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.Dum la lasta kunsido, la membroj
eksciis pri kelkaj bonaj novaĵoj:

Liego, urbo de Beneluksa Kongreso 1954
Cefurbo de Valonujo, malnova ĉefurbo de samnoma
episkopa Princlando, Liego,
pordo de la Ardenoj, estas
urbo kiu, kun antaŭurboj.
nombras pli ol 400.000 logantojn. Ĉ.i situas sur la
fervojlinioj BruselolKolonjo,
Parizo/Varsovio, Amsterdam /Luksemburgo/Basel.
Pri ĝia situacio en la invada epoko, oni konas nenion.
Oni eĉ ne scias, ĉu la Barbaroj trovis en ĝi ion detruindan. Oni nur scias ke,
dum la Romana epoko, la
lando apartenis al riĉaj nobeloj. Sed la Frankoj perforte kaptis ĝin kaj, dum
longa tempo, Lie go fariĝis
reĝa proprajo.
En la jaro 705, la episkopo S-ta Lamberto estis, en
Liego, mortigata de rabistoj.
Al li kaj al liaj mortigintoj
la urbo ŝuldas sian gloron:
ĉar pro pieco al S-ta Lamberto, lia posteulo, St-a Huberto, translokis la sidejon
de sia episkopejo de Tongeren al Liego. De tiam naskiĝis la Lieĝa Lando.
La unua Princ Episkopo
de Liego estis Notger, elektita en la jaro 972 de la
germana imperiestro Oton
la Granda. Loeto, kies no-

La L.K.K. de la Beneluksa Kongreso 1954 en Liego daiirigas senlace siajn klopodojn por Ia sukcesigo de nia
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pentekosta festo.

BELGIQUE

NI REVIVIGC
ANKAU NIAN VORTARON !
En nia organo de januaro pasinta,
s-ano Faulhaher instigas al reeldono
de la klasikaj majstro-verkoj.

Nepre aplaŭdinda ideo'
Ni nur zorgu ke ne estu „hihliofila"
eldono: niaj klasikuloj estas ja admi•
rendaj ne nur en :lihroŝranko.
Se oni volas internatie disvastigi
ilin, la formato estu prefere „poĉlihra'•.
Krome por nenia la prezo estu maloportunajo.
()ni (ittkaze ne timu .legi ilin, tute
ellegi illin: do, ('.iuj legu la admirin-

dajojn pli ol tenti admii•tt la legindaj(►jn

TOURISME • ART • FOLKLORE
mon mi ne konas, skribis:
Faperant:..trr,n vokas via ! Venu
Liége lui des loi4- pnrtes le jong
(? -

-

leger.
Tu dois Notger au Christ et le reste
F^ Notger ; )
Notger, dum 36-jara regado, fortikigis
la urbon, kiu sukcesis kontraŭ stari la
avidojn de siaj potencaj najbaroj, la dtlkoj de Brabanto. Jam en tiu epoko.
Lieg o estis prospera urbo kaj granda
centro de civilizacio ; ĝia kultura kaj
arta famo alnomigis ĝin: „la Norda Ateno" . . (ami estis jam ĉefurbo, kiam en
nia lando ekzistis neniu alia. En la
XI-a jarcento, Liego fariĝis unu el la
plej brilaj centroj de arto kaj intelekto
kaj, ĝis la franca revolucio, la Lieĝa
Princlando ludis gravan rolon en la belga historio.
Pro ĝia turmentoplena vivo, Liego estas ankaŭ alnomita: „La Arda Civito"
(la Cité ardente), laŭ la titolo de la
bela romano verkita en 1905 de Grafo
H. Carton de Wiart. Plurfoje la urbo
estis senremparigata, eldetruata, cindrigata. sed, spite ĉion, ĝi ĉiam reviviĝis.
Multaj konstruajoj postvivis la batojn
de la ŝtormoj kaj atestas la vivpovon
de Liego. Inter ili estas citindaj : la
malnova Palaco de la Princoj-Episkopoj ;
la romanoj kaj gotikaj pregejoj : Sta Jakobo, vera stonpunto ; S-ta
Paŭlo kun ĝia malnovarta trezoro ; S-ta
Martino, staranta super la urbo ; S-ta
Kruco kun ĝiaj tri samaltaj navoj ; S-ta
Bartolomeo kun ĝia bela baptujo. Ni
citu ankaŭ la muzeojn de Belartoj, de
Armiloj, Curtius, Ansémbourg, Grétry,
Valona Vivo. Ciuj meritas viziton kaj
pravigas vojaĝojn de turistoj.
La Universitato, kun ĝiaj 3.000 studentoj ; la Reĝa Muzikkonservatorio kaj
ĝia fama skolo de violono (Ysaye, Thomson, Marsyck, Musin, Massart, k.t.p.);
la Akademio de Belartoj, la Licĝo Léonie de Waha, multaj lernejoj mezgradaj
kaj teknikaj, multnombraj artaj kaj
literaturaj kluboj kompletigas gravan
kulturan tuton.
(:ia historio, ĝiaj monumentoj, ĝia
prospera industrio, ĝia rava pejzaĝo faras el Liego granvaloran turistan centron. La urbo etendiĝas ĉe la bordoj de
la du kunfluantaj riveroj
Mozo kaj
Urto - kaj levas sin kvazaŭ amfiteatro
kun arbogarnitaj montetoj, de kie oni
ĝuas imponajn panoramojn. Promenado
al la plataĵo de Cointe aŭ al la Parko
de la Citadelo lasas al la vizitanto neforgeseblan memoraĵon.
Urbo de laboro, Lieĝo estas vigla kaj
gaja; en ĝi oni povas distriĝi, en ĝi
oni povas ĝui fratan gastamecon.

grandnombre al nia beneluksa kongreso
(Esperantigis: .1 S.

.

-

*) Ho! Lieĝo, kiu portas la malpezan
jugon de la leĝoj, Ci %uidas al Krist()
Notger'on kaj al Not.ger'o la ceteron.

t Legu plu: kol. 4).
,WilMOIMIMM .11~~11Mlik

-

Alia afero: ĉrr la nederlandaj kaj
flandraj Esperaniistoj kontentas pri
poŝVORTARO? Estas ja io tute alia!
Efektive, konvena vortaro kia de Van
Straaten ne plu haveblas et' ne ée la
eldonisto kaj la multekosta Plena
Vortaro neniel festas uzebla _pf_i_r.. t raduko en Esperanton.
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artoj ;

S-ro Destenay, deputito, skabeno pri
Publika .Instruado kaj pri Sportoj;
S-ro Petry, provinca estrarano;
S-ro J. .1. Merlol, urhestro de Seraing tN.d.l.R.: filo de la ŝtaiministro r
Aliaj akceptoj estas antaŭviditaj.
.

La L.K.K. mem akceptis en siajn
vicojn: S-ron Van der Meersch, of.iciston en la Lieĝa Oficejo pri Turismo, kiu do certe multe povos faciligi
diversajn laborojn .kaj kiu jam montris sian laboremon, tradukante esperantan turisman dokumenton pri. Liego.
Tiu tradukajo sur aparta folio estas
enŝovata en la originalan 4-lingvan.
prospckton: kaj citinda estas la .fakto
ke, en 1953, la Lieĝa Oficejo ricevis
111i petojn, esperanta redaktitajn, pri
turismaj informoj rilate ai Liet.

OFICIALA KOMUNIKO

-

-

R(r(lic1: Klopodo farita, laŭ sugesto
(Ie D-ro Desonay, ĉe Radio-Lieĝo havis
la sekvantan sukceson: la stacio de
Lieĝo disaŭdigos, dum la monato majo,
la informojn, kiujn la L.K.K. transdonos al ĝi. Tiuj ĉi disaŭdigoj okazos
ĉiumar•de ka j êiuvendrode. je la 12,55a

horo.

Po tfako 140. Haarlem. Nederlando.
31-ar1
- 7 -rrn aliqlj, to)t .1954
Feb. 19 .t

La Honora Komitato: Je tiu momento, jam akceptis esti membroj de la
Honora Komitato:
Ministro de Publika Instruo, P. HARMEL;
S-ro P. Gruseiin, urhestro de Liego;
S-ro Olympe Gilhart, unua skabena,
skabeno pri C'ivila Stato kaj pri Bel-

La Prograrno: Ni jam publikigis pro
vizoran i►rogramon. La definitivan programon ni ver ŝ ajne povos enpresigi
en - la proksima numero.
La kunsidoj de la Kongreso .laŭsaj_ _ rie okazos en la sidejo de UFAC, kie
diver s a,] .$ ánWor es tas dispor►eh1 , ei
kiuj unu estas pligrandigehla kaj enJen de nova tasko: ni revivigu an
havas seenejon, por la dimanĉa \'eskart nian vartaron!
R, Vettrrr .
perfesto.
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ABONNEMENTEN:
België: 75 fr.
Ceteraj landoj : 75 bfr.
Proefn.: 5 fr. (1 r.k.)

N R.0
-

Pagoj: Rotterdamsche Bank. Haarlem.

Postĝirkonto 604997.
L.K.K. akceptas nur pagilojn ŝanĝeblajn en banko. Gi absolute ne
povas akcepti varojn aŭ librojn kiel pagon. Nepre sendu la pagon kaj la
aliĝilon al la sama instanco, (u al L.K.K. rtr al peranto.
l hui BultenO : Jam estas sendita al ĉiu aliĝinto. (;i ne estas por ĝenerala
disdono, tial bonvolu ne peti kvantojn.

Mendoj: Kun la Dua Bulteno estas instrukcioj pri mendoj kaj Oficialaj

Mendiloj. L.K.K. atentigas, ke ĝi ne traktos mendojn sen tiuj
oficialaj dokumentoj, kiuj estas parto de la administra sistemo.

Honora Protektanto: La L.K.K. havas la honoron kaj plezuron sciigi, ke

akceptis esti Honora Protektanto de la 39-a Universala
Kongreso de Esperanto D-ro Willem Drees, Ministro-Prezidanto deNederlando.

Arta Vespero: La komunumo de Haarlem esprimis sian intencon aranĝi por

la kongresanaro grandiozan koncerton de muziko (orgeno
kaj solistoj ) en la Granda Preĝejo de S-ta Bavo en unu vespero de la
kongresa semajno.

Teatra Vespero: La L.K.K. anoncas, ke ĝi aranĝis prezenton de teatraĵo
en Esperanto. Rolos profesiaj aktoroj kiuj tiucele studas
la lingvon. La prezento okazos en tri sinsekvaj vesperoj en la Urbo Teatro de Haarlem.

Petos Atendanie la definitivan aliĝilon, kiun au abonanto ricevos kun
sia revuo, tiuj, kiuj ne jam pagis sian
kotizon, estas petata] tion TUJ fari,
por ke la. L.K.K., iom post iom, pli.
ekzakte sciu por kiom da par•toprenontoj devas esti antaŭvidataj la diversaj araneoj.

Nunmomente, la kotizo estas ankoraŭ Fr. 50, -, kiuj povas esti pagata]
al la Poŝtéekkonto No. 10.06.30 de la
Beneluksa .Esperanto-Kongreso, St.
Gi l les.

La Antaŭkongreso en Antverpeno
La L.K.K. por la Antaŭkongreso, kiu
okazos en Antverpeno, de la 28a ĝis la
30a de julio, dissendis, antaŭ kelkaj
tagoj, la detalajn informojn pri tiu ĉi
okazontajo al ĉiuj naciaj societoj, revuoj, karavanestroj, k.t.p., ne nur en la
ĉirkaŭantaj landoj, sed ankaŭ tra la
tuta mondo.
Ĝi do atendas, en iom baldaŭa eston
to, la unuajn informojn pri la interesi
ĝo, kiun vekos en larĝaj rondoj tiu
iniciato, kiu permesos al multaj kongresontoj de Haarlem, — antaŭe jam,
ĝui tri agrablajn tagojn en internacia.
samideana rondo.

-

-

-

I'arolt1ltno : La Ilinisterio por Eksterlandaj Aferoj entreprenas filmon en
Esperanto „Lando kaj Popolo". kiun ĝi disponigos por uzo dum
kaj post la kongreso.

Limdatoll.imeifero : Sekve de la eksterordinare granda aliĝo de kongresanoj

en ĉi tiu frua stadio la L.K.K. denove avertas pri la
fakto ke la partopreno estas limigita je ĉ. 2000 kongresanoj. Estas tre
verŝajne, ke tiu cifero estos atingita tre baldaŭ. Cetere L.K.K. ne akceptos
aliĝojn post la fina de junio. Por eviti ĉagrenon nepre aliĝu jam tuj !
Statistiko (ĝis fino de jan.) : Aŭstrio 12, Belgujo 40, Brazilio 3, Britujo 218.
Danujo 33, Finnlando 25, Francujo 178, Germanujo 120, Hispanujo
5, Indonezio 1, Italujo 50, Japanujo 1, Jugoslavio 50, Kanado 4, Madejro 1.
Meksikio 2, Nederlando 437, Norvegujo 50, Novzelando 9, Portugalujo 5,
Svedujo 130, Svislando 17, Turkujo 2. Trsono 7. Sumo el 24 landoj 1400 .
pasintjare 708 r,
Mason Stuttard,
Konstanta Kongresa Sekretario

Pliajn novajojn ni publikigos en la
sekvonta numero, sed jam de nun, la
kotizo por tiu Antaŭkongreso, - nome
Fr. 50,- -, povas esti pagata al la.
P.Ĝ.K. de la L.K.K. kasisto: S-ro A.
Pittoors, Deurne: No. 40.89.41.
-

-

La adreso de la L.K.K. estas, kiel
jam dirite, ée la sekretario: S - ro H. Sielens, Houwerstraat 12, Antverpeno.

Pres-eraro
En la interesa artikolo „Ni revivigu
niajn Klasikulojn" de F. Faulhaber

(vidu nro I, p. 1) aperis tre ĝena pres
eraro je la I-a kol., linio 12: legu renkontas a nstataŭ rekomendas.

-
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FLANDRA ESPERANTISTO

IMPRESOJ PRI USONO 1 )
Kiam nia avo rakontis al ni pri
„sia" malnova tempo", ni penis revi
vigi en nia imago ia bildojn. de tiu
pasinteco. Sed, nek la priskribo de la
vortoj, nek la vido al malnovaj flaviĝintaj fotografaTej povis, por la nuna
generacio, rekrei la vivon -de niaj e eavojSed Eŭropano povas ja vidi la mondon kia ĝi estos por la sekvante generacio, vizitante la tlnui ĝ intajn vatojn
de •Norda Amerikti:
Jen, jes la ĉefa, plej elstara impreso
kiun oni havas, kiam oni vidas Usonon por 'la unua fojo: oni vidas en la.
estontecon !
Apenaŭ fantazieblaj urbegoj de betono kaj ŝtalo tra kiuj la rektaj stratoj estas kvazaŭ tranĉitaj, formantaj
relative mallarĝajn, maliumajn profundajn fendojn en kiuj la homoj neniifas al sensignifaj mikroboj.
csisfunde mehanikita vivo, en kit.t in
homa energio limiĝas je butonpremado.
.

Salajroj tiel altaj kaj prezoj relalive tiel malaltaj ke la vivnivelo estas
tri, kvar kaj, kompare al tiuj en iuj
pli postrestaj landoj, eble ĝis dek .fojoj, pli alta ol la nia, tiel ke -laŭ niaj
normoj Jaboristoj );uas riĉulan vivon.
Enviinda kvazaŭ-foresto de senlahoreco, tiel ke trovi laboron estas proporcie pli facile ol trovi laboristojn.
Nekredeble granda federacio. de 48'
landoj kie oni parolas nur unu lingvon
kaj kie neniu landlimo ĝenas iun ajn:
nekredeble bela lando, vasta kiel kontinento, same varia kiel kontinento
kaj ĉio éi - je ĉies ĝueblo en plena :li•

-,

.

bero.
La aŭtomobilo en posedo de ĉitt familio, la grandaj financaj rimedoj kat
la 40-hora semajno same kun la liherigo prezentita de 48 ŝtatoj sen la .malhelpo de landaj limoj, naĉiaj miskoniprenoj kaj diversecoj d' 'moroj' kaj
lingvoj, tuto kiu estigis en Ameriko
vivmanieron tiel malsimilan al la,
eŭropa ke ĝi kaŭzas•al ni' iom da kapturniĝo.
Sed, ĉe lia unua kontakto kun tiu
l_•ndo de nelimigeblaj ebloj, la eŭropanon ankaŭ trafas arnerikanáj eeo1,
.

•

kiuj iom sokas.
Konsterniga manko de tio kion ni
nomas kulturo: manko de honmaniero,j, manko tie sindetenemo, manko tie
reŝpektc) kaj manko de modesteco.
Nekredebla disvolvado de la privata.
-iniciatemo. kaj preskaŭ kompleta apatio 'fare de la ŝtataj aparatoj, pro
kia: ĉiu devas helpi. sin mem: nenia
oficiala subvencio aŭ helpo ĉe sociaj
malhelpajoj estas antaŭviditaj.
Se la Eŭropa politiko ne estas komprenebla por la Amerikanoj, ankaŭ la
usona politika sistemo estas same ne
sondebla por .la Eŭropanoj; ĝi ŝajnas
al éi tiuj kruda kaj ne tre demokrata. Fakte terura kaj por ni neniel
imagebla miksajo de krimeco kaj politikn -kun la juĝista.ro.
Sed se la Usonano emas fanfaroni
pri siaj progresemaj efektivigoj, ]lr
ankaŭ senhezite kaj senkaŝe montras
al vi l,a nehonajojn de Ia amerikanisme,. Kin estas simpatia
La Usonano estas suprize religiema,
sed adoras monon pli ol ion ajn sur-

-

tere,'-Ii estas samtempe malavara kaj
egois,ma, hone edukita kaj infane
naiva. La junularo estas studema kaj,
malpli supers; ta ol ĉe ni; knaboj kaj
knabinoj multe sportas sed ofte devas
labori, eĉ tre junaj, por havigi al si
poŝmonon. Mia impreso estas ke la
usona junularo estas -- klere kaj mnrale -- pli bone ekipita por la' posta
malmilda vivo ol Ia nia.
Mi,.finkonkludo ?
Mil, ne .,povas finkonkludi Ĉu oni
envere povas kompari la estontecon
kun ta estanteco? Cu oni envere p ovas kompari nian malnovan, kulturplenán' sed disŝiritan káj heterogenan' Eŭropón kun la tutjuna, uniriĝinta Wáj' sentrádicia Nova Mondo?
Káj'' niá tasko ,dë estu ne la esploro kaj serĉado de tio, kio plaĉas al
ni en tiu nova mondo sed male:, la
mallcovro de kio estas kopiehla kaj
kopj>ind^. . .
-

LA STUDANTO
Daŭrigo de-la iraduko ,i,•
• Ekzerco i l B ::

Alkmaar: Laŭ propono de s-ivo R.
Bakker, eks-skabeno pri instruaclo, l^a.
komunumestraro decidis suhvencii la
lokan Esperanto-movadon per sumo de
gld. 100,
S-ro Bakker krome sugestis doni al iu el la novaj stratoj la nomon „Zamenhof-straat". La skabeno
danke notis tiun sugeston.
:

—.

Gent: Gedurende de Algemene Jaarlijkse Vergadering, gehouden op 3 Februari 1.1., werd het bestuur van onze
afdeling als volgt samengesteld :
Voort., Mr DE BOES; Ondervoord.:
Juffrouw TERRIJN; Sekr.: Mr.' A.
VAN DE VELDE; Penningm.: Mr M.
LAUWEREYNS.
De vergaderingen worden gehouden
de eerste drie Woensdagen van de
maand, te 20 u. in Café de Gand,
Graaf van Vlaanderenplaats 10. Op
het programma: Voordrachten of voorlezingen, bespreking van grammatikaie moeilijkheden, aanleren van liederen, enz. Alle leden worden vriendelijk uitgenodigd regelmatig de verga
deringen aktief bij te wonen.
,

Mechelen: Onze vergaderingen wor-

den wel regelmatig bijgewoond, doch
door te weinig talrijke leden; dezelfde
opmerking geldt voor de Stadscursus,
die stilaan naar zijn einde loopt.
De Stedelijke Openbare Bibliotheek
heeft een aankoop gedaan van c. 65
E-werken, ter waarde van meer dan
2.500 fr., zodat weldra heel wat ter
beschikking zal worden gesteld van
lezers. die talrijk verwacht worden.
In de loop van Januari, werd door
vriend F. Van Dooren een uitermate
interessante lezing gehouden: Indrukken over Amerika; hij vergastte ons
tevens op prachtige gekleurde lichtbeelden. Het was werkelijk een geslaagde avond!
Nog steeds vinden onze vergader ingen plaats in het Meisjes-Lyceum Vee•

9: Post ..pri" neniam akuzativo,
10: „ „pro
11:
,.de"
•

•

dankis pro 11) la pago, sed.'esprimis ankaŭ
sian miron , pri (pro) - la uz do. de, la franca
lingvo en la inte:rrilato kun, Nederlando 121,
kun kiu granda parto de la belga enlojantaro hav-aS 13) lingvon komuna 14). Li ne
atendis, ke la banko estos ; 13) tiom 15)
ĝentila skribi al li en la frisa. lia 16) qepatra lingvo, sed tamen esperis.-ke la banko
uzos 13) la nederlandan lingvon- en la interrilato kun Nederlando.
Se tio kaizus malfacilaĵojn, Ia neŭtrala
lingvo Esperanto donus la deziratan solvon.
Onidire Ia friso eksciis, ke .i:i tiu letero
kaŭzi~ 13) iorn da sensacio en la brusela
banko. Cu gi havos favorajn sekvojn?
llu historiaj okazintaĵoj,' kiuj estus 17)
plin>^itigehlaj 18) per multaj, sed jam montras, ke neŭtrala internacia kOinerca lingvo
estas tre bezonata 1) por indulgi (respekti)
nacian sentemon,
-

-

•

`

-

„

„

La friso sendis kvitanĉon al -la banko kaj

Jen la justaj adverbaj-participnj -enEkzerco 12 ' B
1. Estante hejme,
2. Salutinte siajn
edzinon kaj infanojn, .-. --- 3. Manĝonte kaj
eĉ mánĝante, ...
4, Preferante babili, ..,
5._Hieraŭ, havante (ne: havinte„ ĉar la
agoj en la ĉef- kaj subpropozicioj - okazas
samtempe en la estinta tempo kaj la advérba
participo -ante esprimas la samtempecon en
la estinta. estanta kaj estonta tempoj) miiltajn novajojn, :.. - 6, Metinte ĉiujn tega_
1010 en la librorankon.
7. En ĉi tiu frazo ne taŭgas participo,
ĉar la .subpropozicio havas alian, sublekton
.(1i) ol in tefpropozicio (ŝi).
--

—

.-.

t;. Veninte hejmen kaj serĉinte legajon,
— 9. Morgaŭ ironte al mia laboro,
kaj veninte hejinen, 10: Sarne "kiel
frazo 7-a.
NOVA' EKZERCO
-

spacomanco ei-foje ntir

Riinai•idgoj
11: Lai. uit pli bona prepozicio ol: por. La
danko estas por in pro io: .,Por" indikas
destinos. ,.pro ' kaŭzon, tuottváit
12:'Uzu ĉiam ia nomon Nederlando per. ls
tuta lando kaj la nomon- i-lola,ndo por la
koncernaj provincoj.suda kaj. cnnrda,
13: Nerekta parolo. P.G. 352..
-

Ekzercu 13- B :
LIBERECO DE VORTORDO NUR'
RELATIVA.

La vortordo estas en Esperanto tre libera,
pli ol en kiu ajn nacia lingvo, sed ne tute
libera. Ni metas la artikolon . ie malantau
la suhstantiv-on k.t.p. La klareco havas siajn

KOMUNIKOJ POR LA LIBRO SERVOJ

-

-

;

LEGADO ESTAS GA.N()

Vivo de Zamenhof (Ét, privat ) bind.
La Norman.daj Rakontoj "(G• Muupasant)
ri(!e ilustrita, tol- bind.
Inter Sudo kaj Nordo (F. Szil•gyi) bind:

Gld:

•

12,--

;,75

La Alaska Stafeto (P.'bntelkal
3,25
Jugoslavio kaj ,q''iaj popoloj (ilustrita) tol bind.
7.510
La Virineto en bluo '(.M. Stuttard)
2,35
• 2,35
Brulanta Sekreto (S. Zzaeig) •
1,20
La Princo kaj- Betty--t-P.,0. Wodeh.ou.se )
1,20
La Tempo Maŝino, :(:H. G. Wells)
4,510
La Nevenkebla aeno (T. Thijssen) bind.
La Naiveco de panstro Brou n (E. K. CheMerton bind.) 3, 25
140
La junaj detektivoj (J. H. Sullivan)
Kiel ekzistos -gi `toj'j7tflbr(tradigcita el Ia
0,R0
Hispana lingvo)

-

•

-

F: VAN DOOR—EN.

12,

Mendu ĉe

-= 1' La aŭtoro de ĉi tiu • kontribuo

Libro-Servo L.E.E.N., Pythagot asstraat 122, Amsterdam, Flandra Esperanto Instituto, Blankenbergse Steen-weg 72, Brugge •
-

restadis en 1953 dum 10 semajnoj en
Usono, aviadilan te de grava loko al
•grafva loko 1 Red.).

•

l4: Objekta predikativo. P,G-, 154, 209 kaj

-

303.

Plaatselijk Nieuws.
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markt, iedere Woensdag te 20 u. Al
wisselend worden grammatica ,en Litteratuur practisch en. theoretisch aan-

geleerd.

Korespondado

-

gvi15: I,aŭ mi „tiom" indikas kwuïton
manieron.
don (ĉi tie esprimitan.), . ,,tiel
Tial ini preferas ..tiom _
16: Suhjekto de. „skribi" ,estas: Ia banko,
Do nt uzu la refleksivon. J G. - 2t 7--290.
17: Kondicionalo, ĉar ni povus subpensi
a'
la kondiĉon: se ni volŭi,
18: Ankaŭ (ee pli hele) : pliigehlaj.
Ankaŭ: kiuj povus esti plíigat:ij.
".

•

Deziras korespondi Jarmila Fretbergova, instruistino, Straŝice 406/1I.
Rokycan, Ĉehoslovakio.
S-anino•Vranova Jarmila, Partyzanska I, 58, Prerov. Ĉehoslovakio kaj sano Vrana Milan, sama adreso, deziras
korespondi.
Deziras korespondi pri muziko, fil-

m o, literaturo, interŝanĝas p.m. kaj

bildkartojri: Jos. VILD, instruisto, 1-tokycatíy' 116/I1 Ĉehoslovaktijo.

Esperantistoj el Maroko, atentu! Ĉelioslovaka patrino, Svobodova alzbeta,
Dolni Stakory 14, Post Mlada Boleslav
Ĉeli.estas jam dum 20 jaroj sen novajoj pri sia filo en Maroko: Svoboda
Zdenek, kiu sinsekve loĝis: Usines Cascadek, Fedala, Maroc kaj Pierre Cascadek, samloke. La patrino deziras
scii ĉu la filo ankoraŭ vivas kaj, se
,jes ke li skribu al si.
Juna esperantisto en Valonujo deziras kontakti flandrajn samideanojn
kapablajn helpi lin per konsiloj pri disvastigado de Esperanto, propagand-metodoj, elektado de la plej taŭgaj propa.
gandiloj, k.t.p. Li ankaŭ danke ricevos
ĉiun pruntedonitan materialon por ekspozicio propagandcela, kiun li organizos la unuan dimanĉon de Majo . Skribu al: Théo SENOUSSI, 12 route de
Villers, TILLY (Brabant), .kiu garantias respondon, kaj antaŭdankas ĉiun
helpanton.
Deziras korespondi kun samideanoj
el Belg., Nederlando kaj Svislando:
Bednarik Milan, Horni nam 16. Pre
rov r (ekoslov,

-

Ĉ osta kompletigo de
Ekzerco 14 A: ,
,

Sinjoro Kr, ... fama operkantisto 1). Tre
belan voĉon li havis, Li ... gin bela 2) ...
..ĉion kio...lian gorĝon raŭka 3). Li... en
alian landon 4) ,.. grandan .famon, kian li
... en sia propra lando. Li serĉis kontakton
kun operdirektoro 5) ....antaŭ tiu diversajn
ariojn. La direktoro montriĝis tre kontenta
6) : li opiniis la voĉon bela 7) kaj la ariojn
aŭskultindaj 7) .
kontenta 8) pri via
„Mi ..., ke ... mi
ario 9)," diris s-ro Kr.
„Cu vi ... de mi arion?" kun} miro 5) , Ia
direktoro. ,,Mi ,,. ariojn nu r, pro la honoro
10), diris s-ro Kr,
„Mi ... de vi 11) bonan hpnorarion.”
-,
honoron, Do
„Kantante la arion, vi
vi ... honor-arion," ŝerco diris la direktoro.

postulojn. Ni metu- - la • vorti tojn ne, nur,
ankaŭ kaj eĉ ĉiam tuj antaŭ' la` ftazpartc n,
al •' kiu ili rilatas. La •frazo °- „Hieran' ini
vidis Karlon en la -parko" konsistas ,e! 5
•partoj. Ni povas meti la-vorteton-ae•antaŭ
ĉiun el la•.5 partoj kaj'tiel ricevas 5- frazOjn kun 5 diversaj signifoj--lairla konkludoj
inter krampoj:
I : Ne 'hieraŭ. mi vidis Karton en la• parko.
(Sed antaŭhieraŭ). 2: Hieraŭ' ne mi vidis
Krarlort- en. la parko. (Sed mila -fr.ato vidis
lin).. -3:. Hieraŭ mi ne vidis Karlon en la
parko. (Sed mi aŭdis lin •.tie-).- 4: Hieraŭ mi vidis ne Karlon en la parko. (Sed
lï.an fraton). 5; Hieraŭ mi vidis- Karlon
ne en la parko. (Sed en la kino).
Anstataŭu la..yprteton ne per nur kaj skribu vian konkludon inter krampoj malantaŭ ĉiun el la 5 frazoj..
Ekzercojn korektotajn sendu antaŭ la I . 0-a
de marto 1954-a : flandraj Esperantistoj. al
V.E.B., „La Studanto", postbus 100• Mechelen; nederlandáj al S. S. de JONG Dzn.,
\raltaweg 3. Tjerkwerd (Fr.) ,
-

`

.

.

.

'

'

Rimarkigoj :

1 : Parto de la predikato: predikativo, kiu
neniam estas en la akuzativo.
2: Adjektiva-adverha ko rt plemento aŭ
objekta predikativo, P.G. 154. 299 kaj 303.
3 ,.gorjon" estas rekta objekto; ,.raiika '
objekta predikativo. Vidu rim. 2.
4: Direkta akuzativo: movo al -loko!
5: Post „kun" neniam akuzativo!!!!
6: „montriĝis" estas kopul• (-- koppelwerkwoord) kaj „kontenta do. predikativo.
Vidu ri.tn, 1.
7: Objekta predikativo. Vidu rim 2.
Predikativo post „esti" (kopulo).
Vidu rim 1 kaj 6
•

Akademio de Esperanto.
La lastaj informoj de la A. de E.
(okt. 1953) sciigas al ni la ŝanĝon de
art. 6 de la statuto pro aldono de jena
frazo: „Se devas okazi rebaloto, ĉar ne
sufiĉe da kandidatoj ricevis la absolutan plimulton, en tiu rebaloto la i elativa plimulto decidas".
La konsisto de la A. restis preskaŭ
sama, ĉar nur tri malnovaj membroj
ne estis reelektitaj; kiel novajn membrojn, ni notis: G. Canuto (it.), F. A.
F. Faulhaber (ned.), W. J. A Manders
(ned.), J. Régulo Perez (hisp.) kaj K.
Soderberg (sved.) ,
En la kadro de la 39-a U.K. en Haarlem, denove okazos publika kunveno de
la A-, la partoprenantoj povos direkti
prilingvajn demandojn kaj libere diskuti pri lingvaj aferoj, sed oni persone
ĉeestu. Informojn tiurilate oni petu:
Oostduinlaan 32, Hago (Nederlando).
-
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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-O. 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 3311, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm. : Mej. H. M. Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Cefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-Oefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 22075.
-

-

Komunikoj .de la Cefestraro

EXAMENS 1954

La nombro da kongresanoj, aligintaj
al la U.E.K. en Haarlem. estis meze
de febr. jam 1530 kaj ni povas antaŭvidi, ke la lima nombro (2000) estos
atingita verŝajne jam antaŭ Pasko!

Voor dipt. E, M en S Hemelvaartsdag 27 Mei te Amsterdam; voor dipt.
E en M Zaterdag 30 Oct. te Utrecht.
Examengelden (in afwijking van het
in het prospectus gepubliceerde) E f.
M f: 16,=- en 'S f. 20,-; 'voor georganiseerden resp. f. 7,50; f."10, en
f. 12,50.
Aanmeldingsformulieren verkrijgt.
bij de secr.esse. mej. H. M. Mulder,
Zilvermceuwstraat 29, Badh oevedorp
( terugzenden uiterlijk 6 weken vMr
het examen).

• En• la kadro de ilia jarkunveno, kiu
okazos 4/4 1954 en Amersfoort, s-ro
A. Cseh prelegos pri la elparolado de
Esperanto.
Amendo de la ĉefestraro je la propono de sekcio A'dam (vidu N.E.. jan.
'54) : La sekcioj, kiuj povas pruvi, ke
Hl jam memstare kontribuis al C.E.D.
aŭ la fondaĵo Montevideo, rajtas depreni la jam pagintan sumon de sia laŭ
la l)ropono de sekcio -A'dam .fiksota
kvoio
JARKITNVENO L.E.E.N.

Dimanĉon ' la 4-an de aprilo en „Van-

ouds 't Tramstation'', Stationstil. 4,
Amersfoort.

..

P rogramo :

'10.30 Malfermo de .la jarkunveno
12.30 Komuna • 'varma mango (prezo
inkl. de trinkmono g. 4, -; partópreno ne deviga )
13.30 Prelego de s•ró A. Cseh
14.15 Daŭrigo de la jarkunveno
-17.00 (proks.) Fermo
La pritraktotaj.próponoj kaj rapor•toj trovij;as en N.E. 1, 2 kaj 3, kiujn
vi bonvolu kunporti. Ĉiuj. sekcioj ricevis la tagordon. Ni ankoraŭ disponas
rpri kelkaj ekz., por interesatoj senpage haveblaj.
r Eniro senpaga.
-

1

:

Postbus 11)0, Mechelen

Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.

Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, Sint-Kruis. tel. 3344 , (dunt la of ichoroj).
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. 1.46.77 )
Koresponda kurso: A. Nysstraat 37. Anderlecht

.

Al la Kunlaborantoj
de la Gazetar-Servo
La tasko de la Gazetar-Servo LEEN
estas: unue pere de la Gazetaro disvastigi niajn novaĵojn, due kolekti la
artikolojn per pruva ke Esperanton
atentis la 'Nederlanda Gazetaro.
La gvidanto daŭre devas raporti a i
C.E.D., kie la raportoj servis kiel argumentojen Internaciaj medioj, ekzemple Unesko, k.t.p.
Rilate ali,tio la gelegantoj urĝe estas petatal kontroli la gazetojn kaj
sendu la artikolojn al la G.S. car la
lokaj perantoj ne povas legi ĉiujn gazetojneies kunlaboro estas petata.
Sendu la • ^tt>itan gazeton, vi áldonu ta
aperlokon,`daton kaj la nomon de la
gazeto.
La deziton esti modesta servisto de
la Interna„Ideo certe riĉegas la vivon.
Do .vi jakrt anticipe estas rekompencita.
Adreso: Gesam-anoj Oosthoek,
Rree 49a, Rotterdam (Z1.
.

'

(Daŭrigo)
( Nia kongreso la dua komuna kongreso kun
:antait la jarkunveno, por tie. httŝe konigi I:t
j.F1.L.E. kaj la unua -vere „Beneluksa" pro
enhavon. .
kunlahoro de R.B.L.E'., okazis je Pentekosto
Jen. karaj.;gelegantoj, ia jarraporto pri la
..en Antwerpen La jarkunvenon eifoje ĉeestis
jaro 1953 laŭ peto de la redaktoro kiel eble
,,ur la 'delegitoj kaj • kelkaj (membroj. Por
plej keincizá: Ni jam' "antaŭ kelka tempo
tij* asocia kaso ĝi signifis sangellason,• sed `transpasis 'la sojlon de' la nova jaro, la jaro
la kongreso .mem, dank' al la harmonia kunde la Universala Kongreso en Haarlem kaj
lahoro:..de la 3 asocioj kaj la suno, bonege
de la UNESCO-kunveno •en Montevideo.
akcelis. •. Pri Ia . kongreso aperis detalaj ra
Kimt la' jaro' 1954 alportos al ni La respon•.portoj en la ,junia numero de N.E. (Benedo al tiu demando dependas grandparte de
+uksa Esperantisto) kaj raporto pri la jarkun- vi, de tti ĉiuj.' Ni streĉu ĉiujn fortojn, por .k.e
.veno troviĝas en n-ro / /b de ma organo.
realiĝu nia devizo La R.stonto Estas Nia!
Nederlanda Esperantisto, dank' al lui kun..
A. J. Kalma, ĝen. sekr. 13/1 '54.
laboro kun P.L.E. ankaŭ pasintjare regule
aperis en. la. kutima formato. Redaktoro
PROPAGANDA SERVO
por Nederlando estis s-ro F. Weeke, •ĉef:redaktoro s-ro d-ro T. v. Gindertaelen. AmJarraporto
baŭ bonege plenumis sian temporaban tasEn 1953 mi turnis min al multaj grandaj
kon.
entreprenoj, por ke ili apliku Esperanton en
Nederlanda Centra Komitato Esperantista
1a internacia kontakto. Kvankam mi ne ripro kronika malsano de la kaso ne povis
cevis gravan rezultaton, mi spertis, ke la
aktivi kontentige. Klopodoj aranĝi perragenetala opinio pri nia lingvo fariĝis pli
dian kurson, fiaskis. Kiel nova eldono de
favora Laŭ peto de la estraro mi vizitis' la
N.C.K.E. aperis afiŝo laŭ projekto de s-ro
eksterlandan•fakon de la Ministerio por eduJ U, Hommes, kaj en nóv'embro kaj decemkado en Hago por ke ĝi favore voĉdonu
bro okazis diversloke prelegoj de s-ro M.
rilate Ia lingvoproblemon en la UNESCOStuttard sub aŭspicioj dé N.C.K.E. Prezikunsido. Al diversaj kvartalgazetoj mi prundanto estis s-ro L. G. C "de Jong, sekretario.
tedonis propagandkliŝojn, kiujn ili senpage
kasisto s-ro J. Pouli kaj reprezentantoj de
enpresigis. La bildseriojn mi sendis al ĉiuj
L.E.E.N. s-roj A. J. Kalma kaj F. Weeke.
ministerioj. La movado por mondregistaro
Universala Esperanto-Asocio dank' al
okazigis
internacian kunvenon en Amsterprelegoj de s-ro C. Goldsmith; la alproksidam, dum kio mi ricevis permeson aranĝi
miĝanta U.K. kaj la agemo de la ĉefdelegito
standon. Helpe de s-ro R. Kraefft el Hilverakiris en 1953 plurajn novajn anojn ien nia
sum la demando pri apliko de Esperanto en
lando. Cefdelegito estis s-ro J. Telling, vicla junulargastejoj denove estos pritraktata.
ĉefdelegito s-ro F. Weeke, kaj komitatanoj
El
Soest • mi ricevis plurfoje ekzemplerojn
M. Mabesoone, kiu reprezentis L.E.
. .r1. en la kongreso en Zagreb, kaj s-ro C. de „Soester Courant",.kiu de tempo al tempo
raportas pri Esperanto-novajoj. Al Int. BeB..Zondervan,
drijfsmachine
Mij, Hollandse Bank Unie, Phi•La oficejo .,Esperanto ĉe Ia Instruado"
t Roxane mi sendis propagandartikolon,
regule aperigis sian organon „De Esperantist ' , kiun ĉiuj sekciaj donacantoj senpage kiun oni enpresigis en la gazeto por la oficisricevis. Direktoro estis stro C. B. Zondervan. taro. Ĉi tiun terenon oni ekspluatu estonte
multe pli por senpaga propagando. Laŭ peto
La gvidanto de la Propaganda Servo, s-ro
de
la firmo "L' ispet, Hilversum, mi verkis inH. Bakker, publikigas raporteton pri sia agaforman
artikolon por enciklopedia eldono.
do en 1953 en nia organo; same faras s-ro
.Antaŭ grupo dc N.J.C. mi faris propagan- A. J. Kalma gvidanto de la Teatra Servo.
dan paroladon.
Pri la Biblioteko ni, same kiel pasintjare,
.

ESTRARKUNVENO
Estrarkunveno okazos la 21.3.1954 en
Gent, ĉe nia kasistino, Fino Terryn, Raap
straat 74, Gent (tramp 2 ek de la stacidomo, y is la malgranda beginejo. Lange Violettestraat). La estraranoj ricevos tagordon.
kiu inter alie mencios: Financa situacio -komunaj gazetoj --- Propagando (diversaj
proponoj) - Kongreso en Lieĝo - Anfaitrilatoj kun
kongreso en Antverpeno •
Fl.E.I, La kunsido komencigos je la l0-a.

.

-

•

-

:

.

ne ricevis raporton.' Ni esperas ricevi ĝin

H. Bakker.

tagoj restas al vi por tuj membrigi vian cd

zinon, gefilojn, gefratojn.
FONDA,3O MONTEVIDEO

-

-

-

.1(J() Ir.
10(.) Ir.
100 fr.
100 Ir.
50 fr.
50 fr.
50 fr.
20 f t•.

S-ro F. Piot,
S-ino A. Meurrens
S-ro F. Couwenberg
S-ro G. Debrouwere
S-ro E. P. Deruyver
S-ro G. Maertens
S-ro F. Volders

-

-

INFORMO
Notu ke la sekcioj de FI.L,E. kiuj organizas kunvenon (parolado, informa kunveno,
ekspozicio) ne postulante enirprezon, ne de«vas pagi la impostojn (afi-markojn) sur la

S-ro P. Samijn

( is: la 15a de februaro 1954)
39a UNIVERSALA KONGRESO
I)E ESPERANTO HAARLEM

eventuala elpendigitaj afiŝoj, kiuj • anoncas
tiun kunvenon- Avertu la presistojn!

La kasistino atentiga•s la anojn kiuj
intencas fee4ti Oin ke post (i-tin enato lu kotizoj ree plialtiijos.
Il.j. nrrn- ankorair estas 22 Gd. (por
Indivi.d1(aj membroj de ITFA: .19,50
Gd.)
Edzin.oj pagas la d'uonont de 11143
prezoj.
Junulo) (malpli ol 20 jaraj) kaj studentoj: 7.50 Gd.
1 Gd. vi kalkulu je 13.50 Fr. kaj pagu.
je P.C. 2321.50 de Vlaamse Esp. Rond,

INTERNACIA KATOLIKA KO.NGRESO

La internacia Katolika kongreso okazos
samtempe kiel la Universala kongreso,` sed en
Amsterdam. Kongreskotizo qis 1.4.1954 :
gold. Por blinduloj, junuloj kaj familianoj
de la enskrihintoj. 4 g.
Sekretario-kasisto: Sro G. .Filerman.. de

-

Clercgstraat 42. Amsterdam-W.
ESPERANTO GAZETO(

Gen t.

De preskaŭ ĉiuj nuntempe aperintaj h,speranto-gazetoj ni metas ekz, je la dispono
de ĉiu membro. Resendo ne necesas.
La saman anoncon ni jam aperigis du f ojojn, sed la alsendo nur okazis je peto de
sekcio aŭ reprezentanto. Ĉar tiu aranĝo. tute

Baldaïr lca enskrihoj atingos la 2000
kaj tiam estos tro rnf7lfrue por anko-

•

r(aft

partopreni!

:

V.A.B. NIEUWS
De Vlaamse Automobilistenbond
heeft ter gelegenheid van het Autosalon een speciaal nummer van 208 blad
zijden uitgegeven waarin een encyclopaedie over alle automerken, en over
rnotorfietsn.
De prijs er van is verbazend laag,
n.l. 25 frs. en het is te bekomen in
alle V.A.B. kantoren en tevens ook
hij het Hoofdsecretariaat St. Jacobsmarkt 45 te Antwerpen.

ne sukcesis (ni ricevis unu peton de reprezentanto -- ŝajne la sekcioj mem abonas la
eksterlandajn gazetojn!) ni metas Tion je la

dispono de ĉiuj gemembroi.
Familiaj MEMBROJ .
•La varhado en tiu 'tl embrokategorio tre
bone progresas. Memoru ke ĉe Ia' venonta.
estrarkunveno, ni lotumados inter ĉiaj fa-

miliaj membroj. kaj la gajnontoj rice•vos.va-

FINANCA STATO l..E.E.N.

-

.

loran premion. Rapide do. ankoraŭ • kelkaj

-

•,

ASOCIA JARRAPORTO LA ESTONTO ESTAS NIA

•
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FLANDRA ESPERANTISTO

ENSPEZO.i

13udj;eto '53
f 3300.
40.-100.100.--10.100.

Kotizoj
Donacantoj
Abonoj
Libro-Servo
Skriba kurso
Rentumo ŝparkonto
A nonco j

--

darkonto'53
f 3509.69
39.65
171.13
100.
9.59
120.21
16.60

Budgeto'S4
f 3400.--

30.
150. 250.- -

-

10.-

-

100.-

-

f

3650-

f

3966.87

f

3940.-

f

1950.450.300.198.240. -15.--30.---25.-100.50.50.15.5.-72.-100.-50. -

f

2035.86
445.69
299.97
202.36

f

2200.400.- 300. -204.250.-25.--30.-15.100.50.--

ELSPEZOJ
Organo
redaktoro
Kunvenoj cefestraro
Administra estraro
Repago sekciaj delegitoj
Kontribuo U.E.A.
Ekzamena Komitato
N.C.K.E.
Biblioteko
Reprezentado Univ. Kongreso
Oficejo „Esp. ĉe la Instruado"
Salono jarkunveno
Distriktaj ĉefestraranoj
Teatra Servo
Propagando
Gazetarservo
Diversaĵoj
„Rampenfonds"
Profita saldo

-

-

-

-

-

24.80
30.-15.--

100.

-

3650.-

-

-

-

--

-

50.50.3.13
2.30
140.93
73.20

25.-

-

10.5.101.--75.
150.-

f

3940.-

-

113.78

100.--

-

f

240.-

-

39.85

f 3966.87

RILANCO 31 decembro 1953

Havajoj
f 1210.77
Poŝtĝirkonto L.E.E.N.
som. kursoj
5.
5754.77
ŝparkonto
4.45
Kaso
204.48
Debitoroj
9.90
Ekz. komitato 1954
9.90
1955
---

-

-

ŝuldo j
Baza kapito Univ. Kongr. f 2139.07
- 1173.96
Universala Esp. Asocio
65.26
Kongresa kaso
471.95
Rezervo som. kursoj
266.64
Propaganda kaso
540.34
Kreditoroj
208.98
Kotizoj 1954
18.50
Abonoj 1954
6.50
Donacantoj 1954
0.60
„De Esperantist" 1954
5:-Skriba Kurso 1954
Kapitalo 1.1. '53 f 2262.60
39.85
profito
2302.45
-

f 7199.27

f 7199.27
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PREMION akiris post n-roj 161/162: F-ino M. R. Irnpanis. Brussel, por V.E.B.;
kaj por L.E.E.N.: s ro D. A. W. Henskes, el Haarlem.
-

SOLVOJ.
163. Ebla solvo: splito ; volumo: astero ; strabi ; admiri ; torento ; traktoro ;
impreso ; karabeno; strigli; propozicio;
kalibro ; insigno ; akcento ; svarmi ; rimarko: alterni ; novico; avenuo; keiranto; insekto ; lavendo; oscedi; observi:
tomato; intesto; haringo; ekrano: momento; inspiri ; esplori: giganto ; glazuro ; sopiro. Post dorma trankvila venas
bona konsilo.
164. Hor. : kara, neto. vundi, tal!,
gurd, alegr, stud, ujet, insul, egala, rostr,
anstataŭant, lorno, orgen. Vert. : emajl,
apartig, anser, aviadil. najado, ineens,
urbano, nigrulo, slang, tirkest, retin.
162. Hor.: eterna, idolo, darm, novicin, stratkanalet, areo, trib, rib, lu, pli
-simplgt,oranufip,log.
Vert.: sorp, trajt, ilustr, rabi, rempar,
skrap, tegi, arniko. mamon. op, invent.
longa, ardi. oscili, gapul, ebli, ornat,
utilig.
165. CIFERENIGMO.
Helpe de la subaj vortoj, rekonstruti
109-literan parton de poeziajo.
1) 5. 86. 50. 25. 76. 109. 8. 28. 62. 25.
83. 100. 75. Si zorgas pri la hejmo.
2) 84. 104. 87. 25. 102. 7. 39. 47. 70. 75.
kantbirdo.
3) 80. 103. 9. 17. 40. 25. 49. 90. 30. 75.
vorto imitanta bruon.
4) 51. 108. 2. 22. 4. 32. 25. 59. 77. 20.
igi pli grandnombra.
5) 64. 78. 1. 34. 66. 88. 31. 46. 92. 75.
seka frukto.
6) 33. 41. 74. 89. 93. 106. 3. 27. 75.
mildiga dirmaniero.
7) 61. 73. 25. 96. 15. 23. 36.6. 75.
sen
clependeco.
8) 58. 91. 45. 25. 12. 42. 99. 52. 75.
oni uzas kin en balo.
9) 79. 69. 82. 11. 26. 4R. 72. 29. 75.
li loĝas ĉe ni.
10) 55. 18. 38. 56. 94. 21, R5. 16.
ekstravagance komika.
11) 13. 35. 81. 14. 43. 95. 25. 75.
ekleziulo ĉe idolanoj.
12) 107. 53. 60. 101. 37.:10. 75.
sub-

Kiam Henriko soldati)is, oni sendis
lin al la Armea Ruĝa Kruco. }, ial
Li mem ne sciis. sed en la armeo
oni neniam klopodu kompreni. Plie
esperis fari sian militan servon. en
sia propra urbo, sed, plia nekompre .
-

neblajo, jam Ia unuan tagon oni forveturigis lin al okupita Germanujo.
Tie li estis envicigata en `tre malgranda hospitalo, hospitaleto vere, kie
dejoris nur dudeko da soldatoj sub la
komando de duona • dekduo da oficiroj
kaj suhofieiroj.
-

Dum la unuaj lagoj oni instruis lin
pri !a gradoj, Ja • milit.isra saluto, la
militista punleĝaro: „la morto per la,
kuglo k.t.p." kaj pri multaj aliaj sciindajoj. Fine post ok longaj tagoj da
mallibero, ii trovis eliri por la mina
fojo, iun (liman(on posttagmeze.
Henriko jam konat.iĝis kun sirnpattaj kamaradoj kaj kun tri el ili, li
forlasis Ia hospitalon kaj iris al mal.kovro kaj konkero de sia tute ne konata garnizonurho. La kvar amikoj baldaŭ lacikis pri la admiro de divertaj monumentoj kaj direktis pli speciale sian atenton al 1Celkaj gajaj kafejoj, kien allogis ilin ĝoja muziko kaj
kie blondharaj kelnerinoj, tie t kentile
dirantaj: „Bitte schiin:'", retenis ilin.
Niaj freŝbakitaj soldatoj gustumis
la bonegan germanan bieron kaj baldaŭ agrabla eŭforio montris al ili la
vivon sub plej rozkoloraj aspektoj. Ni
ne pretendas aserti ke la - blondharaj
kelnerinoj ne iom helpis "kiel ankelinoj de tiu surtera celo , sed ni .., ne
estu maldiskr•etaj.
Ĉiuokaze, ni povas diri ke kiam alproksimikis la deka vespere, la dirita eŭforio pli kaj pli petis en la kruroj
de la kvar hospitalaj musketistoj. Seri
ili ne forgesis Ja horon de deviga reeniro, nek la „morton per la kuglo".
Kun vira kurako, la kvaropo forlasis
abrupte tiujn Kanosaj.n kojo,jn kaj direktis sin plej rapide kaj preskaŭ ne-

tile pistita substanco.
13) 71. 63. 98. 69. 19. 20.
deziri ne
elspezi.
14) 65. 9. 44. 54. 11. 75.
birdo.
15) 68. 24. 47. 67. 75.
grenSelo.
161 97. 57. 105. 75.
grajno.

VERDLANDO VOKAS •
Sellgoj kaj petoj pri radiodlssendoj en aŭ pri Esperanto.
(Kolektis kaj dissendas Radio-Servo N.C.K.K. gvidata de g. $. de JON° Drn,
Waltaweg 3, TJERKI4'ERD, Frislando, Nederlando, al kiu sendu ne nur Iu radio
stacioj, sed ankaŭ la radioat skultantaro siajn informojn kaj petojn). li/JI ':.^.
Cu Esperantistoj estas noktaj birdoj ? - Ni !iojas, ke pluraj radiostacioj sendas
pravajn sciigojn en Esperanto, sed bedaŭras. ke la pliparto faras tion en noktaj
horoj. Cu ili supozas, ke tiuj noktmezaj vibroj tamen trafos ne dormantajn orelojn? El „Heroldo de Esperanto" (n ro 2 de 14I/1954) ni konsente citus (i-suban
spritan, trafan kaj pravan poemeton, kiun legu ĉiu nokta Esperanto-radioparoli.strin )o:
-

-

Nokta Radio
Boju ege Tiuj ano.1:
Kvin minutojn longa ondo
Venko preskaf en la manoj
Nokte vibras tra la mondo.
La kulturon verdan. formas.
Kvin minutojn tra la .mondo
Nu' dorna(le
Kuras Esperanta ondo,
, ke ni dormas.
-

166. KRUGVORTENIGMO.

..

Horizontale. 1. deziri havi ion, kion
alia posedas(R) ; oni ripozas ur ĝi. 2 .

ĉarmega. 3. nukso R) ; trempi en bo_
lantan akvon(R). 4. gladistino ĝin uzas. 5. ĝi kuSas sur fundo de lageto(R);
rompitajo el ruinigita konstruo. 6. parto de teksto (R) . 7. projekt! ; parta Sango al leĝo(R'1. 9. ekzakta kopio(R). 11.
energie : pene eligi (R)
(

.
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-

Vertikale. 1. speco de subskribo (R 1 .
2. instrumento de masonisto(R). 3. forte deziri(R). 4. mahometano(R). 5.
tluajo uzata de kolorigisto(R ). 6. trafikvojo( R). 7. en maniero senafekta.
8. fervore plenumanta sian taskon (R)
9. laŭ ĝenerala vidpunkto (R) . 10. trumpeto (R) , 11. plenumi sian servon laŭ
difinita tempo( R).
.

SEMINARIO (POR CSEH METODAJ GEINSTRUISTO•)
-

Gvidanto : A. CSEH ---- 29-31/7/54 (HAARLEM, Ned.)
Post la dua mondmilito kaj la malce ke sufiĉe multaj aliĝas

apero de !a E.-Domo, A. Cseh ne plu
gvidis siajn konatajn seminariojn.
Nun atingas nin plendoj, ke ne • plu
estas sufiĉe da instruistoj, kiuj donas
Cseh kursojn.
Nia Instituto tial decidis, interkonsente kun la LKK de la U.K., organizi en la kongres-urbo seminarion, nur
por personoj. kiuj scias Esperanto().
dum 3 tagoj antaŭ la kongreso. kondi-

La solvojn sendu la nederlandanoj ai
s-ro G.J. Teunissen, Burg. Tellegenstr.
2. 1 hs. Amsterdam-Z.: kaj Flandra Ligo
al S-ro F. Couwert berg, Koninginnelaan
14. Blaukenberge. antaŭ 20/I1I '1954.

-

Jies, sergento, ni alvenas
(premiita en la Literatura Beneluksa Konkurso

ŝanceliiante, ĉar .firme brakon (e brako, al la militista hospitalo, kie ili alvenis kelkajn minutojn antaí la fatata horo.
(In t' post ta alia, stre(ante (iujn siajn muskolojn, la kvar soldatoj pasis
antair la gvardejo salutante plej precize kiel oni tien instruis; sed jen el
saltis suboficiro kaj kriis kun grandaj
gestoj. Unue citi ektimis ne sciante kian
malhona;on ili faris, kaj nur post dua
alkrio ili komprenis la ordonon: „Vi
kvaropo', tuj supr'enirit al la malsanula eambrego de la dua etaĝo; estas
mortinto tie, metu lin sur portilon, kaj
portu lin en la mortintejon."
Ili rigardis unu la alian. kun longaj
mienoj. Kia lahoro post tiom agrabla
dimanĉa posttagmezo! Du el ili rapide flustris ai la aliaj ke ili ankoraŭ
neniam vidis mortinton. Sed la bongustaj trinkajoj donis al la junuloj la
necesan kurakon kaj plie estis ordono-

)

kaj soldatoj devas obei.

La kvaropo kuris do supren kaj efektive trovis en la dirita ĉamhrego
mortintan soldaton, terure palan en la
blanka lito. Priskrihi la • multajn • detalojn de tiu tragika kaj samtempe
komika aventuro estus certe interesa
sed tamen tro• longe. Do resume: Ili
prenis la rnalfeliëulon el 'lia lito, metig lin sur portilon kaj kvarope kaj
iom solene ili ekmar`adis ai la ŝtuparo.
Tie komencikis Ia malfacilajoj, Car•
dum ia ok pasintaj tagoj ili komprenebie ne ankorafi lernis, kiel oni (levas
manovri hrankar-don sur ŝtupar•o. Pot•
malsupreniri la unuajn ŝtupojn, tio sufiĉe glatis, la antaŭaj portantoj iom
suprenlevis la portilon kiel (tecas. Sed
venis la unua intertuparo, kie la tuta
komplekso devis do turniĝi kaj dume
daŭre malsupreniri; kaj la ŝtuparo kaj
ankaŭ la interetako estis iom mallarkaj, éiuokaze por ne ekzercitaj kaj iom

(Bulgara popola fabelo,

laanr vivis du fratoj. Ili edzi.yis. La
pli juna havis kvar infanojn, kaj la
alia estis sen. infanoj. Post la mort () de
sia patro ili ne dividis la teron, sed
cjin kune laboris. La tritiko ^nat.^lri. ,

ili ri.k()ltis, dra.is kaj dir-idis 1e (rrenon en dn egalajn partojn..
Estis r'('sper•o. La pli maljuna frato
enlitifris, sed ne povis ekdorm•i•. Li pensis: ,„Cu ni juste dividis. Mia frato
havas pli grandan familion. Al li estus
necesa pli multe da greno por la infanoj. Mi ii'ii rapide kaj almelu el mia
greno al lia, sed tiel, ke li ne sciu.'"

La ?pli juna frato vekials di m. la nokto kaj komencis sammaniere pensi, ĉu•
ili .raste dividis la grenon. „Mi. kaj mia
edzino estas junaj kaj sanaj", pensis
li. „Jen, an.kat( niaj infanoj komencis
helpi al ni, estas do homoj por laboru
)

kaj gajno. Recl mia frato estas sola ku-n
sia edzino, li estus pli nral forta ol mi..

»ni devas transm.etj de mia greno al
(tia." Li leviais, iris kaj transportis de
sia greno S9('r' la parton de sia frato.
Dum la tago ili vidis, ke la dn partoj estas denove egalaj. Tio mirigis 1-

lin, sed neniu diris e(• unu vorton. En
la alia nokto ili faris la samon. Pro Ia
malsama tempo de iliaj agoj, ili ne pot:is renkon.ticĵi. De-nove restis la d u partoj de la greno tute egalaj.j.
Tiam.aniere ili alportadis la grenon
unu al la alia dum kelkaj noktoj.
Fine la da fratoj renkontiyis. Tian)
ambar( komprenis kial la greno restis
.

Fi.a^n egala. Kun larmo? de (fojo ili reciproke (•irkar`cprenis sin kaj decidis kune lo(j•i. d•a-m sia tuta vivo kaj en (•io
helpi al la alia. Kaj ili estis treege fe1 i(-a i.

((n tail 1a .t-a. de majo.

La kotizo estas 24 steloj (I stelo-6
br. pentoj aŭ 25 ned. tendoj).
La partoprenantoj bonvole aponcu
sin tuj, pagante samtempe la kotizor
al nia Instituto aŭ landa reprezentanto de Universala Ligo.
INTERNACIA ESPERANTO-INSTITITTO, Riouwstr. 172, Den Haag (Ned. i

ebriaj portisto].
Iu puŝis, la alia tiris, la tria levis
kaj la kvara mallevis la brankardon
kaj subite la kadavro falis de la porti
lo kaj rulis sur la ŝtupoj ĝis la sekvanta ŝtuparplaceto: Kia katastrofo! La
malfelifu1oj jam vidis sin (iuj kvar
•

de Ch. Pouppeye

DU FRATOJ
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tefano (JRRA N.
Pro favoro al progreso S
Ei Radio, ne nur Preso
Servon al ni ne rifuzas.
Esperantan lingvon uzas.
Radio Kanada dissendas informojn en 16 lingvoj, sed
NE en Esperanto.
Devante skribi al CBC, (Canadian Broadcasting Corporation) en Montreal, ni
samtempe petis informojn. pri Esperanto-disaŭdigoj. Per radio kaj letero ni ricevis
la nederlanda lingvo, kiun ni bone komprenas, kvankam
supran respondon en
mia gepatra estas la frisa.. Esperantistaj enmigrantoj kaj en.migrontoj petu la
CBC dissendi ankaŭ en la internacia lingvo.
Cu la programestraro de V.A.R.A. legis ĉi-supran poemeton „Nokta Radio" ? La 24 an de febr. 1954 de la 19.05 - 19.25 (M.E.T.) V.A.R.A. disawdigis kantadon
de la franca oper- kaj radiokantistino s-ino Marguerite Santreuil: francajn kantojn ŝi andigis kun tekstoj en Esperanto traduko. Se vi kun. artauo aredis tiun
recitalon, nepre serldre skriban ((plandon al V.A.R.A.. po.itfako .175. Hilversz(.»io,
Nederlando.
Du Sangoj en -la listo de radiodissendoj ! : !
.Ni eksciis, ke Valen•cio disaŭdioas
Fsperanton n e marde, sed jande, do :
.)AUDE : 22.30-- 23.00, T'alencio, 197 m.: P, 1 kaj K.
VENDREDE : 22.30-•-22.45 Gvatemalo, .1(),5 m. , 47 m., 570 14. I.
Radio Roma en Marto 1954 a : 3: Novajoj el Italujo. S :
Vincenzo Monti, okaze de la dua centjara datreveno de la naskiao. 1u : 4 a
festivalo de la itala kanzono. 12: Leterkesto kaj bibliografio. 17 : Karl Vanselo•r',
la verdstela trobadoro. 19: Italaj belartaj urboj: Venecio. 24: Sardinia folkloro.
26 : Giacomo Puccini, okaze de la SO-a datreveno de la morto. s t : ! nrica Crcsentini. itala poetino (Marzotto-premio 1953 Unua verlco).
-
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Tradukis: C. lr. Radkov
1E1 ,.Le((olibro" de 1. St/rotor.;

antaŭ la militista tribunalo: „la morto
per la kuglo:". Je la sama momer to
ia suhoficiro kriis de .malsupre: „He,
ĉu (i() bona?" kaj senhezite, kian la ku-

t•aĝo de la malespero, Henriko respondis: „Jes, serpento, ni alvenas! ,,nc

áldonante ke la kadavro iris pli rapide ol ili.
Pro ektimo ili ?iuj iorn malebrii> is
kaj konstatis ke la portilo havas rimenojn per kiuj oni povas fiksi la korpon
sur ĝi. Ili do rapide reatingis la malfeliĉan mortinton, kiu gajne ne grave
difektiĝis, remetis Lin sur la portilon
kaj (iun ĉi fojon forte ŝnuris lin per
la rimenoj. Tute certe li ne plu povis
fot kuri kaj ankaŭ tiun ĉi fojon ili alvenis ĉiuj samtempe, sen alia akcidento malsupre, kie ili solene demetis
la kadavron en la mortintejo.
La serpento rapide enrigardis tiun
rnalkojan ĉambron kaj vidante ke la
laboro estis kontentige farita deklaris:
„Rekrutoj, kiuj vi estas, vi ne malbone
laboris, kaj laŭ la regularo de .la hospitaloj, post transporto de kadavro
tiu el vi rajtas dudek centilitrojn da
portovino."
-

-

Kaj efektive, post mallonga foriro,
li revenis kun hotelo kaj elverŝis al -la
kvar portintoj grandan glaŝon da por•
tovino, ne forgesante sin mem.
kune amike tintigis la glasojn
kaj la ĵus perdita eŭforio denove invadis ilin, tiagrade ke Henriko eĉ riskis: „Je la sano de la mortinto!"
La serpento iom riproĉis: „Rapidu
ĉiuj al via lito, vi ege bezonas kin!".
ĉiam obeemaj soldatoj, ili, ĉiuj enlitikis kaj baldaŭ ekdormis kun plej
kvietaj konsciencoj.

