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nun ankora%t pli ol iajn antaŭe.
Ni estas certaj, ke en la tempo de la 12-a de novembro gis la
10-a de decembro de la pasinta jaro, la pensoj de multaj aktivaj
esperantistoj direktiĝis al Ia franca ĉefurbo Parizo. Tie ja okazis
tiutempe la Ĝenerala Konferenco de UNESKO en kies tagordo
troviĝis por ili grava punkto nome la diskuto pri la lingva problemo en internaciaj rilatoj, rezulte de la transdono de la konata
Petskribo fare de UNO al ;a Sekretariaro de UNESKO! Ku n .
dubo, timo kaj scivolo ili demandis al si: ..Kion oni faros tie
en Parizo ? Kio estos la rezultato ? Cu fariĝos fiasko kaj do
multe da laboro vane farita?" Nu. karaj legantoj, juĝu mem pri
la akirita rezultato. jen.

ANTVERPENO KAJ SKELDO

Decido de UNESKO pri la lingva problemo
en internaciaj rilatoj.

(Historiaj faktoj)
Antverpeno ŝuldas Skeldon al Providenco kaj dion ceteran al
Skeldo. Ja eL la konata legenda deveno de gia nomo rilatas al
la riverego. Nu, ĉar la barbara giganto Druon Antigono, loganta
sur ĝia bordo en la tempo de Julio Cezaro, postulis imposton, vojdepagon, de ĉiu preterveturanta ŝipisto kaj al rifuzantoj detranĉis
manon (Hand) por jeti (werpen) ĝin en Skeldon. Kaj jen la nomo
„Antwerpen ' tutpreta I Sed venis kuraĝa oficiro Silvio aŭ Salvio Brabo (nomo el praa „Brac-bant" _ Brabanto) kiu, irritante
Davidon, venkis la giganton, forhakis liajn kapon kaj manon kaj
same jetis tiun ei en la riveregon. Simbola legendo
Brabo estis la unua fremdulo en longa vico da eksterlandanoj,
cnirintaj la historion de urbo esence kosmopol'ita kaj gastarna,
kiu ĉiam facile asimilis fremdulojn, tiel ke ili propramove, ofte
malavare, kontribuis al ĝia prospero.
Tiel la komerestoj de „Hanso" memlaŭde sin proklarnis la veraj „fondintoj" de la fama komerca urbo Antverpeno. Iliaj anglaj
kaj portugalaj kolegoj nur venis du jarcentojn poste (en 1499 kaj
• r stari•i laŭ ilia ekzcm•lo sian kontoro n" fa torio'n
-

.

Ka^

a„1.a

„ ta .,.,

21 t.,•.,,•nnn

1•,,. I„

a

.r ,„,;1..

1•. tn•f.r•

same dankas al Skeldo, ĉar ĝi formiĝis el ,.aan de werp". „aan
de werf", („Antorff” en ia teprno de Dŭrer) el lok indika franka
iingva „werp „antwerp" (france: jetée), elstara landaltajo en la
skelda kurbiĝo, kvazaŭ natura varfo, eLstaranta en la riverego.
Do la unuaj kotoniigantoj tiun naskejon de la urbo nomis „werp",
la saliaj Frankoj, kiuj verŝajne sekvis la Frisojn. C)ni ankaŭ konjektas pri saksa kolonio de fiŝkaptistoj, kiuj en la 6a jarcento estus
negocintaj sur la angla marbordo. (Daŭrigota).
-

TYNEVERUM.

La ampleksa tagordo de la lasta kunveno de la Ĝenerala Konferenco de LINESKO, okazinta en Parizo de Ja I2-a de novembro
ĝis la 10-a de decembro. enhavis gravan punkton koncerne la lingvan problemon en la internaciaj rilatoj. La Cenerala Konferenco
estis vekita decidi ĉti UNESKO entreprenos studon de la problemoj. kiujn kaŭzan la diverseco de lingvoj por la intelektaj kaj
moralaj rilatoj inter la popoloj, kaj pri la metodoj faciligi la solvon
de tiuj problemoj.
Tiu demando elvokis la plej grandan interesiĝon ĉe la publiko.
Pri neniu punkto de Ja tagordo koncerne la kulturajn, sciencajn
kaj edukajn aktivecojn de UNESKO la monda gazetaro skribis
pli multe ol ĝuste pri tiu ĉi. Ankaŭ al LINESKO mem venis el
diversaj flankoj pluraj proponoj kaj sugestoj. Tio estas tute
komprenebla, ĉar la lingva problemo en la internaciaj rilatoj
fariĝas ĉiam pli ardanta kaj oni prave atendas de tia organizajo,
kia estas UNESKO, ke ĝi pristudu la eblecojn solvi ĝin radikale.
Des pli, ke UNESKO mem renkontas en sia laboro gravajn malhel n, kaŭzita'n de la diverseco de lingvoj, kio estas plurloke
r^ onita en gia naza prOgramo.
Post detala pritrakto de la afero en la Programkomisiono kaj
en ĝia Laborgrupo pri la kulturaj aktivecoj, la Ĝenerala Konferenco decidis dediĉi sian plenan atenton nur al la Internaci3
Lingvo Esperanto. En la rezolucio, kiun akceptis la Ĝenerala
Konferenco, estas akcentitc, ke Internacia Petskribo favore al
Esperanto estis prezentita al OLIN kaj transdonita fare de la
Sekretario de ĉi tiu organizajo al Sekretario de UNESKO.
Temas pri Ja konata Petskribo, kiun subskribis 492 organizajoj
kun entute 15.454.780 membroj kaj 895.432 individuaj personoj,
inter kiuj multaj apartenas al la intelektaj elitoj de la mondo.
Konsiderante tiun ĉi fakton, kiel ankaŭ la fakton, ke „UNESKO
havas bonan kaŭzon -diras la rezolucio atenti la rezultojn atingitajn per Esperanto por la evoluigo de la intelektaj rilatoj kaj
interkompreniĝo inter la popoloj', la Ĝenerala Konferenco komisiis la Sekretariaron entrepreni la necesajn preparlaborojn.
La Sekretariaro faros tion kiel parton de siaj normalaj aktivecoj.
Ĉi nur havas la taskon studi la aferon en la sekvantaj du jaroj
kaj prezenti al la sekvanta Kunveno de la Ĝenerala Konferenco
raporton pri la rezulto de tiu studo. Tiamaniere la Oka Kunveno de Ia Ĉeneraía Konferenco okazonta en Montevideo en 1954,
povos fari definitivan decidon pri la agoj kiujn LINESKO entreprenos surbaze de la menciita Petskribo.
-

LITERATURA KONKURSO
La Loka Kongresa Komitato de nia Beiieluksa Kongreso 1953
organizas LITERATURAN KONKURSON kun premioj gis
b.fr. 1500, t.e. pli ol 100 guld., donacitaj de la tri Ligoj sub kies
aŭspicio kaj kun kies subteno okazos kaj la Kongreso kaj la
Konkurso.
La partoprenantoj ensendu : a) originalan prozajon (inter 500

kaj 1500 vortoj) ;
b) originalan poezion (inter 10 kaj
100 versoj).

Ĝeneralaj Kondiĉoj
I. Oni rajtas partopreni unu aŭ ambaŭ konkurs-partojn.

2. La rnantrskriptoj estu maŝinskribitaj en 3 ekzempleroj, je
tiru flanko de la papero.
3, Ili esti en la posedo, ĉu de la Ligaj sekretarioj (antai
.25.4), ĉu de la Sekretariejo L.K.K. Houwerstr. 12, Antwerpen
(antaŭ 30.4).
.. Ĉiuj preiniitaj ensendoj estos la proprajo de la L.K.K., kiu
rajtos aperigi ilin en ,.Belga Esperantisto", „Flandra Esperantisto" kaj „Nederlanda Esperantisto".
5. La jugantoj kaj L.K.K. fiksos Ja nombron de la premioj kaj
dc ilia sumo, laŭ la valoro de la ensendoj.

Karaj legantoj, eu vi komprenas. ke di tiu decido estas unu el
la plej gravaj momentoj en la tuta historio de la Esperanto-movado': Sed Cu vi ankaŭ komprenas, ke la fina venko ankoraŭ
ne estas atingita kaj ke ni do devas persisti kaj ankoraŭfoje persisti min ec: pli ol iam antaŭe en la laboro por nia idealoj? Ek al
la laboro kun entuziasmo kaj fervoro 1 Ĉi tiu decido donas al
ni gravan batalilon en Ia manoj por konvinki la eksterstarantojn pri la graveco de nia celo. Uzu ĝin bone kaj taktike.
Ĉar estas nepre necese, ke la tekstoj estu la samaj, petu de la
gazetarservo de L.E.E.N., Bree 49-a, Rotterdam la nederlandan
tradukon de la decido kaj sendu ĝin al kiom eble plej multaj gazetoj. Sendu ĝin ankaŭ al diversaj gravaj instancoj, al instruistaj
unuiyoj, grandaj entreprenoj, komercaj ĉambroj k.t.p., k.t.p.
Pli facilan kaj pli malmultekostan informadon pri nia lingvo,
vi neniam povas fari. Amikoj !, sciu vian devon.

F. W.

partoprenantoj indiku sur sia manuskripto moton aŭ
nseŭdonimon. Ilia nomo kaj adreso neniel montriĝu, krom eri
fermita koverto, sur kiu aperu la dirita moto aŭ pseŭdonimo.
6. Ĉiuj

1. La juĝantaro konsistos el kornisiono, en kiu kunsidos,
sroj A. j. Kalma (LEEN) kaj H. Vermuyten (F1.L.E., R.B.L.E.).
8. La rezultato de la konkurso estos komunikata okaze de la
kongresa ,.Kultura Horo'' kaj krome en Ia supre citita] organoj.
9. Rajtas partopreni nur la membroj de la koncernaj Ligoj
„La Estonto Estas Nia", „Flandra Ligo Esperantista" kaj „Reĝa
Belga Ligo Esperantista", aŭ la abonantoj dc ilia revuo.
10. Ensendoj, nekonforinaj al la supraj reguloj, ne estos konsiderataj. Pri Tiuj pulnktoj, kiujn ne antaŭvidas la ,.ĝeneralaj
Kondidoj", sen-apele decidos la jnĝantoj, interkonsente kun la
I,.K.K.

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

Wereldnieuws

Persisti ! Persisti

BENELUKSA ESPESPERANTO-KONGRESO

Hodiaŭ ne jam tria komuniko, sed la aliĝi.lo
ĉe.-meta, kiun vi ĉiu j jam uzu, precipe kiuj deziras bonan hotelon ... Kaj krome la regularo
de la anoncita Beneluksa Literatura Konkurso,
kun logaj premioj ... Kaj jam unua teksto pri
,,Antverpeno kaj Skeldo" (Historiaj Faktoj).
kiu instruos vin pri la Kongresa urbo ... i
Ĉis la venonta monato kaj la Oficiala Komuniko nro 3.

LIDGELDEN :
* Leden: 100 fr.
* Steunleden : min. 150 fr.
Inwonende leden : 25 fr.
(* met bondsorgaan

Franca jurnalo jam promesis detale raporti
pri nia Beneluksa Esperanto-Kongreso !
La Nordfranca jurnalo „NORD-ECLAIR" aperigas ĉiudi-

manĉe Esperanto-kronikon en Ia kadro de sia junulara pago.
En 1953a, aperis en „NORD-ECLAIR" :
- 100 mallongaj informoj pri la internacia Movado;
- 18 longaj artikoloj pri la ĉefaj okazajoj de l'esperantista
jaro. Ok el tiuj artikoloj aperis kun Potoj;
Esperanto kurso, kilt enhavis 11 lecionojn.
La redaktoro de la semajna Esperanto-rubriko ĉe „NORDECLAIR" estas nia franca amiko Lucien GILONEAUX, kiu
ĉeestos Pentekoste en Antverpeno, kaj, konsekvence, artikolo
pri nia Kongreso aperos en tiu grava Nordfranca gazeto, kiu ankaŭ havas Belgan eldonon !
-

-

Wij verzoeken onze lezers, het in
deze rubriek verschijnende nieuws
aan redactie's van plaatselijke bladen ter plaatsing aan te bieden. Resultaten (krantenknipsels) niet vermelding van naam van het blad en
datum van verschijning opzenden aan
de Esperanto-Persdienst L.E.E.N.,
Bree 49a, Rotterdam !
De te Parijs gehouden Algemene
Conferentie van U.N.E.S.C.O. heeft op
grond van het aan de U.N.O. aangeboden petitionement in zake invoering van
Esperanto een resolutie aangenomen
waarin o.m. wordt gezegd, dat de
U.N.E.S.C.O. goede redenen heeft om
alle aandacht te schenken aan de door
Esperanto verkregen resultaten wat betreft de ontwikkeling van de intelectuele betrekkingen en het wederzijds begrip tussen de volken. De Alg. Conferentie besloot volledige aandacht te
schenken aan de internationale taal en
heeft het secretariaat opgedragen deze
zaak te bestuderen en rapport uit te
brengen aan de Alg. Conferentie, die in
1954 in Montevideo zal worden gehouden.
Aan de Hogere Handelsschool te
Montpellier ( Frankrijk) worden Esperanto-cursussen gegeven.
Het tijdschrift voor de Amsterdamse
politie publiceert een Esperanto-cursus,
aio g PlP11'A u•nrrl• ,innr rrP ha*r T C
nsen.
Het in Lyon ( Frankrijk) veschijnende
medisch vakblad „Journal de Médecine"
publiceert resumé's in Esperanto van
de in dat orgaan verschijnende artikelen.
Onder auspiciën van het Ministerie
van Openbaar Onderwijs in Guatemala
werd een tentoonstelling georganiseerd
van door middel van Esperanto verkregen kindertekeningen, waarvoor in totaal 1300 tekeningen uit 22 verschillende
landen werden ingezonden. Van deze
tentoonstelling verscheen een tweetalige
catalogus (Spaans en Esperanto).
In het Universiteits-Sanatorium te
Leysin (Zwitserland) worden 300 patiënten verpleegd uit verschillende landen. Om de taalmoeilijkheden te overwinnen is besloten tot verplicht onderwijs
in Esperanto aan doktoren, verplegend
personeel en patiënten.
De burgemeester van Lourdes (Frankrijk) heeft een rondschrijven gericht
aan al zijn Franse collega's met de
vraag of zij voelen voor algemene invoering van Esperanto en of ze een
wetsontwerp willen steunen, dat het
mogelijk maakt, Esperanto op alle scholen te (doen) onderwijzen.

I.A.P.K.
Unu el la tri plej grandaj filatelaj
revuoj de Svedujo, Frimarks-Bladet, decidis kunlabori kun internacia Asocio
de Postmark-Kolektantoj. Ek de la
decembra numero de 1952 tiu revuo enkondukis regule E.-an pagon kun filatelaj informaj kaj kurso en E. por Filatelistoj.
Ciuj interesuloj en la tuta E.-ujo
rajtas anonci per E. tute senkoste pri
po§tmarkinterŝanyo en la revuo. Ciuj
E.-lingvaj postmarkkolektantaj helpu nin
en la senkosta anoncado kaj tiel montru la filatelan mondon, kiel uzebla kaj
praktika Esperanto estas.
Do, sendu vian nomon kaj adreson,
preslitere, al S-ro Ingent.ar Nordin,
Skolvi gen, Arjiing, Svedujo. Se vi deziras specimenon de la revuo aldone
2 in.tcrnac•iajn responkuponojn.
CU VI JAM PAGIS VIAN NUN
JARAN KOTIZON
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DORMU BONE!
SE NE .... FARU TION TUJ !

FLANDRA ESPERANTISTO

NUMMER 2 — PAGINA 2
38-a. Universala Kongreso de Esperanto Zagreb, 251 i ĝis 118 1953
La registaro de la Kroata•. Respubliko
asignis al la 38-a U.K. la sumon da
500000 dinaroj.
La magistrato de Zagreb decidis nomi
straton „Esperanto". Verŝajne okazos
oficiala ceremonio dum la kongreso.
Interkonsente kun L.K.K. la entrepreno „Turist" transprenis ĉiujn aranĝojn loĝigado, manĝoj kaj ekskursoj.
Baldaŭ aperos esperantlingva prospekto
kun ĉiuj detaloj. Unu grava rezulto
estos, ke la hotelprezoj reduktiĝos ĝis
triono. Unuaranga hotelo kostos proks.
400 dinarojn (g. 5,50) .
Okazos antaŭkongreso en Klagenfurt
(Aŭstrujo) aranĝota de la Aŭstria Esperanto-Federacio. Detaloj sekvoj. Tamen jam nun planu vian vojaĝon por
inkludi tiun aranĝon survoje al Zagreb.
La societo en Ljubljana aranĝos postkongreson kun ekskursoj al la Sloveniaj
montoj kaj groto Postonja. Detaloj
sekvos. Vagonoroj el la okcidento alvenas en Zagreb je 23.40 h. Oni konsilas al kongresanoj plani sian vojaĝon
tiel, ke ili alvenos en Zagreb jam vendredon la 24a de julio por povi partopreni la Interkonan Vesperon. Cetere
oni notu ke ĉiuj internaciaj vagonaroj
ekveturas de Zagreb ĉ. je la 6a h. matene. Oni do kalkule eventuale pri restado ĝis dimanĉo matene, la 2-a de
aŭgusto.
De nun validas la pli alta tarifo de
Ia dua periodo. do ĝis 31-3-'53:
kongresano g. 25,50
g. 12,75
edz(in)o
junul (in) o g. 9,-Individuaj geanoj de U.E.A. pagas
g. 3,— malpli! Oni relegu la komunikon en la decembra numero.
Pagoj en Nederlando al la peranto,
s-ro P. M. Mabesoone, kasisto L.E.E.N.,
Amsterdam, poŝtkonto 34563.
Fl.L.E.-geanoj pagu la kontraŭvaloron
en belgaj frankoj al la liga kasistino:
f-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent,
poŝtkonto 2321.50.
Memoru bone ke la LKK ne akceptos
aliĝilojn post la 30-a de junio!

Bibliografio
LIBERVOLA CIVILA HELPSERVO
1NT'ERNACIA estas malgranda broŝuro
en kiu oni koncize klarigas la celon de la
servo. „`e nur vortoj sed agoj" estas
la devizo de ĉi tiu servo, kiu per libervola laboro celas alporti materian helpon post malfacilegoj kaj plenumi laborojn de publika utilo, sed evitante
ĉiun entreprenon, kiu konkurus kun la
ordinara manlaboro aŭ celus rompi
strikon. Ĝi volas krei inter la popoloj per interhelpado novan spiriton, kiti
morale igus neebla atakon de popolo
al popolo, ĉar la najbaroj estus amikoj.
La fina celo estas akiri la anstataŭon
de la naciaj militaj servoj per civila
servo. La servo havas sekciojn en diversaj landoj kaj la adreso de la nederlanda estas : Internationale Vrijwillige Hulpdienst, Hoge Duin en Daalseweg 28, Bloemendaal.
INFANOJ DE l'ATOMBOMBO de Osada Arata, eldonita de Japana Esperanta Librokooperativo en Osaka. Prezo
0,4 dolaroj aŭ 6 respondkuponoj.
D-ro Osada Arata, Prof. en Hirosima
Universitato kompilis ĉi tiun broŝuron
el multaj verkajoj de infanoj kiuj trans
vivis la katastofon de la atombombo
kaj nun vizitas la elementan, mezan
lernejon aŭ universitaton. Ili priskribas ofte en kortuŝaj vortoj siajn sentojn kaj spertojn dum tiu tragedia momento, kiam la atombombo en unufojo
mortigis 247000 homojn kaj detruis tutan urbon. La tutajo estas pledo por
la tutmonda paco.

FEBR. 1953

LA STUDANTO
Uitwerkingen van de opgaven in het
vorige nummer :
Oefening 5 A :
1. Se 1) oni povas paroli Esperanton,
estas agrable 2) fari 3) eksterlandan
vojaĝon. - 2. Car ni, Esperantistoj, konas en multaj landoj gesamideanojn 4),
kiuj kompreneble 5) parolas ankaŭ 6)
Esperanton. - 3. Ni ĉiuj estas geainikoj 4) kaj ĝuas (ricevas, spertas) ĉe
ili amikecon kaj gastamon 7) same
kiel 8) ili ĉe ni. - 4. Tion ni ĉiam denove (ree) spertas ankaŭ 9) dum niaj
internaciaj kongresoj. - 5. Tiam multaj
10) centoj, kelkfoje miloj da 11) personoj kunvenas 12) en unu 13) urbo.
- 6. Tio oni renkontas germanojn, francojn, anglojn 14 ) , hispanojn 15), nederlandanojn 16) same kiel (kaj ankaŭ)
loĝantojn el Belgujo 17), Aŭstrujo kaj
Turkujo. - 7. Eĉ aliaj mondpartoj (kontinentoj) sendas siajn 18) reprezentan
tojn kiel Ameriko, Afriko, Aŭstralio
kaj Azio.
-

— „same kiel" of „kiel". Hier zou ook
kunnen : (tiajn — zulke, zodanige) amikecon kaj gastamon kiajn ili ĉe ni.
Dit duidt meer de soort dan de wijze aan.
9. Zie noot 6. Ni spertas tion (ne
nur dum vojaĝoj, sed) ankaŭ dum kon
gresoj.
10. Beter dan: multe da centoj. Dan
krijgen wij „da" twee keer in die zin,
wat niet erg fraai is. Zie noot 11.
11. Hier moet „da" staan als bruggetje tussen een hoeveelheidaanduidend
zelfstandig naamwoord en een zelfst.
n.w., dat er door wordt bepaald.
12. Dit gezegde mag ook voor het
onderwerp staan : Tiam kunvenas multaj
13. ... één (hier telwoord !) - unu !
14. Niet : francanoj, anglanoj. Het
achtervoegsel -an- komt alleen achter
landnamen aan : nederlandano enz.
15. In „germano" en „hispano" is -angeen achtervoegsel, maar deel van de
stam. Ne pensu pri anoj de Germo
kaj Hispo ! ! ! !
-

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
Belg. Fr.
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Esperanta Krestomatio, dua eldono (ekzameno A)
Miru, Pensu Ridu, de P. Benneman
Kredu min, sinjorino, de C. Rosetti
La mondo ne havas atendejon, de M. Dekker
La verda koro, de J. Baghy
La, mistero de l'sango, de Battaglia
Neĝulino kaj aliaj fabeloj, de Grimm
Pensoj de Zamenhof
Brulanta Sekreto de St. Zweig
Princino de Marso, de E. R. Burroughs
Kiso de la reĝino, de 1. F. Najivin
Hamleto, de W. Shakespeare, trad. L. Zamenhof
Rembrandt, Za magiisto, de M. Muller (bind. )
Pordo4ildo kun stelo kaj „Esperanto parolata"
Arĝenta kulero kun stelo kaj bildo de Zamenhof
La Sankta Biblio (bind)
Leteroj de Zamenhof (du volu•moj) po
Vivo de Zamenhof, de E. Privat
Fundamenta Krestomatio, de Zamenhof
Pro Mar, de H.A. Luyken
Murdo en la Orienta ekspreso, de A. Christie
Post la kurso, de G.P. de Bruin kaj F. Faulhaber
Tra la Zabirinto, de F. Fanlhaber
La komencanto, de G. P. de Bruin
Zakwoordenboekje, de H. W. Alin-gs
Zakwoordenboekje, de G. Debrouwere
Schidlof's woordenboek Esp.-Ned. en Ned.-Esp.

24
72,-

5,40

72',-

5,40

2,50
2,25
2,10
1,25
1,10
2,35
1,20
2,35
1.50
5,0,75
7,50
5,50
8,55
3,50
5,20
4,50
1,20
2,—
5,90
1,50
0,50

80,25,- -

25,
24,12,28,—
16,—
28 —
20,65,12,--_
--
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60,130, —
4 0,72,61,16,—

85,—
r

2,75
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La alia pasinteco (R. Bulthuis : zo juist verschenen
roman van de zoon van de bekende Esperanto
schrijver. Vert. door Mvr. Isbrucker
La konsilanto pri la Esperanta gramatiko
van G..I. Degenkamp
La Karnavalo kaj la somnambulino (nova epoko libro)
Bu.rtjonoj (rir.ilustrita per artfotografajoj)
Lumo kaj ombro (riĉilustrita per artfotografajoj)
LERNOLIBROJ
Esperanto in 20 lessen, de H. Bakker
(sleutel bij)
idem
Sub la verda standardo (P.Korte) rektmetoda kurso
por infanoj : gvidilo
Zaborilo I
laborilo II
memorigilo
Esperanto Zeren lezen.
Vortoj kaj esprimoj por komencantoj (Zondervan•)
Esperantoleerboek Zondervan en Manders voor
Kweekschool, Ulo en Middelbare scholen
Esperanto leerboek F. Randi
Esperanto leerboekje H.Appel, I kaj II po Iibro

1.1,G0

'

4.90

2,75
2,35

4 5 f, —
17,1, -

80.-

-

0,80

0,90

0,65

28,—
105,—
130,

12,50
12,50

1,—
1,15
2,50
1,.^r

34,—

30,—

MENDU ĈE
Boekendienst L.E.E.N, Z.O. Singel 5, Bergen op Zoom, (giro 769.15)
F.E.I., Blankenbergse steeenweg 72, BRUGGE (p.c.r. 3268.51)

-

LA. KONSILANTO PRI LA ESPERANTA GRAMATIKO, de G.J. Degenkamp, dua reviziita eldono; eld. F.L.F..,
p. 105; prezo g. 2,75, Recenzota.

LA REDAKCIO . .
. . sciigas ke aperos en la venonta
nro la artikolo Esperanto-Literaturo en
nederlandaj publikaj bibliotekoj (G. P.
De Bruin), por kiu mankis loko en la
februara nro, same kiel por Bibliografio (diversaj recenzoj).
. . . denove atentigas Za kunlaborantojn kaj ensendojn ke la manuskriptoj
devas esti en la posedo de la redaktoroj
nepre antaŭ la 14-a de la monato, precipe en tiu ja malpli longa dua monato
de la jaro ! Antaŭdankon. !

Opmerkingen:
1. Als (— indien, dus voorwaarde
aanduidend) — se. Als (— wanneer,
dus tijdaanduidend) — kiam. Dit laatste zou hier bijna ook kunnen worden
gebruikt (een grensgeval) , maar wij
geven toch de voorkeur aan „se".
2. Bijwoordelijke vorm, omdat het
onderwerp ( fari) ean onbepaalde wijs is.
3. Sommigen hadden „por fari" (.—
om
te maken), Er is iets voor te
zeggen. Fraaier Esperanto-stijl lijkt
ons echter „fari" als onderwerp van
„estas agrable". „Por" geeft een bestemming, doel aan. Hier minder het
geval.
4. Laten wij beleefdheidshalve de dames niet over het hoofd zien. Dus ge-.
5. Niet: nature (= van nature) Natuurlijk
zoals te begrijpen is) —
kompreneble.
6. Zet „ankaŭ" steeds vlak voor het
zinsdeel, waarop het betrekking heeft.
Daardoor krijgt men een duidelijker,
fraaier stijl. Ili parolas (ne nur sian
propran lingvon, sed) ankaŭ Esperanton.
7. Sommigen hadden : gastameco,
maar „-ec-" is hier pleonastisch, omdat
„-amo" reeds een innerlijke gesteldheid,
karaktereigenschap aanduidt.
8. Evenals (— op dezelfde wijze als)

(=

.

Opmerkingen :
1. Dit woordje „kiel" kan hier ook
worden weggelaten. Het volgende zinsdeel is bepaling van gesteldheid.
2. Niet : frislanda. Geen hoofdletter
voor bijv. naamw. afgeleid van aardrijkskundige eigennamen.
3- Duidelijker dan: norm(al)lecionojn.
Kweekschool seminario. Dit woord
hier minder geschikt.
4. Als (— wanneer) kiam. Als
(— indien) = se. Als (ter vergelijking van wijze, manier) kiel. Als
(ter vergelijking van eigenschappen)
kia. Als (bij vergelijking van hoeveelheid, aantal of graad) — kiom.
Uitzoeken maar! Hier: als - evenals
(wijze) kiel.
5. Ook: la pliparto (plimulto) de la
frisoj. Plena Vortaro kent geen Fries
volk, wel „friso" als ornament in de
architectuur (— fries). Van Straaten
noemt een Fries „Friz(on)o", maar ik
moet dan denken aan „harfriz (ad) o" en
gebruik daarom liever : Frislando, kie
la frisoj parolas la frisan lingvon.
6. Ook: estis kore ligita al siaj lando
popolo kaj lingvo.
7. Duidt het bezit van het onderwerp
aan ; dus met een s. Heeft betrekking
op drie z.n.w., dus met een j.
8. Ook : allogata.
9. (ne nur de sia propraj, sed) ankaŭ de .... Zet „ankaŭ" steeds vlak
voor het zinsdeel, waarop het betrekking heeft.
10. Door (na lijdend deelwoord) = de.
Door (-_ - - dwars door) — tra.
11. Als (-= indien) — se. Zie noot 4.
12. Voorw. wijs. Onvervulde voorwaarde.
13. Onderwerp ! Dus niet : sia.
14. Niet : salario. Dit is geen Esp.
15. Volgens mij beter dan .,tiel alta
kiel", omdat hier meer sprake is van
graad dan van wijze. Zie noot 4.
16. Zo (— op zulke wijze) ... als
tiel ... kiel. Zo (— zoveel) ... als
tiom ... kiom. Beide vormen zijn hier
mogelijk. Zie noot 4.
NIEUWE OPGAVE.
Oefening 6 A :

■ et taai de laatste 4 van ae 1;, awnen van de A-examenopgave van U-

trecht, 8 Nov. 1952 in 't Esperanto :

-

Y6,—
6.-2,50

sed li sentis sin altirata 8) ankaŭ 9)
de 10) aliaj landoj kaj popoloj. Se 11)
li estus 12) estinta riĉa, li estus 12)
travaginta la tutan mondon. Lia 13)
salajro 14) ne estis tiom 15) alta kiom
li deziris kaj li do ne povis tiel vojaĝi
kiel 16) li volis. Tamen li multe vojaĝis kiel turisto. (Daŭrigota).

16. Zie noot 14 en 15. Achtervoegsel,
17. Vele Esperantisten prefereren de
vormen: Belgio, Aŭstrio en Turkio, de
i beschouwend als een deel van de
stam (hier landnaam) of als een (onofficieel, maar zeer internationaal) achtervoegsel. Wij houden ons liever aan
de raad van dr Zamenhof („Lingvaj
Respondoj” bl. 36 en 37: „Pri la nomoj
de landoj") om niet eigenmachtig van
het gebruik van het officiële achtervoegsel -uj- af te wijken, al gebruiken
wij ook wel eens de „neutrale" (toegestane !) namen Svislando, Danlando
enz. en al zouden wij persoonlijk wel
voelen voor de vormen Hungarcjo, Cehoslovakejo, Turkejo enz. (ja ejo
por
I).
18. Bezit van het onderwerp! Hun
afgevaardigden — de afgev. van zichzelf. Dus niet „iliajn", maar „siajn".
Oefening 4 B :
DREVES UITTERDIJK (I ).
S-ro D.U. estas rigardata kiel 1) la
nederlanda Esperanto-pioniro. Li naskiĝis en la frisa 2) vilaĝeto Roodkerk,
vizitis la instruistajn lecionojn 3) en la
frisa 2) ĉefurbo kaj unue dejoris (funkciis) kiel instruisto en Bolsward. Kiel
4) la plej multaj frisoj 5) li amis 6)
siajn 7) landon, popolon kaj lingvon

8. Een hele week bespreken zij verschillende zaken ; ofschoon ook amusementen niet worden vergeten. - 9. En
alles geschiedt in één taal : Esperanto.
En toch .. niet alle aanwezigen zijn
geleerden. - 10. Integendeel: vele gewone arbeiders nemen er aan deel: stedelingen en dorpsbewoners. - 11. Wat
zou het toch prettig en nuttig zijn,
als alle mensen Esperanto konden spreken ; hoeveel tijd en geld zou men besparen!
12. Nu gebruikt men op internationale bijeenkomsten drie of vier
verschillende talen en dikwijls verstaat
men elkaar nog niet. - 13. Om ons doel
te bereiken moeten wij de kinderen
hebben en daarvoor is het nodig, dat.
Esperanto op de school onderwezen
wordt.
14. Laten wij hopen, dat het
spoedig gebeure ; maar laten wij ook
wezen, ijverige propagandisten in onze
omgeving. - 15. Schrijf in woorden:
8 x 6 48 : 892345; 2/3 ; 1/28.
Wegens plaatsgebrek geen oef. 5 B.

.

-

-

Uitwerkingen van Vlaamse Esperantisten vóór 10 Febr. 1953 aan V.E.B., „Stttdanto", postbus 100, Mechelen; van Nederlandse aan S. S. de Jong Dzn, Walta-

weg 3, Tjerki,verd (Fr.).

Wie een gefrankeerde enveloppe voor
terugzending erbij voegt, krijgt het
werk gecorrigeerd terug.

Adiaŭo !
Antaŭ mi ku ras lakona sciigo de Za Esperanto-Asocio en ĉelioslovaka Respubliko.
Gia dato: 28.XI.1952..
Gia resumita teksto
„Nia asocio iikvidiĝis;
nia organo jam ne plu
aperis en 1952. Ni sincere premas manon de niaj multaj amikoj tra Za tuta
mondo kaj ni restas kun samideana
saluto, E.A. en C.R."
Ni reciprokas Za manpremon, kun koro nepre dolora kaj esperante ke la titolo de nia rubriko montrigos eraro, ke
ĝá estas interpretenda kiel „ĝis baldaŭa
revido !", kiam Za „cirkonstancoj" ebligos renaskiĝon !
Atingis nin ankaŭ privata sciigo: la
ĉef-urba klubo en C.R. festis sian 50jaran jubileon. Korajn gratulojn kaj
plej sincerajn bondezirojn !

:

Pikido.
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NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS MA"
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr A. J. Kasma, 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 3311, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm. : Mej. H. M. Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Ĉefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-ĉefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 22075.

Mededelingen van
het Hoofdbestuur.
Taalwedstrijd
De afdeling „Espero" (Rotterdam)
stelde op de jaarvergadering voor, taalwedstrijden te organiseren, om al onze
leden in de gelegenheid te stellen, hun
kennis van de wereldtaal op een aangename wijze uit te breiden. Het
hoofdbestuur heeft de heer F. Weeke
bereid gevonden de leiding daarvan op
zich te nemen, en hoopt dat vele leden
hun krachten op taalgebied zullen meten. Een artikel in dit nummer vermeldt alle bijzonderheden omtrent de
eerste wedstrijd. Veel succes!
En la antaŭa numero ni atentigis pri
la fakto, ke la sekciaj delegitoj al la
jarkunveno en Antwerpen ricevos subvencion egalen al la sumo, kiun ili laŭ
par. 36 de nia regularo ricevos. Aldone ni volas ankoraŭ klarigi, ke do
temas pri ekstra-subvencio el la propaganda kaso de L.E.E.N. tiel ke la delegitoj do ricevos entute la du.oblon de
la sumo, kiun ili rajtas ricevi laŭ par.
36 de nia regularo. Erare ni en la jan.
numero sciigis, ke ili ricevos tiun sub
vencion laŭ decido de la antaŭa jarkunveno. Okaze de tiu jarkunveno la ĉefestraro proponas tiun subvencion, kiu
tamen ne efektiviĝis pro la fakto, ke
la jarkunveno 1952 okazis ne en Antwerpen sed en Rotterdam. Ĉar tamen
la delegitoj aprobis la tiaman proponon,
la ĉefestraro decidis ĉijare realigi gin.

8. En ĉiu kategorio estos disdonataj
tri premioj, kies valoro dependos de
la nombro de partoprenantoj kaj de
eventuala subvencio el la L.E.E.N.kaso. De la enveninta mono la gvidanto pagos la afrankojn kaj Za
stenciladon de la taskoj kaj la resto
estos destinita por la premioj, kifi.j
konsistos en kuponoj per kiuj oni
povos aĉeti librojn ĉe nia libroservo.
9. La daŭro de unu konkurso estos
proksimume G semajnoj, sed oni devas ensendi la faritan taskon maksimume 14 tagojn post ricevo de la
farota tasko. Taskoj envenintaj post
tiu templi•mo ne estos kontrolataj.
10. Post la fino de la konkur. o Za gvidanto publikigos en N.E. financan
kaj lingvan raportojn.
11. Se montripos sufiĉe da •interesiyo,
ni povos tuj post la fino de Za konkurso komenci novan konkurson laŭ
ĉi tiu• regularo.
12. Pri aferoj ne menciitaj en ĉi tiu
regularo decidos la gvidanto inter
konsente kun la ĉefestraro de L.E.E.N

-

La gvidanto
F. Weeke
Zwolseweg 172 A.
Diepen_veen.
poitkonto 22075.

-

Nur malmultaj anoj havigis al ni adresojn de esperantistoj, al kiuj ni sendu senpagan numeron de „Nederlands
Esperantisto" por varbi ilin kiel abonantojn. Iu membro nia en Soest sukcesis varbi 4 novajn abonantojn. Kiu
imitos tiun bonan ekzemplon?
Laiiregularc la kotizojn por la unua
duonjaro oni pagu antaií la unua de
marto. Faciligu la laboron de la een.
kasisto kaj encerbigu la novan tarifon
publikigitan en la januara numero !

Nia lingva konkurso.
Referencante al la komuniko de la
ĉefestraro en ĉi tiu numero, ni publikigas ĉi sube la regularon de nia lingva konkurso. Ni petas atente legi ĝin
kaj precize agi laŭ ĝi, ĉar tio multe
plifaciligas nian laboron. Ĉi tiu unua
konkurso komenciĝos la unuan de
Marto kaj tuj post ricevo de ĉi tiu numero de N.E. oni povas peti la alsendon de la farota tasko. La faritaj
taskoj oni devas ensendi antaŭ la 15a
de Marto agante laŭ la regularo. Esperante ke oni grandnombre partoprenos ni deziras al vi multan sukceson.

Regularo pri nia lingva konkurso
1. Ciu membro de L.E.E.N. kaj abonanto de N.E. povas partopreni.
2. Kiu volas partopreni sendu. al Ia
gvidanto 75 cendojn ĝirante tiun sumeton en lian yirkonton No. 22075.
3. La konkurso enhavas tri kategoriojn : A. Komencantoj, B. posedantoj
de Za A-diplomo, C. posedantoj de la
B-diplomo.
4. Anoncante sin, oni nepre indiku en
kiu kategorio oni volas partopreni.
5. Ensendante la faritan taskon oni
notu en la maldekstra angulo per la
literoj A.B. aŭ C. Za kategorion kaj
en la dekstra angulo de la papero
iun ka§nomon, do NE la propran
nomon. La propran nomon oni skribu sur apartan paperon kaj metu
ĝin en koverton, kiun oni fermas
kaj sur tiu koverto oni skribu la
elektitan kaŝnomon. La ferrnitan
koverton kune kun la farita tasko
oni metu en alian koverton adresitan al la gvidanto.
6. Kune kun la farota tasko oni ricevos deklarajon en kiu oni deklaras,
ke oni nepre sola faros Za taskon.
Tiun deklara ĵon subskribitan per Za
propra nomo oni tuj resendu al Ia
gvidanto. Oni rajtas konsulti vortaron aŭ ian lernolibron.
7. La envenintaj taskoj estos kontrolataj de tri kapablaj personoj, kiuj
ĉiu por si donos poentojn kaj sendos
ilin al la gvidanto, kiu post Za kolektado de la poentoj indikos la
gajnintojn en ĉiu kategorio.

Gazetarservo L.E.E.N.
Ni promesis al niaj kunlaborantoj raporti pri niaj sukcesoj, malgraŭ ni scias ke la listo ne estas kompleta, ĉar
ne ĉiu raportis. Grava estas ke ĉiu ia
maniere raportas por ke ni sciu kiel ni
devas daŭrigi. kvankam ni ne al ĉiu
povas respondi, ni kun ĝojo ricevas ilin
kaj serioze agnoskas. Raporto pis la
lan de Jan. '53:
Haarlems Dagblad; Nieuwe RotterDe Duinstreek N.H. ( 2 x) Nieuwsblad
Gorinchem Nieuwsblad v/h Noorden;
Zeister Nieuwsbode; Nieuwe Zeister
Courant ; Bolswards Nieuwsblad; Algemeen Handelsblad.
Kun ĝojo ni konstatas ke la regiongazetoj estas tre bonaj sed la tri grandaj urboj Hago, Rotterdamo, Amsterdamo estas relative ne kontentigaj, ni
instigas la perantojn pritrakti tion kun
la sekciestraroj, ĉar en tiaj urboj ni
bezonas komitaton. En ĉiu urbo apenas anonc-gazetoj semajne, vi povas
kolekti la adresojn kaj skribe aŭ bu§e
kontakti kun la redaktoro. En ĉiu laborejo aŭ oficejo k.t.p. estas tabulo por
novajoj kaj eble ankaŭ personargazeto.
Do ne lasu la laboron al unu persono,
sed ĉiu membro povos peti ekzemplerojn por tiu celo, sed .
raportu ! ! !
Nia laboro estas konstante semadi,
sed daŭre ni devas instigi la sekciestraranojn ke ili kreu rimedon por rikolti.
Nepre NUN ni devas agi
;

-

;

.

.

.

ge-sam. Oosthoek
Bree 49a, Rotterdam.

Diversajoj
Ofte estas malfacile, aranĝi kursojn
por fervojistoj, policistoj, k.t.p. ĉar ili
neregule dejoras kaj pro tio ne povas
ĉeesti ĉiujn lecionojn. S-rc J. S. Jansen
el Amsterdam nun publigigas skriban
kurson por la amsterdamaj policistoj
en la duonmonata „Tijdschrift voor de
Amsterdamse Politie", kiu donas al
ĉiuj policistoj, kiuj interesiĝas pri la
internacia lingvo la okazon, lerni Esperantori. Post enkonduka artikolo aperis en la numero de 23/12/52 la unua
leciono. La kurso enhavos la kompletan materialon por la A-diplomo. Ni
gratulas s-ron Jansen pro ĉi tiu bonega
kaj imitinda iniciato!
En nov. 1952 mortis 89-jara s-ro C.
L. de Veer, la aŭtoro de la multuzata
„Schidlof's Zakwoordenboekje Esperanto". Kvankam s-ro De Veer ne aktive
partoprenis la movadon, li per la kompilado de la ĉisupre menciita vortaro,
kiu aperis en 1926, faris pioniran laboron, pro kiu li meritas la dankon de la
nederlanda esperantistaro.
Baldaŭ aperos ĉe eldonejo H. Meulenhoff en Amsterdam kvara reviziita kaj
pli ampleksa eldono de ĉi tiu vortaro,
kiu enhavos proks. 500 novajn vortojn,
kiuj jam estas pli malpli ĝenerale uzataj kaj fakte ne plu apartenas al la
neologismoj.
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Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 1 09, Mechelen
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 2 9, Kortrijk.
Sekretario : Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, Sint-Kruis, tel. 331,45 (dum la ofichoroj).
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
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

RAPORTO PRI LA LIGA
KUNVENO DE LA '7,12.52
Sro Debrouwere Malfermis la kunvenon
je la 14. h. kaj bonvenigis la eeestantojn,
i. a. delegitojn de la sekcioj Antwerpen,
Blankenberge. Brugge, Brussel, Gent Z'
Mechelen, kaj la reprezentanton el SintPieters Leeuw.
Pritraktita Tagordo :
1. Financa situacio la kasistino, Fino
Terryn pregendas huĝeton por la jaro 1953:
el gi la geliganoj konkludu ke ne plu eblas
ekvilibrigi ĝin sen pliaj enspezoj, kaj, ĉar
la pliiĝo de la membraro estas necerta bazo, la estraro proponas plialtigon de la
kotizo por membro de 75 F. al 100 F,
Sro Volders, subtenata de Dro Couwenberg, proponas ke ankaŭ la abonoj tiam
plialtigu. kaj post ■ocdonado, la kunveno
akceptas la novan abonprezon de 75 F.
Aliflanke, Sro Volders proponas ke ni
donu konsiderindan rabaton al ligano kiu
pagas por eksterlanda samidean (in) o. Post
diskutoj, ni decidas ke en tiu okazo la
abono nur kostu 40 F.
2. Beneluksa kongreso en Antverpeno
niaj reprezentantoj en la LKK, Dro Va n.
Gindertaelen, Sroj Volders kaj Pittoors bonege kunlaboras en plena harmonio kun la
anoj. Dro Van Gindertaelen
aliaj LKK
skizas la jam faritan laboron kaj antaŭdiras
sukceson, i.a. pro multnombra éeesto. De
RBLE jam 100 geanoj enskribiĝis. Sekve
de tiu sciigo. multaj pagis tuj al la kasistino, por pligrandigi la nombron de la aliĝintoj nia flanke.
3. UEA-raporto : Dro Couwenberg raportis ke la influo de la kotizaltigo ne estis
grava ; pra:ktike ni ne perdis individuajn
membrojn, kvánkam okazis kelkaj 5anĝoj
en la kategorioj. Je propono de la peranto, Sro Van Leuven estas unuanime akceptita kiel delegito de L1EA.
:

:

—

4. La Koresponda kurso : malmultaj liganoj nur scias ion pri la koresponda kur-

Sutterman, jam multaj jaroj fidele laboras
per ĝi por nia ligo. Li mastrumadis tiel
ke per la enspezoj la propagandokostoj estas pagitaj, kaj ke la saldo de 1000 f. povis
esti transkribita `.l la Liga kaso. La sekretario opinias ke eble estus pli bone uzi tiun
saldpn por plii.ntensigi la propagand;,•..i.
tiel varbante novajn membrojn de la ligo:
Sro Sutterman klarigas ke ankaŭ sen plia
mono li kapablas fari efikan propagandon.

Plaatselijk Nieuws
Amsterdam: S-ro C.A. Verlinde (No
So BE) faris 30/12 '52 interesan prelegon pri la temo „gvidhundoj por blinduloj". Okaze de Ia Zatnenhofa tago
la sekcio mendis komisie kvanton da
libroj de nia libroservo kaj vendis por
proks. 100 guldenoj. Noto de la gen.
sekr.: Imitinda ekzemplo ! Se ĉiuj sekcioj estus agintaj laŭ tiu ekzemplo
( ankaŭ en Arnhem oni bone „negocis" ),
ne necesus plialtigi la kotizojn.
Antwerpen : Op Zaterdag 21 Februari van 20.30 u tot 4 u. in de prachtige
salons „AMBASSADE" Anneessensstr.
Groot Carnaval-Bal (gemaskerd en niet
gemaskerd). Gratis toegang, echter uitsluitend op vertoon der V.E,B: Lidkaart.
Wij rekenen ook op de aanwezigheid
van onze vrienden uit Mechelen' Brussel. Brugge, Gent, Aalst en elders!
Arnhem : La kunlaborkomitato F.L.
E.-L.E.E.N. aranĝis bone sukcesintan
Zamenhofan memorkunvenon je 13/12
'52. La programo menens i.a. komunan kantadon, kelkajn teatrajetojn kaj
prelegon de s-ro A. J. Kalma pri la Eliteraturo.
Brugge: Op de Algemene Jaarvergadering werd met eenparigheid het ganse
bestuur herkozen.
Het Esperanto echtpaar J. Gielen-Roels
vertrok naar Belgisch Kongo. Dit is
reeds de derde maal dat 2 esperantisten na hun huwelijk onze groep verlieten en zich in de kolonie vestigen.
Weldra een filiaal van onze afdeling in
Afrika.
Bussum : En la kadro de la gazetkurso en „De Bussumsche Courant"
okazis la dua publika leciono en la
hotelo Vlietlaan je la 10-a de januaro.
La vespero estis bone vizitata. En sia
malferma parolado la ĉefredaktoro de
la gazeto, s-ro B. Fris, promesis disponigi premion por la plej bona kursan(in)o je la kursfino. Du el la kursanoj faris mallongan paroladon en Esperanto kaj rikoltis grandan aplaŭdon.

La kunveno gratulas Sron Sutterman pro
lia bonega laboro kaj ĝojas pro la promeso
ke li faros ankoraŭ pli duan la nuna jaro.
5. Electado : eksiĝis S-ano Meeus el
Antwerpen kaj S-ano Debruyne el Halle,
ambaŭ pro troa laboro sur alia Esperantotereno. La kunveno dankas ilin pro Ia
farita laboro en liga rilato, precipe amiko
Meeus kiu zorgeme dorlotis niajn financojn. Al Sro Debruyne ni ŝuldas la glatan
funkcion de nia gazetarservo.
La Estraro subterras la sekvantan liston:
Prezidanto G. Debrouwere
Vic-prezidantoj : Dro Couwenberg
Drs Roose
Sro Cortvriendt
Sekretario : Maertens G.
Kasistino : Fino Terryn
Membroj : L. 1'. M. Demaeyer
Sroj H. Boving
R. lserentant (Instituto F,
ekspozicia servo)
Dro Van Gindertaelen
(redaktoro)
F. Volders (Festdirektoro)
Sekcio Bruselo ne ankoraŭ Indikis delegiton por kunsidi en Ia estraro.
La ĉcestantoj akordiĝas.
La sekretario.
:

LA KASISTINO ...
. . . dankas ciujn

kiuj jara pagis sian
kotizon kaj insiste petas la aliajn membrojn
kaj abonantojn plenumi sian Esperantistan devon kiom eble
plej balpaft. Tiel ili
.paron koston. kaj .
laboron !

... petas sekciojn
kaj reprezentantojn
bonvole kaj rapide enkasigi Ia kotizojn;
tial la kartoj estos sendataj al ili.
A nutaiadan kon

!

c ia•u je p.é.k. 232150 de V.E.B., Raap
straat 74, Gent. Jen ree la informoj

:

Membro (F.E. kaj UEA-A.M.) 100 Fr.
Subtenanto (same) minimume: 150 Fr.
Gejunuloj ( malpli 21 j.) 50 Fr.
Familio membro (De Esperantist) 25 Fr.
Amiko (same) 20 Fr.

Subtenanto
sro Symoens, Leopoldstad (Belga Kongo)

.

Post tio s-ro S. Pragano instruis ĉe metode dum la cetera parto de la vespero. Inter la ĉeestantoj estis ankaŭ
s-ro H. Bakker. Nia afero progresas
kontentige en Bussum.
Den Haag. 512. S-ino J_ G. Bramkamp-Weber parolos pri nia mondkonata pentristo Rembrandt van Rijn.
12/2. S-ino E. B. Sanders-Spanjaard
parolos pri la bela lando Japanujo kaj
rakontos pri ĝiaj moroj kaj kutimoj.
19/2. S-ino L. Korrelboom-Breeuwsma
kaj S-ro A. Nijdam dividos la vesperon.
Kion ili prezentos 99 99 9 9
26/2. F-ino S. Biesma uzigos al ni nian
langon tiel glate kiel ŝi mem kapablas
utiligi sian.
Edam : La 26-an de jan. nia sekcio
en Edam festos sian 5 -jaran ekziston.
Ni kore gratulas nian jubileantan sekcion!
Groningen 5/2 Prelego de s-ro J. de
Vries; 12/2 f-ino J. Prins rakontos pri
la inaŭguro de la Esp. monumento en
Wdrgl ; 19/2 F.L.E. prizorgos la programon en komuna vespero Rode Weeshuisstr. ; 26/2 s-ro M. Leuning montros
filmon.
Mechelen: Agenda Februari : 4/2 Enigmoj ; 11/2 Algemene vergadering
(verslag - penningmeester) ; 18/2 Gramatiko ; 25/2 Prelego.
Treebeek : Pluraj anoj de nia sekcio
en Treebeek partoprenis regionan kunvenon en Geleen, kiun aranĝis diverstendencaj sekcioj en Sud-Limburgo.
Partoprenis la bone sukcesintan kun
venon ankaŭ belgaj kaj germanaj samideanoj. Cu la aranĝo de tiaj regionaj kunvenoj ne estas imitinda ekzemplo por aliaj sekcioj niaj ? Du el niaj
Treebeek-aj geaboj, f-ino Kok kaj s-ro
Wolters edziĝis. Ni kore gratulas !.
Zaandam. Esperantistoj en la Zaanregiono! S.A.T.-rondo en Zaandam invitas vin ĉeesti festkunvenon okaze de
ĝia 5 jara ekzistado dimanĉon 22/2 en
„De Karseboom", Zaandam, matene 10
h. S-ro mr A. J. Kalma prelegos pri
Esperanto- lingvo kaj literaturo kaj
deklamos bonhumorajn prozajojn kaj
poeziajojn.
:

-

-
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PREMION akiris post n-roj 141-142: S-ino Luyte;i e1 Antwerpen, por V.E.B.;
kaj por L.E.E.N.: Sro W. Feenstra, el Ass6
."'"""'

SOLVOJ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

143. linio; felto ; konato/kanoto ; poleno ; pirato/partio ; kaviaro/akvario ; skemo ; manio/animo ; falko; poreo; pasto/
spato ; vualo ; pirolo ; rango ; pe000 ;
panelo; krupo/kupro; kameo ; spiono;
mendo; optiko; slipo.
For de l'okuloj, for de l'koro.
144. Horiz.: sabot; bapt; aviz; nur;
vanil ; relativ ; okr ; tenajl ; boa ; ost ;
bravul; lad; pelikan; citiz; bub; lek;
ezok.
Vert.: ribel ; pane ; acer ; pul ; abdik;
strat ; tip ; terapi ; bovin ; vezik ; avarul;
tan; libel ; violo; kuz; silk; abol; retin.
145. ANAGRAMOJ.
Trovu sesliterajn vortojn respondan
tajn al la donitaj klarigoj. Poste trovu iliajn anagramojn, tiel ke la unuaj
literoj de la anagramoj formas proverbon.
1. perpluma linio ; 2. longa rakonto;
3. havigi 4. venkosigno ; 5. slavo : 6.
ceremonie marŝi ; 7. lin oni laŭtvoĉe
sciigas, ke li venu ; 8. parazito ; 9. delikata plumaro ; 10. aparato por taksi
pezon ; 11. muelajo el greno ; 12. tute
sama; 13. teatra danco; 14. eŭropanino ;
15. meblo ; 16. maltrankvilego ; 17. bicikli ; 18. iu litero ; 19. korpoparto ; 20.
reciproki; 21. manĝovazo; 22. legomo;
23. marko stampita sur vakso.
146. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. penikforma ornamo(R) ; naŭza odoro(R). 3. malkaŝi(R).
5. ĝi estas trovebla en ĉokolado; trude
ekkapti la atenton(R). 6. porblindula

Titolaj problemoj
Ekzistas pli da tiaj problemaj, kiajn
d-ro Manders prilumis en sia artikolo
,,Terminaraj problemoj", represita en
N.E. de Novembro, kaj mi povas bone
imagi lian embarason pro la alternativo profesoro instruisto. Iufoje dana esperantista inĝeniero nekonscie iom ĝenis min, misnomante min inĝeniero en
rondo de konatoj, kiuj ne povis scii ke
neniam mi pretendis tiun titolon kontraŭ mia eksterlanda vizitanto kaj mi
konjektas ke kelkaj el ili iom plezuriĝis pri tiu ulo, kiu igas sin nomi inĝeniero fare de nesciantaj eksteruloj
kvankam li estas „nur ordinara teknikisto."
Ili ne konsciis ke la „eraro" de la
alilandano devenis nur de tio ke pluraj
alilingvaj el vivalentoj de inĝeniero havas pli vastan signifon ol en Nederlando, kie la titolo inĝeniero estas ligita
al koncerna altlerneja diplomo ; pli
vastan ekz. en Germanujo, kie oni cetere distingas inter diplom- kaj doktorinĝenieroj, kaj plej vastan en anglalingvaj landoj, kie engineer estas kutima
vorto por la nocio teknikisto (ned:
technicus)
Tial, malgraŭ tio ke mi ofte vidis ke
alilandaj esperantistaj teknikistoj sin
ornamas per la Esperanto-titolo inganiero, pli malpli prave pro ilia nacilingva kutimo, mi ĉiam evitis fari la samon, ne volante ŝajni arogantulo inter
holandaj esperantistoj.
Cu aroganta estas holanda lerneja
servisto (concierge) , kiu sin nomas pedelo, ĉar en lia lando pedel estas funkciulo nur en universitatoj, kvankam
liaj alilandaj lernejaj kolegoj senskrupule uzas la titolon ? Nederlanda preĝeja servisto (koster), eĉ en la plej
malgranda vilaĝo, povas pli trankvile
sin titoli pedelo ; laŭ P.V. pedelo estas
malsupera oficisto de preĝejo, universitato aŭ juĝejo, kiu zorgas pri malgravaj materiaj taskoj.
Se instruisto jam akiris tre limigitan
sencokampon distinge de docento kaj
profesoro, oni povas sin demandi ĉu al
profesiaj instruantoj en aviado, rajdado
armeo (ned : instructeur) tiu vorto ne
odoras tro lerneje, pro kio ili preferus
alian.
La diferencaj nacilingvaj tradicioj ofte
malfaciligas ĝustan tradukon en Esperanto. Tiel estas nefacile elekti taŭgajn vortojn por la diversaj rangoj en
fabrikoj, ned : opzichter, werkmeester,
baas, voorman, se oni ne scias kiel alilandaj esperantistoj komprenos la tradukon.
Nederlanda commies estas ia oficisto
en ŝtataj oficejoj, ekz. impostaj kaj
poŝtaj kaj neniam butika servisto, kiu
vendas al klientoj, kio estas la signifo
de komizo.
Se oni kiel loĝanto de plurreligia
lando kutimiĝis al apartaj titoloj por
similaj funkciuloj de diversaj eklezioj,
oni iom embarasiĝas ĉe la ĝ eneralaj
Esperanto-vortoj pastro kaj nisiisto.
La nederlanda lingvo havas krom la
ĝeneralan geestelijke, ankaŭ la protestantkristanan dominee ankaŭ la rom-

.

Listo de radiodissendoj en a•ŭ pri Esperanto. Tempindiko : M.E.T. (- meeŭropa tempo) valida ankaŭ en Belgujo kaj Nederlando.
parolad(et.)o. K -- kurso. M.
muziko.
informoj. P.
Mallongigoj: 1
Lunde:
10.00-10.30 Hilversumo II, 298 in., 188 rn., N.C.R.V.: M (nur 9/11/1953. Vidu.
sube !) .

Marde :
12.55 -13.00 Berno, 31,46 m., 48,66 rn.: P de d-ro Arthur Ba.ur.
16.00 -16.20 Vieno 11, 25 rn, 30 m., 41 nr•., 48 ni., 203 rn., P (nur ii•eduanrarŭe :

27/1, 10 1 2119 53 k.t.p.).
18.35-18.40 Berrno, 31,46 in., 48,66 in.: Ripeto de la posttagmeza elsendo.

a

Merkrede:

gr
E

E

16.45-17.00 Graz (A•strujo), 417,2 m..: K. (ĉiu dua merkrede).
19.00-19.20 Romo, 25,21 ni., 31,35 rn., 49,92 m.: P.
20.30-21.00 Madrido (Radio S.E. U.), 42,33 ni., 225 rn.: P.
22.35-22.40 Vieno 1, 25,46 m., 48,74 in ., 513 in.. I.
23.15 -23.30 Hilversunio 1, 402 m•., V .A.R.A.: I kaj 31.
23.30 -23.50 Valencia, 43 ni.: I.

Jaŭde:

08.35 -08.50 R jssel (Lille), 218 in.: 1.

09.30-09.45 Parizo, 348 m.: K de P. Delaire.
12.55-13.00 Berno, 31,46 m. 48,66 in.: P de prof. E.Privat pri : „R.-ideolagio".
18.35 -18.40 Berno, 31,46 in., 11 8,66 m.: Ripeto de lu posttagrneza. elsendo.

-
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skriho(R). 7. fiktiva monunuo proponita de esperantistoj( R) ; anonco (R).
8. malakuta(R). 9. forta eksciteco(R);
fordonaci(R). 10. granda pelvo(R). 11.
ekzisti; molusko(R).
Vertikale. 1. ridiga(R). 2. dimensio(R). 3. uzi por praktiko teoriajn
sciojn(R) ; 4. ekskluzive okupi la spiriton. 5. iu tre kara(R). 6. delikata
sento pri la beleco(R). 7. trafiksistemo(R). 8. insigno de urbo. 9. io bezonata ĉe temanĝo(R). 10. tute sendube(R). 11. nefleksebla(R).
La solvojn sendu Ia nederlandanoj al
2-ro G. J. Teunissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs., Amsterdam-Z., kaj Flandra Ligo
al S-ro F. Coutvenber , Korlinginnclaan
14, Blaukenberge, antaŭ la 20:11-1953.
g

katolikan priester kiel tradukojn por
la Esperanto pastro kaj por misiisto gi
kutime distingas inter la protestantkristana zendeling kaj la romkatolika
missionaris.
Esperanta prokuroro ne egalas al la
nederlanda procureur, ĉar la unua estas
laŭ P.V. supera juĝa oficisto akuzanta
en la nomo de la ŝtato kaj la dua jura
prizorganto, reprezentanto en civila proceso, do proksimume tio, kion Mildwurf
en sia Leĝa Terminaro nomis solicitoro.
Se :u nomas sin kuratoro sen plua
klarigo, miskompreno povas facile estiĝi. Li povas esti laŭ P.V. „individuo
jure nomita por zorgi pri persono kaj
havo de neplenaĝa orfo aŭ iu, kiu ne
posedas la personajn rajtojn." Tio sufiĉe konformas al unu el la signifoj de
la nederlanda curator kaj al la esprimo „teritorioj sub kuratoreco", kiun
uzis d-ro Lapenna en „Nuntempaj problemoj de la internacia vivo", t.e. la
teritorioj kontrolataj de la Kuratora
Koncilo de UNO.
Sed se ned. curator, kiu estas nomata ĉe bankroto, sin nonius kuratoro, li
erarus, ĉar la ĝ usta vorto en tiu kazo
estas sindiko.
Kuratoro en Esperanto povas esti ankaŭ muzea aŭ biblioteka konservisto.
Sama ned. oficiulo verŝajne emus elekti por si la Esperanto-vorton konservatoro, kiu tamen povas veki misimpreson, ĉar kelkaj scienculoj, aŭdante
tiun vorton, tuj pensas pri laboratoriulo, kiu preparas bestkadavrojn por
sciencaj studoj.
Fine tria signifo de kuratoro en Esperanto estas : universitata dekano kaj
tion ni retrovas ĉe la ned. vorto.
K. Wilgenhof.

AFIKSA DRAMO

Al s-ano S. S. de Jong Dzn
La
estr' o jen kri' eg' is
meze de Za vita.« an' oj:
„Tie en pir' uj' o kaŝas
sin, rigardu sarkrist' an' of,
li, Za bont' de Z' eks' edz' in' o
kaj de Jo' ĉj' o kaj de So' nj' o,
ge' lil' et' oj laŭ destino!
De 1' patr' uj' fi' ui' plej granda
ek' de la pra' tempo estas !
El' ing' iĝ' u via spado !
Kompat' em' a mi ne restas!
La pan' end' a diabl' id' o,
mis' uzirite Za bon' ee' ori
nte ĵin ind' as pro perfido,
ĉiann re' aj mal' bon' aj' oj!
Agis li rab' ist' ar' an' c,
kun bo' fratoj stel' ad' ante

la mon' uj' ojn krimamane,
kaj mon' er' ojn li dis' ĵetas
diboéante en drink' ej' oj!
Kaptu Tin, mi u•r!)e petas!
Jam preparas pend' urn' il' o
al vir' aĉ' nepardon' ebl' a
feston en tim' ig' a stalo!
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Vendrede:
19.00-19.20 Rorno, 25,21 in., 31,35 m., 49,92 m. : P.
23.15-23.30 Hilversunio II, 29S rn., 188 ni., N.C.R.V.: P pri „La Evangelio en
Esperanto" kaj 31 (nur 6/11, 6/111, 17/IV. 151V kaj 12!VI/1953).
23.30-24.00 Hilversum.o I, 402 m., V.A.R.A.: 111.

Sabate:

09.30 -10.00 Rio de Janeiro, 30,71 m., 375 in. ; K kaj I.
23.15 -23.20 Hilversumo II, 298 m., 188 ni.: I.

Informoj kaj petoj:
Bonan novan jaron! - Dankante pro la afablaj bondeziroj okaze de la jarŝanrjijo, ni deziras al vi en la jaro 1953-a felidon, prosperon kaj bonan kaj
oftan Esperantoradioaŭskultadon.. El supra listo malaperis Sofio, Stokholmo,
Rabat kaj Bauru. Se vi ne sendos skribajn aplaadojn eĉ nur sur simpla
poŝtkarto al la stacioj ankoratc dissendantaj Esperanton, ankaz ili ĉesigos siajn.
Esperantodissendo jn.
Klasikaj kantoj kun Esperanta teksto.- Speciale rii. petas vian atenton por recitalo de romantikaj kantoj kun Esperanta teksto antazi la N.C.R.V.-mikrofono
9/111195.3 (vidu supro sub LUNDE !). S-ino Jelly Koopmans-Schotanns, soprano,
kantos kun piano-akompano de s-ino P. v. d. Hor.st-Van Schevichaven jenan belan
programon.: 1 a : Al la muziko ; b : La tilio ; c : La truto (Schubert). 2 a: Per
kantoj flugilhaoaj (Mendelsohn); b: La l:orlo!jo (Lówc). 3 a: Mesayo; b: Iro
al la karuli•no; c: 110, doldaj vangoj (Brahms). La kantistino mem tradukis la
tekstojn de la kantoj de Brahms en Esperanton.
Petu pli de tiaj programeroj, dankante al N.C.R.V., Sch.uttersweg 8, Hilversumo.
En nova jaro nova stacio dissendanta programeron en Esperanto ! - La hispana
radiostacio Valencia komencis dissendi Esperanto-programeron rnerkr•edvespere
dum 10 minutoj. (Vidl4 supre en la listo. La redakristoj de la prograrnoj petas
kunlaboron de diuj : leteroj kaj poi tkartoj gralulantaj aŭ raportantaj pri aŭdebleco, informoj, d iaj kontribuajoj, diskoj, gazetoj, prospektoj k.t.p. estos bonvene
akceptataj al la adreso : Radio Alerta, Colón 11, Valencia (Ilispanujo - Spanje).
Ni deziras al la stacio bonan sukceson kun ĉi tiu kuraĵ(ig)a iniciato ! La Esperantisto) sein simt devon i
Informojn pri Esperanto-radio-dissendoj sendu ne nur la radio stacioj, sed ankaŭ la radio-aiiskultantoj al S. S. de Jong Dzn, Radio-Serl'o N.C.K.E.. Waltuweg 3, T terkwerd (Fr. ), Nederlando.
-
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IOM PRI LA KALENDARO
(Daŭrigo)
§ 3.- La akcepto de la Gregoria kalendaro.
En tiu tempo la Protestantismo jam
estis vaste disvastigita en kelkaj landoj. Ties regantoj do ne ŝatis akcepti
reformon de tiu diablo : la Papo(!)
Eĉ ne ĉiuj Katolikaj landoj tuj akceptis. Jen kelkaj datoj : Francujo 9-20
Dec. 1582. Germanujo kaj Princ-Episkopejo Lieĝo 10-21 Feb. 1583. En la
Nederlandoj ( t.e. plm. nunaj Belgujo kaj
Nederlando) 12 Dec. 1583, sed laŭvole
plenumota inter 14 kaj 25 Dec. Mia
urbo Brugge efektivigis la reformon la
20an de Dec. La posta tago do estis la
la de Januaro 1584. Do la Kristnaskon
de 1583 la Bruĝanoj festis la 4an de
Jan. 1584(1). En tiu tempo okazis ankaŭ la separiĝo inter la nordaj Nederlandoj (: plm. nuna Nederlando) kaj la
sudaj Nederlandoj (: plm. nuna Belgujo).
La norduloj akceptis la ŝanĝon nur en
1700. kiel ankaŭ la Germanaj Protestantaj landoj. Anglujo nur en 1752.
Tiam la diferenco jam estis 12 tagoj.
Tio komprenebligas ke Shakespeare kaj
Cervantes mortis je sama dato, 23 Aprilo 1616, kvankam la unua vivis 12 tagojn pli longtempe.
La lasta en la vico estis Svedujo en
1823.
§ 4.- La nenatura fenomeno, la semajno.
Sekve de tio ni vidas ke la homoj
adaptiĝis al la naturfenomenoj ; dum
ili laŭvole ŝanĝis la semajnon. Ekz. en
la kalendaro de la Franca Respubliko,
la monato havis nur 3 semajnojn; sed
ĉiu semajno havis 10 tagojn. La monaton ili respektis kaj lasis neŝanĝita.
Nur la nomojn ili ŝanĝis. En antikva
Babilonujo estis ripoztago post ĉiuj 5
labortagoj. En antikva Romo estis la
9a tago la ripoztago; do post 8 labortagoj. La de ni konitan semajnon la
Judoj starigis laŭ la rakonto pri la
kreado en la Biblio. Ce ili la dimanĉo
estis la unua tago dum kiu ili laboris.
Ilia ripoztago estas la sabato. Reston
de tiu divido ni vidas en la Germana
nomo de merkredo: Mittwoch t: mezsemajno). En la Kristana mondo oni
poste ŝanĝis tion (: reakcio kontraŭ la
Judoj). Dimanĉo iĝis tiam la lasta kaj
ripoztago.
5.- La nomo de la tagoj.
En la antikvo, nur la Babilonanoj
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havis nomojn por la tagoj. Ekzistis
La. la suntago kun solenajo je la la
horo de tiu tago al la Suno. La luntago
havis saman solenajon al la Luno. Nur
en la komenco de la Mezepoko (: 5a
ĝis la 15a jarcento) venas ĉe ni la tagnomoj. Kaj tiam ni konstatas Latinan
kaj Germanan influojn. La origino de
kelkaj nomoj malaperis. Dimanĉo venas de la Dies Dominicus : la tago de
la sinjoro. Mardo estis dediĉita al Mars,
la dio de la milito. Merkredo al Merkurio dum ĉe la Germanoj ĝi estis
la tago de la dio Wodan. Sed de kie
venas la nomo vendredi ? Vrijdag estis
la tago de la diino Freya.
6.- La komenco de jaro.
Kial je la la de Januaro ? Jam en
antikva Romo inter la popolo oni vidas
ekesti tiun kutimon. Oficiale la jaro
komenciĝis en Marto (: la monato de
la dio Mars, de la milito). En la Mezepoko, pro influo de la Kristanismo
oni komencas novan jaron je Kristnasko. Kialo : la naskiĝo de Kristo estas
la komenco de nia saviĝo. Tio daŭris
ĝis la mezo de la Mezepoko. Tiam teo
logoj el Italujo disvastigis la opinion
ke ne Kristnasko estis la komenco de
de nia saviĝo sed jes la anunciacio ; do
je dato de 25a Marto. De el Italujo
tiu koncepto iris al Francujo ; kaj la
Normandia duko, Vilhelmo la Konkeranto, kiu per la batalo de Hastings
1066 konkeris Anglujon, alportis ĝin
trans la Norda Maro. En Anglujo, la
t.n. anunciacia stilo restis ĝis 1753.
Cirkaŭ la sama tempo (do: plm. 1000),
denove Italaj teologoj disvastigis alian
ideon, nome ke la komenco de nia saviĝo ne estas Kristnasko, nek la anunciacio sed jes la reviviĝo de Kristo, do
Pasko. Denove adoptita en Italujo, ĝi
iris de tie al Francujo kaj Flandrujo.
Neniam al Anglujo nek al Germanujo.
La t.n. Paskostilo malaperis en la 16a
jarcento. La presistoj aperigis en tiu
jarcento almanakojn kiuj havis grandegan sukceson en la publiko. Tiuj
presistoj, intelektuloj, laŭ la 16 jarcenta, Renesanca spiritostato, havis adoron
kaj imitis la antikvon. Ili atentigis pri
la komenco de nova jaro je la la de
Januaro Rapide tio iĝis kutimo.
Kara legant(in)o, ĉu vi povis pensi
ke nia kalendaro, tiom kutima ke ni
ne plu pensas pri ĝi, havas tiel neordinaran kaj komplikan historion ?
Drs. F. R.
-

