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Muzika kaj mondlingva

Angla-franca dulingveco en Europo

konkurso „Ariel" ( 4 )

NACIISMA UTOPIO
De D-ro Wilhelm Herrmann, Prezidanto de GEA

La propono postulas, ke lernu la angloj la francan, la francoj la anglan, kaj
la aliaj eŭropanoj la anglan kaj la francan lingvojn. En Ĉi tiu kazo — kondiĉe
ke la propono estas realigebla — interkompreniĝo inter ĉiuj eŭropanoj estus
ebla.
Do la esprimo .,dulingveco" fakte estas erarigo. Vere la propono alcelas
dulingvecon nur inter la angloj kaj la
francoj. Al ĉiuj aliaj eŭropanoj la propono signifus trilingvecon. Oni ja devas
alkalkuli la gepatran lingvon de Ĉiu alia
eŭropano. La proponintoj laŭZajne nombras nur la kiel oficiale deklarotajn lingvojn, Ĉar• la aliaj laŭ ilia espero ne plu estus gravaj por la eŭropa komunumo.
La propono ne konkordas kun egalrajteco. Laŭ demokrata principo samaj
rajtoj postulas samajn devojn. Sed kia
estus la situacio ?
La angloj kaj la francoj devus lerni
nur unu fremdan lingvon, sed la aliaj
eŭropanoj du. Por bone scipovi fremdan
lingvon nacian, ]aŭsperte vizito al mezlernejo ne sufiéas. Oni bezonas krome
restadon en la koncerna lando. Do, tiuj
eŭropanoj, kies gepatroj parolas nek la
nn - 1nn nnk )n

torso, kiu iom post iom diseriĝos. Tio

Ĉi estas ĝenerala sperto. Ĝi validas ankaŭ por akademiuloj, se tiuj ĉi ne profesie okupiĝas pri fremdaj lingvoj kiel
ekz. la filologoj. Se tio ne estus fakto,
la nombro de la neangioj kaj nefrancoj,
kiuj jam hodiaŭ scipovas la anglan kaj
la francan lingvojn, estus milionoj ; ĉar
tiuj Ĉi lingvoj jam ĉiam en la mezlernejoj de Eŭropo estis kaj estas devigaj fakoj. Laŭ tio la lingvoproblemo ne rajtus ekzisti. Ĝia ekzisto tamen pruvas,
ke la lerneja instruado en fremdaj lingvoj ne kondukas al la dezirata celo.
Pro tio sinceraj instruistoj kutimas ne
akcenti la praktikan valoron de lingvoinstruado, sed nur ties valoron kiel klerigilo; ĉar ili estas konsciaj pri la limoj,
kiuj estas metitaj al la instruado de
fremdaj lingvoj per la naturo de 1' objekto. Kio do 5anĝiĝus estonte, ankaŭ
se oni akceptus la proponon ? Ankaŭ
post dek jaroj la situacio ne estus pli
bona ol min.
Al la evoluo de dulingveco — trilingveco ekzistas praktike nenie en la
tuta Eŭropo mankas la premisoj. (Yi
ekzistas nur tie, kie diversaj popoloj in-

1ranc an–Ungtcin- llayaá' -ter-mikSw.-4 5..44;i4s..-4141 ..^l--li+ a$ ^P tr.^i ±-ekz. en Belgujo, Nordirlando, Alsacio,

duoblajn penojn kaj kostojn. Jam nun
estas antaŭvideble, ke tiuj en konkuro
pro ofico en eŭropaj administracioj kontraŭe al la angloj kaj francoj havus pli
malmulte da ŝancoj pro manko de lingvo-perfekteco 1). Krom tio la tempon.
kiun la unuj bezonus por lerni la duan
lingvon, la aliaj povus uzi por akiri
specialajn sciojn. Per tio iliaj vivoŝancoj
pliegiĝus ; ĉar post enkonduko de la angla-franca du-(parolu: tri )lingveco en
Anglujo kaj Francujo el la lernoplano
de la mezlernejoj malaperus la studado
de la aliaj ne plu necesaj lingvoj. Cu
tio estas intencata ?
La propono ignoras la popollernejajn
lernantojn! En popollernejoj, en kiu estas edukata la granda amaso, oni povus
instrui nur la komencajn elementojn de
fremda nacia lingvo. La instruo devus
finiĝi per scipovoj de kvara- aŭ tria-klasano, kiuj sufiĉas eĉ ne al legado. ne
parolante pri konversacio. Tia instruado
estas senvalora laŭ praktika vidpunkto.
(;i penindas nek la tempon nek la kostojn.
Oni devus ŝteli al la lernantoj aliajn
instru-fakojn, kiuj estas ege bezonaj por
la praktika vivo, sen kompensi tion per
instruo de fremda lingvo. Sed se en
popollernejoj oni instruu fremdan nacian
lingvon, la praktika celo devas stari antaŭe; ĉar temas pri lingva interkompreniĝo kaj ne nur pri kleriga valoro de la
lingvo-studado. Kiu kuraĝus enkonduki
en la popollernejon la lernadon de du
fremdaj lingvoj. tiu vere fariĝus priridinda. Tio do signifas, ke la dulingveco
angla-franca estos nur privilegio de klerigitoj. Al la aliaj ne estus eble senti sin
kiel eŭropanoj. Cu ĉi tio estas akordebla kun la koncepto pri moderna demokratio ?
La propono estas utopia ! Ĝi tute ne
konsideras tempon, penojn kaj kostojn
kaj la spertojn, kiujn oni akiris instruante fremdajn lingvojn. Laŭ la propono
tri kvaronoj de la eŭropanoj devos lerni
du fremdajn lingvojn spite la neceson,
tuj post studado perfektigi la lingvan
scipovon per restado en eksterlando
,
kaj kiu povas permesi tion al si ?
alikaze la akirita lingvo-scipovo restos

Supera Silezio, Sudtirolo ktp. Tie ekzistas ĉiam la okazo kaj devigo al uzado de du lingvoj. En ceteraj teritorioj
dulingveco ne povas evolui, pro tio ke
la lernejo sola --- kaj tute ne la pnpollernejo — kapablas ĝisfunde peradi la
scipovon de fremda lingvo nacia krom
la gepatra lingvo.

Pro tio la propono ankaŭ enhavas
multe da kontraildiroj ! Ĝi estas dokumento de malsincereco kaj naciisma eguismo. Unue oni postulas komunan
lingvon, poste oni parolas pri komuna
helplingvo, kaj fine oni rekomendas la
aprobon de du lingvoj, al kiuj ja mankas
tiuj kvalitoj, kiuj estas nepre necesaj
por komuna helplingvo. La angla kaj
la franca lingvoj estas kaj restas naciaj
lingvoj. Neniu el ili rajtas postuli por
si mem la epiteton „komuna" en Eŭropo, — ĝuste tial ne, Ĉar ambaŭ rajtas
konkuri inter si. Ili ne estas helplingvoj, ĉar por la destinita ĝenerala uzado
ili estas tro malfacile lerneblaj, por ke
ankaŭ la normala civitano povu uzi ilin
krom sia gepatra lingvo.
La propono celanta la enkondukon de
angia franca du-(tri )lingveco do ne
promesas solvon de la eŭropa lingvoproblemo. Malantaŭ ĝ1 nur estas kaŝitaj naciaj celoj, kiuj kontraŭas al la interesoj de la efrropaj nacioj. Tion ĉiu
scias, kiu nur iomete konas la faktojn.
La proponita du- (tri-)lingveco povus
evolui nur meze de laŭnombre malgranda kaj ekskluziva superklaso. En tiu ei
}s_ olpi kaj is frnnnni ŭsav.
rci^i1Pgion tute ne rajtigitan. Tion oni ver:.;ajne alcelas!
-

-

".

(El „Esperanto-Post" de novembro 1953)
1) La fakton, ke la oficistaro en la
eŭropa administracio estas malproporcie
kunmetita favore al la angloj kaj frankoj, oni ĉiam ekskuzas asertante, ke la
aliaj nacioj ne povas oferti personojn
sufiĉe lingvo-spertajn.
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Kun penso pri la aktualiianta decido
pri la rnondlingvo, Gino Catarzi
(Verona) kun la helpo de Za Esperanto
Grupo de Verona iniciatis kaj asignis
sumo 50,000 it. lirojn por la jenaj belartaj konkursbraneoj kaj por la sub
punkto 5. prezentita PREMIO JOSP,
ENRIQUE RODO.
1. Laŭro Kolomano Kalocsay: Premio
10,000 it. liroj por la plej bona originala kom.ponaĵo muzika, kantebla, gis nun
ne publikigita., kies baza teksto estas
literaturvalora originala poeziaĵo en Esperanto (aperinta post la komenco de
1930) Unu persono rajtas konkursi
per maks. tri komponaĵoj. La teksto
estu prezentita sub la muziknotoj.
.

2. Laŭro Esperanto 1954. Premio 10,000
it. liroj, por originala, Cgis nun nepublikigita poemo en la mondlingvo Esperanto. Oni rajtas konkursi per 1- 3
poemoj kun luma amplekso de 108 versoj.
3. Laŭro Urugvajo. Premio 10,000 it.
liroj por hispanlingva, tjis nun ne publikigitita traduko de literaturvalora(j)
originala(j) poemo(j) aperintaj post
la komenco de 1930 en la lingvo Esperanto. Oni rajtas konkursi per 1 - 3
poemoj kun sum•a amplekso de 108
versoj.
4. Laŭro Verona. Premio 10,000 liroj a)
por versa traduko, esperantlingva de la
t.n. „balkoha sceno" el. Romeo and Juliet de Nhakespeare de. la vor(oi „Van
1 go forward when my 'teert is here"
(II-a akto 1-d sceno) gis la fino de la
2-a sceno — kaj parton de Za. lasta
sceno de la tragedio, t.e. tiun parton de
la 3-a sceno el la V-a akto, kiu komencigas per la vortoj : „Enter Montague
and other"; — b) aŭ por tradukita,
eventuale originala poeziajo en Esperanto, kies temo aŭ medio kaj etoso
estas ligita al Verona. En la sub-braneo b) oni rajtas konkursi per 1- 3 poemoj kun sume 108 versoj. La du subbranFoj estos kune jugataj por la lai ro.
.

5. Premio José Enrique Rodó. 10,000
it. liroj, alju )ota al la plej altvalora
kaj arte plej elstara konkursajo el la
kvar braní3oj, supre mcnciitaj.

Popt f ako 140, Haarlem, Nederlando.
31-an julion - 7-an aŭguston 1954
Novembron 1953

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

OFICIALA KOMUNIKO

ĜENERALAJ INFORMOJ :
Ciu poeto kaj komponisto de la tuta
mondo rajtas partopreni la kon.kurson..
Sendu ĉiun konkursajon en ses ekzempleroj al la konkursa sekretario
d-ro F. Szil4gyi, S-dje Villag. 26. Boras,
(Svedlando). En la branĉoj 3 kaj 4/b
aldonu• la saman nombron de la (event.)
originalajoj. Skribu. vian pse•ŭdoni•mon
sur la konkursajojn kaj ankaŭ sur apartan paperon kaj metu tiun lastan
— se Za enlandaj reguloj permesas —
en fermotan koverton kune kun via nomo
kaj adreso. Pri la konservo de la anonimeco de la konkursantoj en ĉiuj okazoj respondecas la sekretario de la konkurso. Oni rajtas konkursi ee sub
„verkista" nomo.

N-R0 2

Fakaj asocioj : Organizitaj kaj agnoskitaj fakaj asocioj, kiuj intencas okazigi fakan kunsidon dum la kongreso, bonvolu kiel eble plej
baldaŭ anonci sin ĉe la L.K.K. kaj sciigi siajn dezirojn.
Karavano j : Personoj kaj instancoj, kiuj organizos karavanojn al la kongreso en Haarlem, bonvolu sin anonci al la L.K.K.
Peranto : Interkonsento estas atingita laŭ kiu germanoj povos pagi kotizojn al la Germana Esperanto-Asocio, Berg. Gladbacherstr.
1095, Kŭln-Dellbrtick, Germanujo. G.E.A. postulas makleron de DM. 0.50
por la servo. Nepre sendu la aliĝilojn al la sama instanco al kiu oni pagas.
Limigo de partopreno: Tial ke la kongresa urbo estas turisma centro kaj
ankaŭ sekve de la fakto, ke la enteneblo de salonoj estas limigita, la partopreno en la kongreso estas limigita je ĉ. 2000 personoj. La
nombro de enlandanoj estas limigita je 750. Sekve frua aliĝo estas konsilinda. Postatingo de la cititaj ciferoj la L.K.K. malakceptos pluajn aligojn,
kaj certe post la 30-a de junio 1954. Ne supozu, ke aperos „tagaj kartoj"
en la nuna kongreso!
Karavano : Karavanon al Haarlem gvidos S-ro L. Friis, Ingemannsvej 9,
Aabyhoj, Danujo, al kiu oni povas sendi ankaŭ kotizojn. ( Tiu
estas aldono al la „oficiala" karavano de C.D.E.L. kies peranto estas S-ro
G. Kiihlmann, Pr. Jorgensgade 4 A II, Kobenhavn N).
Postkongreso: Krom la kutimaj postkongresaj ekskursoj, okazos oficiala
Postkongreso 4-taga en Leeuwarden, norda Nederlando. Detaloj sekvos.
Statistiko: (ĝis 31 okt.) : Aŭstrio 1, Belgujo 5, Brazilo 3, Britujo 49, Danujo 3, Finnlando 6, Francujo 11, Germanujo 14, Hispanujo 3,
Italujo 5, Japanujo 1, Jugoslavio 22, Kanado 2, Kostariko 1, Nederlando
138, Norvegujo 4, Novzelando 1, Svedujo 23, Svislando 11, Usono 4. Sumo
307 el 20 landoj.
Nome de la L.K.K.
Mason Stuttard, K.K.S.

.

Aldonu tri maldekstre sta•nn.pitajn
ternacia•jn respondkuponojn. Se enlanda
regulo de permesas la elsendon de tiom
da kuponoj, sendu laŭ la validaj reguloj
malpli. El tiuj landoj, kiuj tute ne
permesas la elsendon de kuponoj oni
rajtas sendi konkursajojn sen aldono
de ia kotizo.
LIMTEMPO POR LA RICEVO DE
DE LA KONKURSAJOJ el europa j
landoj: la 15-a de marto, por landoj ekster Eŭropo la 10-a de aprilo, 1954.
Pri la kunmeto de Za diversnacia komisiono kaj pri Za publikigo de la rezultoj en Montevideo dum la aŭtuno
1954, detalaj informoj sekvos poste.
*) Omago al urugvaja klasikulo J. E.
en Esperanton —
Rodó kaj lia
tradukita eefverko : Ariel.
—
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LA STUDANTO
Vertalingen van de opgaven in het
vorige nummer :
Oefening 1 2 A :

Haarlem

Urbdomo

Kompreneble vi partoprenos la IT.E.A:
kongreson en Haarlem, sed ... ĉu vi
jam sendis vian aligilon kune kun la
kongreskotizo ? Atentu, ke post 31
XII '53 la kotizo estos pli alta. Aliĝante ankoraŭ ĉi-jare vi do ŝparas monon kaj estas certa, ke vi povos partopreni, ĉar verŝajne L.K.K. ne povos
akcepti pli ol 750 nederlandajn partoprenontojn !
Het is gebleken, dat verschillende
leden het congresgeld hebben overgemaakt naar Haarlem zonder tevens
het volledig ingevulde „aliĝilo" te verzenden. Iemand, die zich aanmeldt,
maar verzuimt het „aliĝilo" te sturen,
kan niet als congressist worden geboekt, terwijl omgekeerd ook personen,
die wel het „aliĝilo" hebben gezonden,
maar geen congresgeld hebben overgemaakt, niet kunnen worden geboekt.
Wij verzoeken de betrokken personen
dringend, het verzuim zo spoedig mogelijk te herstellen!

Plaatselijk Nieuws
Antwerpen : (Secretariaat: Volhardingsstraat 4) : De agenda voor de
maand December komt voor als volgt:
3/12, Esperanto lezing ; 10/12, Amuza
vespero ; 17/12, Zamenhof herdenking ;
24/12 en 31112, geen vergadering.
Brugge : Op 24110 jl. overleed Mevrouw Wwe M.ISERANTANT-COENE,
moeder van onze zeer verdienstelijke
Directeur van F.E.I. Aan hem en zijne
familie de uitdrukking van onze gevoelens van innige deelneming.
Den Haag: La programo por la sekciaj kunvenoj en decembro enhavas la
jenajn erojn.
3 dec. Festo de Sankta Nikolas.
10 dec., _.5.ino E. Kerv ers-van Tholen.
gicnnastikigos niajn cerbojn.
17 dec. Kion vi farus en ĉi tiu okazo?
24 kaj 31 dec. ne okazos konversaciaj
kunvenoj.
Gent. Door een eigenaardige samenloop van ongunstige omstandigheden,
verfoor onze afdeling in de laatste tijd
verscnilleude leden : soldatendienst, verhuis, onverschilligheid, e.a. Niettegenstaande deze onverwachte tegenslagen
zetten wij met nieuwe moed onze pogingtn voort. Een cursus, onder leiding
van dhr De Boes, wordt regelmatig gevolgd in het Laurentinstituut te Gent.
Jurtrouw Terrijn slaagde er in een nieuwe
brochure over onze stad, in het Esperanto, te doen drukken door het Bureel
voor Toerisme, alsmede een propagandabladzijde in het Jaarboek van de U.E.A.
te doen opnemen. Indien iedereen meewerkt, wordt Gent opnieuw een bloeiende
afdeling van Fl.L.E.
Gent : Onze vergaderingen vinden regelmatig plaats in het Lyceum, Veemarkt, iedere Woensdag van 20 tot 21
uur. Tijdens de maand December zullen
ook steeds iedere Woensdag-avond uiteenzettingen gebeuren over de spraakkunst met oefeningen, met af en toe
een korte lezing van verscheidene leden.
In verband met het congres dat in
Nederland zal plaats vinden wordt het
de leden aangeraden thans regelmatig
de vergaderingen bij te wonen.
Mechelen : In verband met het congres
dat in Nederland zal plaats vinden wordt
het de leden aangeraden thans regelmatig de vergaderingen bij te wonen.
De Stadsbibliotheek zal met instemming van het Stadsbestuur een Esperanto-afdeling inleggen waarover U
later nadere inlichtingen verneemt.
Rotterdam. Tago de unitigintaj nacioj.
Okaze de la Tago de Unuiĝintaj Nacioj, Roterdama Esperanto- Komitato organizis prelegvesperon la 24-an de Oktobro pas. en unu el la salonoj de la
Borsa Palaco. Magistro E. Haubrich,
advokato en Rotterdam, klarigis la estiĝon de la Organizajo de Unuiĝintaj
Nacioj, ĝian funkciadon kaj la laborojn
de la diversaj Specialigitaj Institucioj,
precipe tiujn por la helpo al malpli evoluintaj regionoj, al rifuĝintoj kaj al infanoj.
La Nederlanda Informa Oficejo pri la
Unuiĝintaj Nacioj disponigis film- striojn,
kiujn oni montris post la paŭzo. Ciuj
grandaj roterdamaj gazetoj raportis pri
la vespero kaj pluraj faris tion en la kadro de ĝenerala raporto pri diversaj
lokaj aranĝoj okazintaj memore al la
Tago de Unuiĝintaj Nacioj.
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„DAAR"
1. Kion vi vidas tie ? 2: Jen 1) Johano! 3: Pri 2) tio mi ne pensis 3), sed
li estis venonta 4) hodiaŭvespere 5).
4: Cu vi ne plu estis kalkufinta pri tio 6) ?
5: Ne. Tion mi bedaŭras 6: Kiu iru 7)
al la pordo ? Cu mi iru 8) tien 9)? 7:
Tien ini mem 10) iru 11) ! 8: Per 12)
tio la afero ( problemo) ne estas solvita 13). 9: Car mi forgesis tion 14), mi
ja 15) devas senkulpigi min. 10: Trankviliĝu (iom) ! Per tio vi plej longe persistos 16).
Opmerkingen:
1: Ook, maar m. i. minder mooi: Tie
estas.

2: Niet: al. Denken aan iemand of
iets = pensi pri iu aŭ io.
3: Niet: estas pensinta. In 't Ned.
gebruiken wij vaak de voltooid tegenw,voordige tijd, waar wij in 't Esp. de
onvoltooid verleden tijd (-is) moeten
gebruiken.
4: Niet: li estus. Geen voorwaardelijke
wijs, maar verleden toekomende tijd.
5 : Ook : ĉi tiun vesperon ; ĉi - vespere.
Als „ĉi" als voorvoegsel van een bijwoord
wordt gebruikt, gebruiken wij gewoonlijk een koppelteken om het woord herkenbaar te maken (b.v. ĉi-okaze is
duidelijker dan ĉlokaze, dat men voor
ĉio kaze zou kunnen aanzien) .
6 : Ook : estis atendinta tion ?
7 : Niet : iros. Hier wordt niet een
toekomstvoorspelling gevraagd, maar
een wens, raad, aanbeveling enz. Dus:
-u!

8: Niet : iros. Ook hier betreft het
een vraag naar een wens : Cu (vi deziras, ke) mi iru Zie noot 7.
9 : Ook : al ĝi. Bedoeld is : al la pordo.
10: Zet, „mem" bij voorkeur vlak bij
het woord, dat er door wordt bepaald.
Dat maakt de stijl duidelijker, doorzichtiger.
11 : Hier is „devas iri" te sterk. Kiu
devigas ? (Estas pli bone, rekomendinde, dezirinde, ke) mi tien. Zie noot 8.
12: Niet: kun. Daarmee
door
middel daarvan - per tio.
13 : Beter dan : estis solvata
werd
opgelost.
14 : Niet : estas forgesinta. Zie noot 3.
Niet : forgesis gin, want „gi(n)"
wordt alleen gebruikt ter aanduiding
van een eerder genoemde zelfstandigheid.
15: Beter dan : tamen. Hier is „toch"
immers ja.
16 : Minder goed : Per tio vi plej longe
eltenos (kion ?). Hier verwacht men
een lijdend voorwerp bij. Een inzendster
had een vrijere vertaling: Kun tio vi plej
longe vivos. Aardig gevonden, maar •t
gaat hier niet op leven of dood
-

!

Oefening 11 B :

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
ZAMENHOFA MEMORTAGO, LA TAGO DE LA LIBRO!

DIALOGO 1)

DECEMBRO -- LIBRO-MONATO

Paciento: Ho, sinjoro kuracisto 2),
kiom doloras mia maldekstra mano!
Kuracisto : Kio okazis 3) al ĝi 4)
P. : Mi renversiĝis kun la aŭtomobilo
kaj tiam mia mano interpremiĝis. 5).
K.: Vi 6) aspektas malbona 7), sed
mi klopodos tute rebonigi vian manon.
P. : Cu la mano vere tiom reboniĝos 8) .
ke mi denove povos fari ĉion per ĝi,
sinjoro kuracisto 2) ?
K. : Mi supozas (konjektas) ke jes 9).
P.: Cu mi povos 8) ankaŭ pianludi 101.
K.: Post iom de masaĝo pianludado estos ebla, mi opinias (konjektas, supozas).
P.: Tio do estas bonŝanco ĉe ( post)
akcidento 11), ĉar antaŭ la akcidento mi
ne povis pianludi.

Esperanta Krestomatio, dua eldono (ekzameno A)
Miru Pensu-Ridu, de P. Bennemann
Kredu min, sinjorino', 0. Rossetti
La mondo ne havas atendejon, de M. Dekker

La Kapitanfilino, de A. S. Pu§kin
La verda koro, de J. Bayhy
La mistero de 1' sango, de Battaglia
Nejulino kaj aliaj fabeloj, de Grimm
Vagabondo kaj Sinjorino, de Kloepffer
Pensoj de d-ro Zamenhof
Giista Berling, de S. Lagerli f
Brulanta sekreto, de S. Zweig
Princino de Marso, de E. R. Burroughs
Kiso de la regino, de I. F. Naĵivin
Hamleto, de W. Shakespeare, trad. L. Zamenhof
Rembrandt, la magiisto, de M. Muller, bind.
Pordo §ildo kuru stelo kaj „Esperanto parolata"
La Sankta Biblio, bind.
Leteroj de Zamenhof (du volumoj) po
Vivo de Zamenhof, de E. Privat
Fundamenta Krestomatio, de Zamenhof
Pro I§tar, de E.A. Luyken
Murdo en la Orienta Ekspreso, de A. Christie
Beknopt leerboek Esperanto, de G. H. Benink
Leerboek Esperanto. da G. H. Benink
Post la kurso, de G. P. de Bruin kaj F. Faulhaber
Esperanto leerboekje I, de H.A. Appel
Tra la labirinto, de F. Faulhaber
Leerboek Esperanto, de F. Randi
Nia lernolibro, de J. Lern, sepa eldono
La Komencanto, de G. P. de Bruin
Zakwoordenboekje, de H. W. Alings
Schildlof's woordenboek Esp. Ned. en Ned. Esp.
Plena Vortaro
Morto de trajno (trad. Tason Stuttard)
Batalo de I'vivo (Dickens; Zamenhof)
Deveno kaj vivo de la linyvo Esperanto (P. Stojan)
La mondo ne havas atendejon (DekkerlFaulhaber)
Originala Verkaro (Zamenhof)
1Vleulert.hof f's Esperanto-Woordenboek
Esperanto Krestomatio
La nevenkebla veno (Thijssen)
La monde al ni (E. Kilian )
Vivo de Zola (A. de Silva )
Morto de Danton (Tolstoj)
La alia pasinteco (R. Bulthuis )
La amo en la jaro dekrail (Elola)
Galileo Galilei (Caraca)
Dnc Majstro-noveloj (Storm)
Oriento (v. d. Broek)
Dua Rapsodio (Szilayyi )
La Maro (rakontaro)

GId.

Belg. Fr.

1,95
5,40
5,40
2,50
1, 2 0
1,50
2,10
1,25
2,1,10
4,80
2.35
1.2,35

24,
72,-

1,50

5,75
5,8.55
3,25
5,20
4,50
1,J,65

2,10
1.50

5,90
2,50
1,50
0.50
2.75
11,50
5,30
2,25
2,25
2,50
11,25
3,95
1,95
4,90
0,95
1,30
0,60
4, 90
3,75
1,25
1,75
2,10
1,70
2,10

72,34,21,-25.25,24,-

40,-12,66,30,16,30,20,65,-

12,60,130,37,50
72,-61,16,N,
22
30,-

20,85,30,

--

4 5, ,1 75,65,30,30,
34,175,--

24

:

6 6, -

20,-

L.E.E.N.,

Pythagorasstr. 122, Amsterdann-O. (giro

NIEUWE OPGAVEN
Oefening 13 A :
ZOU

769.15)

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

AANDACHT
Bij gelegenheid der Kerst- en Nieuwjaardagen biedt het Vlaams EsperantoInstituut zoals telkenjare iets bijzonders aan zijn klanten. Dit jaar besloten wij
gedurende de periode van 10/12/53 tot 10/1/54 een boek (of boeken) te schenken
volgens de belangrijkheid van de aankoop.
Bij aankoop van een minimum 50 fr. een boek ter waarde van 10 fr.
20 fr.
100 fr.
30 fr.
150 fr.
en zo verder.
Hieronder geven we enkele titels der geschonken werken :
Arboj de la arbaro kaj kampo
Barbro kaj Eriko
Du noveloj
Esperanto 60 -jara
Fabloj de la Fontaine
Hebreaj rakontoj
Nobela peko
Jozef en Dotan
La leono de Flandrujo
La multe kolora libro
La nekonatino
Printempo en la autuno
Verdaj donkihotoj
ktp. ktp.

Opmerkingen :
1: Ook : interparolado; konversacio.
2: Niet: doktoro (= titolo de persono
ricevinta la plej altan universitatan rangon. P. V.). Een arts aanspreken met .
„doktoro" is „evitinda" volgens P.V.
Vergeet niet „sinjoro" voor de beroepsaanduiding te zeggen: sinjoro direktoro;
sinjoro instruisto enz.
3: Niet: estas okazinta. Zie opm. 14
bij vertaling oef. 12 A.
4: Niet : tio. Bedoeld is : la man();
5: Ook : estis interpremata. Beter
dan: estis premata.
6: We kunnen hier beter „ĝi" als onderwerp nemen. Zie opm. 4.
7: Ook: malbone, als men „aspekti"
opvat als een onoverg. werkw. Ik zie
er meer een koppelwerkwoord in: asesti laŭ la aspekto, laŭ
pekti __- ŝajni
la ekstero.
8: Ook: -us, als men er zich een onvervulde voorwaarde bij denkt (se vi
sukcesus en la kuracado). De us-vorm
is hier dus wat voorzichtiger, minder
stellig, minder optimistisch.
9 : Let op deze vorm ! Cu viu frato
venos ? Mi pensas )ce ne. (Ik denk van
niet) . Mi pensas, ke (li) ne (venos) .
Ik denk van wel -- Mi pensas ke jes.
10 : Ook : ludi pianon.
11: Beter dan : feliĉo ĉe malfeliĉo. Deze woorden zijn hier wel iets te verheven.
-

80,-35,2 0,25,30,22,30,-

MENDU CE :
Boekendienst

?

Andersen, liaj vivo kaj verko
Malgranda Johano
Esperanto literatuur in vogelvlucht
Fremdvortoj en Esperanto
Historio K. organizado de la Esperanto-movado
Invito al la ĉielo
Kompatinda Klem
Murdo en la orienta ekspreso
La nekonata konato
Pinokjo
La rabistoj
La verda koro

Zeer mooie kaartjes (formaat 8 x 12) met prachtige hoekversiering (groene
ster en kerstklokken) en de woorden „Golan Kristnaskon kaj Feliĉan NovJaron!" uitgevoerd in groene druk, zijn bij ons verkrijgbaar.
omslag) samen 1,50 fr.
Prijs per stuk (kaartje
-}-

Vlaams Esperanto Instituut, Blankenbergse steenweg 72, Brugge (giro nr 326851)

Vertaal in 't Esperanto:
Mijnheer Jansen zou met zijn vrouw
Sinterklaasgeschenken kopen voor de
kinderen. Zij zouden eens in een paar
winkels kijken. Als hij heel rijk was,
zou hij voor de kinderen elk een fiets
kopen. Hij zei tegen zijn vrouw, dat ze
niet te veel geld uit zou kunnen geven.
Zijn vrouw hoopte, dat ze voor de kinderen elk een stuk speelgoed zou kunnen
kopen. Ze stelde voor, dat ze in een
winkel zouden gaan. Toen ze in de winkel
zou gaan, kwam er een wagen met zeer
goedkoop speelgoed door de straat. Mijnheer J. ried aan, dat ze speelgoed van
de venter zouden kopen. Zijn vrouw zou
liever een winkel in gaan, maar was
bang, dat het daar veel duurder zou zijn.
Toen mijnheer J. de venter zou betalen,
bleek het, dat hij zijn beurs had vergeten. De venter zei, dat hij het gekochte thuis zou bezorgen en daar geld zou
beuren

RECTIFICATIE
In nr 10 van N.E., Oct. 1953, staat in
de rubriek „LA STUDANTO" onder de
vertaling van oef. 10 A als opmerking
12 : „het" slaat op „dat Nederlandse
woordje".
Dit moet zijn : „het" slaat op „dat
oefeningetje" uit zin 8.
Overigens blijft opmerking 12 van
kracht.
Vertalingen van Vlaamse Esperantisten v&Ór 10 Dec. 1953 aan (zie verder
N.E. nr. 11. pagina 2 rechts onderaan).

FLANDRA ESPERANTISTO

NUMMER 12 -- PAGINA 3

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
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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 : S. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-0. Postrek. 76915.
Schr. cursus voor gevorderden : H Appel, Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom.
Bibliotheek : E. A Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst: H. Bakker, Van Tuyllplein 33;1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm. : Mej. H. M. Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A.: J. Telling. Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-ĉefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 22075.

KOMUNIKOJ
DE LA ĈEFESTRARO

Postbus 100, Mechelen
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29. Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, Sint-Kruis, tel. 33445 ( dum la of ichoroj).
Kasistino : h'-ino J. Terrjn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto : Dr. F. Couwenbery, Koninyinnelaan 14, Blartkenberye P.C. 4161.$3.
Redakcio F.E.: Dr. T. van. Gindertaelen, Raghenoplaats 9. Mechelen (tel. 136.77)
Koresponda kurso: .4. Nysstraat 37. Anderlecht

ranto-pers; de Esperanto-organisaties;
Verschillende vormen van practische
toepassing van het Esperanto. La raporto estas bonega rimedo por informi
intelektulojn kaj aŭtoritatulojn pri la
internacia lingvo. La sekcioj povos
mendi kvanton ĉe la ĝen. sekr. de
LEEN. Prezo po g. 0,10.

Ne ĉiuj sekcioj laŭregulare sciigis al

ni la nomojn de la eksiĝontaj anoj an-

taŭ la 1-a de novembro, kaj pro tio
endangerigas la asocian budĝeton. Regule kontaktante kun la anoj oni povas
eviti malagrablajn surprizojn, kiujn
spertas kutime nur tiuj sekcioj, kiuj ne
antaŭ la jarfino kolektas la kotizojn
kaj nur tiam konstatas, ke diversaj
membroj intertempe „mistere malaperis" aŭ „ial rifuzas pagi".
La sekcioj bonvolu sciigi event. proponojn por la jarkunveno, okazonta la
4-an de aprilo en Amersfoort nepre
antaŭ la 15-a de decembro, por ke la
ĉefestraro povu pritrakti ilin en sia
kunsido. kiu okazos la 20-an de decembro en Amsterdam.
S-ro W. BSttcher, ĉefestrarano por la
norda distrikto pro troa laboro decidis
forlasi sian postenon jam antaŭ la jarkunveno. Ni bedaŭras lian foriron kaj
esperas, ke malgraŭ multokupiteco li
tamen restos aktiva kunlaboranto en
niaj vicoj. Kutime estas tre malfacile
tuj trovi taŭgan anstataŭanton, sed
sekcio Leeuwarden trovis f-inon A. Laverman preta, tuj (laŭ par. 25 de nia
statuto), transpreni la taskon de s-ro
BSttcher. La ĉefestraro, kiu konas finon Laverman kiel spertan kaj aktivan
batalantinon por nia afero, tre ĝojas
pri tiu solvo kaj kore dankas f-inon
Laverman pro ŝia preteco tuj anstataŭi
s-ron BSttcher. Gi certe ne povus trovi pli bonan reprezentantinon por la
norda distrikto kaj volonte proponas
ŝin kiel kandidatinon por la ĉefestraro.
Provizore f-ino Laverman prenos sur
sin la funkcion de ĉefestraranino ĝis la
jarkunveno, ĉar la sekcioj havas kompreneble la rajton proponi aliajn kandidatojn.
baŭregulare eksiĝos el la 8efestraro
s-ro A. J. Kalma. Li estas reelektebla
sed la sekcioj povas proponi aliajn kandidatojn antaŭ la 15-a de decembro.
Pro sufiĉe grava malsano s-ro H. A.
Appel lastatempe ne povis plene dediĉi
sian tempon al la libroservo de LEEN,
kaj fine la kuracisto tute malpermesis
al li pluan aktivecon sur tiu tereno. Ni
tre bedaŭras, ke s-ro Appel, kiu ĉiarn
akurate plenumis funkcion, kiun li mem
tre ŝatis, estas devigata ĉesigi la laboron. Por ke la laboro ne stagnu, necesis tuj serĉi anstataŭanton kaj la
ĉefestraro trovis s-inon S. M.abesooneVisser preta provizore transpreni la
laboron de s-ro Appel. La klientoj de
la libroservo do bonvolu noti, de la nova adreso de la libroservo estas Pythagorasstraat 122, Amsterdam. La girkonto restas 76915.
S-ro C. Goldsmith, een. sekretario de
U.E.A. faris mallongan prelegserion en
nia lando kaj a insekve parolis en Groningen, Arnhem, Amsterdam, Den Haag
kaj Rotterdam. Detale li skizin la
historion de U.E.A., esprimante la deziron, ke ĉiu aktiva esperantisto fariĝu
individua ano de la internacia organizo.
Pluraj novuloj estis varbataj. Tiuj,
kiuj nun aliĝas kiel individuaj anoj de
U.E.A. por la jaro 1954 pagas, se ili
deziras ricevi nur la jarlibran g. 3,75
kaj se ili deziras krome aboni la inter
nacian monatan revuon „Esperanto" g.
LEEN-anoj pagas respektive g,
10,
3,50 kaj g. 9,75. Novuloj, kiuj nun pagas la kotizon por 1954 senpage ricevos la
decembran numeron 1953 de „Esperanto" kaj ĝuos rabaton de g. 2,50 je la
kotizo por la U.E.A.- kongreso 1954 en
Haarlem. Ni atentigas niajn legantojn
pri la artikolo pri U.E.A., aperinta en
la antaŭa (novembra) numero de „Nederlanda Esperantisto" sur paĝo 1-a.
-

—.

La ĉefestraro mendis grandan kvanton de „Rapport over de internationale
taal Esperanto", originale verkita de
prof. d-ro I.Lapenna por la sepa sesio
de UNESCO kaj tradukita de f-ino
M. H. Vermaas, komitatanino de U.E.A.
La bonega kvarpaga raporto pritraktas
jenajn temojn : Het vraagstuk van de
internationale taal in de Volkenbond;
Het verzoekschrift aan UNO en UNESCO; Ontstaan en ontwikkeling van het
Esperanto ; Meningen over de waarde
en de betekenis van het Esperanto ; Het
onderwijs in Esperanto; de Esperantoliteratuur ; De wetenschappelijke en de
vakliteratuur in Esperanto ; Vakwoordenboeken en woordenlijsten; de Espe-

STATUTA ĜENERALA
LIGKUNSIDO GENT 13.12.53

NACIA CENTRA KOMITATO

La f landra j Esperantistoj kaj
precipe la ligaj. kaj sekciaj estraranoj kaj la reprezentanto]
estas petataj ĉeesti la sube indikitajn kunsidojn. Ne forgesu art.
9 de la organiza regularo. La
estrarkunveno okazos ĉe nia kasistino, F-ino Terryn, Raapstraat
74, Gent (tramo 2 ek de la stacidomo, ĝis la malgranda beginejo, Lange Violettestraat).
La ĝenerala kunveno okazos
en „Ca f é de Gand", Graaf van
Vlaanderenplein (Zuidpark
tramo 7).

Laŭ peto de kelkaj sekcioj la ĉefestraro denove presigis grandan kvanton
da flugfolietoj, por disdoni ilin okaze
de internaciaj kongresoj de ne-esperantistoj. Ili surhavas en dek lingvoj la
tekston „Esperanto, la solvo de la lingva liaoso" kaj dorsflanke mencias 27
adresojn al kiuj la eksterlandanoj, reveninte hejmen, povos turni sin por
ricevi detalajn informojn. Oni antafce
petu permeson de la organizantoj de
kongresoj, aldoni ilin al la dokumentaro por la kongresanoj kaj ricevinte tiun
permeson, oni mendu la bezonatan
kvanton ĉe la gen. sekr. de LEEN. La
ĉefestraro senpage disponigas la flugfolietojn al la sekcioj.

ESTRARKUNVENO (10-a horo)
1. Malfermo - 2. Financa raporto
3. UEA raporto - 4. Kunlaboro kun
aliaj landoj asocioj - 5. Eksiĝoj de estraranoj (art. 21 O.R.) - 6. Diversajoj 7. Fermo.

-

N.C.K.E.
Bonvolu aldoni al la listo de prelegantoj de N.C.K.E.: s-ro J. L. Mast,
Willemsparkweg 202, Amsterdam. Temo:
Vojaĝo tra Alĝerio. Kun lumbildoj.
Disponas pri propra projekcia aparato. Kondiĉoj: repago de vojaĝkostoj
kaj se necese prizorgo de tranoktado.
S-ro d-rando G. F. Makkink, Eekhoornlaan 10, Bennekom. Temoj : Birdmigrado. Kun lumbildoj 8,3 x 8,3 cm. Vojaĝo
tra Usono. Kun koloraj lumbildoj
5 x 5 cm. Kondiĉoj : repago de vojaĝkostoj II-a klase. Modesta honorario
laŭ pagkapablo de la kaso, destinota
por iu Esp-celo ekz. C.E.D. Ne sabate
kaj dimanĉe.
F-ino J. S. Douma, Noordenbergsingel
8, Deventer. Temo : Postkongresa vojaĝo tra Jugoslavujo. Kun koloraj lumbildoj. Kondiĉoj: repago de vojaĝkostoj -kaj se necese- prizc rga- de--tranoktado. Kompenso por uzo de propra
projekcia aparato g. 2,50. Nur sabate
kaj dimanĉe.

EXAMEN NIEUWS
-

A-candidaten, die in 1953 zijn afgewezen, kunnen voor de helft van het
examengeld binnen 1 jaar en 3 maanden deelnemen aan examen E. B-candidaten, die in 1953 zijn afgewezen,
kunnen voor de helft van het examengeld binnen dezelfde termijn deelnemen
aan examen M of S naar keuze.
het nieuwe adres :
1 NoteerBOEKENDIENST
L.E.E.N.:

Jarkunveno (15-a horo).
Prezidas : Sro Debrouwere
1. Malfermo
2. Financa raporto
3. Sekretario raporto
4. UEA raporto
5. Raporto pri la koresponda kurso
6. Kunlaboro kun aliaj landaj asocioj
(L.E.E.N. - R.B.L.E. - Svisa Esperanto societo)
7. Bilanco 1953 kongreso Antverpeno
8. Eksigo de 6 estraranoj kaj elekto
9. Varbado - kotizoj
10. Diversaj proponoj
11. Fermo

UNIVERSALA KONGRESO
Notu ke ni fiksas guld. 1 -_ 13,50 F.

Ciuj pagoj estas akceptataj de nia kasistino, poŝtĉeknumero 2321.50 van VEB,
Gerit

BENELUKSA ESPERANTO Kongreso
-

Ni ricevis la bilancon de la kongreso
kaj povas konstati ke la jam komunikita profito ekestis pro la fakto ke la
LKK bugetis supozante ke estus 250
gepartoprenontoj. Aliĝis tamen entute
356, do tiu jam estis profito de pli-malpli
5000 F (100 kongreskotizoj) . Pro la
sukceso de la lunda ekskurso, la kostoj
ankaŭ malpliiĝis, ankaŭ tio kaŭzis konsiderindan gajnon. La anoncoj en la
kongreslibro kaj la eldono de memorigaj
kartoj kune profitigis 3000 F.Krome,
LKK ricevis donacojn, entute de preskaŭ
2000 F.

NOVAJ MEMBROJ

Pythagorasstraat 122,
Amsterdam-O. Postrek. 769151

Por stimuli la varbadon, ni donacos
konstantan premion al ĉiu varbinto de
du novaj membroj (ekskluzive la familiajn membrojn). La premio konsistas
el libropaketo, valoranto minimume 100
F. speciale kunmetita de Flandra Esperanto Instituto por tiu celo. Pagante al
la Kasistino, vi eventuale petu la premi-

Rapport
over de

Internationale Taal Esperanto

on.

Samengesteld door Dr. Ivo Lapenntt

Dit rapport dat juist verschenen is, is
de Nederlandse vertaling van het dokument CED/3 van Centro de Esploro kaj
Dokumentado en dat diende als basis voor
de besprekingen in de Unesco-conferencie Nov.-Dec. 1952 en die leidden tot de
resolutie wz'.arin aan het sekretariaat
van UNESCO opdracht werd gegeven
een rapport over Esperanto samen te
stellen ter behandeling in de UNESCOconferentie te Montevideo en 1954. Het
document verscheen reeds in het Frans,
Engels en Spaans, die de officiële talen
van UNESCO zijn.
Het geeft in beknopte vorm althans
de voornaamste feiten, die betrekking
hebben op de internationale taal Esperanto weer en is daardoor uitermate geschikt ter verspreiding in niet-esperantistische kringen, waarover dit onderwerp
vaak nog onvolledige of onjuiste voorstellingen blijken te bestaan. Wij raden
onze afdelingen dan ook dringend aan
dit rapport op ruime schaal te helpen
verspreiden door er een groter of kleiner
kwantum van te bestellen. De prijs is
als volgt :
0,10 gld.
1 exempl.
100
9,40,500
70,—
1000
Besteladres : Mej. M. H. Vermaas, Ned.
Secr. CED. Binnenweg 70, Rotterdam
of Mr. A. J. Kalma secr. L.E.E.N. Sta
dionkade 6, Amsterdam.
-

DEC. 1953

„

„

-

FLANDRA ESPERANTISTO
Nia revuo estos sendate al ĉiuj tagjurnaloj, kulturaj revuoj kaj urbaj bibliotekoj (senpage). Ni petas al niaj gemembroj sciigi al nia sekretario adresojn,
precipe de kulturaj revuoj (ĉiuspecaj )
kaj de la urbaj bibliotekoj. Ne pensu
ke vi tiel embarasos la sekretarion: li
estos feliĉa ricevante tiom da vivosignoj
de la ligan i in) oj. Ni ne plu timas PIK
kiu en la tempo certe farus tutan artikolon pri „La sekretario kaj la vivosignoj de la liganinoj".

La 14.11.53 okazis la unua konveno de
la delegitoj de RBLE kaj niaj komisiitoj
por pritrakti diversajn aferojn de komuna intereso. Niaj delegitoj estis :
Sroj Debrouwere, Maertens kaj Van
Gindertaelen; tiuj de RBLE, s-anoj
dro Kempeneers, Jaumotte kaj Sielens.
Ce tiu kunsido, kiu okazis en Mechelen, diversaj problemoj estis fruktodone
ekzamenataj, ek kiuj tuj solviĝis : la
komuna (kun LEEN) kongreso en
Lieĝo, propono pri Antaŭkongreso en
Antverpeno, parte komuna eldono de
niaj organoj.
Estis proponataj: la nomo BCKE (Belga Centra Komitato Esperantista; kiel
prez., dro Kempeneers; vic-prez., s-anoj
Debrouwere kaj Jaumotte ; sekr., s-anoj
Sielens kaj Maertens ; redakci-sekr..
dro T. v. Gindertaelen.
Kompleta raporto en januaro.

FONDAJO MONTEVIDEO
La gravan rezulton, kiun ni atingis
duin la Konferendo de UNESKO en Parizo 1952, ni ŝuldis al pluraj faktoroj,
sed ĉefe al la fakto ke kompetentaj reprezentantoj de la U.E.A. povis persone
ĉeesti la konferencon kiel observantoj.
Estas jam konate, ke la findecidon pri
nis petskribo faros la Gen. konferenco
de UNESKO en 1954 en Montevideo.
Nia tuta agado riskas resti sen pozitiva rezulta, se ne povos reprezentinin
dum la konferenco, kompetenta observanto. Por tiu celo estas necesaj relative grandaj financaj rimedoj.
Por modesta reprezentiĝo estas necesaj
cirkaŭ 50.000 F.UEA petas por ke la
Esperantistaro disponigu tiun sumon
kaj tial ni faras kolekton inter niaj
geliganoj por la fondajo Montevideo.
tiujn donacojn bonvolu pagi al la kasistino, pere de la poŝtĉeknumero de la
Ligo. La nomojn de la kontribuintoj
ni regule publikigos, kaj poste ni transpagos la finsumon al UEA nome de

_

-

INTERNACIA KATOLIKA KONGRESO
Okazos samtempe kun la UK en Nederlando, sed en Amsterdam, duin la
UK okazos en Haarlem. La araugoj de
Katolika kongreso okazos tiel, ke la gepartoprenontoj povos ĉeesti la gravajn
kunvenojn de la Universala kongreso.
Pliaj detaloj en la sekvonta numero de
F.E.

LA KASISTINO

-- dankas ĉiujn frupagintojn
petas la sekciojn enkasigi la senditajn kartojn antaŭ la mezo de januaro
kaj resendi la nepagitajn
petas la anojn kiuj senpere pagas,
tion fari kiel eble plej baldaŭ por eviti
la kostojn de pagado per post-kvitanco.
Kotizoj pagotaj al P.C. 2321.50 de V.
E.B. Raapstraat 74 - Gent
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.
Plie ĉiu ano rajtas abonigi (sia(j)n
eksterlandajn amik(in)ojn je favorprezo
de 40 fr. Uzu tiun okazon kiel Kristnask-donacon al viaj korespondantoj
—

—

Por la 39a Universala Kongreso en
Haarlem. La kotizoj de g. 19 (aŭ 16.50:
por individuaj membroj de UEA) devas
atingi la kasistinon antaŭ la 31-12-53.
Poste estos g. 22 aŭ 19.50. Kiel anoncite pagu la guldenon je 13.50 fr.

Skolta Esperantista Ligo.
La adreso de la landa agento S.E.L..

pro transloĝ go, fariyis : C. van Acker,
Dol f ijsstraat 90, Antwerpen.

Intersekcia traduk-konkurso de L.E.E.N.
Karaj amikoj ! Post la bona rezultato
de nia antaŭa konkurso, ni nun volas
denove al vi doni la eblon gajni belan
premion kaj samtempe pliperfektigi vin
en nia lingvo. Tamen estos nun iom da
diferenco kun la unua konkurso, kiu ja
estis speciale individua. Nun ni intencas
organizi konkurson inter niaj sekcioj tiel
ke la tradukado de la tasko povas servi
doni al la membroj agrablan laboron en
la grupvesperoj. Do bonvolu atente legi
la jenajn regulojn.
1. La tasko estas farenda en la grupvesperoj kaj ne gravas kiom da personoj
partoprenas en la tradukado.
2. Por ĉiu persono, kiu partoprenos la
kasisto sendu al ni 0,25 gld. ĝirante la
tutan sumon en nian girokonton No. 22075

antaŭ la 20a de decembro.
3. Post ricevo de la mono ni sendos en
la komenco de januaro al ĉiu partoprenanta sekcio la taskon, kiu devas esti
tradukata en la daŭro de unu monato,
do la tradukita tasko devas esti resendita antaŭ la 14a de februaro.
4. Sur la farito tasko oni ne indiku de
kiu sekcio gi venas, sed skribu sur aparta papereto la nomojn de la sekcio kaj
de la persono, kiu forsendis ĝin.
5. Tradukante la taskon oni rajtas uzi
ĉiujn ajn vortarojn, lernolibrojn kaj interkonsulti tiom, kiom oni volas.
Jen, karaj amikoj nun la parolo estas
al vi.
La gvidanto : F. Weeke, Zwolseweg
172 A, Diepenveen, girokonto 22075.
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PREMION akiris post n-roj 1551156: F-fino M. Van Mullem, el BIankenberge, por
V.E•B., kaj por L.E.E.N.: S-ro Veldhuyzen el Delft.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SOLVOJ
157. Solvo ebla inter aliaj bonaj:
gipso, sfero, ĝermo, kapro, ĉerko, idolo,
nimfo, aĉeto, besto, ezoko, fajro, sceno,
ŝoseo, istmo, knabo, gasto, kupro. ukazo,
envio, olivo, kemio, slipo, astro, ŝtalo,
sulko, skalo, irido, benko, ĉifro, sveno,
aorto, krono. Per promesoj estas pavimita la infero.
158. Hor.: tulip; dilem; ricin; zumad;
ale; sagac; ruku l ; pentr ; atn ar ; sibl ;
aks: pecet ; osced; uln ; rilat; deten.
Vert. : teras; aspir; arm ; lacig; akcel; apr; panace; atut; nuk; dizert;
sond; urs; limak ; incit; urb; medol;
ludon.
159. INTERMIKSU

la literojn de ĉiu donita vortparo, aldonante plion literon por trovi novan vorton respondantan al la difino. La aldonitaj literoj sinsekve legataj formas
proverbon.
lan1. fago - oftajo - bildo ; 2. tri
go - geometria figuro ; 3. mola banto
apogilo ĉe irado; 4. tera I bulko
plano
gi restas post buterigo ; 5. tra
_ rifuzi;
oratoro; 6. lace -1_ kapti
libera; 8. brose + ve7. kune • tipo
seka frukto; 9. horo -• stilo - li
ki
riparas tempomezurilojn; 10. tra -} pensi - objektva : 11. tro .r kanti - li ne
arbeto
urbo
volas labori; 12. jam
kun bongustaj beroj ; 13. tro + paŝtu
ilo por supreniri ; 14. ĉifra + kaŭzo
dirmaniero uzanta plurajn vortojn anslavi flotataŭ la propra; 15. kilo
marko - artiko
santa floro; 16. dia
en homa korpo ; 17. gladi limo = amarigi; 18. kun -l- kreso - ĝi donas
sukeron; 19. sed -- teniso - li laboras
per plumo kaj krajono ; 20. kazo - Tolo havanta delikatan koloron ; 21.
trans r aro - unu el la ĉefoj de societo ; 22. bildo + luno - iu kun hela hararo ; 23. tra + boli ĝin uzas meblisto; 24. luma + taso - li manbas malpli
ol li bezonas; 25. sed -(- tilto li celas
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al io perfekta; 26. mala -{- bapto
malsavasta buĉejo ; 27. ano -}- rasti
nulejo ; 28. brako -1- flosi - legomo ; 29.
krom -{ ina - reĝimo laŭ kiu estas
regata iu regno ; 30. sepo - - dato
havanto.
160. KRUCVORTENIGMO

Horizontale. 2. ĝi enkasigas la im-

postojn(R) ; plaĉa por sia komplezo. 4. malsuprenigi(R) ; purigi. 6. registro kun enspezoj kaj elspezoj (R) . 7,
fiaski(R) ; furioze ekcitita(R). 8. kaptilo(R) ; 9 parto do okulo(R); denove
diri(R). 11.(R).
Vertikale. 1. inklino montri ŝuldan
senton por ricevita servo(R). 2. sudlanda insekto kiu faras grincan bruon(R).
3. per gi oni fermas kofron(R). 4. ili
ŝirmas la okulon(R). 5. tre energie. 6.
tro kredema persono(R). 7. premi per
piedoj(R). 8. grava eldonaĵo de U.E.A.
(R). 9. reptilio(R). 10 sudlanda frukto. 11. instrumento por pulvorigi(R).
La solvojn sendu la nederlandanoj al
S-ro G. J. Teunissen, Burg. Telleyenstr.
21 hs., Amsterdam-Z., kaj Flandra Ligo
al S-ro F. Couwenberg, Koninginnelaan
14, Blankenberge, antaŭ la 20!XII/1953.

EL LA NEDERLANDA POEZIO

DEDIĈ,'O
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MA P.TINUS NIJHOFF

Mi estas la pastro de kulto mirinda,
Mi servas al bona kaj bela virino
De mi tutamata kaj tute aminda ! .
Mi estas la pastro de vera difino.

(1894 - 1953)
„Lia arto estas senĉesa klopo„do infane re-enreviiyi, forsa„viii en la infanorevon."
(D. Coster).

Mi volus posedi la lingvon angelan
Por esti kapabla klarigi kaj kanti
La amon .sinceran, profundan, fidelan,
Por kiu volonte, mi volus eĉ morti.

LA ŝTONA INFANETO

Fumilo ellasas la fumon incensan
En nubo parfumo al Dia a.doro.
Simile mi lasas fervoron intensan
Vin am.e aliri senlêese el koro.
Kaj ĉio en mi mem tutestas 1a via,

Spirito kaj korpo, sopiro, animo.
Mi de vi nur petas ke restu la mia
La granda riĉajo de mia la amo.

Vi estas pli bela ol ĉiuj la. floroj,
Vi estas pli milda ol blanka kolombo,
Vi estas pli kara ol ĉiuj trezoroj
Kaj kun vi mi volas atingi !)is tombo.
L. Genin

La poemeto DEDWO, supre presita, akiris la duan premion en la
fako : Poezio, okaze de la Literatura

Konkurso, organizita En Ia kadro de
nia pasinta Beneluksa Konkurso en

Ekster gastejo, kien venis
Ni, en malnova Rejnurbet',
Muziko en la nokt' ektre•mis.
Sidiyis ni, post kurtenet',
Kun kandelingoj sur Ia ?wet':
Migraj ludistoj m.uzik- aŭdis
Sur placo en la nejkviet'.
Dum apud ili bub• rigardis Kaj kiam mi atesti penis.
Estis la ŝton-keru.bo sed,
Kvazafi, fandiyo lin forprenis,
Libera de 1' fontan-pied• En luna lumo flutojet'
Forŝvele tra I'gitaroj saltis
En la refrenon, voka pet' Subite 1'bubo m•in. rigardis
-

A ntverpeno.

SIMPATIO
La gaja „bonvenu !" forsonis,
sed restis la varma, la kor',

bonfaradante la mian
et en noktnigra la hor'.
Cu amo, ĉu amikeco,
sed vere la simpati'
riĉigas modestan vivon
ĉiela la beno por ĝi.

Kaj levas averte la fingron

de 1' adiaŭo la hor',
lastfoje ni premas la manojn
kun plorridetanta la kor'.

Li tiam al mi ŝt'ebis, tenis
Sin nuda. kun sia korpet'
Ce mia brusto kaj fin premis
Skuiye pro suferimpet' La vangon mian en trilced'
Bu fieto purnialvarma gardis,
Li min har-tafizis - ho patrinet',
('c?nplendis kaj kun trist • rigardis
Fileto en mi, vort' neskribita.
Ke povu mi vin naski. tardas
Karniclo de viv' proskribita
Kaj venlriproi!e vi rigardas.

(el: „Formoj ", 19241.
trad. H. Vermuyten.

A. Devriendt.

UNIVERSALA ESPERANTO- ASOCIO kaj la
PROGRESO de ESPERANTO

de L. GININ (Kruceto)

-

Mi estis sola en mia ĉambro. Mia
de sapoj, kaj de parfumoj ; ŝi klarigis
spirito vagis tra malfacilaj kaj melanla lastajn modajn novajojn: ŝi pritraktis
En la novembra numero de nia gazeto vi povis jam legi tre konvinkajn kaj tre
koliaj pensoj.
ĉiun apartan objekton de ]a virina vesmultajn kaj tre gravajn argumentojn, kiuj pledadas por la aliĝo al la internacia
taro kaj, per la plej kompetenta manieMi estis sola mi nu kun mia soleco, rr,i
generala movado.
ro, ŝi diris sian opinion pri ŝuoj, pri
kun mia koro, kiu laca, batis malrapide.
Mi aldonu ankoraŭ kelkajn, ne malpli gravajn.
ŝtrumpoj travideblaj, pri ledaj gantoj,
La vetero estis peza, griza kaj mal(ri precipe rilatas Nederlandon) Car la 39-a UNIVERSALA KONGRESO
1.
pri
ĉapeloj,
kaj
pri
ĉiuj
aliaj
tualetaj
varma. De tempo al tempo abunde nede ESPERANTO okazos en 1954 en Haarlem.
ajoj . .
gis. Ksj en tiu ekprintempo, ni havis
Multaj nederlandanoj iros tien, ĝuas kaj profitas ĝin por plene perfektiĝi
veteron vintran.
Se mi estus ŝin aŭskultinta, mi estus
en la lingvo-kapabieco. Ili bone konsciu, ke tiuj Universalaj Kongresoj estas
kolektinta
plej
valorajn
konojn
en
la
Mi estis sola. en mia ĉambro malbela,
arangataj de la UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO.
fako de la virina vestaro kaj de la gasilenta kaj nuda; kaj mia soleco pezis al
Kompreneble ĉiuj nederlandanoj konsiderus ĝin granda honoro, se ni povus
lanterio.
per pezo premega.
atesti, ke la Nederlanda Teritorio estas unu el la plej grandaj nun ekzistantaj.
Mi ŝin ne aŭskultis, sed mi ŝin aŭdis
Subite, brueto facila rompis la silenton.
Krome por la U.E.A.-individttaj membroj la kongresa kotizo estas sufic'e
kaj ŝia voĉo estis por miaj oreloj io
F'aŝado rapide supreniradis la 5tupagrave pli malalta ol por aliaj esperantistoj.
ĉarma
kiel
kanto
de
anĝelo.
ron. di ne apartenis al estulo peza, ĉar
2. Car U.E.A. faras utilegan laboron pere de la Centro de Esploro kaj Dokumenla ŝtupoj apenaŭ knaris.
Mi ŝin ne rigardis, sed mi ŝin admiris,
tado C.E.D.) sub la eminenta gvidado de profesoro Ivo Lapenna.
kaj
ŝia
ridetanta
vizago
estis
io
bela
kiel
La vizito certe ne estis por mi,
Tiu Centro enketas, raportas, esploras, intervenas ktp. pri la Esperanta afero
statuo
de
antikva
Grekujo.
Kiu povus veni al mia maljuneco, al
ĉe la diversaj internaciaj instancoj en la venonta tempo, precipe ĉe U.N.E.S.K.O.
mia malbeleco, al mia malriĉeco ?
Ho ! certe, se vi ŝin aŭdus, se vi ŝin
Mi vekas nenies intereson kaj neniu
vidus, vi ne komprenus mian raviĝon.
3. Car U.E.A. eldonas jarlibron (en 1953 273-paga) en kiu la esperantistoj trovas
venos por forpuŝi mian solecon .. .
Vi, ja, aŭdas per viaj karnaj oreloj
ĉion interesan pri la Esperanto movado
Sed, ho! Dio bona, la neesperebla okaj vi rigardas per viaj karnaj okuloj.
U.E.A. eldonas monatan (kaj regule aparantan !) gazeton „Esperanto", leginkazo realiĝis. Iu venis al mi.
Mi, male, mi ŝin aŭdas per mia koro,
dan por ĉiuj gesamideanoj.
La paŝoj alproksimigis mian pardon.
kaj per mia koro ankaŭ mi ŝin rigasdas.
4. Car estas U.E.A., kiu internacie antaŭenpuŝas nian aferon kaj maturigas la
Fingro ekfrapetis, kaj antaŭ ol mi ion
Car por mi, ŝi estas ĉio en la mondo.
spiritojn por internacia pensado kaj ago ĉe tiuj instancoj, kiuj grave povas
ajn respondis, la klinko turniĝis kaj la
Kaj tion al ŝi mi neniam diris, kaj
influi la mondlingvan aferon.
pordo malfermiĝis ... kaj io tute ĉiela
neniam diros.
Pro ĉiuj tiuj argumentoj U.E.A. esperas, ke en tiuj 61 venontaj tagoj aliĝos
aperis sur la sojlo.
Dum pli ol tuta horo, ŝi restis en mia
multaj novaj membroj kaj ke ĉiuj malnovaj esperantistoj reprenu siajn lokojn
En unu momento, ĉirkaŭ mi, Cio malĉambro, babilante pri ĉio, tuŝetante juna.
en la internacia movado.
bona neniiĝis, kaj lumo, varmo, feliĉo
bela, diina al ĉio.
plenigis alian ĉambron.
Kaj mi ne pensis plu pri la malfaciPor Belgujo
Por Nederlando :
La kotizoj estas:
ŝi estis tie. ŝi, la plej bela, la plej
lajoj de la vivo, mi ne dronis plu en la
50.00
fr.
f
3.75
Membro kun jarlibro
juna, la plej dezirinda ulino de la tuta
melankolio, mia koro batis per ritmo
fr, 140.00
f mondo. 10.00
Membro-Abonanto
vigla, kaj antaŭ mi vastaj horizontoj
fr. 180,00
f ŝi refermis
12.50
Membro-Subtenanto
malfermiĝis en kompleta sereneco .
la pordon kaj ŝi alproksifr. 1400.00
f migis al mi
100.00
Patrono
Je iu momento, ŝi rigardis sian braper paŝo firma kaj natura.
celetan horlogon kaj ŝi ekkriis kun
ŝi etendis al mi sian maneton, kiun mi
Pagante: baldaŭ pere de la ĉi sube nomitaj poŝtĉekkontoj, vi ne nur helpas
mieno konsternita
milde prenis kiel trezoron kaj sur kiun
U.E.A., sed vi ankaŭ plifaciligas la administradon de la subskribintoj.
Ho! jam la sesa! Mi promesis al mia
mi metis respekplenan kison.
patrino ke mi estos hejme je la duono
Ŝi estis antaŭ mi, kaj, ridetante, Si
Por L.E.E.N.
Por F1.L.E., F. Couwenberg
post la kvina!
Mi denove alvenos
diris al mi :
Cefdelegito J. Telling
Koninginnelaan 14
malfrue, kaj denove tio okazas per via
- Jam de longe mi ne plu vizitis vin.
Schietbaanlaan
106a
BLANKENBERGE
kulpo . Ciufoje kiam mi venas ĉi
Mi estas tiel okupata! . .. Kaj, hodiaŭ,
ROTTERDAM-C.
tien, vi ne kontraŭdiras min, vi aŭskulĉar mi pasis antaŭ via domo, mi volis
Poŝtĉekkonto 4161.35
tas min plej atente, vi malpermesas al
saluti vin . . .
Poŝtĉekkonto 2426-19
mi nenion, kaj la tempo forfiugas rapiKaj Si sidis apud min, ĉe mian skribotablon.
de ... Vi estas viro plej abomeninde
aminda.
Si rigardis tion kion mi skribis, ĉe ŝia
alportis : lumon, varmon, feliĉon
ŝia kristala rido eksplodis kaj ŝi vieniro ; ŝi lasis sian maneton esplori sen
La supra verketo meritis la 4-an
Kaj iom post iom la soleco peza refalis
gle ekstaris.
atente la paperajn amasojn kuŝantajn
premion (b), fako: Prozo, okaze de
sur min kiel tomba ŝtono.
Per gesto natura kaj simpla, ŝi ĵetis
sur mia tablo ... Samtempe, ŝi demanla Literatura Konkurso, organizita
Ho ! Dio, vi legas en mia animo, vi
siajn du brakojn ĉirkaŭ mian kolon, kaj
dis min rapide pri diversaj aferoj, sed 'Si
en la kadro de nia memorinda Belegas en mia koro, kaj vi scias tre bone
ŝi metis, sur mian vangon, kison varman
ne donis al mi la tempon por respondi.
neluksa Kongreso Antverpena.
ke mi ŝin amas per amo neesprimebla.
kiu ekstremigis min gis la lastaj fibroj
Post momento, ĉiuj miaj paperoj estis
Venontmonate aperos laŭeble aliHo!
Dio,
vi
scias
ke
mi
ŝin
amas
kiel
de
mia
estaĵo.
senordigitaj, kaj kia m ŝi vidis ke nenio
aj) premiita(j) ensendo(j).
mian
fratinon,
ankaŭ
kiel
mian
infanon.
Si rapide kunigis sian sakon, siajn
nova, nenio eksterordinara estis troveVi pli scias, ho! mia Dio! - kaj vi esgantojn kaj sian ombrelon.
bla, ŝi sin komforte aranĝis sur la seĝo
tas certa ke mi ne pekas tion dirante
Si faris al mi lastan mansignon kaj,
kaj Si komencis rakonti al mi plej baVerantw. uitgever : Vlaamse Esperankaj tion sentante, - vi scias, ho ! Dio mia!
kun nova, ĉarma rideto, ŝi foriris ... .
gatelajn malgravajojn.
ke mi ŝin amas kiel mian edzinon.
Kiel birdo forfluganta.
Kaj tiu babilado senorda, senzorga,
tisten-bond Postbus 100 - Mechelen en
Sed, oh! ve, inter ni staras ĉiuj baroj
La facilaj paŝoj malsupreniris la ŝtusempretendema, estis io mirinda.
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
de la vivo
ŝi parolis pri siaj gepatroj, pri siaj
paron, kaj, denove, malvarma silento
Stadionkade
6 Amsterdam Z. - DrukkeHo
!
Dio
mia,
kial
vi
donis
al
mi
ŝvebis.
amikinoj ; ŝi malkovris al mi plej kaŝirij Krol, Hoofdstraat 31, Uithuizen (Ned).
tridekjarojn tro multe ?
tajn sekretojn por taŭga uzo de pudroj,
Forirante, ŝi reprenis ĉion kion ŝi
(
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