ro G. Maertens St Kruis
150S-ro E. Debaets Assebroek
150S-ro E. Cortvriendt Antwerpen
150S-ino C. Roosen Aalst
150F-ino P. De Cock Aalst
150F-ino B. Cornelis Aalst
150S-ro F. Roose Brugge
150F-ino M. J. Top Veurne
150S-ro G. Debrouwere Kortrijk
1.000S-ro F. Couwenberg Blankenberge 150-

LIGA KUNVENO 9-12-'51
La Liga prezidanto s-ro Debrouwere
malfermas la kunvenon je la 14 h. kaj
bonvenigas ĉiujn ĉeestantojn. Li samtempe senkulpigas vic prezidanton Couwenberg kaj f-inon P. de Cock, kiu samletere petas ne esti reelektata ĉar ŝi
estas malhelpata regule ĉeesti la kunvenojn. Estis reprezentataj sekcioj kaj
lokoj : Brugge, Brussel, Gent, Kampenhout, Kortrijk, Mechelen, Sysele. Antwerpen (kies delegitoj ĉeestis matene
la estrarkunvenon) senkulpigis sin.
Tagordo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Malfermo
Financa situacio
Raporto de la sekretario
Nia Revuo
U.E.A.
2a komuna kongreso en Antwerpen
Koresponda kurso (raporto)
Elektadoj
Diversajoj

10. Fermo.

Ce punkto 2 la prezidanto konigas
ke la deficito pli malaltigis kaj ni esperas ke pro aniĝo de pliaj familianoj
kaj amikoj kaj per varbado de pliaj
liganoj ni en proksima estonteco povos
nuligi la antaŭjarajn malprofitojn.
Punkto 3 - Post la sekretaria raporto
ni speciale priparolis la perdon de
membroj kaj eventualan kunlaboron
kun Belga ligo.
Punkto 4 - La revuo, laŭ ĉies konstato, dum la lasta tempo pliboniĝis. Tio
parte estas la sekvo de la raporto kiu
resumis la petojn de la grupoj kaj
reprezentantoj laŭ la demandaro sendita komence de 1951.
La aldono de 2 paĝoj fine de la jaro
ne povis efektiviĝi pro la nekresko de
la anaro, kaj proksimjare ni certe devos
plialtigi la kotizon, ĉar tiam finiĝos la
kontrakto kun la nuna presisto.
Punkto 5 Ni decidis averti la estraron de U.E.A. pri eventuala perdo de
individuaj membroj pro tiom granda
kotizaltiĝo.
Punkto 6 - L.K.K. petas kiom eble
plej fruan aliĝon. La akceptejo estos
en „De Ton" apud la stacidomo.
Pagojn al la Liga kasisto (45 fr. ĝis
Pasko kaj 50 fr. poste) .
Punkto 7 - s-ro Sutterman, prizorganto de la koresponda kurso, kiu ne
povis ĉeesti, konigis skribe ke ree 4
personoj finsekvis la kurson. Li nun
kunmetas specialan kurson kiun li esperas baldaŭ submeti por aprobo.
Punkto 8 - Pro eksigo de f-ino De
Cock el Aalst kaj ŝia anstataŭigo pere
de s-ro Boving el Leuven, la estraro
submetas la sekvantan liston de la estraranoj :
Prezidanto : G. Debrouwere ; vic-prezidantoj : dr F. Couwenberg, d-rando F.
Roose kaj E. Cortvriendt sekretario :
G. Maertens : 2-a sekretariino : J. Terryn ;
kasisto : C. Meeus ; membroj : L. Debruyne
(gazetarservo), E. H. Demayer (katolikaj aferoj), R.Iserentant (Instituto kaj
ekspozicia servo), dr T.v. Gindertaelen
(redaktoro), F. Volders (festdirektoro),
A. Dekeyzer kaj H. Boving.
La ĉeestantoj akordiĝas. •
Punkto 9. Pro petoj eventuale oka
zigi ekzamenojn, s-roj Mooy kaj Couwenberg estos petataj fondi komitaton
kaj fiksi la programon. Ceestantoj ree
faris la peton estonte sendi pli frue sciigon pri kunvenoj kaj la estraro kompense petas ke la grupoj zorgu delegi
iun. Car ni povis disponi pri la salono
nur ĝis la 16-a h., la prezidanto fermis
je tiu horo la kunvenon, dankante
ĉiujn pro ilia ĉeesto.
-

;

-

La protokola sekretariino.
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PREMION akiris post n-roj 117-118 s-ino A. Meurrens, el Leuven, por VEB; kaj
por LEEN: s-ro C. W. M. Baans, el Velp.

Peer Gynt, de H.Ibsen. Drama poemo. Kun komentario kaj tri norvegaj
popolfabeloj. El la norvega lingvo
tradukis E. A. Haugen. Kiu neniam aŭdis pri Peer Gynt ? Tiu ĉefverko de la
norvega literaturo malgraŭ sia norvega propreco ja fariĝis posedaĵo
de la tuta mondo! Tradukoj ekzistas
en multaj lingvoj kaj kune kun la muziko de Edv. Grieg la nomoj de la ĉefaj
agantoj (Peer Gynt, Ase, Solvejg, Anitra, Ingrid) fariĝis konataj de preskaŭ
ĉiu Tamen ĝis nun ne ekzistis traduko
en Esperanto kaj s-ro E. A. Haugen,
kies nomon ni unuafoje renkontas, prenis sur sin la malfacilan taskon prizorgi là Esperantan tradukon, super
kiu li laboris duin pluraj jaroj. Traduko de tia verko prezentas multajn
kaj diversspecajn malfacilajojn, kiujn
la tradukinto bonege solvis, kiel eble
plej multe konservante la artan formon
de la originalo kaj evitante poeziajn
licencajojn. La uzo de nur malmultaj
neologismoj el kiuj kelkaj (setro, trolo,
draŭgo, medo) ne estis eviteblaj kaj
aliaj, ĉar jam ofte uzitaj de aliaj aŭto
roj, jam estas sufiĉe konataj, certe estas pravigebla. Lerte la tradukinto aplikis diversspecajn rimojn, limigante
la nombron de poeziaj licencajoj al minimume. Plurfoje li aplikis apostrofadon kaj elizion de la (cetere facile
divinebla) subjekto, ekz. ne Peer, (mi)
al la fino pasas : ĉu (li) salutas?; mi
kaptos kion (mi) povos. Kelkfoje s-ro
Haugen uzis formojn kritikindajn ekz.

SOLVOJ.
119. Horiz.: ondum, ambos, edz,
kribr, infan, gol, sekt, algo, evaku,
rajd, lak, fia, Bever, mueli, ina, rilat,
skurĝ.
Vert.: orkestrestr ; drink, juvel, ced,
merg, frit, ovaci, azil, amas, aal, bofil,
svenu, senkonsciiĝ.
120. talpo palto ; glano -lango ; treniinter ; knabo-banko ; sorto-ostro; kontonokto ; defii-edifi ; simio-misio ; kranoankro ; talko-lakto ; trafi-farti; starirasti ; liuto-utilo ; resti -estri ; aromoomaro; kulto-lukto; dorno-nordo; erikoekiro ; greno -negro ; magio-imago ; masto-astrno ; tramo- marto. Pli bone mal frue ol neniam.
-

N-ro 121: CIFERENIGMO.
Rekonstruu 42-1!teran proverbon helpe de la subaj vortoj : 37.41.5.1.3.33:
liimero ; 27.12.34.14.6.31 : homama ; 38.19.
11.42.2.33 : sovaĝa hundo ; 34.22.29.15.28.
10.33 : ne-surpresita parto de pago;
18.39.13.17.9.32.25.33 : spektaklo ; 23.4.8.
21.39.36.24.33 : baro ; 35.30.26.16.7.20.5.40:
saluto ĉe akcepto.
N-ro 122:
TRIOBLA KRUCVORTENIGMO.
Por solvi ĝin, kopia trifoje la ĉi-kunan figuron. El la tri (senorde prezentitaj) klarigoj post ĉiu numero, elektu mem la gustan por ĉiu aparta
figuro.
Horizontale. 1. neemociema—libera
de mikroboj—farbi vizaĝon; 2. citidemono—alikolora punkto : 3 . senkompense doni meza—malferma; 4. malvarmega—muskola streĉo—plej alta
grado ; 5. konfidi plenumon de laboro
—nuna— strangaforma floro; 6. metalo—sukera—kapabla facile fari laŭcelajn movojn ; 7. malhelpi komercajn
rilatojn—varmegazona informiĝi ; 8.
stilo—proza rakonto--trovita per gusto
-

PLAATSELIJK NIEUWS
Alkmaar : Op de ouderavond, die
eind Nov. in een der openbare lagere
scholen plaats vond, sprak mej. Renooy,
onderwijzeres aan die school, over Esperanto. Verschillende ouders waren
zeer enthousiast en zijn van plan met
de studie van de wereldtaal te beginnen.

Arnhem : Okaze de la Zamenhofa
vespero organizita de la loka kunlaborkomitato F.L.E. L.E.E.N. kunvenis 15/12
proks. 70 esperantistoj en restoracio
Victories. S-ro A. Henstra faris memorigan paroladon kaj s-ro G. J. v. d. Heijden el A'dam montris filmon pri la
F.E.R.N.-kongreso en Salzburg. Krome
kunlaboris kantiioro, du geetuloj kaj
s-ro Hartgers el Ede kaj kelkaj aktoroj.
-

Baarn : Laŭ iniciato de s-ro d-ro W.
Hlilzenspies okazis prelego, kiun faris
s-ro P.W. Baas. Rezulto: kurso, kiun
gvidas s-ro P. Uittenbogaard el Hilversum.
Deventer : La Zamenhofa vespero,
aranĝita de la lokaj sekcioj de F.L.E.
kaj L.E.E.N. bonege sukcesis. Parolis
pri Zamenhof la prez. de la F.L.E._sekcio kaj s-ro C. B. Zondervan faris lumbildprelegon pri la sekigo de Suda
Maro. Oni fondis lokan kunlaborkomitaton en la kadro de N.C.K.E.
V.E.B. Afdeling Antwerpen. Onze
wekelijkse vergaderingen vinden van
nu af steeds plaats in de Diepestr. 44,
iedere Maandag, te 20 uur. Alle bondsleden uit het Antwerpse en tevens bezoekers uit andere afdelingen zijn
steeds hartelijk welkom.
V.E.B. Afdeling Gent. Buiten de gewone vergaderingen, die elke Woensdagavond in „Café de Gand" (Graaf van
Vlaanderenplaats 10) doorgaan, vierden
wij op 12 December ons Zamenhof-feest,
gedeeltelijk bijgewoond door onze Bondssecr., Gr.Maertens. Een democratisch
avondmaal bracht de aanwezigen in
aangename stemming; de heer De Boes
sprak een kort en passend woord, vooral
aandringende op een ernstige persoonlijke propaganda voor het E. Hierna
werd afwisselend muziek, zang en
voordracht ten gehore gebracht en tussendoor lustig rondgesprongen. Als
verrassing, eveneens een kleine tombola.
Hartelijk dank aan de medewerkers inz.
aan de edelmoedige schenkers, de heren
Van Reckeghem, Vanneste en Besbrugge, die zich hierin bizonder hebben onderscheiden.
V.E.B. Afdeling Mechelen. Ons Decemberprogramma ging regelmatig door.
De stedelijke E-cursus blijft belangstelling genieten en er werden reeds aardig
vorderingen gemaakt.
Ons programma Januari 1952 werd
vastgesteld als volgt: 2/1 Par•ol-ekzercoj kaj gramatiko ; 9/1 Eniginoj ; 16/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
rezonado ; 9. senmova--fari el brikojsamaspekta ; 10. rampulo—maldika etenditajo—ridiga ; 11. batali—iu imposto— parta ŝanĝo.

Vertikale. 2. prepozicio—sovaĝa besto
—vizagesprimo ; eminentularo—ŝerca teatraĵo—estiĝi ; 3. adverbo insistanta
pri identeco—paro—konjunkcio; 4. skrapeti—mangigi—detrui Yi; havigi al sipreparita—hoki ; 5. supera estaĵo— kare
ŝati -prepozicio ; 6. bildigi al si en la
spirito—grandare—saluto parto de
skribmaŝino—fari ŝtrumpojn fadeno ;
7. turka altrangulo— blanka floroestrado ; 8. meritanta— rapide ŝancelanta—fritilo ; interpunkcia signo—stulte rigardadi— birdo ; 9. ago rapide sin
levi de tero—brue purigi la gorĝonsenduba; 10. amase seninterrompe direktigi ien—tempa adverbo—malsame ;
rapidi—bakajo—cifero ; 11. impresanta
flarsenton—donaca prezento—ekbatalo.
La solvojn sendu la nederlandanoj al
S-ro G.J. Teunissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs., Amsterdam-Z., kaj Flandra Ligo
ai Postbus 342 (Enigmoj), Brussel antai"i la 20-I-'52.

KAPRICO DE L' SORTO
Dudek milionojn da frankoj gajnis
sinjoro Jo ze f Stevens el Helmond, kaj
li aĉetis af tomobilkornon kun dek du
tonoj kaj luksan dekducili•n.dran aŭtomobilon fiksitan al ĝi kaj ĉio rezultis
el la fakto, ke en Tuniso 1i surtretis la
piedfingrojn de arabo.
Sinjoro Stevens, laŭprofesia arkitekto,
pro sia malbona sanstato jam longe
restadis en Svisujo kaj Sud-Francujo.
Resaniginte li faris studvojagojn kaj
unu el ili kondukis lin al Tuniso. Rigardante tie konstruajon li paŝis iom.
malantaŭen. Tiu paŝo estis decida.
Torento da insultvurtoj kaj blasfemoj
estis elverŝata sur la kapon de la tian
ankoraŭ malriĉa sinjoro Stevens. Cio en
la araba lingvo, sed tamen sufiĉe klara.
Cetere ne mirige, kiam ies nudaj piedf ingro j estas premataj de kalkanurno
apartenanta al fortika nederlanda ŝuo.
Lamante kaj insultante la viktimo tamen ne preterlasis atentigi sinjoron
Stevens, ke li havas ion vendeblan, nome loteriajn biletojn.
Por senkolerigi la arabon - kiu scias,
kiom da biletoj li jam vendis tiamaniere ? - sinjoro Stevens aĉetis bileton de
la franca nacia loterio kaj ĉar ŝajne
la viro sentis multan doloron, li aĉetis
kompletan serion. Tian, la viro silentis.
Sinjoro Stevens revenis en Francujon
kaj kompreneble forgesis l a loton en
sia paperujo. Dume la tirado okazis
kaj la gajnantaj numeroj estis publikigataj en la ĵurnaloj. Sed la gajninto
de Ia ĉefpremio ne anoncis sin. Aperis
novaj alvokoj, sed vane
Sinjoro Stevens vizitis ankaŭ Lourdes. Tie unia el liaj konatoj, kiu akompanis lin ankaŭ en Tuniso, legis la alvokon. „Tio kompreneble koncernas
vian bileton", li diris. „Se jes, mi regalos!", ŝerce respondis sinjoro Stevens
kaj elpoŝigis la bileton. Ekregis silento.
Gi efektive menciis Za numeron de la
ĉefpremio. Momenton la silento f arirĵis ankoraŭ pli profunda sed tuj poste
eksplodis uragano. Sinjoro Stevens regalis kaj aranQis grandiozan festenon.
Dum multaj jaroj la pilgrimontoj aŭdos
rakontojn pri la viro, kiu en tiel mirakla maniero akiris fortunon. En Helmond oni nun atendas la revenon de
sinjoro Stevens. Kaŝe oni rigardas ĉiun
luksan aŭtomobilon, kiu veturas tra la
stratoj kaj vespere oni aŭskultas, kiam
ie sonas korno. Ĉis nun oni ankoraŭ
ne aŭdis kornon dekdutanan, sed kiam
ĝi venos, oni scias, ke viro kiu fariĝis
riĉulo per la sorto, revenis en sian naskigurbon. Imagu ! Nur, ĉar li surtretis
la piedfingrojn de arabo... .
-

LA FESTPAROLANTO

-

alies : vi gajnos ne multe per ligi min
elŝipi ( _ elŝipigi) ; kuŝu sterki nun; Si
(la ŝipo) rompi_fjos en splitojn,, sed all-

flanke abundas vort-kombinoj kaj formoj trafe elektitaj. Lerte la tradukinto
aplikis la senperan verbigon (ĉu utilas
revorti ?; tra-sorti ion ; plandi ; larmi
galon ; lafi; spacas nur por mi). Li
aldonis rimarkojn kaj komentarion kaj
krome tri popolfabelojn (el kiuj ĉerpis
H. Ibsen) por faciligi la komprenon de
la verko al eksterlandaj legantoj. Pri
la fakto, ke malgraŭ tio ne ĉio estas
klara kaj komprenebla, certe ne kulpas la tradukinto. Peer Gynt ja ne
estas romano, kiu facile legiĝas, sed
verko multflanka kaj profunda, kiu eĉ
al norvegoj prezentas malfacilajojn,
kiujn la komentariistoj diversmaniere
interpretas. La Esperanto-traduko de
Peer Gynt estas verko, pri kiu la esperantistaro prave povas fieri, verko,
kiun oni legu kaj relegu por ĉiufoje

malkovri novajn aspektojn, kaj ni kore
gratulas la tradukinton kaj la eldoniston, kiuj havigis al ni ĉi tiun ĉefverkon
de la norvega literaturo en Esperanta
vesto. La papero estas bonkvalita kaj
la preso klara. Eldonis la 258-paĝan
verkon, kiu enhavas antaŭparolon de
Olav Rygg, vicprez. de Norvega Esperantista Ligo, Eldona Rondo en Trondhelm. Prezo broŝ. n. kr . 10,50 ; bind.
n. kr . 13,-.

-

Laŭ artikolo en „Het Parool"2-10-'51
trad. E. A. Burk kaj J. Rooker.
usg.1.MaOZOO

.earami

Prelego ; 2311 Varia Vespero ; 30/1
Voĉlegado de d-ro T. van Gindertaelen.

Manifesto de Ia Sennaciistoj kaj Dokunnentoj pri Sennaciisino, de E. Lanti

(dua kompletigita eldono) enhavas la
pensojn kaj tezojn de E. Lanti (-- E.
Adam), la fondinto de S.A.T Sinsekve
E. Lanti i.a. pritraktas la internaciismon,
la sennaciismon kaj sociologiajn postulatojn. Aparte menciindaj estas liaj
aforismoj pri Esperanto. La revolucia
pensmaniero de Lanti certe ŝokos multajn esperantistojn kaj certe liaj tezoj
ne konvinkos eĉ ĉiujn S.A.T.anojn, sed
ne estas ja la celo de la aŭtoro, ke
oni blinde akceptu liajn dirojn kiel veron. La 82-paĝa verketo, bonstila kaj
kontrolita de la Literatura Komitato
estas eldonita de S. A.T. kaj pristudon
ni povas rekomendi al ĉiu, kiu deziras
esti informita pri la sennaciismo kaj
ekkoni la ideojn kaj tezojn de la aŭtoro.
Prezo broŝ. dol. 0,50; bind. dol 0,70.
La hundo Kruso de R. M. Ballantyne,
el la angla lingvo trad. J. M. Inman, eld.
The Esperanto Publishing Co, Rickmansworth, Anglujo. 150 p. Prezo 3 ŝi1.

Ofte ni renkontas tipon
Kiu havas la principon
Nepre voli ion diri.
Kaj dum Esperanto-festo
Li, kun tre afabla gestu
Penas la atenton tiri.
Kun la mano sub la frako
Aŭ en puŝo de la jako
De la fono li nun venas.
Sed turmentas lin la sento
Meze de la elokvento,
Ke teniyo l•ia genas.
Kaj Za man' el sub Za frako
Li nun metas al la brako,
Sed ektremas nun pro honto.
Ĉar ekkaptas Iin teruro:
Cu. ne pendas kiel .muro
La kravat' sur brustofronto t
De la frunto gutas ŝvito
Li balbutas pro ekscito
Kaj ŝtelpalpa.s sian sukon.
De kolumo la rigido
Pro tavolo de amido
Al li ka•ŭzas fortan jukon.
Konsternite li konstatas,
Duan la sukon li nun gaatas,
Ke li nur parolas stutte.
Kaj lin kaptas jen. paniko
.gajnas ja ke la publiko
Mokridegas lin tum•ulte.
Vane serĉas li kombinon
Por nun doni )ostan finon
Al la festa alparolo.
Liaj brakoj aŭto?sate
Rondsvingijas akurate
Santkiel horlotjpendolo.
Fine venas la eliro
Li post kora bondeziro
Kliniyante sin retiras.
Ĉiuj homoj nun apIai das
Lian alparolon laŭdas
Sed li n•ur singulte spiras.
J.H.4.Sens

37-a Universala Kongreso
de Esperanto en Oslo
2 aŭg. 9 aŭg. 1952
-

Adreso Box 942, Oslo.
Kongreskotizoj gis 31/3-1952 n. kr.
40,-; poste n. kr. 45,- ; por edzinoj de
kongresanoj resp. n. kr . 20,- kaj n. kr.
22,50 kaj por gejunuloj malpli U! 21-

jaraj resp. kr . 13,50 kaj n. kr. 15,
Individuaj membroj de U.E.A. rajtas
dekalkuli rabaton de n. kr. 5,- ; edzinoj
kaj gejunuloj proportie.
L.E.E.N. intencas aranl;'i karavanon
vagonare al Oslo. Kiel eble plej baldaŭ ni publikigos detalajn novajojn.
Vagonare Brussel-Oslo 2-a kl. 2110
fr., 3-a kl. 1384 fr. ; ire kaj revéne 2-a
kl. 3835 fr., 3-a kl. 2516 fr. Grupoj de
min. 15 pers. havos rabaton.
fipe Antwerpen-Oslo per „Brabant"
ire 1-a kl. 300, 2-a kl. 225, 3-a kl. (nur
viroj) 160 n.kr.: per „Bali" 1-a kl. 260,
3-a kl. (nur viroj) 160 n.kr.
La L.K.K. jam rezervis mil litojn
( inkluzive de 300 en 2 lernejoj por
amasrestadejo) kaj havas la eblon rezervi ankoraŭ pli, se necese. ĉi do urĝe petas ne fari privatajn aranĝojn
por la restado en Oslo. La tuta logiga
servo estas en la manoj de la kongresa sekretario, kiu helpe de subkomitato mem aranĝos la enlogigon.
-.

S-ro T.Morariu (Stockholm) festis
28-9-'51 sian 30-jaran jubileon kiel esp.isto kaj 50-an datrevenon de sia naskigtago. Iom malfrue sed ne malpli kore
ni gratulas la jubileanton, tre aktivan
esp.-iston kaj bone konatan ankaŭ de
ni, ĉar li ja instruis en la someraj
kursoj F1.L.E.-L.E.E.N. i.a. en KerkAvezaath.
DRUKKERIJ KROL, Uithuizen (Ned.)
Hoofdstraat 31 Telef. 105
-

Volo kaj Vojo de Saarlando, 20-paĝa

broŝuro, eldonita de la Informoficejo
de la Saarlanda registaro kaj enhavanta paroladon de ministroprezidanto J.
Hoffmann kaj paroladon de parlarnentprezidanto P. Ziinmer, faritajn en la
kunsido de la Saarlanda parlamento la
6-an de aprilo 1951.
La broŝuro estas senpage havebla ĉe
„Informationsamt der Regierung des
Saarlandes", Schillerstrasse, Saarbriic-

ken. Montru vian interesiĝon kaj pruvu al la Saarlanda registaro, kiu ankoraŭ skeptike rilatas al Esperanto, ke
nia lingvo jam estas sufiĉe disvastigita.
Naskigo de la universala kredo, 8-paba broŝuro de R. E. Lambert, eld. de la
aŭtoro. Prezo 2 respondkuponoj ; havebla ĉe Esperanto Book Service of
America, 114 W, 16 St., New-York, N.Y.
Bagatelaro, prozajoj kaj versajoj, originale verkitaj de J. H. Rosbach, eld.
Esperantoforlaget, Oslo, 174 p.

drukt keurig, snel en billijk Uw
Tijdschriften, Boekwerken, Handelsdrukwerken, enz.
Vraagt eens aan
Nederlands

-

Esperanto

-

Frans enz.

J
Rui Barbosa (1849-1923) de Fernando Nery, biografia eseo, el la portugala trad. J. Joels, eld. Brazila Ministerco
de Edukado kaj Sano (pere de la muzeo-biblioteko Casa de Rui Barbosa),
Rio de Janeiro. 290 p. Prezo ne montrita.
Verantw. uitgever : Vlaamse Esperantisten-Bond Postbus 42 — Brussel en
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. (Ned.)

—

Drukker Krol, Hoofdstraat 31, Uithuizen
(Ned).

