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Kion fari ?
Karaj legantoj, kiam ĉi tiu gazeto
venos en viajn manojn, la somero kun
siaj „belaj" tagoj jam pasis. Pasis ankaŭ la universala kongreso en Oslo kaj
aliaj aranĝoj esperantistaj kiujn vi eble
partoprenis. Vi pli aŭ malpli ĝuis vian
ferion kaj nun do venas la tempo ke
vi denove eklaboros. Tio validas ne
nur por via ĉiutaga profesia laboro sed
kompreneble ankaŭ por via laboro rilate al nia komuna celo, la propag.ndo
por nia lingvo. Ni ja troviĝas en la
t.n. „verda monato" sed ne forgesu, ke
jaro havas dekdu monatojn, kiuj por
ni devas esti „verdaj".
Bona proverbo tekstas : „Komencu,
sed antaŭe pripensu" kaj aplikante tion
al nia afero ni do konstatas. ke ni devas akrigi nian cerbon por trovi bonan
planon, kaj tiam certe aperos antaŭ
niaj spiritaj okuloj la demando, kiun ni
metis super ĉi tiu artikolo „Kion fari"?
Por iom helpi en la solvado de tiu
demando ni verkis Ĉi tiun artikolon.
Estas konata dirajo ke la tempoj ŝanĝ•iĝas kaj la homoj kun ili. Ŝajnas, ke
Ia esperanto-movado ne atentis la veron
en tiu dirajo, ĉar en multaj lokoj la
tuta agado por nia lingvo bazigas ankoraŭ sur la samaj metodoj kiujn oni
jam aplikis antaŭ 50 jaroj kaj oni forte
miras, ke tiu metodoj nun ne plu havas
sukceson. Anstataŭ ŝanĝi la metodon
oni plendas pri la malmulta interesiĝo
kaj apatio de la mondo, kontribuante
tion al la ĝenerala mond-situacio aŭ al
io alia. Dua eraro estis ke oni laboris
tro senplane kaj tro sensisteme kaj tial
estas tre gojiga fakto, ke en la juliaaŭgusta jituinero de 1, revuo. internacia
ué U.E aperis k aj aperos serio d e
artikoloj de Prof. D-ro Lapenna per
kiuj U.E.A. volas plibonigi la nunan situacion.
Bedaŭrinde la spaco en nia gazeto ne
permesas la represon de ia tuta enhavo
de tiuj artikoloj sed ni forte kaj urye
rekomendas al ĉiuj sekciaj estraroj
pritrakti ilin en la klubvesperoj. La
enhavo estas tiel grava kaj pripensinda
ke oni nepre devas dediĉi al ĝi pli ol
unu vesperon. Supre ni jam aludis, ke
la tuta jaro por ni devas esti „verda".
Nu en la nomitaj artikoloj vi trovos
direktivojn laŭ kiuj vi povos dum tuta
jaro labori por nia movado, kaj certe ni
de tempo al tempo revenos al ĉi tiu temo.
Karaj legantoj, ni nun petas vian atenton por alia afero. kiu estas ne malpli grava. Vi scias, ke nia ĉijara kongreso en Roterdamo tre kontentige
sukcesis malgraŭ la mallonga tempo
prepara. Sed nun ni havas tutan jaron
antaŭ ni kaj ni nepre devas uzi tiun
tempon por la bona preparo de nia
venontjara kongreso en Antwerpeno.
eijare ni devis rezigni pri la okazigo
de la kongreso en Antwerpeno pro diversaj kaŭzoj sed tiu rezigno nun alportas al ni la ĝojigan fakton ke en la
venontjara kongreso kunlaboros ankaŭ
la Reya. Belga Liga Esperantista. En
1953 ni do havos vere beneluksan kongreson! Ne, karaj legantoj. ne sulkigu
vian fronton pensante pri la pli grandaj elspezoj se vi volos viziti ĝin. ŭuste
pro tio ni jam nun parolas pri ĝi, ĉar
tiu kongreso nepre devas sukcesi ĉiu
rilate kaj pro tio estas sante nepre necese ke multaj nederlandaj esperantistoj vizitos c)in. jam dufoje belgaj samideanoj venis al nia lando. Estas nia
morala devo nun iri al ili.
Tial ĉiu jam nun pripensu kiamaniere
li aŭ Si povos efektivigi la viziton al la
vere beneluksa kongreso en Antwerpeno. Ekzemple la sekcioj en la nordo
kaj oriento de nia lando interkontaktu
por esplori la eblon okazigi komunan
karavanon, Ni kalkulas pri minimume
150 personoj! F. W.
-

-

-

Esperanto-Asocio ons moet stuw. en in
de richting die ons rezoluut het kleine,
het petieterige, het anecdotische, het
onbelangrijke om niet nog méér te zeggen, doet verlaten, om ons te doen begeven op de baan van het grootse, het
belangrijke, het wetenschappelijke, het
beschavingswerk. Maar zeg ! is de U.E.A. soms daar niet reeds mede bezig?
Reik de hand ! Daár is werk van
duur ! Horizonten worden hier geopend ! Dat werk zal vruchten afwerpen !
Drs. F. R.

Orgaan van de
VLAAMSE ESPERANTISTENBOND
POSTBUS 342, BRUSSEL
Postrekening 2321.50 van V. E. B.
Dolfijnstraat 13, Antwerpen

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

BEZINNING

Wanneer men - en dat is het geval
voor de meesten onder ons - jaren heeft
gestreden, ja gestreden, veel geld heeft
uitgegeven, zich veel moeite en tijd
heeft getroost voor de verspreiding van
Esperanto, dan komt een ogenblik, 't zij
men het wil of niet, dat men even stil
staat. Men overschouwt de weg die
afgelegd is. Er dringt zich een vraag
op : hoe ver staan wij ? Wat hebben
wij bereikt ? Heeft dat alles eigenlijk
zijn nut gehad ? Is het wel de moeite
waard geweest ? Het eigenaardige in
ons geval is dat wij daarop zowel ontkennend als bevestigend kunnen antwoorden, Want als wij bvb. overzien
de internationale verspreiding onzer taal
in een in de historische orde uiterst
korte tijdspanne van plm. 65 jaar; als
wij overzien wat er reeds op letterkundig gebied pepresteerd werd ; in hoeveel
scholen, handelsforen en wat weet ik al
wij reeds binnengedrongen zijn, dan
kunnen wij niet anders dan bewonderend
en bemoedigd en fier beamen dat wij
inderdaad reeds zeer ver staan. En
de meer nuchter aangelegden onder ons,
de praktische lieden, de realisten moeten erkennen dat dit hoofdzakelijk het
werk is van de idealisten onder
ons, van diegenen die zonder berekening alles hebben gegeven omdat zij
zich gewijd hadden aan een mooi
ideaal. Maar van een andere kant
bekeken zien wij ook plots hoever
wij nog maar staan. Dat is dan
vooral als wij de vordering in eigen
land of stad als maatstaaf nemen. Hoe
groot is het 0/0 van de bevolking dat
Q &t^e--g?r ekt ? Hoeve/en t-an en cr
interesse voor? Hoevelen zijn bereid
het te steunen? Welke steun genieten
wij van officiële instanties ? Een kleinigheid. een nietigheid wordt als een
grote zegepraal aangerekend. In feite
loopt het grootste deel van de reeds
schaarse cursisten na een tijd weg.
Dan is men zeker voor ontmoediging
vatbaar.
Het is daarom dat wij hier een paar
vragen kort bespreken ; hetgeen (le zin
van onze verdere actie zal toelichten en
hetgeen misschien ook de methode van
ons verder streven zal bepalen.
Is een wereldhulptaal wel nodig ?
Over de wenselijk heid ervan gaat vrijwel iedereen acc000rd. Alleen enkelen met
buitennissige ideën denken er anders
over. Maar de vraag is of een wereldhulptaal een noodzakelijkheid is. Op
het eerste zicht schijnen de feiten er op
te wijzen dat dit niet het geval is.
Kijk. De werkelijke draagwijdte van
het Bijbels verhaal over de toren van
Babel buiten bespreking gelaten - zijn
de mensengroepen ooit gescheiden gebleven van mekaar door de verscheidenheid van hun taal ? De missionarissen
zijn er toch toe gekomen om zich te
verstaan met de primitieve volkeren.
De Spaanse conquistadores van de 16de
eeuw kwamen in de beide America's
met totaal ongekende mensen in aanraking. Toch hebben zij hun plan kunnen trekken en zich weldra plm.
verstaanbaar maken, eerst met tolken en
dan met de taal der inlanders le leren.
De tegenwoordige grote firma's nemen
bedienden die de taal kennen van de
gebieden waarmede zij zaken doen.
Natuurlijk het' kost wat, het is soms
moeitevol, maar toch het gaat. Ieder
trekt zijn plan. Evenwel het is zo niet
dat men de zaken moet bezien. Het
gaat er niet om of men min of meer
goed zijn plan kan trekken. Het gaat
er om heel wat anders. Wij stellen
deze stelling voorop, die o.i. onaanvechtbaar is : „HET IS OVEREEN-"
„KOMSTIG DE WAARDIGHEID VAN"
„DE MENS ALS SPRAAK- ÉN VER-"
„STANDHEBBEND WEZEN, DAT"
„IEDER MIN OF MEER BESCHAAF-"
„DE MENS MET ALLE ANDERE BE-"
„SCHAAFDE MENSEN VAN GANS"
„DE WERELD OVER GELIJK WELK"
„ONDERWERP KAN SPREKEN EN"
„SCHRIJVEN". Het is in het licht van
deze stelling dat men het gesukkel van
het mensdom moet beschouwen. Met
dit doel voor ogen moet men zien waar
men er hedendaags nog aan toe is. Het
ware nu gemakkelijk hier een lang en
zeer kluchtig gedeelte in dit artikel te
lassen. Wij zouden spreken over inter-

nationale conferenties en zo. Maar
anderen hebben het reeds gedaan. U
moet maar lezen wat de ooggetuige
Dr. W. Solzbacher in de UNOvergaderingen heeft beleefd. Het staat gedrukt
in het zeer degelijke ,.American Esperantist". Lees de rapporten van de
heer Richard Levin over de werking
van de handelsfoor van Lyon. Enz. enz.
Dan vormt zich aan de hand van deze
feiten de overtuiging, die reeds een evidentie was als ge de bovengeschreven
stelling aanvaardt, dat een internationale
hulptaal inderdaad een noodzakelijkheid
is. Trouwens de deelnemers aan gelijk
welke internationale gelegenheid zijn
daar eigenlijk reeds zelf van overtuigd.
Maar ja, met de bestaande nationale
talen bereiken zij geen oplossing en
Esperanto aanvaarden, een taal die zij
niet kennen, dat doen zij natuurlijk niet.
Wij willen hier ook geen breedvoerige
bespreking wijden aan de vraag of een
nationale taal, natuurlijk de meest verspreide, zou kunnen dienen als wereldhulptaal. Ook dat is reeds zo vaak
besproken geworden dat het voor ons
een afgedane zaak is. Wij zullen alleen
maar de onweerlegbare argumenten
ertegen resumeren. 1) gelijk welke
nationale taal, en ook het Latijn, biedt
te grote moeilijkheden voor volkeren
die een totaal ander taalsysteem gewoon
zijn. 2) De aanneming van een nationale taal als wereldhulptaal, zou een te
grote onrechtvaardigheid zijn tegenover
de volkeren waarvan de taal niet werd
gekozen, en een te grote bevoordeliging
van de uitverkoren natie. 3) Het nati cnaa! geve!`/ verzat er zich tegen:' Denk
maar aan de houding van bvb. de Russen tegen het Engels en van de Fransen
tegen het Duits. Vergeet daarbij niet :
het nationalisme neemt nog steeds uitbreidig. Zie daarvoor maar naar gans
Azië en gedeeltelijk Afrika. 4) Er kan
maar van ware neutraliteit en gelijkberechtiging aller volkeren sprake zijn
als een niet nationale, dus neutrale
wereldhulptaal gekozen wordt.
De tweede vraag die waarschijnlijk
bij velen wel eens opkomt :
Waartoe dit alles ? Heeft dat alles
veel zij nut ? Is het geen verloren tijd?
Onze zaak gaat zo traag vooruit. Zo
weinigen tonen interesse ervoor. Wordt
Esperanto nog wel eens door allen
aangenomen ? Zeer problematisch is
het. En dus zullen wij ons doel misschien nooit bereiken ?
Wij spreken dus niet over de pioniers
van Esperanto; zij die er mede begonnen zijn, en die zeker niet veel persoonlijk voordeel mochten verwachten. Wij
spreken ook niet over de „fina venko"
waarvan wij inderdaad niet weten of
zij ooit komt. Wij spreken over de
huidige stand van zaken.
Esperanto is reeds verspreid overal
d tár waar er beschaving is. Overal
daàr bestaat er daarbij nog organisatie,
al was het ook maar één persoon die
bij de organisatie betrokken is. Dat
is op zichzelf reeds een enorm rezultaat. Wanneer die organisatie goed
ineensteekt, in handen van ernstige en
degelijke mensen, dan kan het niet anders of de bij ons aangeslotenen moeten
daar groot voordeel uit halen. In feite
constateren wij dat veel ideegenoten
een werkelijk interessante correspontie voeren waarbij zij heel wat leren,
nodige informatie verzamelen enz. Wat
al interessante publicaties zijn er
niet ? leerrijke voordrachten en zo. Op
toeristisch gebied krijgen onze esperantisten die het net van delegitoj gebruiken en naar onze congressen komen
toch zeer veel waar voor hun geld.
Biedt dat net van delegitoj en fakdelegitoj geen enorme mogelijkhleden ? die
nu trouwens reeds gedeelteijk uitgebaat worden. Accoord dat dit alles
nog kan en moet verbeteren. Maar
wij moeten de rezultaten ook niet negeren. En als wij niet reeds méér
vruchten zien, ligt de schuld misschien
niet bij ons eigen défaitisme dat ons te
sceptisch de schouders doet ophalen
voor nochtans goede en mooie plannen ?
ESPERANTO IS REEDS EEN CULTUURFACTOR. Maar het is waar dat
onze grote organisatie, de Universala
(Vervolg onderaan le kol.)

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

Wereldnieuws

In Japan zijn in meer dan 30 universiteiten en 50 middelbare scholen esperantogroepen.
De Nederlandse politieke partij ,.De
Socialistische Unie" eiste in haar programma voor de verkiezingen van dit
jaar Esperanto als internationale taal
in het verkeer en in onderhandelingen
en als verplicht vak in het voortgezet
en middelbaar onderwijs.
Het Ministerie voor cultuur van de
Servische Republiek gaf verlof tot het
fakultatief onderwijs in Esperanto op
het Blinden-Instituut in Zemun, Beograd.
De Stad Antwerpen gaf een mooie
folder uit in Esperanto verkrijgbaar bij
„Propagando kaj Turismo" Antwerpen.
Ook van de stad Hamburg verscheen
een mooi geïllustreerde folder uitgeveven door Turistasocio de la Hansa Urbo
Hamburgo.
In „1' Osservatore Romano", orgaan
van het Vaticaan, verscheen onlangs
een uitvoerig artikel ten gunste van
Esperanto.
,,The Reference Catalogue of Current
Literature in England" (1951) bevat
o.a. de titels van een vijftigtal werken,
geschreven in Esperanto.

Redakcia sciigo
En la antaŭa numero de N.E. vi povis legi ke S-ro Kalma adiaŭis sian
redakcian funkcion kaj nun la ĉefestraro ĝojis povi komisii al mi parton de
Ls laboro. Nu eutc,N• ĉlan agrable ce

oni gojigas aliajn sed ĉu la estraro agis
saĝe estas alia demando. Felike mi ne
estas la sola viktimo de tiu „freneza"
adiaŭo, ĉar la êefredaktorecon prenis sur
sin S-ro D-ro F. Roose, J. en bl. Sabbestraat 36, Brugge. Ni do kune klopodos plenigi la gazeton kaj certe faros
nian plej eblon sed tamen petas vian
pardonon se êio ne tuj iros tiel glate
kiel antaŭe. Vi povos multe helpi nin
sendante ĉiam antaii la 15a de la monato vian kontribuajon. Plie ni ĝ ojas,
ke la prizorgon de la rubrieko „La
Studanto" volis preni sur sin S-ro S. S.
de Jong Dzn., Waltaweg 3. Tjerkwerd
(Fr.) F. Weeke.
Aldona noto: la antaŭa numero aperis iom malfrue. Pardonu'. Post la
vojaĝo ni devis ankoraŭ dum kelkaj
tagoj dormi por reiĝi normala(!) kaj
ke enestis tiom da ĝenaj eraroj havis
saman kaaizon(!) Ni promesas plibonigi kaj plibonigi. Drs. F.R.

Ĉ'efredaktoro foriris
Ni sciis ke Sro. Kalma rezignis sian
laboron por nia gazeto. Firme kaj decide li deklaris ke nenio povas forlogi
lin al daŭrigo de liaj redakciaj laboroj.
Ni ankaŭ bone sciis ke la Flandra Ligo
estis preta preni sur si la éefredaktorecon kaj ke la redaktoro por L.E.E.N.
estos Sro. Weeke. Tamen la kapo de
„Nederlanda kaj Flandra Esperantisto"
impresas tre strange sen la nomo de
Sro. Kalma, kiu duan tiom da jaroj
redaktis nian organon. La plimulto de
nia legantaro tute ne prinpensas kiom
da peno donas la redakcia tasko : verki
artikolojn, korekti aŭ reverki la kontribuajojn de aliaj, kalkuli kiom da linioj
povas kaj devas ankoraŭ enhavi la No.,
amputacii artikolojn por ke ili donu la
ĝustan mezuron al la gazeto, respondi
(kelkfoje kolerajn) leterojn pri la enhavo de iuj artikoloj, aŭ plendojn pri
„kripligo" de originala teksto aŭ pri la
ne-akcepto de iu „valora" kontribuajo,
korektado de la kompostajo, ŝvitado,
korespopondado, telefonado kaj telegrafado se iu regula(?) kunlaboranto ne
sendas ĝustatempe kaj ... eĉ de tempo
al tempo la legado de leteroj de legantoj, kiuj esprimas kontentecon. Ke
persono, kiu havas en nia Esperantomovado jam tiom da aliaj taskoj, pacience daŭrigis ĝis nun la redaktoran
laboron, estas io eksterordinara. Ke
ekzistis tiom malmulte da kritiko pri
la enhavo de la gazeto estas ankoraŭ
pli eksterordinara. Dankon, S.ro Kalma,
pro viaj fideleco kaj eminenta laboro !
H.J.B.
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Esperanto leerboeken
-

F. Randi : ,.Leerboek van Esperanto".
Uitgave Witteryck, Brugge.
Bestellen : Vlaams Esperanto-instituut. Prijs : 30 F.
Dit boek, dat lovende critieken kreeg
van wijlen Frater Van Zon, van Dr.
W. Solzbacher en van Dr.Manders, is
speciaal samengesteld voor een wintercursus (die dus tijdsbeperkt is) en voor
het zeer verschillend publiek dat men
dŭár steeds aantreft. Vandaar : 13 lessen, plus drie aanhanglessen. Vandaar,
over sommige punten zeer veel uitleg
voor diegenen die reeds lang de schoolbanken hebben verlaten, bvb : over de
accusatiefregel (of 4de naamval).
Vandaar ook vergelijkingen met nationale talen, voor die cursisten die talen
kennen, of studenten die talen leren.
En eindelijk ook: commentaar op het
logisch karakter van Esperanto : oefening in het denken. Natuurlijk moet
de cursusleider de les voorbereiden,
naarvolgens het publiek dat hij heeft.
Er zijn tamelijk veel oefeningen. De
te vertalen zinnen zijn niet meer die
banaliteiten die men in oudere handboeken aantreft, maar allemaal spreuken, beroemde uitspraken enz.

LA STUDANTO
Uitwerking van de opgaven zie het
vorige nummer :
NIEUWE OPGAVEN.
Oefening I A :
Vertaal in het Esperanto:
1. De appels zijn reeds rijp, maar ze
zien er nog onrijp uit. (Er uitzien aspekti).
2. Die zak peren is niet duur.
3. Die appels moet men gekookt eten.
4. Ik eet appels liever rauw dan gekookt.
5. Gekookte vruchten hebben niet zoveel vitaminen als rauwe.
6. Lekker eten is gemakkelijker dan
goed koken.
7. Als het warm is, eten wij de pap
(pap = kaĉo) bij voorkeur koud.
8. Als er een besmettelijke (- infekta) ziekte is in de omgeving (= regiono) , is het nodig, dat men alleen gekookte spijzen eet.
9. Men zet de vruchten rauw op het
fornuis en krijgt ze er gekookt af
10. Samen aan tafel zittend, wensen
de gezinsleden elkaar: „Smakelijk eten!"
Oefening I B.

C. B. Zondervan kaj d-ro W. J. A. Manders : Esperanto leerboek estas nova lernolibro, ĵus aperinta kaj eldonita de
J. Muusses en Purmerend. La aŭtoroj,
certe konataj almenaŭ laŭnome de ĉiuj
niaj legantoj, profitis sian sperton pri
la instruo de Esperante, verkante ĉi
tiun lernolibron, speciale destinitan por
seminarianoj kaj lernantoj en daŭrigaj
kaj mezgradaj lernejoj. Pro tiu speciala karaktero la nova lernolibro multrilate diferencas de aliaj studlibroj por
komencantoj. Tekstojn tradukendajn
en Esperanton oni vane serĉos kaj la
aŭtoroj forstrekis ĉiujn klarigojn, superfluajn por tiuj lernantoj, por kiuj
ĉi tiu libro unualoke estas destinita.
Kvankam ne rektmetoda, la libro instigas la lernantojn pensi kiel eble plej
baldaŭ rekte en Esperanto. Ciuj lecionoj enhavas demandaron kaj komenci gas per teksto en Esperanto, kiun la
lernantoj legu kaj, enkapiginte al si la
tutan lecionon, traduku kaj rerakontu.
Feliĉe la aŭtoroj kiel eble plej multe
evitis „sekajn" frazojn kaj ĉefe uzis
anekdotojn, rakontetojn, k.t,p. La klarigoj de h gramftiicaj kvankam
koncizaj, estas bonegaj kaj superas
tiujn en multaj aliaj lernolibroj por
komencantoj. c.7iuj reguloj estas antaŭataj de klaraj ekzemploj. Kvankam
la aŭtoroj en 32 lecionoj pritraktis la
tutan materialon por diplomo A, la libro ne fariĝis tro ampleksa kaj la lernantoj povos fini ĝin en unu studjaro,
dediĉante ĉiusemajne du horojn al Esperanto. Eĉ restos sufiCa tempo por
ripetado, kiun krome faciligas la tabeloj de la korelativoj, afiksoj kaj verboformoj, kiuj trovigas malantaŭe en
la libro. Kvankam malpli taŭga en
kursoj por „miksita" publiko, ĉi tiu
nova lernolibro, uzebla ankaŭ en kursoj por intelektuloj, laŭ nia opinio plene
respondas al sia speciala celo kaj kontentige solvas la „studlibran problemon",
kiun spertas tiuj, kiuj instruas Esperanton al seminarianoj kaj lernantoj
de mezgradaj lernejoj. Prezo g. 2,50 ;
havebla ĉe la libroservo.
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Vertaal in het Esperanto:

ĈU VI PAROLAS
ESPERANTON ?

Collega's.
Toen Paul enige tijd op een laboratorium van een beroemde professor had
gewerkt, wandelde hij eens met zijn
vriend door de stad.
Onderweg zag hij de professor op
het trottoir aan de andere kant van
de straat lopen.
Hij gaf zijn vriend een stoot roet de
elleboog tegen de ribben en zei : „Zie je
die man daar lopen ? Dat is mijn collega."
,.Is het waar ? Hoe zo ?"
„Wij werken allebei op hetzelfde laboratorium: hij maakt de glazen en
metalen voorwerpen vuil en ik maak
ze weer schoon."
Uitwerkingen van Vlaamse Esperantisten váór 10 September aan V.E.B.,
„Studanto', postbus 342, Brussel ; van
Nederlandse cursisten aan S. S. de Jong
Dzn., Waltaweg 3, Tjerkwerd (Fr.).
LA SUFIKSO -END
Post pristudo kaj voĉdonado la Akademio oficialigis la sufikson -end' kun
la difino: „kiu devas esti -ata pro materia aŭ morala trudo ; kiun oni estas
devigata -i", ekz.: farenda laboro : te
verrichten arbeid ; skribenda letero : een
brief, die geschreven moet worden,

-

-

-

A . J. K.

De leergang ,.Esperanto in twintig
lessen" van Hans Bakker is thans
ook in boekvorm verkrijgbaar. De
prijs blijft F 3,-.
Cursusleiders ontvangen op aanvrage een present exemplaar bij
Hans Bakker, v. Tuyll v. Serooskerkenplein 33, Amsterdam Z.
-

Verschenen : Tweede deeltje van :

ESPERANTO - LEERBOEKJE
voor de lagere school en voor hen,
die geen ander dan lager onderwijs
genoten,
door H. A. Appel, onderw. Z.O. singel
5, Bergen op Zoom. Pr. f 1,50 ;
fr. 20.
Beide deeltjes vormen een volledige
leergang (80 lessen met uitvoerige
uitleg en veel voorbeelden) .
Het eerste deeltje is gunstig beoordeeld, ook door gebruikers. Gebleken is, dat het boekje ook zeer
goed voldaan heeft op beginnerscursussen voor volwassenen.
Bestellingen aan onze boekendienst.

MEDEDELINGEN VAN ONZE BOEKENDIENSTEN
Porti voor koper. Bestellingen aan :
Boekendienst L.E.E.N., Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom, (giro 76915)
Vlaams Esperanto-Instituut, Blankenbergse steenweg 72, Brugge (p.c.r. 3268.51)
Het nieuwe prop. seizoen is weder begonnen. Straks zullen de cursussen
aanvangen. Doe een keus uit onderstaande studiewerken:
CURSUSSEN VOOR BEGINNERS:
H. A. Appel - Esperanto leerboekje voor hen die geen ander
dan lager onderw. genoten. Deeltje I en II (per deeltje) 1,50
G. P. De Bruin : La Komencanto
1,50
G. P. De Bruin : Facile lerni Esp.
1,10
Dirksen : Methodisch leerboek
1,25
DIPLOMA A :
H. Bakker : Esperanto in 20 Iessen
3,G. H. Benink : Esperanto leerboek
2,10
de Bruin-Faulhaber: Post Za kurso
2,Drs Roose F.: Esperanto leerboek
2,25
Esperanto Kr_estonzatio (verplicht voor A candidaat) 1,95
lo pri historio kaj organizo por la A kandidatoj
0,25
Lingvo kaj movado
0,55
C. B. Zondervan : Vortoj kaj esprimoj
1,15
C. B. Zondervan d Dro W.J. A. Manders : Esperanto
leerboek voor de Kweekschool 2,50
DIPLOMA B:
F.Faulhaber: Tra la labirinto de la gramatiko
5,90
G. H. Benink : Esperanto leerboek
2,10
G.J. Degenkamp: de voorzetsels in. het Ned. & Esp.
1,50
G. J. Degenkamp : leiddraad bij de studie van. de
Esp. literatuur 0,45
G. P. de Bruin : la gvidilo (movado kaj historio )
0,95
Faulhaber : Hoe kan ik het in Esp. zeggen
0,25
Honderd vragen over grammatica en onderwijs
0,35

36,30, 27,30,•

24,-

15,50
35,85,30,26,-

6,50
13,5,-

Bem.: voor aanbevolen leerboeken en romans : zie volgend nummer
VOOR DE JEUGDCURSUSSEN
Korte : Sub la verda standardo : gvidilo
2,50
.
idem
0,90
: laborilo I
•
idem
Laborilo II
0,90
.
idem
: memorigilo
0,50
H. Appel : Esperanto leerboekje voor de lagere school
I & II (per deeltje) 1,50

36,-12,50
12,50
7,-

20,-

WOORDENBOEKEN
Schidlof .s woordenboek (beperkte voorraad)
2,15
idem
Zakwoordenboek F.L.E.
0,50
Zakwoordenboekje Debrouwere
Plena Vortaro (een woordenboek dat ieder Esperantist
moet bezitten 11,50
AKTUALAJ VERKOJ
Retoriko, de prof. Ivo Lapenna
5,50
Aktualaj problernoj, de prof, Ivo Lapenna
5,La Hundo Kruso, (por gejunuloj)
1,90
Sango kaj Sablo (treege neordinara verko,
streĉe interesa) 5,75
4,50
Bagatelaro (15 noveloj)

estas ekzemplulo de la internacia lingvo. Ciufoje kiam ni trovigas en situacio en kiu laŭ ĝia celo Esperanto estas
la konvena lingvo, ni ekparolu en ĝi,
cedante al alia lingvo - sed tiukaze
prefere la enlanda - nur se Esperanto
ne estas komprenata. Sed ĉiam ni
montru nian preferon al Esperanto kaj
komprenigu nian bedaŭron se ni ne
povas ĝin uzi.
Ni konsciu ke ni esperantistoj havas
du proprajn lingvojn. Unu, la hejmlanda, por uzado kun samlandanoj kaj
alia, la internacia, por aplikoj tuj post
transpaŝo de lingvolimo al ĉiu fremdlandano, kiu estas preta ĝin uzi.
Kaj ne forgesu ke ankaŭ pri nia esperantismo devas validi ke plej konvinke oni manifestas la valoron de sia
idealo per konduto konforma al ĝi.
K. Wilgenhof.

4 5, 5,175,70,65,25,-

68,-

con povi vojaĝi tutan tagon en sama
vagonaro kun hazarde renkontita esperantisto de alia gepatra lingvo. Estis
agrabla tago ; ni povis interese kaj
plezure konversacii kaj ne dubu ke almenaŭ kelkaj samkupeanoj povis ion
lerni koncerne la veran signifon de
Esperanto.
En tia kazo oni eventuale parolu iom
pli laŭte, iom pli multe kaj iom pli rapide ol oni kutimas por ke ĉeestantoj
aŭdu kaj komprenu ke Esperanto estas
lingvo en kiu oni povas flue paroli kaj
senĝene sin esprimi. De tempo al tempo intermetu la vorton Esperanto klare
diratan, por ke oni havigu respondon
al ilia interna demando kiun lingvon
tiuj personoj do parolas ?
Inter fremdlandanoj ĉiu esperantisto
(Daŭrigo sur antaŭa kolono sube).

Dum ferio en Svedujo iu holanda esperantisto eniris butikon por ion aĉeti.
Kiam fraŭlino aperis por vendi, 11 demandis : „Cu vi parolas Esperanton ?"
Li ripetis la demandon, ĉar evidente ŝi
kredis ke ŝi ne bone aŭdis la dirajon.
Kun mira rigardo ŝi kapneis kaj li sekvigis saman demandon en kaj pri la
angla kaj la germana lingvoj.
La fraŭlino nun komprenis ke fremdlandano staras antaŭ ŝi kaj ŝajne sentis
sin iom pli facila, ĉar ŝi aŭdis lingvojn,
kiujn ŝi almenaŭ rekonis. Kaj kun ekskuza rideto ŝi denove neis.
Fine li klopodis per kelkaj unuvortaj
frazoj en la sveda komprenigi sin kaj
tiel sukcesis akiri kion li deziris aĉeti.
Pagante li aldonis ŝialingvan broŝureton pri „Esperanto por pli taŭga inter nacia komprenado".
Kun rida konsenta mieno ŝi akceptis
komprenante la instruon post la
malfacila interparolo. Evidente ŝi aprobas la ideon de internacia lingvo, pri
kiu ŝi supozeble jam iam aŭdis kaj
kies uzindon ŝi ĵus spertis.
Same tiu holandano faris en pluraj
aliaj svedaj butikoj, ĉiufoje komencante per Esperanto kaj aliaj lingvoj,
kiujn oni ne scipovis kaj ĉe la pago
aldonante informilon pri la rimedo, kiu
venkigas la lingvobaron. Bonvola sveda
gastiginto disponigis al li provizon de
tiaj libretoj facile kunporteblaj pro la
poŝformato. Estis interese kaj amuze
tiel alparoli alilingvajn homojn kaj certe
propagande por la internacia lingvo.
Mi supozas ke pluraj el la tiel alparollitaj homoj rakontis sian sperton al
parencoj kaj konatoj, do verŝajne ankaŭ ĉi tiuj tiel aŭdis pri Esperanto.
Kara leganto, ĉu vi parolas Esperanton ? Kaj nun tiu demando signifas
ne ĉu vi povas sed ĉu vi efektive parolas Esperanton al alilandanoj. Cu dum
eksterlandaj vojagoj al fervojistoj, limoficistoj kaj en butikoj, restoracioj, vojaĝoficejoj vi komencas paroli en Esperanto ? Kaj ĉu al alilandanoj renkontataj en via propra lando ?
Ne diru ke apenaŭ iu el tiuj personoj scipovas Esperanton kaj ke tial ne
estas valore alparoli ilin en tiu lingvo.
Cu vi estas certa ke ili iam ne iom
lernis el la internacia lingvo ? Kaj ne
malatentu la fakton ke nuntempe multaj homoj almenaŭ iom aŭdis pri Esperanto kaj ĝia celo. Kredeble, eĉ certe,
multaj homoj ne plu interesiĝis aŭ persistis pri la lernado de Esperanto, ĉi_
ili neniam renkontis alilandanojn, kiuj
parolas gin. Tio estas bedaŭrinda kaj
se ni do alparolas nekonatajn alilandanojn en Esperanto, ni kunhelpas kontraŭi tion. Se ili pli ofte spertas tion,
ilia emo finlerni la internacian lingvon
sendube pligrandiĝos. Se ili aŭdas paroli Esperanton. ili konstatas ke tiu
lingvo estas ne ia apartenajo de iu
grupeto kaŝe vivanta en la socio, sed
fakte uzata kaj uzebla lingvo.
Kaj ankaŭ se la alparolito eventuale
neniam aŭdis pri Esperanto, povas esti
valore aŭdigi al li la lingvon. Poste li
aŭ ŝi verŝajne kun pli da intereso legos
okaze enmaniĝintan informilon pri la
internacia lingvo.
Veryajne kelkaj ne kuraĝas alparoli
fremdajn homojn en Esperanto. Ili
konsciu ke oni almenaŭ ne bezonas timi
pro eventualaj eraroj dum la lingvouzo,
ĝuste ne, se la alparolito ne scias Esperanton. Li ne komprenas la lingvon
kaj ankaŭ ne aŭdas erarojn. Mi iam
spertis, alparolinte hotelpordiston en
mia neperfekta angla lingvo, ke li telefonante anoncis min kiel anglon. Kaj
tiu persono eĉ povis paroli en la angla.
Do certe antaŭ nescianto ni ne bezonas
ĝenigi pro lingvaj neĝustajoj. En lando de blinduloj la strabuloj reĝas. Oni
aŭdas la lingvon kaj se oni ekscias ke
ĝi estas Esperanto, tio estas grava en
tia situacio.
Aliaj sincere kredas ke estas nedece
aŭ netaktike ekparoli Esperanton al
alilandaj personoj, kiuj ne scias gin.
Sed multaj personoj renkontante alilandulojn alparolas ilin per nacia lingvo fremda al ili kaj ofte ankaŭ fremda al si. Do kial ni esperantistoj ne
povus uzi nian duan lingvon, Esperanton, al alilandanoj ? Ni montru ke al
ni estas tute kutime paroli al alilanduloj per la internacia lingvo. Cu ni kiel
esperantistoj ne opinias kaj celas ke
tio estas tute memkomprenebla afero
ĉe internaciaj rilatoj ? Sed tio ĝi ne
fariĝos, se la esperantistoj mem ne komencas rigardi Esperanton tia. La eksteruloj rimarkas nur ke oni apenaŭ
iam aŭdas aŭ vidas la uzadon de Esperanto konforman al ĝia celo. Do por
ili ankoraŭ ne estas nature ke oni uzas
Esperanton. Ni mem devas komenci
vastigi tiun koncepton. Por ni devas
esti tute ordinare uzi Esperanton al
alilandanoj. Do tial konfide parolu al
fremdlandanoj en Esperanto.
Krom tio, se aliaj personoj estas
apudaj, ankaŭ ili aŭdas Esperanto kun
simila efiko. Antaŭ kelka tempo revenante el eksterlando mi havis bonyan(Daŭrigo sur antaŭa kolono sube).
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NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTON TO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, tel. 96160.
Penningm.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O, postrek. 34563.
Boekendienst, schr. cursus voor gevorderden en dipl. B: H Appel, Z.O.-singel 5,
Bergen op Zoom, postrek. 76915.
Bibliotheek : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst: H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Me j. H. M. Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A. : P. Moen, Schaarsbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.

KOMUNIKOJ
DE LA ĈEFESTRARO
La ĉefestraro esperas ke ĉiuj geanoj
ĝuis bonan ferion kaj akiris novajn
fortojn por rekomenci la laboron por
nia idealo.
Ni petas la sekciajn gekasistojn pagi
baldaŭeble la kontribuojn por la dua
duonjaro en poŝtkonto 34563 de LEEN,
prefere kun specifa listo de la membraro. Oni bonvole aldone la kontribuojn por la sekciaj donacantoj. Faciligu la laboron de la ĝenerala kasisto !
Sekcioj bezonantaj helpon por efektivigi planojn por la aŭtuna propagando ne hezitu tuj interrilati kun la ĉefestraro.
Publike ni dankas al s-ro de Wolf,
kiu bonsukcese gvidis la nederlandan
karavanon al Oslo, kiu malgraŭ sendormaj noktoj „atingis la celon en gloro".
Estas preskaŭ certe ke post Zagreb,
do en 1954, la Universala Kongreso okazos en Nederlando. Por efektivigi
ĝin ni ege bezonas bazan kapitalon, al
kiu jam 200 geanoj kontribuis. Tamen
ni bezonos pli da mono ! Helpu kaj
ŝparu! Sendu tiucele viajn pagojn al
la gen. kasisto, kiu pri respondos per
,.akcio",

NIA 37-a EN OSLO
Estas preskaŭ neeble priskribi ĉiujn
aranĝojn, ée kiuj ni ĉeestis en Oslo.
Kalejdoskope preterglitas la bildoj antaŭ niaj okuloj ; unu ŝajnas pli bela ol
alia kaj ĉiuj kune formas unu brilan
tutajon : la 37-an Universalan Kongreson.
Estis la unua fojo ke okazis U.K. en
Norvegujo, en kies ĉefurbo kunvenadis
pli ol 1600 personoj el 35 landoj. La
unuaj gekongresanoj alvenis vendredon
jam, i.a. la nederlanda LEEN-karavano.
gvidata de s-ro E. de Wolf. Agemaj
LKK-anoj afable akceptis ĝin ĉe la albordiĝejo de la ŝipo kaj zorgis ke la
partoprenantoj aŭtobuse povis atingi
siajn loĝejojn. Samtage malfermiĝis Ia
akceptejo kaj jam komencigis tiu atmosfero, konata de ĉiuj, kiuj partoprenas internaciajn aranĝojn. Tamen sabate alfluis la granda nombro da gekongresanoj el multaj landoj, ĝojaj pro
revido de multaj geamikoj. Ekregis la
atmosfero de ĉiu U.K., nepriskribebla,
tamen sentebla en la aero kaj dum la
tuta semajno ĝi restis. La LKK laboregas, la akcepteja halo tutpleniĝas, oni
ĝojkrias pro rivedo de konato, oni salutas, alvokas, manpremas kaj certe la
respektoplena Oslo-a Universitato, kie
okazis la U.K., neniam antaŭe spertis
tian spektaklon, bruantan aron da mondanoj parolantaj la internacian lingvon.
La saman vesperon okazis la interkona
vespero en la Domo de Inĝenieroj.
Evidentiĝis ke la spaco estis nesufiĉa.
Tamen regis la jam en la akceptejo
konstatita sfero. Estis bona ideo nearanĝi specialan programon; nun oni
facilmaniere interkoniĝis.
Dirnanĉmatene okazis du diservoj, por
katolikoj (kun prediko de la germana
pastro Thalmaier ) kaj por protestantoj
(predikis la blinda pastro R.Overvoll,
Oslo). En la Bislett-stadiono du fotografistoj kun helpo de la suno surbildigis
la pligrandan parton de la kongresanaro. Kaj posttagmeze en la kinejo
Colloseum oni ĉeestis ĉe unu el la plej
brilaj aranĝoj, la solena inaŭguro. Nur
tiuj, kiuj foje partoprenis tiun kutiman
aranĝon, povas kompreni la sferon, kiu
entuziasmigas ĉiujn, speciale se ĉiuj
programeroj pasas senriproĉe. La angla pianisto, s-ru Frank Merrick malfermas la solenaĵon per ludado de la
mondfama Polenezo en A de Chopin.
La scenejon ornamas abundo da belaj
floroj, la giganta flago kovras la fonon.
Sur la scenejo vidiĝas la estraro de
UEA, la prezidanton de la LKK, la registaraj reprezentantoj, la diverslandaj
salutantoj. La urbestro de Oslo, s-ro
Brynjulf Bull, alparolas la ĉeestantaron
en nia komuna lingvo. Li salutas la
kongreson, akcentas la facilecon de
Esperanto kaj „deziras danki al la
multaj virinoj kaj viroj, kiuj dum la
jaroj entuziasme laboradis por efektivigi
la penson pri mondlingvo". Per la vortoj „koran bonvenon al Oslo" la urbestro finas siajn belajn kaj kuraĝigajn
alparolojn, kiuj rikoltas grandan aplaŭdon. Jen stariĝas nia ŝatata UEA-prezidanto Enfrid Malmgren. Li varme
kaj sentoplene salutas la kongresanaron,
instigas ĝin al imitado de la ekzemplo

Van onze propaganda-dienst
Dank zij de bemoeiing van de Heer
H. J. Hendriksen, voorz. v. d. afd. Bussum, verschijnt in de Bussumse Courant
een Esperanto-cursus. Deze cursus is
voorafgegaan door enige pittige informatieve artikelen.
De Heer A. de Vries te Soest zorgt
regelmatig voor het nieuwste Esperanto-nieuws in de Soester Courant.
Mevr. Dijkema-de Groot te Alkmaar
berichtte, dat het contact-comité te
Alkmaar er in slaagde, dat het menu
in Esperanto op aanvraag wordt verstrekt aan de gasten van het Victoryhotel aldaar.
Ook in de lunchrooms van magazijn
„de Bijenkorf" te Amsterdam, Den Haag
en Rotterdam is het menu in Esperanto
verkrijgbaar.
Zendt uwe bijdragen aan de propagandadienst v. Tuyll, v. Serooskerkenplein 33, Amsterdam Z.

Examen
Het laatste examen in dit jaar heeft
plaats op 8 November te Utrecht.
Aanmelding zes• weken van te voren
bij Mej. H. M. Mulder, Zllvermeeuwstr.
29, Badhoevedorp.

de D-ro Zamenhof kaj proponas, kvankam ne estas kutimo ke E-kongreso
sendas saluton al ŝtatestro. saluti kaj
gratuli la norvegan reĝon pro ties 80-a
naskiĝtaga datreveno. S-ro Malmgren
finas sian paroladeton per la konataj
vortoj ; „Estu vi mem !" de la norvega
verkisto H.Ibsen el la libro „Peer Gynt".
„Ni fosu nian sulkon. Ni daŭrigu la
belan laboron konstrui ponton inter la
popoloj !". Forta aplaŭdo !
Sekvas paroladeto de la LKK-prezidanto, s-ro C. Stop-Bowitz. „La fakto
xe nlaT^ongresv estas la unua pllgrandskala en nia lando sen lingvaj malfacilajoj donas al ĝi apartan gravecon"
li i.a. diras. Li finas per plej bonaj
deziroj por la kongreso.
Jen alparolas la kongresanaron la
norvega ministro pri Edukado kaj Eklezio, s-ro Lars Moen, kiu nome de la
norvega registaro bonvenigas la kongresanaron al Norvegujo. Lin imponas
la nombro da partoprenantoj kaj da
landoj reprezentataj. „La koncepto „UNU MONDO" ricevas pli kaj pil grandan realecon. Malgraŭ tendencoj al
izolado kaj malgraŭ baroj multspecaj
la evolutendenco estas en tiu direkto,
ĉar estas fortaj kaj bonaj potencoj
kiuj laboras por tio. Kaj inter ili estas la Universala Esperanto-Asocio",
la ministra moŝto i.a. diras. Estas
vortoj, kiujn oni volus encerbigi en ĉiujn
ne-UEA-geanojn. Li dankas la esperantistojn pro la kontribuo al la paco
kaj kulturo, pro la bona ekzemplo
montrita, ke homoj kun diversaj opinioj povas kunlabori pri pozitivaj entreprenoj por la komuna bono. Dezirante
al la kongreso fortojn kaj laborkondiĉojn por realigi la grandegan laborprogramon starigitan, samtempe esperante
ke la kongresanoj trovos iom da tempo
por rigardi la norvegan ĉefurbon kaj
la landon, la ministro finas sian paroladon, kiu estas forte aplaŭdata.
Jen venas la salutparoloj de la registaraj reprezentantoj; Aŭstralio, Aŭstrujo, Belgujo, Francujo, Indonezio, Germanujo, Nederlando, Svedujo, Svisujo,
Brazilo, Novzelando. Longa kaj impona nombro. Sekvas la reprezentantoj
de 23 landaj asocioj. La nombro da
nacioj evidente forte imponas la norvegan ministron.
Ekstaras Dro Lapenna por elparoli
la festparoladon. Estante bonega oratoro, li per simplaj vortoj scias esprimi
plej delikatajn sentojn kaj uigi ĉies
korojn. Li laŭdas Norvegujon kaj cetere la tutan Nordon pro granda laboro
por kulturaj celoj. Aludante la samtempe okazantajn Olimpiajn Ludojn al
kiuj oni alportis flamantan torĉon el
Grekujo, li diras : „Ankaŭ al nia kongreso venis multaj centoj da brulantaj
tordoj en koroj, kaj centoj da steloj
siinboligantaj la esperon". Insiste li
petas la esperantistaron daŭrigi la
grandiozan laboron por efektivigi la belan ideon de „unu mondo, unu homaro,
unu komuna lingvo". Vere sentoplena
parolado de nia konata oratoro, kiun
sekvas riĉa aplaŭdado. Fine eksonas
la himno de la esperantistaro, (bedaŭrinde la pianludisto ne atentas la marŝan ritmon) kaj finiĝas la unua grava
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Flandra Ligo ES perantiSta.
Postbus 342, Brussel.
Sekretario : G. Maertens, Prins Leopoldstraat 51, Sint-Kruis.
U.E.A. peranto : Dr. F. Couwenbery, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C. 4161.35.
Redakeio F.E.: Dr. T. van Gindertaelen, Raghenoplaats 9, Mechelen.

KOMUNIKOJ
DE LA CEFESTRARO

Grandformata plano en afiŝa formo,
pri la urbo Kolonjo kun aparte aldonitaj klarigoj en 4 lingvoj, La. Esperanto.
Havebla kontraŭ 2 resp. kuponoj ĉe
Esperanto-societo, Kniprodestr. 19, KiilnMillheim, Germ.

Komunikoj de la ĉefestraro.
La ligestraro enoficigis Finon J. Terryn kiel kasistinon, ĝis aprobo en venonta ĝenerala ligkunveno.

Plaatselijk Nieuws

Drs. F. Roose (J. & M. Sabbestraat 36,
BRUGGE) prenis sur si la ĉefredaktorecon de .,Flandra & Nederlanda Esperantisto" por la daŭro de kelkaj monatoj ĝis kiam la antaŭa Flandra ĉefredaktoro estos en la ebleco repreni
sian taskon.

Nenio envenis, de neniu grupo tiun-ĉi
fojon ! Cu la grupoj nenion faris ? Ne!
Sed ili ne ensendas; aŭ sendas al aliaj
gazetoj. Kial Rotterdam, kiu havas interesegan grupan vivadon ĉiam sendas
novajon al „La Praktiko" ( bona poento !) kaj neniam al ni ? (du malbonaj
poentoj!) Ankaŭ dum somero ekzistas
fakte grupa vivo. Pluraj samgrupanoj
iras al kongreso aŭ alia Esperantista
aranĝo. Ili raportu !

BIBLIOGRAFIO
Kongresa Universitato (4 popolarsciencaj prelegoj faritaj okaze de la
38-a japana Esp.- kongreso en la kadro
de la kongresa universitato), eld. de
Nagoja Esperanto Societo, Syowa-ku
Kuramada-tyo 2-39, Nagoya. Japanujo,
prezo 0,25 dol.

De werkende groepen van Flandra
Ligo danken het Vlaams Esperanto
Instituut en vooral de heer NOE uit
Tervuren, door wiens bemiddeling het
Instituut aan de secretariaten der onderscheiden Vlaamse Esperanto-groepen
een pakket boeken enlof tijdschriften
kon sturen tot aanvulling van hun Bibliotheek.

-

F. R. Jones : Tributo al nobla geniulo ;
eld. „Tero kaj libereco", 4 Great Smith
street, London S W 1; prezo 1 dolaro.

punkto de la kongreso, kiu daŭris 2
horojn kaj postlasis ĉe ĉiuj ĉeestintoj
belegajn rememorojn.
Multaj, multegaj estis la aranĝoj, kiuj
sekvis en la postaj tagoj. Estis malfacile ĉeesti ĉe ĉiuj. La jam konata
Somera Universitato prezentis serion
da altnivelaj prelegoj diversspecaj. ti
estas unika organizo en la mondo, ĉar
al ĝi kontribuas sciencistoj kaj prelegantoj diversnaciaj, uzante ĉiuj nur nian
internacian lingvon kaj akcentante tiel
ke Esperanto bonege taŭgas por tiaj
celoj. Grave estas ke multaj gekongresanoj ĉeestis. Krome okazis kunsidoj de la 4 sekcioj, de la estraro kaj
komitato de UEA, de la komitataj
komisionoj, de .CED,_de_-la--lzliaduloj, de
la kristanoj, ktp. ktp.
Lundvespere la norveganoj kaj kelkaj
aliaj kunlaborintoj aranĝis distran vesperon, al kiu kunlaboris kelkaj blindaj
samideanoj. Mardvespere okazis la
arta aranĝo muzika, prezentata de la
urba orkestro de Oslo kun deklamado
kaj kantado de ( blindaj ) gesamideanoj.
Oni aŭdigis muzikaĵojn de norvegaj
komponistoj kaj ĉiuj ĝuis, ĝuegis.
Merkredo estis la ekskursa tago kun
belegaj aranĝoj, ĉu tra Oslo-fjordo
ŝipo, ĉu al Sundvollen, ĉu al Kongsberg. Oni admiris la belegajn norvegajn pejzaĝojn kaj panoramojn, favorate
de la bona vetero.
La sekvan tagon i.a. s-ro Szilagyi
raportis pri la rezultoj de la belartaj
konkursoj, ankaŭ unu el la plej gravaj
kulturaj eroj de la programo de ĉiu
U.K. Partoprenis ĉijare 43 personoj el
18 landoj, kiuj sendis 109 konkursaĵojn.
La nivelo de la verkoj rimarkeble altigis dum la lastaj kongresoj kaj s-ro
Szilagyi esprimis sian konvinkon ke
iam niaj belartaj konkursoj fariĝos literatura juvelo, alie ne trovebla en la
mondo. Unuafoje ni havis veran dramon inter la originalajoj. Oni konigis
la nomojn de la gajnintoj ; honoran
mencion ricevis i.a. la nederlandanino
f-ino Leopold, Arnhem, de kiu ni esperas ke ŝi ankaŭ foje sendos kontribuajojn por nia gazeto. Kulmino de la
aranĝo estis la prezentado de la originala dramo, verkita de f-ino Daly, Anglujo, titolita „Taso da teo". Tri diversnaciaj ges-avoj recite legis la rolojn, ĉar ne eblis surscenejigi la verkon.
Tamen ili donis bonegan impreson pri
la drameto kaj ne ĉies okuloj restis
sekaj.
Menciinda estas ankoraŭ la oratora
konkurso por gejunuloj, al kiuj bedaŭrinde nur 3 personoj partoprenis, kvankam estis sufiĉe da gejunuloj inter la
gekongresintoj. Denove Nicola Minnaja, Romo, akiris la unuan premion.
En la kadro de ĉi tiu artikolo ne
eblas raporti pri multaj aliaj aranĝoj
de la diversaj fakaj asocioj, pri bonegaj prelegoj. Ciuj bone sukcesis kaj
altiris grandan aŭskultantaron.
Vendredvespere okazis la internacia
balo en la pompa Urba Domo de Oslo,
kie la urbestro akceptis la kongresa
naron. Li denove alparolis la ĉeestintojn en nia lingvo Esperanto. „En ĉi
tiu Urbdomo ni ofte akceptas reprezentantojn el diversaj landoj de la mondo,
kaj ni sentas de proksime la problemojn kiujn kreas la lingva diverseco.
Estas tamen la unua fojo ke oni en ĉi
tiu urbo parolas Esperanton", diris lia
morto. Prave la prezidanto de UEA
-

opiniis en sia respondo, ke ĉi tiu akcepto estas „la pinto de la kongresa
programo". Kaj vere! Enirante la majestan domon la gekongresanoj estis
tuj kaptitaj de ĝia vasteco, de ĝiaj
skulptajoj kaj murpentrajoj, de ĝia
multvalora meblaro. Granda aro da
tabloj, flora ornamitaj kaj plenplenaj
de bonegaj mangajoj estis starigitaj en
la granda halo kaj en diversaj aliaj
ĉambregoj. Ne mankis fum- kaj trinkaĵoj. Kiam la stomakoj pleniĝis oni
ekdancis: sur la ornamita marmoro de
la halo sin turnis la dancemuloj el 35
landoj ; la ceteraj vagis tra la pompa
konstruajo aŭ de supre rigardis la
multkoloran movigan bildon de la dancantoj,- inter kiuj-vidiĝls-multaj belkoloraj naciaj kostumoj. Multan dankon
la kongreso ŝuldas al la urbestraro de
Oslo, kitt tiel malavare regalis kaj akceptis la ĉeestintojn. Estas memkompreneble ke ĉiuj bedaŭris la finon je la
unua horo nokte.
Malgraŭ tiu malfrua finiĝo kelkcentoj da kongresanoj ĉeestis sabaton je
Ia 9a matene la solenan fermon de la
kongreso. Oni detale raportis pri la
laboroj de la komitato de UEA kaj publikigis la rezultojn de la oratora kaj
belartaj konkursoj. Jugoslava samideano instigis al partopreno al la venontjara kongreso en Zagreb. La prezidanto de la LKK, s-ro Stop-Bowitz lastfoje
parolis kaj montris sin kontenta pri la
tuta kongresa aranĝo. La afabla prezidanto de UEA elparolis la fermajn
vortojn, instigante la esperantistojn al
streĉa laboro por nia ideo. Pasas la
lastaj minutoj : s-ro Einar Dahl per
stentora voĉo ekkantas nian karan
himnon, kiun ĉiuj kunkantas entuziasme, larmokule. Firme staras la paca
armeo, oni sentas ke ĉiujn imponas la
belaj versoj de „la Espero", tiel riĉenhavaj, tiel esperplenaj por la homaro.
Finiĝas solene la lastaj tonoj kaj per
ili pasas la 37a U.K. en la historion.
Oni adiaŭas, manpremas, „ĝis revido"
en Zagreb!
Dankon, koran dankon ni ŝuldas al
Ia agema LKK kaj giaj multaj gekunlaborintoj, al la KKS, s-ro Mason Stuttard, al la karaj norvegaj geamikoj.
Grave estas ke la kongresa gazetara
servo bonege funkciis. Norvegaj gazetoj multe raportis pri la kongreso kaj
aperigis karikaturajn bildojn pri ĝiaj
partoprenintoj. Ni forte esperas ke la
37a alportos multajn fruktojn por la
esp.movado en la bela Norvegujo.
-

PM.
La oficialaj raportoj de la laborkunsidoj de UEA kaj giaj komisionoj kaj
sekcioj aperos en la jarlibro kaj la gazeta „Esperanto".

HONORO !
Lastmomente ni eksciis, ke en Oslo
S-ro Teo Jung estis elektata honora
membro de U.E.A. Ni kore gratulas
S-ron Jung, la senlaca kaj persista laboranto por nia afero pro tio kaj esperas ke li ankoraŭ multajn jarojn povos
dediĉi siajn fortojn al nia komuna
movado.

•
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LITERATURO

PREMION akiris post n-roj 131/132 : s-ro A. Pittoors, iel Deurne, por V.E.B., kaj
por L.E.E.N.: F-ino M. v. LEETTWEN, el Leeuwarden.
SOLVOJ.
133. figur ; pasiv ; ŝraŭbturnil ; liano;
tekst ; kvita ; helik ; plisiinpligi ; latun ;
trilo. - fuŝul; kapel; gramatikist; rabio ; asign ; prunt ; hepat ; senskalpigi ;
valut ; krizo.
134. enpensiĝi ; kunlabori ; konfitaĵo ;
manradiko ; elĉerpita ; senmakula ; pendigilo ; lekanteto ; inflamigi ; buterpano:
piedpilko : informiĝi ; enkorpigi ; frenezulo ; furioziĝi ; fratulino ; vitropeco;
afrankita ; trinkmono ; falĉileto ; tnalakceli ; konsiliĝi ; brulvundi ; cikatrigi;
malrapidi ; malĝojigi ; kamentubo. El
fremda ledo oni tr•anéas large.
135. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. duonfali (R) . 2. enhavi ion ne formale esprimitan(R). 3.
sciigi(R). 4. stulte rigardadi(R) ; speco
de varo(R). 5. abrupte kaj ripete ŝanceli(R). 6. provizi je tabloj, ŝrankoj,
k.t.p. ; korpoparto(R). 7. prepozicio.
8. dispecetigi ; interligi. 9. riproti. 10.
prezenti per strekoj( R). 11. modereco
en praktika konduto.

Vertikale. 1. inklino(R). 2. movo de
ŝipo(R) ; bretareto(R). 3. kolorigi( R).
4. neklare vidanta(R) ; lui(R). 5. persona prouomo. 6. molusko(R); tenilo(R). 7. strio de Stofo(R). 8. kontraŭstari(R) ; donaco(R). 9. subakvigo. 10. ronda platajo(R): instrui(R).
11. besto kun ŝatata felo (R ).
136. CENO.
Trovu 20 vortojn, trisilabajn kaj samtempe sesliterajn, kiuj formas Benon
ĉiu vorto komenciĝas per la meza silabo de la antaŭa vorto.
1. malmilda: 2. mortiga substanco:

Esperantistaj Sciigo j.
MULHOUSE (Francujo): gesamideanoj
petu la belan Franclingvan ilustritan
gvidilon pri tiu urbo kun la Esperanta aldono. Se multaj petos ĝin, la
turisma oficejo eldonos kompletan
gvidilon en Esperanto.
Adreso : „Esperanto-servo Turisma"
24 Fbg. de Riedisheim, MULHOUSE.
KARLSKOGA (Svedujo) : internacia esperanto-semajno de „La Aglo" (por
junuloj). La programo atingis nin
tro malfrue. Bedaŭrinde! Ni estus
volonte propagandintaj por tiu interesa okazajo (de2517 ĝis 1.8 t . La
organizintoj plendas ĉar la landaj
asocioj tute ne helpis ilin. Venontjare
okazos sama semajno. La landaj asocioj sendu siajn junajn membrojn. La
restado kostas nenion !
NACKA ( Svedujo) : S-ano Gunnar Rugland sciigu al ni ĉu li intencas ankoraŭ ion fari per la materialo kiun li
ev. ricevis por la de li planita ,,Tutmonda vaganta ekspozicio de idealaj
literaturaĵoj" el ĉiuj landoj kaj en
I iuj lingvoj. Ni enpresigos alvokon
por sendi al li taŭgan materialon. Li
anoncis ankaŭ novan porpacan gazeton : „Nova Mondo ".
KOGE (Danujo) : „Internacia grupo
Esperantista de Morala Rearmado"
sendas senpage kvaronjare informojn
pri tiu tre interesa kaj jam tie disvastigita movado de morala rearmado.
di baldaŭ aperos publike en Esperantokongresoj kaj en landaj MRmanifestacioj. Bonan sukceson al ĝi ! Gi
`
sciigu al ni ĉu nia alvoko efikis kaj
ĉu multaj esperantisto] skribis al gi.
Adreso : P. Lendorff, Nordgaarden 7,
KOGE, Danujo.
BRNO - ZIDENICE ( C eko-Slovakujo ) : la
asocio de invalidoj Ceko-Slovakaj vo▪
las konigi siajn organizon, laboron
ktp. Gi volas ankaŭ kontakton kaj
korespondadon kun alilandaj invalidoj. En la prezidantaro estas du aktivaj esperantistoj : Rudolf Krchnak.
vic-prez, por blinduloj, kaj Jos. Ambroz vic-prez. por interne difektitaj.
Do niaj invalidaj samideanoj povos
trovi fratojn skribante al : Jos. Ambroz
Spackova 3, Brno - Zidenice.
Praha (Ceko-Slovakujo) : la Esperantoasocio (adreso : Mala Stepanska 7,
Praha 2) eldonis serion de 5 multkoloraj Eo-glumarkoj, desegnitaj de
Dolfa Bartoŝik. Prezo : 1 resp. kupono por 25 ekz.
WIEN (Aŭstrujo): la Esperanto-Muzeo.
Ni petas vian atenton por tiu tre
grava instituto. Subtenu ! kaj petu
la informilon al : Hofburg, WIEN 1,
Aŭstruĵo.
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DRUKKERIJ KROL - ITITHUIZEN
Hoofdstraat 31 Telef. 105
-

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

- Esperanto - Frans enz.

3. densa vaporo; 4. sumo de la jaraj
en- kaj elspezoj ; 5. dunaskito ; 6. pensadi ; 7. malvirte vivi ; 8. sur gi oni
ĉirkaŭvolvas fadenon. 9. el ĝi oni faras
plankojn, pontojn ; 10. ne kontraŭstari :
11. ĉasbesto; 12. briligi: 13. ĝi estas
uzata ĉe bierfarado; 14. havi; 15. ĝi
fermas pordon ; 16. dorna arbeto; 17.
vendejo : 18. honora nomo ; 19. juvelŝtono ; 20. komuna birdeto; 21. kiel la
unua vorto.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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La solvojn sendu la nederlandanoj al

S-ro G. J. Teucnissen, Burg. Tellegenstr.

21 1w., Amsterduni.-Z., kaj Flandra Ligo
al Postbus 342 (Enigmoj), Brussel antaŭ Ia 20-IX-'52.

*

Aldona noto : ni tre konsilas al la
grupoj por grupe solvi la enigmojn.
Gi povas esti tre interesa kaj plezuriga
programero de la grupvespero. (Red. )

Saĝ-ero j
Pri la sageco.
Saĝa viro ĉiam lernas, eĉ de malsaĝulo ; sed malsagulo neniam lernas, eĉ
ne de saga viro.
La plej alta sageco estas: fari dum
la vivo kion rnortante oni dezirus esti
farinta.
La sageco donas al ni nek lukson
nek ĝuon ; sed gi kapabligas nin malhavi tiujn.
Pri vero kaj mensogo.
Oni povas ankaŭ mensogi dum ke
aŭskultante oni silentas.
La mensogo estas la armilo de malfortuloj.
Estas pli bone ĉiam diri la veron ;
tiam oni ne devas rnemorteni kion oni
diris.
Estu sklavo de la vero ; kiu estas
sklavo de la vero estas libera homo.
( Araba proverbo).
Pri la kuraĝo.
Havu la kuragon kritiki vin mem ;
por forigi de vi la humiligon ke aliaj
kritikas vin.
La vera kuraĝo ne estas : ne havi
timon, sed: venki timon.
Morala kuraĝYo estas multe pli malofta ol korpa kuraĝYo.
Morala kuraĝo karakterizas la plej
altstaran homon: la kuraĝo por serĉi
kaj diri la veron, la kuraĝo por esti
justa. la kuraĝo por esti honesta, la
kurago kontraŭstari tenton, Ia kuraĝo
por fari sian devon.
Nur tiu havas kuraĝon kiu saĝe por tadas la plej gravan kio homon povas
trafi (Shakespeare).
Vera kuraĝo ne faras ekspozicion;
tiuj kiuj volas impresigi timon ŝajnas
konfesi per tio ke ili estas malkuraguloj. (Emerson)
Por pensi logike kaj konsekvense, ne
nur menso estas necesa sed ankaŭ morala kuraĝo.
(Elektis kaj tradukis Drs. F. R. )

AANDACHT!!!
Sensationeel Aanbod
De prijs per No. van dit blad is normaal 5 F. Welnu, om 11 in de gelegenheid te stellen er eens propaganda mede
te maken, of eens een No. te zenden
naar uw correspondenten, stellen wij
een zeker aantal ex. van dit No. van
„Flandra Esperantisto" ter uwer beschikking tegen de prijs van 2 F. per
No. als de groepen er minstens 20 bestellen en de individueler minstens
10 ex.
're bestellen bij het „Vlaams Esperanto Instituut" (Blankenberge Steenweg 72, St. Pieters, BRUGGE).
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LA BONFARINTO
( Oscar Wilde)
Nokto. Li estis sola.
En la malproksimo Li vidis la murojn de ronda urbo kaj Li aliris ĝin.
En la proksimo Li aŭdis en la urbo la dancopaŝon de ĝojantaj piedoj
kaj la ridon el la buŝo de la gajeco kaj la laŭtan sonon de multaj liroj.
Li frapis sur la pordego kaj unu de la gardistoj malfermis gïn.
Li vidis domon kompleta el marmoro kaj belaj marmorpilastroj stari;
antaŭ gi. Florokronoj pendis al la pilastroj kaj fajrotorĉoj el cedroligno
en kaj ekster la domo.
Li eniris la domon.
Li trairis le halon el halzedono kaj tiun e 1 jaspiso kaj tiel Li venis en
la granda festohalo. Sur purpra lito Li vidis junulon kies haroj estis
plektitaj kun ruĝaj rozoj kaj kies lipoj estis ruĝaj pro la vino.
Li venis malantaŭ tiu, tuŝis liajn ŝultrojn kaj demandis :
„Kial vi tiamaniere vivas ?"
La junulo turnis sin, rekonis Lin, respondis kaj diris: „iam mi estis
leprulo kaj vi sanigis min. Kiel mi vivu alimaniere ?"
Li eliris la domon kaj ree marŝis en la strato.
Post momento Li vidis virinon kun farbita vizaĝo, multkoloraj vestajoj
kaj ŝiaj piedoj estis per perloj kovritaj.
Malantaŭ ŝi paŝis malrapide juna viro kiel ĉasisto kaj lia vestajo estis
helkolora. La vizaĝo de la virino estis kiel la bela vizaĝo de idolstatuo
kaj la okuloj de la juna viro brilegis pro pasio.
Li sekvis malrapide kaj tuŝis la manon de la juna viro kaj diris al li
„Kial vi tiamaniere rigardas al tiu virino ?"
La juna viro turnis sin, rekonis Lin kaj diris: „iam mi estis blinda kaj
vi donis al mi la okullumon. Je kio alia mi do utiligu ĝin?"
Kaj Li plu kuris kaj tuŝis la pentritan vestajon de la virino kaj parolis
al ŝi : „Cu vi ne konas alian vojon ol tiun de la peko ?"
La virino turnis sin, rekonis Lin, ridis kaj parolis: „Vi ja pardonis al n, i
miajn pekojn kaj tiu-ĉi vojo estas vojo de la ĝojo."
Kaj Li foriris el la urbo.
Kaj kiam Li forlasis la urbon. Li vidis apud la bordo de la vojo junulon
kiu sidis kaj ploris.
Kaj Li iris al li kaj tuŝis la longajn buklojn de lia hararo kaj parolis al
li „Kial vi ploras ?"
Kaj la junulo rigardis, rekonis Lin kaj donis kiel respondon: ,.Mi estis
morta kaj vi vekigis min el la morto. Kion mi faru se ne plori ?"
:

Biografia noto.
Oscar Wilde naskiĝis en Dublin 16-X-1854; sed la familio Wilde estas de
Angla origino. La patro estis okulkuracisto kaj iĝis tiel fama ke la
reĝino konsultis lin kaj donis al li nobelan titolon. Baldaŭ poste li estis
dekoraciata de la Svedo reĝo. Germanaj okulistoj konsideris lin plej kompetenta. La juna Oscar estis edukata kiel oni diras ..naĝante en lukso".
Li legis multege, studis tre bone, kaj je ago de 16 j. ekhavis admiregon ec
amegon por antikva Grekujo. Granda, dika kaj tre zorgema pri vestajoj.
li malŝatis sporton. Eksterordinare sprita li mokis pri Dio kaj tiu kaj do
tute ne estis simpatia.
Post la universitato de Dublin li iris al Oxford. Tie formiĝis iom post iom
lia vivovoko : artkritikisto. Li volis iĝi la heroldo de la arta beleco, kaj
tio sur Ciuj terenoj, ankaŭ sur tiu de la modo. Kaj dio inspirita plejparte
de la antikva Greka kulturo. Lia influo iĝi grandega, precipe en Francujo
(i.a, sur André Gide). Li vojaĝis tre multe kaj ekhavis ĉie kontakton kun
la gvidantaj literaturaj figuroj. Jam antaŭ la edziĝo, li estis iom seksnenormala kaj tio trenis lin al skandalo: li estis kondamnata al 2 jaroj da
malliberejo. Poste li ekziliĝis al Francujo kaj mortis en 1900. Liaj plej
bonaj verkoj estas la tragedioj en kiuj li pentras la Anglan altrangan
klason. Li estas ankaŭ famega pro siaj ŝajnparadoksoj kaj spritaj dirajoj. Kelkaj verkoj : „La ventumilo de S-ino Windermere" „Sensignifa virino"
„La ideala edzo" „la seriozeco esti serioza" kaj precipe ,.La portreto de
Dorian Grey . Kelkaj el liaj famaj diraĵoj : „La plej bona maniero por
liberigi de tento estas cedi al ĝi". ., La espero estas la plej bona afero
kiun oni povas havi, se oni havas nenion pli bonan". „La vivo de la viro
dependas de la virinoj kun kiuj li ne geedziĝis".
Drs. F. R.
•

KRONIKO DE LA HISTORIO
De Teodora al Evita
La tragika morto en apenaŭ 33 j.ago
de Sinjorino Eva Peron-Duarte, la rimarkinda virino, kiu de humila deveno
atingis la plejsupron en la rangoj de
populareco kaj de ŝtatregado, pensigas
nin pri alia humildevena virino en la
6a jarcento post Kristo : imperiestrino
Teodora de la Orient-Roma regno.
Filino de la ursogardisto de la cirko
en Bizanco : ( Konstantinopolo, nun :
lstanbulo) Si baldaŭ pasis de post la
kulisoj kie okazis ŝia unua eduko, al
la scenejo mem kie tiu eduko estigos
riĉajn fruktojn. Efektive ŝi estis lerninta dancon kaj muzikon. i estis
gracia en movado kaj de sprita fizionomio. Plie Si havis imagpovon kaj novigis ree kaj ree per mil sagacaj tro vitajoj la spektaklon kiun Si kaj ŝiaj
koleginoj ĉiutage oferadis al la publiko. Ekzemple en iu tago dum la dancado ŝi flugigis nombron da birdoj ĉirkaŭ siaj ne tro vestitaj formoj. Kaj
poste, private, ŝi ne rifuzis al la deziroj
kiujn ŝiaj elmontradoj estis naskintaj
ĉe la plej emociemaj de siaj admirantoj. Je 20j. aĝo ŝi sekvis unu de siaj
amantoj al Aleksandrio kie tiu amanto
tuj forlasis ŝin. Sed tia virino en tia
urbego-la mondéefurbo en tiu tempo,
ankaŭ laŭ volupta senco-ne devis longtempe resti sen helpo. Pro neceseco ŝi
vizitis la rondojn de la riĉaj plezuremuloj kaj samtempe-ho ŝajnparadoksola ermitojn en la apuda dezerto ; ĉar
Aleksandrio, centro de diboĉo, estis
ankaŭ centro de religia vivo. Mi devas
tie-ĉi diri ke en tiuj tempo kaj loko,
ankoraŭ sub la antikva Greka vivkoncepto, Teodora tute ne estis malmorala
virino. Kaj se poste Si ne tute ŝanĝis
sian konduton. ŝi tamen ekhavis intereson en la gravaj problemoj de dogmo
kaj kredo. 2i estis melamor•fozita virino kiu revenis al Konstantinopolo.
tia beleco tiom dezirita en la tempo
kiam Si montris ĝin al ĉiuj okuloj,
estis nun ankoraŭ pli dezirata malgraŭ
aŭ ĉar kaŝita sub la vualoj. Justinia-

no, la nepo de la imperiestro, vidis Sin
kaj amis ŝin. Li decidis edzinigi ŝin.
eble ĉar depost nun tio estis la sola
ebleco por havi ŝin. Cetere tiu geedziĝo de princo kaj kortanino ne estigis
skandalon kiel tio okazus en niaj vivo tagoj. Efektive la imperiestro, kvankam
ne blindigita de la pasio kiel la nepo,
permesis ke Teodora estis kronata en
la preĝejo de la Sankta sageco: (Sankta Sofio) kune kun Justiniano. kiam li
donis al tiu lasta la imperiestran dignon. Neniam la onidiro „Kiam la viroj
regas. estas la virinoj kiuj direktan"
montrigis pli ĝusta. Teodora direktis
la tutan politikon de la imperio. si ec?
ricevis la eksterajn signojn de la suverena potenco. Sur ĉiu monumento starigita por la imperiestro. devis trovigi
la portreto de la imperiestrino flanke
de la edzo. Tiel ordonis Justiniano kiu
rekonis ŝin ne nur kiel egalulinon sed
kiel superulinon. En unu afero tamen
ili havis malsaman opinion: la monofizika herezo kiu neas la dunaturecon
de Kristo : (la Dia kaj Ia homa naturoj
en Kristo kune) emfazante ke la dua
estis kvazaŭ englutita en la unua.
Granda parto de la imperio estis jam
infektita de tiu hereza kredo. Sekve
de la verdikto de la koncilio de Kalcedonio kiu en la antaŭa jarcento jam
estis kondamninta tiun doktrinon, Justiniano persekutis kiajn propagandistojn.
Sed la imperiestrino protektis ilin.
Por fini mi volas mencii ke en rememoro al la multegaj humiligoj kiujn Si
plifrue devis toleri kaj kiujn ŝiaj samspeculinoj ankoraŭ devis toleri, Si voĉdonigis tre multajn leĝojn favore al la
virinoj.
Drs. F. R.
Aldona noto : En niaj rangoj estas
juristoj, kuracistoj, filozofoj kaj filologoj k.t.p.
Cu inter ili neniu volas verki mallongan kronikon de tempo al tempo ?

