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Ziende blind en horende doof

Zamenhof-tago

Het heeft ons getroffen. dat in de !watste tijd in de dagbladen iets meer aandacht
wordt besteed aan de grote moeilijkheden
die op internationale bijeenkomsten aan de
dag treden inzake de taalverscheidenheid.
Zo konden we in October wijzen op een
omvangrijk artikel in de Haagse Post dat
deze materie weliswaar op 'n totaal verkeerde manier behandelde, maar dat zo'n artikel verscheen, is toch een bewijs dat men
zich meer rekenschap geeft van de grote'
bezwaren die het verschil in taal op bovengenoemde bijeenkomsten met zich meebrengt. Ook zagen we in een nummer van
de Zwolse Courant (November) een artikel over de wijze waarop men in de vergaderingen van de Verenigde Naties dit
probleem oplost door middel van tolken,
microphoons, koptelefoons en drukknoppen.
Een schematische tekening was erbij gevoegd om deze hele ingewikkelde materie
te verduidelijken. Maar dat dit ingewikkeld systeem millioenen kost en nog niet
feilloos werkt, werd er niet bijgezegd.
In het Europa-nummer van de Volkshogeschool te Bakkeveen verscheen in Juni
een artikel „Met 'n Babilonische spraakverwarring komen we er niet" met als
ondertitel „Welke taal zullen we in Europa
spreken" van Ir. J. C. Kaars Sijpestein.
De schrijver bespreekt in dat artikel een
van de problemen, die remmend werken
op de eenwording van Europa, n.l. de
vraag welke taal zal de Europese hulptaal worden. Nu is het opmerkelijk welke
eigenaardige sprongen de schrijver in zn
redenering maakt. Uitgaande van een volirErTêejh7i:T 7uzi li'C ?t5riiï tij toch tot (}en
voislaaen foutieve oplossing. Om U hiervan een indruk te geven citeren we het
volgende :
Als we willen samenleven in een Europese gemeenschap, dan zullen we elkaar
moeten kunnen verstaan. Een ieder, die
wel eens een grote internationale vergadering meegemaakt heeft, waar elke voordracht in vele talen vertaald moest worden,
zal begrijpen, dat ook hier nieuwe wegen
ingeslagen zullen moeten worden.
Het is voor een gemeenschap als de Earopese niet voldoende, dat slechts zij. die
om een of andere reden iets meer van de
talen hebben kunnen leren, op het spreekgestoelte in de Europese Vergadering het
woord kunnen voeren. En reeds bij deze
groep is het met de mogelijkheden om zich
in een vreemde taal uit te drukken, zoals
men aan de radio in uitzendingen van de
Europese Assemblée te Straatsburg uit,
heeft kunnen beluisteren, veelal droevig
gesteld. Ook hier zal iets moeten gebeuren willen we tot een democratisch geregeerd Europa komen.
Volkomen juist zult U zeggen, geachte
lezer. Ook wij kunnen het met deze redenering van de schrijver eens zijn, maar
let nu op, welke oplossing de schrijver
meent gevonden te hebben.
Hij gaat verder en zegt: „De oplossing
„van dit vraagstuk is echter gelukkig niet
„moeilijk"
Na enige zinnen, die van weinig belang
zijn, komt dan de klap op de vuurpijl en
heel simpel zegt de schrijver: „We zullen op de lagere school elk kind Engels
„dienen te leren. Deze oplossing is voor
„alle Europese volkeren aanvaardbaar.
„Het Engels is eenvoudig te spreken en te
„schrijven".
Nu lezer, wat zegt U van deze geniale
oplossing?
Wat die laatste zin eigenlijk moet betekenen is ons niet helemaal duidelijk, want
wat is een taal eenvoudig spreken en schrijven? Maar dat daargelaten! Het feit dat
juist in het Engels zo'n groot verschil tussen schrijfwijze en uitspraak bestaat schijnt
voor de schrijver van weinig belang te zijn,
zodat het lagere schoolkind daar wel geen
moeilijkheden mee zal hebben!!!
Ook schijnt de schrijver niet op te merken dat hij met zichzelf in tegenspraak komt,
want als het Engels zo eenvoudig te spreken is, waarom brengen dan zij, die in de
Europese Assemblée deze taal als een
vreemde taal moeten spreken er zo weinig
van terecht, zoals hij zelf schrijft. En
dan zijn naïeve uitspraak dat deze oplossing

Hodiaŭ ni rememorigas la naskiĝtagon de L. L. Zamenhof, la
kreinto de la lingvo Esperanto. Se li ankoraŭ vivus, li jam havus
la aĝon de pli ol 90 jaroj, sed lia ideo de internacia lingvo ne jam
venkis la mondon. Cu tamen estas kaŭzo iel feste atentigi pri la
memoro de la homo, kiun fanatikaj adeptoj nomis „majstro" ? Jes,
gesamideanoj, ni rajtas festi ne ĉar la mondo posedas Esperanton
sed ĉar ni, Esperantistoj, posedas Esperanton kaj povas eluzi giajn
eblojn eĉ se nia movado neniam kreskus. Fakto estas ke ni Esperantisto; povas kontakti anojn de ĉiuj landoj en la mondo sen lingvaj baroj, fakto estas ke multaj el ni plene ĝuis tian privilegion
kaj havas amikojn inter plej malproksimaj nacioj. Korespondado
kaj legado de komunaj gazetoj instruis al ni ke, ĉie sur la tergiobo,
loĝas estaĵoj, kiuj povas aparteni al diversaj nacioj, rasoj kaj haŭtkoloroj sed antaŭ ĉio, estas homoj.
Ni estas Nederlandanoj, Zamenhof estis Polo, sed pli ol tiu.i diferenco valoran ke ni apartenas al la sama homaro. Iam tiu homaro
komprenos ke ni havas komunan intereson kaj ke ni devas forigi
ĉion, kio disigas nin de niaj homfratoj. Tiu ideo estis por Zamenhof pli ol la projekto de internacia lingvo, kiu nur estis unu el la
helprimedoj en la batalo por universaleco.

dan de rok, is 't niet? Neen, dan had Prof.
Dr. C. de Boer, hoogleraar in de Rom, talen

en letterkunde er een betere kijk op, toen

hij in zijn rede bij de opening van de Leidse Universiteit na de tweede wereld-oorlog
zei: „Ik zou willen opmerken, dat een le-

vende taal, dus de taal van een bepaald
volk, nimmer enige kans kan hebben, algemeen als wereldtaal geaccepteerd te worden,

hoeveel millioenen mensen die taal ook
spreken en hoe verbreid die ook moge zijn

over de aardbol. Zo vriendschappelijk
zijn de internationale verhoudingen nog
niet' Een internationale taal zal nimmer
iets anders kunnen zijn dan een kunstmatige taal en hier heeft het Esperanto reeds

bewezen vele der eigenschappen te bezitten.
die in dezen nodig zijn."
Maar gesteld dat het voorstel van de
heren Jacquet en Lassagne was aangenomen,
wat zou liet gevolg geweest zijn? Wegens
taalverwantschap en dus gemakkelijker leerbaarheid zouden de meeste Italianen het
Frans gekozen hebben en de meerderheid
der Duitsers natuurlijk het Engels. Veronderstel dat een Duitser en een Italiaan
elkaar ontmoeten. De Duitser zou zeggen:
Good day, how are you? in plaats van Guten Tag, wie geht es Ihnen? En de Italiaan
zou antwoorden: Merci, très bien, inplaats

van Grazie, benissimo. Zij zouden elkaar
even volkomen NIET verstaan alsof ze
nooit een tweede taal hadden geleerd. En
om dit volkomen negatief resultaat te bereiken zouden de helden van de tweetaligheid
wensen, dat de kinderen gedurende vele
jaren over zware studie zaten te blokken!
Neen, dan denkt Prof. Lucien Laurat, die
verbonden is aan de Europese Akademie
te Brugge er anders over, als hij zegt: Het
aantal van hen, die begrijpen, dat de eenword'ng van Europa het besliste en enige

-

beschermingsmiddel is tegen de gevaren,
die ons continent bedreigen, wordt steeds

Zamenhof vivis en periodo, kiam la progresemaj homoj posedis
grandan optimismon pri la evoluo de la homaro. Oni tiam kredis
ke, en relative malgranda templimo, la homa karaktero pliboniĝos
kaj la cirkonstancoj fariĝos preskaŭ idealaj.
En la nuna tempo ni dubas pri la eblo, ke la homa karaktero
pliboniĝos; post kelkaj mondmilitoj ni eĉ dubas ĉu iam la mondo
povos vivi en paco kaj libereco kaj senigita de la zorgoj pri la
ĉiutaga pano. Al nia junularo mankas la idealismo, ĉar ĝi ne havas
kredon en la estonteco nek celon por sia vivo.
Ĉu Zamenhof pravas, kiam li kantas : „sed dissaltos la obstinaj
baroj, per la sankta amo disbatitaj" aŭ ĉu nia nuna generacio pravan, kiu ne havas iun ajn fidon en la estonteco kaj tial preferas
la dummomentan ĝuon aŭ sinnarkoton en distraĵoj ol konscie batali
por pli bela kaj pli bona mondo
Eĉ la plej granda pesimisto devas konfesi, ke energia kaj celkonscia batalo por pli bonaj cirkonstancoj ĉiam havas rezulton.
Atentu nur la laborkondiĉojn nuntempajn kaj tiujn antaŭ kvindek
jaroj. Tial ni ne senkuraĝiĝu se la fruktoj de nia laboro ne tuj
estas tiel abundaj kiel ni dezirus.
Krom tiuj fruktoj ni ja havas alian rekompencon. Kiu laboras
por iu nobla idealo donas celon al sia vivo. Kaj kiu havas celon,
ne bezonas narkoton aŭ dronigon en distraĵoj. Kun malfermitaj
okuloj li marŝas antaŭen. Ni do prenu kuraĝon kaj iru la vojon,
kiun Zamenhof al ni montris.
H. J. B.
:

voor alle Europese volkeren aanvaardbaar
is! Is het onjuist, waarde lezer, dat we als
opschrift van dit artikel namen: Ziende
blind en horende doof? Reeds drie maanden na het verschijnen van zijn artikel
werden zijn woorden gelogenstraft toen
de pers van 21 September vermeldde, dat
wegens tegenstand van de Duitse en Italiaanse afgevaardigden in de cultuurcommissie van de Europese Assemblée te Straats-

burg de heren Gérard Jacquet en André
Lassagne hun voorstel om in alle lagere
scholen van Europa het onderwijs in Frans
OF Engels verplicht te stellen, introkken.
Ja, ja, het was anders niet slecht bedacht
van die heren, nietwaar? De Franse en
Engelse kinderen behoefden dan maar alleen
hun moedertaal te leren maar de overigen
moesten maar ploeteren op een van die
talen. Och, het hemd is nog altijd nader

caoter. Maar een werkelijke eenwording
zal slechts moDe'ijk zijn, als alle Europeanen één gemeenschappelijke taal hebben
en indien deze gemeenschappelijk taal een
neutrale is. Alle ervaringen der geschiedenis t.: t nu tee opgedaan bew:z en, dat
pogingen om een nationale taal op te dringen aan een bovennationale gemeenschap
schipbreuk lijden en zelfs leiden tot de ondergang van deze gemeenschap. Het laatste voorbeeld aan wier vernietigende gevolgen heel Europa nog heden lijdt, is het
uiteen vallen van Oostenrijk en Hongarije.
Laten we de lessen der geschiedenis ter
harte nemen, laten we de eens gemaakte
fouten vermijden en laten we voor Europa
een neutrale taal, ESPERANTO, kiezen.
Wellicht zal de heer Kaars Sijpestein
door deze woorden van iemand, die geen
vreemdeling is in de Europese Beweging,
tot nadenken gestemd worden en tot de
overtuiging komen dat zijn oplossing van
het taalprobleem slechts een schijnoplossing
is.

Ook op de bijeenkomsten van het Europese Jeugdforum kwam het talenprobleem
om de hoek kijken, want de Haagse Courant schrijft in haar blad van 30 October,
p. 3: De woorden van de liberale partijleider
werden met applaus begroet, doch nog geen
vijf minuten later was het debat al weer
aan het verzanden in kwesties van huishoudelijke aard en in discussies over punten van een resolutie, over welke men het
toch eigenlijk al in grote meerderheid eens
was.
Voor een deel was dit het gevolg van
het feit, dat de vertalingen van de resoluties niet vlekkeloos waren, waardoor gemakkelijk misverstanden konden ontstaan.
Het verwondert ons dat de progressieve
jeugd al die verouderde rommel van vertalers, microphoons en koptelefoons enz.
nog niet overboord heeft gegooid en het
middel dat voor het grijpen ligt om rechtstreeks van persoon tot persoon met elkaar
te kunnen speken in practijk brengt. Zijn
zij ook nog ziende blind en horende doof?
F. W.
L.E.E.N. kaj F1.L.E.
La redaktoroj N.E. kaj F.E. deziras al ĉiuj membroj kaj legantoj,

Gaian Kristnaskon !
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PIK
Funebras terure tiu•
nomo supre de ĉi tiu
ruriko ! . . .
Estas ja nekrologo:
Post tiom longa silento PIK sendube forpasis - ni ripetu : li
mortis, tute, nepre
mortis
For do la neelpĉerpebla veneno . .
are ĉu eble ma/avare disdonis li la lastan guton al si mem, ho ve t
Kial do ŝerci : plej judas diri liajn
meritojn, ĉar „De mortuis nil nisi bene".
For estas li, kiu neniel vivis negutive,
kiu ĉiam akcelis interkonsentojn, kiu
neniel apartenis al la klaso (Ie kiuj „ne
havas fortajn konvinkojn ", ĉar „ilian
konsciencon fine liniigas demandosigno
-eĉ neo !"
For estus li, kiu ade laboregis por la
bono de Esperanto, ne konante ripozon,
edzinon, rutinon !
Estis li la enkorpiyo de tiu, kiu „amas
la vivon, ne sciante kial ", ĉar „por
estajo ĉefe estas esprimi sin ", tial ke
„la malfeliĉulo estas kiu kaŝgardas mortinton !"
For estas ii, sed eble revenos li, sirnilaste la. senmortajn Tijl kaj Nele:
„Nele leeft, zij Iééft. Na zoveel
.

jaren
Heb ik haar gezien. Zij wacht : Tijl
is niet dood !"
Ni ne malĝoju, neg ploru, ĉar eble li
revenos, ja revenos li
!

Pi leido.

Pripensoj
de : E. Banning

trad.: Hedero
La regado fare de la plim:ulto fatale
estas Za regado de la mezkvalito.

En politiko ĉio pasas, en historio ĉio
revenas.
En religio, kiel en. politiko, Za ekstremaj partioj similas unu la alian : ili
prenas ĉion kaj postulas pli.
En Ia vivo oni agas des malpli, ju
pli oni agitiĝas.
_oni_. defendas sin kontraŭ antagonisto, kiun oni m.alŝatas.

JARLIBRO DE. U.E.A. dua parto kun
unua parto de Fervoja Terminaro kaj
kun resuma raporto de la progresoj de
Esperanto dum la pasinta jaro aperis.
Liverata nur al Individuaj Membroj de
U.E.A. En la antaŭparolo la sekretario S-ro Goldsmith aludas, ke pro la
kontentige pagitaj kotizoj ĉijaraj, la
revuo Esperanto aperos 48-paĝa, se ankaŭ por 1953 la membroj kiel eble plej
baldaŭ pagu la kotizon. Tamen pro la
fakto, ke laŭ la konto de U.E.A, montriĝas, ke la deficito en 1951 estis
358. kaj la rezŭlto pri la nuna jaro
ankoraŭ ne estas taksebla, ni. opinias.
ke estus pli bone esti iom pli ŝparema
por ke finfine U.E.A. atingu ekvilibran
bilancon.
SNEL ESPERANTO LEREN (Gramatica.) door A. M. D. Korff. In de bekende serie Kanarie-boekjes van de
N.V. Maandblad Succes verscheen onder No. 227 bovengenoemd werkje, dat
nog gevolgd zal worden door twee gelijksoortige boekjes Conversatie en
Woordenboek. Het verschijnen van dit
werkje doet ons groot genoegen. Het
toont duidelijk dat de uitgever met z'n
tijd meegaat en de schrijver verdient
lof, dat hij kans heeft gezien op frisse
wijze in een bestek van 64 bladzijden
het voornaamste van de grammatika te
behandelen. Daarom is het zeer jammer dat op blz. 47 een zeer storende
fout voorkomt. In de 5e regel van onderen moet nl. het woordje „zonder"
vervangen worden door „met". De prijs
van deze handige boekjes is 50 cent
per stuk, 7 stuks voor f 2,50.
NIA. LINGVO ESPERANTO de Karl
Vanselov Eld. Berliner Esperanto-Verlag Conrad Noeske, Berlin-Neukdln,
Teupitzerstr. 111. La libreto enhavas
44 poemojn kaj estas la unua kajero
el serio, kiu ampleksas tri tiajn libretojn. La poemo estas simplaj kaj la
verkisto opinias ilin uzebla ĉe la instruado de Esperanto, ĉu per kantado,
ĉu per deklamado. Multaj el ili estas
kanteblaj laŭ germanaj melodioj. Prezo
de unu kajero estas du internaciaj respondkuponoj kaj mendanto, kiu samtempe pagas la kompletan serion (t.e.
la kajeroj 1, 2, 3 ) senpage ricevos taŭgan ujon por la tuta serio.

UZU LA BIBLIOTEKON !

Reĝoj estas ofte sendankaj: popoloj
riarn estas tiaj.

Per legado vi, flandrajj ka j
nederlandaj esperantisto j, pli
vian scion pri la-grandios
lingvo, do . konsultu la katalogon de la biblioteko kaj
pruntepetu librojn de la bibliotekisto, s -ro E. A. Koot, J. de'
Meesterstr. 12, Utrecht (Ned.).

Neklaraj spiritoj preskaŭ ĉiam• estas
falsaj spiritoj.
Libro estas kambio, tratita 'e la posteularo, sed kiom da subskriboj revenas
protestite !
Ja pii nigras la nokto surtere, des

pli da steloj aperas surĉiele.

Espero kaj dankemo estas d u fratinoj:
ili estas du ĉarmaj fantomoj, kiujn oni
ne provu kapti.
Ŝajni pli ol oni estas, jen la zorgo
de la amaso; esti pli ol oni ŝajnas estas la regulo de la sayuloj.
La senpovo de la homo ekas kie finiĝas liaj iluzioj.
La homo regas sin multe malpli per
tio, kion li. scias ol per tio kion li kredas. La lunoj de la racio ne egalas,
kiel morala stimulo, la afekcion de la
koro. La konsciencon malpli estras tio
kion ĝi posedas ol kion ĝi esperas. Ja
tial ke la kampo de la nekoneblo estas
ege pli vasta ol tio kion ni komprenas, ke la homo ligigis al ĝi per
ĉiuj siaj radikoj kaj reiras al ĝi per
ĉiuj potencoj de sia animo.
Por la plimulto el ni, la nuna vivo
estas fu4ita ekzistoprouo.
Estas grande sin dediĉi al Za etuloj;
estas ete dediĉi sin a l la granduloj.
Gravetas vivi en la memoro de la
homoj ; gravegas esti meritinta tion.
Ce ja multaj Za koro §rompas kiorn
ilia monujo ŝvelas.

JEUGDHERBERGGIDS 1952. Vlaam-

se Jeugdherbergcentrale, Hopland 50,

Antwerpen (vormend met de Centrale
Wallonne des Auberges de la Jeunesse, de Belgische Federatie der Jeugdherbergen), 1952, blz. 56.
De teksten verschijnen in vier talen.
het Frans, Engels, Duits en Esperanto.
Zij wijzen op het doel van de Centrale
en geven tal van practiche inlichtingen
en wenken. Noteer dat de uitgave veel
over heeft voor de Internationale taal,
vermits ook in het orgaan ,.De Trekker",
dit jaar met een Esperantocursus een
begin werd gemaakt. Onze oprechte
groet en gelukwensen aan die „zusterorganisatie", V.J.H.C.!
Bij de zeer verzorgde aflevering (zoals trouwens alle jaren), een Benelukskaart met aanduiding van de J.H in
het gezegd gebied.
LA KARNAVALO KAJ LA SOMNAMBULINO, de Karl Lebrecht Immerrnann : el la germana, Prof. D-ro
A.E. Wohlthat en la Epoko-Serio, Vol.
XI, eld. E. P. C. Ltd. Rickmansworth
Anglujo 1952 - p. 104 prezo, 4 ŝil.
Havebla ĉe la Libro servo. Recenzota.
-

-

La homo estas granda nur per la
grandeco de .sia ofero.
La fruktojn. ja plej belajn, la florojn.
ja plej helajn prefere atakas la in•sektaĉoj.
Forgesi, esti f orgesita : jen la sago
de la vivantoj kaj la paco de la mortinto j.
Espero, elreviĝo : sama diro de Za
homaj lingvoj, tie en Za futuro, ĉi en la
paseo.
Lerni pensi pli gravas ol lerni diri ;
sed en la puno oni pli prosperas sen
ideoj al sen parolemo.
(El Rëflexions morales et politiques).

TRA LA JARO, Esp. Lernolibro, verkita de Lucy E, Waddy, eld. J.M. Dent
and Sons, Ltd. Bedford - St. London,
reeld. Chunggu, Universitato, Taegu,
Koreujo. (Vidu „Helpopeto", p. 3)
ESPERANTO MISSIONEN, Kajeroj

1 -2-3-4 en la Evangelia Serio, eld. Sve-

da Societo por konigi la savon en
Kristo.
Klackav, Norastad, Svedl. (`iuj 4-pagaj kaj senpagaj. Sekvos kajeroj 5-6.
LLAVE DEL ESPERANTO. Hispana
eldono, 3-a urugvaja preso. Mendu ĉe
Dr. R. Zeballos Morales, Fray Marcos
( Florida) , Urugvajo (kun U.E.A.-konto).
Prezo 1 ekz.: Us.dolaro 0,08.
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LA STUDANTO

Uitwerkingen van de opgaven in het
vorige nummer :
Oefening 3 A :
KIAM VENOS LA FINO?
Alleen de werkwoordelijke vormen,
eventueel met opmerkingen tussen
haakjes :
Karlo estas: povas forlasi (niet: forlasas, want „povas" is de persoonsvorm
en „forlasi" de onbepaalde wijs, die
niet onder invloed van het onderwerp
staat) ; trapasis ; diris ; estas (indirecte
rede!); por studi (na „por" steeds onbepaalde wijs!) ; rekomendis ; serĉu
(aanvoegende wijs na „rekomendis" ) ;
preferis iĝi (onbepaalde wijs!) ; imagis;
vagos; estus (voorwaardelijke wijs na
„se" omdat de gestelde voorwaarde niet
wordt vervuld) ; preferus teni; bezonis;
havis (ook: havas, als wij veronderstellen, dat die oom de winkel nu ne)g
heeft) ; skribis ; helpu (aanvoegende
wijs: wens van de oom) ; rajtis akcepti; ĝuis; vidis; devis porti (na een vorm

lingen!
2. Ook : kontoro.
3. Voor titels in 't Esp. geen lidwoord.
4. Ook: li atendis je (niet: sur zie
noot 1) la taŭga momento.
5. Ook oni ne lasis la direktoron
foje sola. (bepaling van gesteldheid!).
laŭ.
6. Niet: sur. Op (- volgens)
Zie noot 1.
7. Het verzoek is van het onderwerp.
Dus : sia. Niet : /ia!
8. Ook: lia peto oni lasis P. enveni
(of: oni enlasis P.) .
9. Vóór het uur van de dag gebruikt
men in 't Esp. geregeld het voorzetsel
„je". Om acht uur - je la oka. •
10. Iemand spreken ( over iets) - paroli kun iu ( pri io) .
11. Ook : dum momento; duni kelkaj
momentoj ; kelkmomente.
12. Een beknopte vraag, maar toch
een vraag ; dus : ĉu
13. Na „tra" vindt Zamenhof de richtings-n in de meeste gevallen overbodig.
!

:

.__
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KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ.
ZAMENHOFA MEMORTAGO, LA. TAGO DE LA LIBRO
ALPROKSIMIGAS! JAM NUN ELEKTU:
Esperanta Kresto>natio, dua eldono (ekzameno A)
Miru-Pensu-Ridu, de P. Bennernann
Kredu min, sinjorino !, de C. Rossetti
La •mondo ne havas atendejon, de M. Dekker
La Kapitanfilino, de A. S. Pu§kin
La verda koro, de J. Bagh_y
La mistero de '1 sango, de Battaglia
NeĝuIino kaj aliaj fabeloj, de Grimm
Vagabondo kaj Sinjorino, de Kloepffer
Pensoj de d-ro Zamenhof
Gósta Berling, de S. Lagerlijf
Bru.lanta• sekreto, de S. Zweig
Princino de Marso, de E. R. Burroughs
Kiso de la re!jin.o, de I. F. Na jivin
Hamleto, de W. Shakespeare, trad. L. Zamenhof
Marta. de E. Orzesko, trad. L. Zamenhof
(uzita, sed bonapekta)
Rembrandt, la magiisto, de M. Muller, bind.
Pordoŝildo kun stelo kaj „Esperanto parolata"
Arĝenta kulero kun stelo kaj bildo de Zamenhof
La Sankta Biblio, bind.
Leteroj de Zamenhof (du volumoj) po
Vivo de Zamenhof, de E.Privat
Fundamenta Krestomatio, de Zamenhof
Pro Iŝtar, de H.A. Luyken
Murdo en la Orienta Ekspreso, de A. Christie
Beknopt Ieerbof k Esperan o, de G. H. Benink
Leerboek Esperanta, de .H. Benink
Post Ia kurso, de G. P. de Bruin kaj F. Fauihaber
Esperanto leerboekje I, de H. A. Appel
Tra la labirinto, de F. Faulhaber
Leerboek Esperanto, de F. Randi
Nia lernolibro, de J. Lem, sepa eldono
La Komencanto, de G. P. de Bruin
Zakivoorden•boekje, de H.W. Alings
Schildloj's woordenboek Esp. Ned. en Ned. Esp.
Plena Vortaro

Gld.
1,95
5,40
5,40
2,50
1,20
1,50
2,10
1,25
3,-

1,10
4,80
2,35
1,2,35
1,501

Belg. Fr.
24,-

72,7
30,21, 25,25,24 40
12, -66,28,16,2S
20,, -

-

2,-

r
J,0,75

7,50

65,12,-

5,8,55
3,50
5,20
4,50

60,130,37, 50

1,1,65

16,22

2,10

30,-

2,1,50
5,90

72,61,-

20,S5,30,--

2,50
1,50
0,50
2,75

11,50

'I S,-

175,

-

MENDU ĈE
Boekendienst L.E.E.N., Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom, (giro 76915)
Vlaams Esperanto- Instituut, Blankenberyse steenweg 72, Brugge (p.c.r. 3268.51)
F. E.-I. donas de 10 Dec. gis 10 Jan. jenajn rabatojn : 5 procentoj je aĉetoj
gis .50 fr. , 10 pr. je aĉetoj de 50 ĝis 150 fr. kaj 15 pr. je aĉetoj super 150 fr.
van „devi", „povi" en „voli". volgt een
onbepaalde wijs) ; estis; komencis pensi ; povis resti ; ne povis ne serĉi ; trovis; rigardadis; venu (gebiedende wijs);
rigardu (idem); kriis; nombris; ŝatus
atendi (ook ŝatas atendi, maar die
vorm is veel stelliger; de -us-vorm is
beleefder, omdat dan de voorwaarde
verondersteld wordt : se vi permesus;
de jongen heeft natuurlijk wel in de
gaten, dat die toestemming van zijn
oom er niet bij is, dus : onvervulde
voorwaarde) ; venos (dat komen ligt
nog in 't verschiet; daarom toek. tijd).
:

Oefening 3 B:
DISKRETECO
En 1) la ofiĉejo 2) sinjoro ') Plumulo
volis paroli kun la direktoro. Li atendis la taŭgan momenton 4), sed la direktoro ne estis foje lasata sola 5).
Surstrate (sur la strato) P. ne kuraĝis alparoli la direktoron. Laŭ 6) konsilo de amiko P. iris al la loĝejo de la
direktoro.
Laŭ 6) sia 7 ) peto P. estis enlasata 8)
„Ni vidas unu la alian je 9) neordinara horo kaj sur (en) speciala loko ",
rimarkigis la direktoro, „ĉu estas io
speciala ?"
„Jes, sinjoro direktoro 3)", balbutis
P., „mi volas paroli kun 10) vi sub kvar
okuloj ".
„Tiuokaze ni devos momenton 11) iri
al la oficejo : ĉi tie vi parolas kun to)
mi sub kvin okuloj ".
„0u12) sub kvin ?" demandis P. mirtone (je miroplena tono)
„Jes, la kvina okulo kaŝe (ŝtele) rigardas tra tiu ŝlosiltruo 13) ! "
.

Opmerkingen :
1. Niet: sur. Dan zou hij boven op
het dak van het kantoor zitten! „Sur"
wordt alleen gebruikt voor plaatsbepa-

Zie „Lingvaj Respondoj" bl. 44.
Verbetering : In de uitwerking van
oef. 2 B (N.E. nr 11, pagina 2, kolom
3) beginnen de regels 13, 14 en 15 resp.
met : pria, ta en liovis ; d.m.z. resp.:
tria, lia en povis.
NIEUWE OPGAVEN.
Oefening 4 A :
Invullen: -ont-, -ant-, -int-, -ot-, -atof -it-:
NE UZ-A REKLAMO.
Est-e knabo, Petro Paŝtelo jam estis
bona desegn-o. Multaj kajeroj kun bildoj desegn-aj de li estas ankoraŭ konserv-aj en ŝranko lia. La plej bone
sukces-aj bildoj estis enpresig-aj en infangazeto. Tiuj gazetoj jam flaviĝ-aj
ne estis forjet-aj. Kelkfoje ili estis
montr-aj al admir-oj.
Fin-e sian studon en mezgrada lernejo, li devis elekti prefer-an profesion.
Li ĉiam estis prefer-a la desegnadon
kaj tial li deziris iĝi reklamdesegnisto,
ofte bone salajr-a.
Desegn-e jam multajn tre zorge ellabor -ajn reklambildojn, li foje estis vizit-a de la fabrikisto de la faznkon-a
razklingo „Barbforigilo", kiu deziris
okulfrap-an reklambildon pri sia artiklo.
Tuj inspir-e, Petro skizis du kapojn,
unu duone kovr-a per barbo kaj la alian
glate raz-a. Sub la bildoj estis skribaj la tekstoj respektivaj „Antaŭ la razado" kaj „Raz-a per la klingo Barbforigilo". La presisto erare metis la
lastan tekston sub la kapon kun la
barbo raz-a. Neniam la reklambildo
Fiask-a reklamo!
estis uz-a
Uitwerkingen van Vlaamse Esperantisten vóór 10 Dec. 1952 aan V.E.B., „Studanto", postbus 342, Brussel : van Nederlandse aan S. S. de Jong Dzn, Waltaweg 3, Tjerkwerd (Fr.) .
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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.
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Sekretario : Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, Sint Kruis, tel. 331,45 (duin la of ichoro j).
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U.E.A. peranto : Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C. 4161.35.
Redakcio F.E.: Dr. T. van Gindertaelen, Raghenoplaats 9, Mechelen ( tel. 136.77)
Koresponda kurso : A. Nysstraat 37. Anderlecht
-

MEI

KOMUNIKOJ
DE LA CEFESTRARO
Fine de ĉi tiu monato la sekciaj
sekretarioj ricevos kiel kutime la
ĉiujaran demandaron, por faciligi al
ili la kompiladon de konciza jarraporto por la gen. sekretario. Antaŭ
la 10-a de januaro oni sendu la respondojn kun 3 ekzempleroj de la
membrolisto (lat) la stato je la 1-a
de januaro 1953) al la ĝen, sekr.,
s-ro A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Z.
Liston de sekciaj donacantoj la sekretarioj sendu antaŭ la 10-a de januaro al la een. kasisto, s-ro P. M. Mabesoone, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O, kaj duan ekzempleron al s-ino
H. E. te Strake - Leefers, Lindelaan 14,
Driebergen-R, kiu prizorgas la dissendon de „De Esperantist".
Ni afable petas la sekretariojn, maŝinskribi la listojn. Se tio ne eblas,
oni almenaŭ klare skribu la nomojn
kaj adresojn.
Okaze de Zamenhofa tago ĉiu esperantisto aĉetu minimume unu libron !
Sekcioj, kiuj deziras kornisie ricevi
kvanton da libroj por vendo okaze de
Zamenhofa tago, sciigu tion (ne lastmomente !) al la gvidanto de la libroservo, s-ro H. A. Appel, Z.O. singel 5,
Bergen op Zoom. La nevenditajn librojn oni resendu kiel eble plej balda4
post la kunveno.
-

Ni eksciis, ke denove aperis „verdstelulo", kiu per kortuŝaj mensogoj
sukcesas malfermi la monujojn de pluraj esperantistoj. Oni relegu la averton de s-ro P. W. Baas paĝo 1-a de la
aprila numero, ĉar avertita esperan-- tiito ploras du, kaj vidu la averton
de s-ro Telling.
Informilojn kaj aliĝilojn pri la U.E.A.kongreso, kiu okazos en 1953 en Zagreb,
laŭ peto volonte senpage sendos al vi
la ĝen. sekr., s-ro A.J. Kalma, Stadionkade 6, A'dam-Z.

Propaganda-dienst
De Soester courant gaat door met het
-

vermelden van Esperanto-nieuws. In
de Bussumse Courant verschijnt nu regelmatig de cursus van de Heer H.J.
Hendriksen. Tot dusver zenden 65 personen huiswerk op. Wij mogen aannemen, dat een veel groter aantal deze
cursus volgt. Hieruit blijkt wel, dat de
belangstelling voor Esperanto veel groter is, dan velen vermoeden. Op 8 November vond een openbare les plaat in
Bussum, die dank zij de actie van de
Bussumse Courant zeer goed werd bezocht. De Heer A ndreo Cseh voerde het
woord op de zijn bekende overtuigende
wijze.
In Schoonhoven verscheen een artikel
over Esperanto in de Schoonhovense
Courant en in de Omroeper. Tevens
werd in laatstgenoemd blad één van de
beeldserie-kaarten (zie Octobernummer
N.E. 1951) afgedrukt. De andere volgen. Reeds meldden zich enige candidaten bij de Heer P. F de Bruijn, Oude
Singel 6 Schoonhoven, aan wie wij dit
succes danken.
Ook in De Tempelier van 18 October
verscheen een afdruk van één der
beeldseriekaarten. De cliché's van die
kaarten worden gratis voor het afdrukken in kranten ter beschikking gesteld.
Laat de afbeelding zien aan de redactie van bladen en tijdschriften. De gehele serie van 7 kaarten wordt U toegezonden d 35 cent, postgiro-rekening
151461 van de secretaris van de propaganda-dienst
Hans Bakker
v. Tuyll v. Serooskerkenplein 33
Ansterdam-Z.

AVERTO
Antaŭ kelka temo venis al mi je in
dimanco bluokula sinjoro; dirante ke
li logas en VEENDAM kaj nomiras
DOORNBOSCH.
Kiel adreson li donis Buiten Damster
diep 6 en VEENDAM.
Li petis al mi la precizan adreson de
la c enerala Sekretario de L.E.E.N., s-ro
Kalma, ĉar Ii volas propagandi Esperanton en Veendam kaj pri tio korespondi
kun li.
-

Mi donis la adreson. sen plu, sed nun,
post kelkaj semajnoj, evidentigas, ke
tiu. „sinjoro" misuzas mian nomon kaj
ĉie rakontas al bonkredaj gesamideanoj,
ke mi sendis lin peti monhelpon por
lia revojaQo al Veendam.
Enigmo por mi estas kiel li scias la
adresojn de komencantaj esperantistoj
kaj de malnovaj gesamideanoj senfunkciaj.
Li sukcesis fari en. Rotterdam almenaŭ 5 viktimojn al kiuj li petis financan helpon kaj manĝon, kiujn . . . . Ii
ricevis ! Li ekzemple rakontas, ke li
dum la milito ricevis pafon en unu manon kaj pro tio ne povas uzi lin. Plue,
ke li estas kormalsanulo kaj eĉ donis
al kelkaj Ia adreson de la kuracisto !
Kompreneble la de li donitaj adresoj ne
estas konataj de la poŝto en Veendam.
Al ĉiuj gesamideanoj mi serioze avertas, ke ĉiu, kiu sufiĉe bone parolas Esperanton, ne ĉiam estas honesta homo.
Estus bone, se iu ricevus viziton
de tiu trompisto, ke tiu tuj avertu la
policon kaj atentigu la policon je tiuj
ei linioj. Sed antaft ĉio, nepre nenion
donu al tiaj fiuloj !
Jacob Telling
Cefdelegito de U.E.A. en
la Nederlanda Teritorio,
Schietbaanlaan 106a, ROTTERDAM
Telefono 01800 - 50871.

ATENTU!
La Komisiono por esplori la eblon
eldoni propran LEEN-kantaron, ricevis
NUR de kelkaj respondon pri la cirkulero de la 9-a de oktobro.
La komisiono tre ŝatus ricevi baldaŭ
detalan respondon de ĉiuj sekcioj por
ke ĝi povu eklabori. Anticipan dankon!
J. M. J. DRIESSEN
Sam. Mullerstr. 7-a, Rotterdam-w.

ACIPA

JARKUNVENO 1952

:

okazos kiel jam anoncite en Bruselo
la 7.12.52 je la 14 h. 1/2 . La ejo estas
hotelo „Mooico" (Noordstation) Brabantstraat, ( Angulo Lazarusstraat) kie
ankaŭ, antaŭtagmeze ek de la 10-a, kunsidas la estraro de F1.L.E.
Ni rememorigas al la sekcioj kiuj dum
speciala kunveno pritraktis la organiza
don de grupvesperoj kaj la rilatojn de
la sekcioj al la Ligo, ke ni petis por sendi la konkludojn aŭ raporton al la sekretario antaŭ la 7.12.52.
Bonvolu korekti en la tagordo kiu
aperis en Ia antaŭa numero de F.E.:
7-a punkto : raporto pri la koresponda
KURSO.
BENELUKSA KONGRESO:
pagu kiel eble plej baldaŭ vian kotizon (50 F) al la Liga poŝtĉekkonto nro
2321.50, Raapstr. 74, Gent.
Prelegoj en Grupkunveno i :
dum la vintra periodo, kiam la sekcioj
ofte kunvenas, certe ne malplaĉas al la
anoj se foje eksterurba samideano vizitas
la klubon kaj paroladas. Nu, du estraranoj de F1.L.E., Dro van Gindertaelen
kaj Drs. Roose pretas prelegi en iu sekcio
de nia Ligo. Tre diversajn temojn ili
pritraktas i.a. :
1. A. Nahon kaj ŝia vivo ;
2. La pikologio de la virina animo ;
3. Prezentado de diversaj aŭtoroj kaj
legado de diversaj tradukoj ;
4. Konsideroj pri tradukarto ;
- ĉiuj temoj de Dro Van Gindertaelen,
Raghenoplein 9, Mechelen.
5. Historio de la mondlingvo kun pritraktado de diversaj projektoj ;
6. Esperanto kaj la Esperanto - movado;
7. La renesanco ;
- temoj de Drs. Roose, J. & M. Sabbestr. 36, Brugge,
Pri kondiĉoj, detaloj aŭ aliaj temoj,
bonvolu korespondi rekte kun La menciitaj parolontoj.

LA KASISTO ... PAROLAS!
Ne nur por faciligi
nian Laboron, sed ankaŭ porviaprofito (la
kotizoj kredeble plialtigos post la jarkunveno de 1.12!), ni insiste
petas ke ĉiuj niaj gemembroj tuj pagu sian
kotizon 1953. Anticipe dankemaj ni cetere
esperas ke niaj Subtenantaj Membroj 1952,
same komprenu sian devon por la venonta, Beneluks-kongresa kaj ĉiel esperdona-jaro 1953 !
La diversaj kotizoj estus jenaj j
subtenanta membro minimume 150 Fr.
Membro
75 Fr.
enloganta membro
25 Fr.
membro, sub 21 jaroj
50 Fr.
La kasistino.

38-a U.K. de Esperanto
Zagreb, 27/7 ĝis 3/8/53
Kongres kotizoj por nederlanda.noj
estas :
-

ĝis ĝis post

31.12.1952 31.3.1953 31.3.1953
kongresan() g. 22,50 g. 25,50 g. 28,50
edz(in)o de kongresano
„ 11,25 „ 12,75 ,. 14,25
junul(in)o ne pli ol 20-j.,
„ 7,50 „ 9,- „ 10,50
La prezoj inkluzivas la kostojn pri
transpago al Zagreb.
La peranto por Nederlando estas s-ro
P. M. Mabesoone, Pythagorastraat 122,
Amsterdam -O., en sia kvalito de kasisto
de L.E.E.N. Aliĝiloj estas havebla ĉe
ĉi-tiu adreso. Pagoj nur en poŝt!jirkonto nro 34563 de L.E.E.N., Amsterdam.
En Zagreb, same kiel en Oslo, oni ne
akceptos malfruajn aliĝojn. La kongreso okazos unu semajnon pli frue ol kutime. Tial aliĝiloj devas esti en Zagreb
je ia 30-a de junio. Ne risku ĉagrenon ! Aliĝu jam nun kaj profitu la
favoran tarifon antaŭ la 31-a de decembro! Oni notu bone ke la prezoj en la
Unua Bulteno ne validas. En la Dua
Bulteno trovigos detaloj kaj prezoj
faktaj kun oficiala mendilo por loĝejoj,
ekskursoj, k.t.p. Provizore oni do nek
mendu nek pagu por loĝado ; nur oni
tuj pagu la kotizon.
La L.K.K. en Zagreb ne eldonos kongresajn afiŝojn nek glumarkojn. Grave!
Kongresanoj kiuj estas individuaj membroj de U.E.A. pagas g. 3.- malpli, sekve
resp. g. 19,50, g. 22,50 kaj g. 25,50.
Fi.L.E.-anoj facile kalkulos sian kotizon la la supraj prezoj ; ili pagu al la
liga Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstr.
74, Gent; p.ĉ.k. 2521.50.
-

BENELUKSA ESPERANTO - KONGRESO
Kvankam la oficiala Komuniko n-ro 2 estos publikata nur post la „plena" kunsido
de la kunlaborantaj .Asocioj (Antwerpen, 29.X1.52), ni jen malkaŝas kelkajn sekretojn !
eiu kongreso ricevos senpagan kongreslibron (0.40-pagas) ; li en.havos utilajn
kongresajn informojn, Ia historion de kaj indikojn .pri la kongres-urbo, la liston
de ĉiuj aligintoj, almenaŭ ais certa dato.
La kongreskomitato ankaŭ eldonos plaĉan poŝtkarton, afrankitan per havinda,
verda 80 ctm-a poŝtmarko 1 serio de la post-estroj). Gi krome surhavos specialan
kongresan poŝtstampon
c'.ar almenaŭ du tagojn funkcios por
en Esperanto
ni poŝt-oficejo en la Kongresejo.' La prezo de tin saluta karto estos verŝajne 5 b,fr.
aŭ 40 eendoj. Ci estos akirebla de ne-kongresanoj eksterlandaj por 1 respondkupono,
UEA sendos delegiton, ĉu la leneralan sekretarion, s-ron C. C. Goldsmith, ĉu la
estraranon A. C. Oliver.
Ni fine instigu niajn gemembrojn pagi jam nun la kongreskotizon pere de sia
respektiva Ligo - lis 1.5.1953 : guld. 3.50 aŭ b.fr. 50.-

-,

UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO KAJ VI
Ciuj gesamideanoj certe samopinias, ke flanke de la landaj esperantaj organizajoj, kiuj propagandas, organizas kursojn, zorgas por intensa kluba vivo, unuigas
la geesperantistojn inter la landlimoj, ktp. ktp., absolute necesas internacia
organizaĵo kiu havas taskon ne malpli gravan ol la landaj organizajoj havas.
UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO (U.E.A.) organizas tiujn landajn organizajojn kaj krome individuajn membrojn, kiuj ricevas por tiu mona kontribuo
gravajn dokumentojn, i.a. dufoje en la jaro tre ampleksajn jarlibrojn, kun multe
da interesaj detaloj pri la stato de la movado en la tuta mondo.
Krome U.E.A. disponas pri sistemo de Delegitoj, kiu estas tute unika en la
mondo rilate ĝian perfektecon.
Sed la gazeto de U.E.A. „Esperanto" estas la plej bela perlo kiun gi posedas
kaj kiu regule aperas éiumonate en 32 paĝoj enhavonte 48 partojn se
entute venos 1000 novaj abonantoj !
Neniu ei ni kredis, ke tio jam estus ebla per tiu malgranda nombro da novaj
abonoj. Nederlando kaj Belgujo devos liveri sufiĉe grandan nombron da novaj
abonoj dum tiu ĉi vintro, kio ja estos ebla, se ĉiuj gesamideanoj faros klopodojn
varbi unu abonon
Per tio vi ne nur pliampleksigas la gazeton, sed per tio vi grave subtenas la
U.E.A. entute.
Grava helpo, ne nur por la Centra Oficejo en Rlckmansworth, sed ankaŭ por
la Peranto aŭ Cefdelegito, estas, kiam la membroj frutempe pagas la kotizojn
por la venonta jaro. Tiam la funkciuloj ja povas iomete dividi la laborojn je
kelka tempo kaj vi tiuokaze estas certaj, ke vi regule ricevos la gazeton.
Estas tial, ke ni alvokas la nunajn membrojn re -aliĝi k.el eble plej baldaŭ kaj
al ne-membroj ni urĝe petas serioze pripensi, ĉu ili aligu nun.
Estas ja tiel, ke U.E.A. bezonas vin, sed la esperantistaro bezonas U.E.A.!
La kotizoj estas :
Membro kun jarlibro
Membro Abonanto
Membro Subtenanto
Patrono
Dumviva Membro

Por Nederlando
f
f
f
f
f

3,75

10,-

12,50
100,200,-

Por Belgujo
50
b.fr.
140
180
1400
2800
„

„

L.E.E.N.-anoj rajtas pagi en ĉiuj kategorioj f 0,25 malpli.
Pagu prefere per la poŝtéekkontoj !
Por Fl.L.E. al Peranto, F. Couwenberg Por L.E.E.N. al Cefdelegito, Jakob Telling
Koninginnelaan 14, BLANKENBERGE Schietbaanlaan 106 a, ROTTERDAM -C
Poŝtéekkonto 4161.35
Poŝtéekkonto 2426-19

LA REDAKCIO .. .
sciigas -tre serioze- al siaj fidelaj kunlaborantoj kaj ensendantoj, ke
ĉiu manuskripto en gria posedo post la
15-a de ĉiu monato aperos nur .se estos
eblo kaj toko ! Alie la organo ne estos
en la manoj de la membroj, la 1-a rt de
ĉiu monato !
... ke la „Kroniko de la Historio" ka„la Raporto pri la Internacia Konferenj
so (fare de C.A. ten Seldam)' aperos
nur en Januaro 1953 - ja ne eblas dividi
ilin ĉe jarfino !
. .

Helpopeto
S-ro Henwi Hong, profesoro ée Chunggu-Universitato en Taegu, Koreujo, sciigis al ni, ke la eduka ministerio intencis oficiale rekomendi instruon de
Esperanto en ĉiuj universitatoj en Koreujo en junio 1950 sed la sammonate
eksplodinta milito malhelpis Za efektivigon de tiu decido. Malgraŭ Za kruela
milito Za esperantistaro en Koreujo
aktivas kaj de aprilo 1951 prof. Henwi
Hong rekomencis instrui Esperanton kiel
devigan fakon en du universitatoj. La
nombro da studentoj, kiu partoprenas
Za lecionojn, jam kreskis de 200 al 300,
sed pro la milito mankas literaturo kaj
ne eblas mendi librojn eksterlande. Se
oni posedas Esp.-librojn aŭ gazetojn iel
interesajn por studentoj, kiujn oni ne
plu uzas, oni bonvolu donaci ilin al
profesoro Henwi Hong, adreso : Chunggu- Universitato, Taegu, Koreujo. Li
pretas rekompenci vian libro sendon per
senpaga ekzemplero de Esp. lernolibro
„Tra Za Jaro" de L. E. Waddy (vidu:
Bibliografio)
-

.
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Premion akiris post n-roj 137/138 s-ro A. van de Velde, el Gentbrugge, por V.E.B.;
kaj por L.E.E.N.: S-ro S. Sijtstra, el Bozum (Fr. ).
:

SOLVOJ.

142. KRUCVORTENIGMO.

139. Kuŝas somere Ia varma
Sur via rozeta vangeto,
Kuŝas la vintro malvarma
En via malgranda koreto.
Cio ĉi baldaŭ sin ŝanĝos,
Ho, mia kara trezoro,
Vintro sin trovus sur vangoj,
Somero la varma en koro.
(Iometa varianto de poemo de H.
Heine, Fundamenta Krestomatio p. 358.)
140. La forestanto ĉiam estas malprava. Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne
povas. Kiu komencis kuiri ne forkuru
de l'fajro, Ne moku mizeron de alia,
ĉar baldaŭ venos via. Ne elverŝu la
malpuran antaŭ ol vi havas la puran.
141. ANSTATAŬIGU.
En ĉiu el la subaj vortoj aliloku la
literojn, anstataŭigante unu el ili por
formi novan vorton laŭ la apuda klarigo. La novaj literoj estigas proverbon.
1. gardi : bleki kiel iu birdo ; 2. grava :
ne esplorita ; 3. tribo : hejma paŝtobesto ; 4. krepo : ornama globeto ; 5. forto:
ludkarto; 6. ŝtelo : vesto ; 7. stalo: korpoparto : 8. klubo : ĝi troviĝ:..s en plugita kampo ; 9. kraĉi : dissemi maliĉaĵojn ; 10. stoki : difini la valoron; 11.
ŝtala: vesto : 12. glano: hejtajo ; 13.
torni : tiri post si : 14. arko : barilo;
15. fiksi: bezoni trinkajon; 16. stabo:
ornama nodo ; 17. nesto : portebla loĝejo ; 18. kovri : fari libron ; 19. teksi :
kovri korpon; 20. konto: pormilita veturilo; 21. virto: larĝa streko; 22. marko : grasaĵo el lakto ; 23. vesti : postiri ;
24. dorso : arbo ; 25. turdo : fadeno ; 26.
pilko: negativo; 27. fiuto: aparato por
suprenlevi.

DEC. 1952

Horizontale. 2. aŭreolo (R) ; apero
de veziketoj sur la haŭto(R). 4. apartigi kaj konservi por posta uzado(R) ;
marŝota distanco inter du haltejoj(R).
6. mondparto (R) . 7. casbesto (R) sento de vomemo. 8. brue el •puŝi aeron el
la pulmoj(R). 9. regi; pridiskuti temon(R). 11. tiel multaj, ke la nombron
oni ne povas determini(R).
;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2

3
4
5
6

Firme ekprenas li sian ilaron,
Kaj per sperteca, rapida movad'
Li jam mezuras kaj tondas kaj pakas.
Han imponiĝas pro lia agad'.
Li kun afabla rideto parolas:
„Jen la velur', mia kara fraŭlin''."
Hanjo respondas : „Mi kore vin dankas.
Pagon ricevos vi de la avin'!"
tradukis L. J. Burger.

Verantw. uitgever : Vlaamse Esperantisten-Bond Postbus 100 - Mechelen. en
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. - Drukkerij Krol, Hoofdstraat 31, Uithuizen (Ned).
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Vertikale. 1. sin sekvi regule kaj laŭvice (R) . 2. skulpti metalon (R) . 3. tie
oni preparas medikamentojn(R). 4. premokupi la spiriton(11). 5. speco de varo( R) 6. malpacienca (R) . 7. transdoni
konojn(R). 9. ornamaĵo el multekosta
materio(R). 9. maltimemege. 10. vasta rnaro(R). 11. severe peti(R).
.

La solvojn sendu la nederlandanoj al

S-ro G. J. Teunissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs., Amsterdam-Z., kaj Flandra Ligo
al S-ro F. Couwenberg, Koninginnelaan
14, Blan. kenberge, antaŭ la 20-XII-1952.

Por la prov. L.K.K.
E. de Wol f Sekretario.
,

ANONCETO
Deziras korespondi kun nederlandanoj
Aleksander Paw lowski, 24-jara studento
(filatelisto) ul. Szamarrenskiego 21-9,
Poznan 6, Polujo,
.s,arrda

Poezig
DE DAG VAN DE GLORIE
De dag van de glorie,
ik zal hem wiet zien,
de zegebazuinen niet horen,
en niet, hoe de wereld
een Zamenhof eert
met dankende, juub'lende koren.
Ik mag, als eens Mozes,
van verre wel zien
't smaragdgroene land
onzer dromen,
maar ach, aan mijn voet
is de toegang ontzegd :
in Utopia mag ik niet komen.
Maar eens zal Utopia
werkelijkheid zijn,
één taal alle volken verbinden.
Gezegend 't genie van een Zamenhof.
die dat wapen des vredes
mocht vinden.
A. de Vriendt.

kaj la paŝtiston tre kompatis.
Al To ekdiris tiam Ma
tralala,
„Mi ne plu longe nun silentas,
„pri vi mi ege malkontentas,
„vi, To, vi ĉesu 1' kordeklaron,
„se ne, mi ĉesos paŝtan faron!"
Kaj jesis „bé" la ŝafa ar'
kaj To dronigis sin en mar' ..
Ho, tiu To kaj tiu Ma
tralala.
Manĝajon Ma nun mem kuiris,
la ŝafojn paŝtis sed ĝemspiris,
ĉar en stomak' bestet' promenis
kaj staloj pli kaj pli malplenis..
Sed nun li estis sol-giganto
en tuto orienta lando,
la sola brileganta Ma
trala tralala !
.

Mi multe legis pri i' Movado
de la pasinta duonjarcent' ;
Malhelpis ofte ĝin parado,
ambiciemo, vanta vent' . . .
Sed Esperanto estas forto,
(ja malgraŭ la samidean')
transiras limojn sen pasporto
kaj venkos ĉar gi estas ... am!
TYNEVERUM.

PRIMOVADAJ RIMBILDOJ
Laŭdire stagno kaj malviglo
al la Movado estas riglo
en nuna tempo profitema .. .
Sed jen subite, ho miraklo,
instancoj miras pri spektaklo
de fervorego ja ekstrema:
Esperantistoj intervenas,
samtempe samon entreprenas,
neniel interkonsilante;
figure sur piedojn tretas
kaj oficialulojn tedas,
do fakte nur malutilante
en la beata certegego
pri sia Esperanto-flego,
kun ununura fin-rezulto:
plenpruva verdstelana stulto !
Pardonu se mi estis kruda,
(la Vero tamen estas ... nuda!)
Sed jen prefere historio
en vesto de la poezio . . .

II
Regadis iam du gigantoj
en foraj orientaj landoj,
kun sonaj nomoj To kaj Ma
tralala.
Durn To en kuirej' laboris,
pri ŝafa paŝto Ma fervoris.
Ma malpli ŝatis la honoron
(l To ŝatadis penlaboron,
kaj malpli ŝatis ruzan faron
ol To ŝatadis kordeklaron.
Ho, inda par' ĉi To kaj Ma
tralala.
Plej ofte, ve, en historio
nur ŝajne regas harmonio . . .
Ma To-deklarojn ne digestis
sed lia lango ruste restis
ĝris la ŝafaro plene satis

HANJO

Je iu bela printempa mateno
Fine okazas la grava vojaĝ'
Kun la avin' Han vizitas la urbon!
Multe da goj' kaŭzas la travivaj'!
Kiom da rapidiĝantaj irantoj !
Kiel viveca, intensa trafik' !
Puraj trezoroj en la elmontrejoj!
Vera palac' estas ĉiu butilts!
Jen la avino decide trapaŝas
La enirejon de ŝtofovendej'.
Mire nepino postrestas ekstere
Antaŭ la vitroj de la teksaĵej'.
„Kiel belegaj veluro kaj silko
Se mi posedus robeton el ĝi !
Ho, tiu blua ! Ravega ĝi estas!
Nenio por mi !
Sed multekosta'
Car la avino nur estas malriĉa!"
El l'buŝo fuĝas ekĝern' de sopir'.
Kaj ne rimarkas ŝi, ke kelkan tempon
Kaŝe rigardas al Si juna vir'.
Car rigardante hazarde eksteren
Tuj ŝin ekvidis butika komiz'.
„Kara ĉielo'.", li pensas, „Si estas
Vera anĝelo el la paradiz' !"
ŝtele li sin tre proksime lokigis
Ce de l'ador' sia ĉarma viktim'.
Kiam iliaj rigardoj sin trafas,
Li ŝin demandas kun tremo kaj tim' :

Staras modesta, soleca dometo
Sur la randajo de la erikej',
Mem similanta floranta eriko
Por du estaĵoj la ĉarma loĝej'.

„Kara fraŭlino, vi kion deziras ?
Cu povas helpi mi ĉe l'elektad'?"
Dolĉe alridas lin bluaj okuloj
Sonas arĝentvoĉerŝia petad' :

Loĝas avino kun sia nepino,
De sia propra film' la infan',
Pli eĉ ol tiu, amata, gardata,
Pace en la erikeja kaban'.

„Certe, sinjoro ! Bonvolu do diri
Prezon de tiu helblua velur' !"
Unu momenton la bubo pripensas :
„Jen ŝanco mia ! Mi kaptu ĝin nur !"

Grumbla, maljuna l'avino jam estas
Sulke aspektas la vangoj kaj frunt'.
Eĉ sian etan kaj solan trezoron
Multfoje trafas ŝi per sia grunt'.

„Tiu velur', estimata fraŭlino ?
Nuntempe estas gi pro la reklam'
Tre malaltpreza. Por metro kalkulas
Ni nur kiseton, kun aŭ eĉ sen am' !"

Hanjo, kontraŭe, ĝojplena travivas
Vivon solecan de l'kamparanin'.
Mildo radiaj en ŝiaj okuloj
Carma aspektas la kara knabin'.

„Kison por metro ? ripetas knabino.
Pense rigardas ŝi al la ĉiel',
Poste malsupren kaj fine la knabon,
Diras kun voĉ' dolĉa kiel miel':

-

Iras al l'urbo la maljunulino
Unu-, dufoje en la jarduon'
Por acetado de hejmnecesajoj :
Lano por jupoj, kurtena kreton'.
Tamen kuniri 1'avin malpermesis
Pro antaŭzorg' al la eta trezor':
Scias ja sperte ŝi pri la danĝeroj
De granda urb' por knabina la kor'.
El nia Han en la daŭro de l'tempo
Kreskis dekokjara, svelta fraŭlin'
Sed kun la korp' la deziro kreskadis,
Iri al l'urb' iam kun la avin'.
„Lasu, avinjo, min nur unufoje
Iri al l'urbo ! Min ŝirmos ja vi !"
Kaj la virino jam ĉesas reziston
Al la persista petad' cedas Si.

Plaatselijk Nieuws
Amsterdam : Estas ĉiam bone kaj
interese ĉeesti niajn konversaciajn vesperojn ! Tio ankoraŭfoje montriĝis mardon, la 21-an de oktobro kiam parolis
por ni s-ro G. J. Degenkamp pri la temo:
„Aspektoj de la verbo ". Ni povis aŭskulti spertan esperantiston, kiu faris
prelegon pri grava temo kaj ni havis
bonan kaj lernigan vesperon kun agrabla kaj lerniga diskutado post la paŭzo.
Alian agrablan vesperon ni havis la
4-an de novembro. S-ro Mr. S.Pragano voĉlegante el la verkaro de Raymond Schwartz i.a. el „Prozo ridetanta" ofte igis nin rideti kaj ridi.
Brugge Alle in ons vorig nummer aangekondigde programmapunten werden
stipt uitgevoerd en hadden veel succes.
In de tweede helft van November,
afwerking der gewone programmarubrieken.
Voor de maand December, 2 voorname data: 1. herdenking Zamenhofdag;
2. Ons Jaarlijks Kerstfeest.
Bussum Sabaton la 8-an de nov. ni
post la en Utrecht okazintaj ekzamenoj vojaĝis al Bussum, por ĉeesti la
unuan „kontaktvesperon", aranĝitan por
la partoprenantoj en la skriba kurso de
s-ro H. J. Hendriksen en „Bussumse Courant. La éefred. de „Bussumse Courant", s-ro B. Fris, malfermis la kun venon kaj bonvenigis la multajn kursanojn (la salono estis plenplena!) esprimante sian ĝojon pri la interesiĝo
flanke de la Bussum'a „indiĝenaro".
S-ro Hendriksen voĉlegis kelkajn tekstojn el jam aperintaj lecionoj por ke
la kursanoj povu kontroli sian prononcadon kaj poste s-ro A. Cseh laŭ
sia unika maniero konversaciigis, ridi
gis kaj entuziasmigis la ĉeestantojn,
kiuj jam baldaŭ hore - forte, kuraĝe
kaj elegante! - respondis al diversaj
demandoj.
Ni volonte kaptas la okazon danki la
progreseman éefredaktoron de ,Bussumse Courant" pro lia iniciato kaj
gratuli s-ron Hendriksen pro la aranĝo
de ĉi tiu sukcesplena kunveno.
Menciinde estas ankoraŭ, ke Ia samaj lecionoj aperas en 3 aaliaj gazetoj,
i.a. en „De 7 yphoon" en Zaandam.
Den Haag : Aan de cursus van de
Volksuniversiteit nemen 32 personen
deel.
De Haagse Afd. viert 4 Dec. St. Nicolaas.
11 Dec. S-ino Ravestein - Bsters paroligos la geanojn.
18 Dec. S-ino M. E. R. Bonger-Flecken parolos pri Bellamy kaj s-ro C.J.
Keur pri Zamenhof.
Haarlem : Op 6.XI werd een Noorse
avond georganiseerd. Vertoond werden
een film en een reeks foto's ( reis naar
en verblijf in Oslo, congres 1952).
De voorzitter gaf een overzicht van de
belevenissen, het congres, de natuur en
het volk in Noorwegen. Een kleine tentoonstelling trok aller belangstelling.
Tot het welslagen van de avond hebben de dames Schoen en Keizer bijgedragen: zij zongen resp. Noorse liederen, en van Grieg.
Ook belangstellenden uit Aalsmeer,
Amsterdam, Bussum en Leiden waren
gekomen.
De Heer S. Pragano spreekt op drie
Woensdag-avonden over de E-literatuur
-- de eerste avond : 19/XI. De volgende
lezingen : 21/1 en 18/3/53 ( ten huize
Keizer, Teylerplein 79, buslijn 5).
Interesiĝantoj el aliaj sekcioj estas
bonvenaj.
In December ( waarschijnlijk 11112),
wordt het jaarlijkse Sinterklaasfeest
gehouden.
Mechelen. Onze November - agenda
werd zoals voorzien afgewikkeld. Programma December ziet er uit als volgt:
3/12 enigmoj ; 10/12 gramatiko; 17/12
varia vespero.
Esperantista Geedzigo.
Merkrede, 6!811952. fariĝis geedzoj,
Fraŭlino Martine van der Werf, kaj
s-ro Leo Vercammen (Dodoenstraat 50,
Mechelen), membroj de la Mehlena
sekcio kaj ambaŭ jam de longe meritplenaj samideanoj. Al ili, niajn gratulojn kaj plej sincerajn dezirojn de
feliĉo kaj prospero.
Je 6/11/1952, subite mortis la patro
de niaj fidelaj membroj Ges.-roj J. Bertels. Al ili kaj al la familio, niajn plej
sincerajn kondolencojn.
Rotterdam. La 16-an de Oktobro
mortis 87 -jara, S-ro W. Kok, ano de
sekcio „La Espero ". Jam pli ol 40 jarojn li estis fidela samideano kaj unu
el la pioniroj de la roterdama Esperanto-movado. Ni sincere kondolencas
liajn edzinon kaj parencojn. A. Hoogvliet, Sekr. de „La Espero ".
Nome de la ĉefestraro ankaŭ ni esprimas niajn korajn kondolencojn.

En N.E. de Januaro 1952 trovis la
leganto cirkuleron pri l a baza kapitalo
por okazonta kongreso en Nederlando.
Vi scias ke ni esperis organizi la
kongreson en 1953, sed Ia U.E.A. decidis favore al Zagreb kaj samtempe esprimis la deziron ke Nederlando invitu
la kongreson en 1954.
En la jarkunveno de L.E.E.N. en. Rotterdam éijare ni proponis al la jam enskribitaj partoprenantoj en la baza-kapitalo disponigi la monon al la prov.
L.K.K. por la jaro 1954. Neniu estis
kontraŭ kaj intertempe kreskis la kapitalo, sed ne ankoraŭ sufiee.
Por kontentige organizi kongreson ni
bezonas multe da mono, pli multe ol ni
jam havas. Tial ni petas vin, LEEN-anoj, malavare partoprenu ! Ni kune
zorgu ke la U.K. en Nederlando estos
neforgesebla, en tiu senco, ke oni ankoraŭ Ionge post la ferma kunsido povos
diri la Nederlanda kongreso estis aurilate en bona ordo !
Do, karaj geamikoj, sendu vian monon.
(minimume f 2,50) al la kasisto de L.E.
D.N., ,(/irkonto No. 34563.
,iu partoprenanto ricevas de la L.K.K.sekrctario atestilon. Bone konservu gin,
ĉar gi estas valora papero ! Ne prokrastu, la tempo jam urgas!

„Kison por metro ? Do donu ok metrojn!
Nur ĝin pretigu por mi kun rapid'!"
Kion Si diras ? Ok metrojn ? Ĉielo!
Trudas sin al lia buŝ' ĝoja rid'.
Si ĝin ja diris nemiskompreneble,
Kvazaŭ ĝi estus nur ĉiutagaj' !
En lia brust' lia koro tamburas,
Embarasita pro l'okazontaj'.
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