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La Statuto 'de U.E.A.
.En la januara numero de „Esper anto" Sro. Mal.mgren, prezidanto de
U:E.A. parolas en sia novjara saluto
pri problemoj, kiuj estiĝis interne. de
nia tutmonda organizajo kaj kiuj rilatis al propono ŝanĝi la statuton de
U.E.A.
Ĝenerale la esperantistoj malmulte
interesiĝas pri statutoj kaj regularoj
kaj lasas tiujn aferojn al funkciuloj
kaj estraranoj. Tio eble estas la kaŭzo ke oni preskaŭ nenion legis en nia
gazetaro pri la daŭraj intertraktadoj
kaj ofte viglaj diskutoj en la sino
de komitato kaj estraro de U.E.A.,
precipe en iliaj kunvenoj dum la universalaj kongresoj de la lastaj jaroj.
Estas vere ke plena publikigo de
internaj diskutoj ofte ne estas utila
por atingi rezultatojn, kiuj devas esti
akiritaj en subtilaj cirkonstancoj, sed
aliflanke estas bedaŭrinde ke en la
momento kiam la landaj asocioj kaj individuaj membroj devis voĉdoni pri la
propono, oni ne estis preparita.
Stranga situacio estas ke kvankam
la komitato dum siaj kunvenoj en
Haarlem akceptis la novan statuton
fakte unuanime (nur unu sindeteno
kaj unu kondiĉa porvoĉo), tuj poste
tri komitatanoj kune forsendis éirkuleron al la landaj asocioj, en kiu ili
rekomendis la neakcepton de la nova
statuto. Tio kompreneble vekis bruon
kaj proteston ĉe aliaj komitatanoj, kiuj kontraŭcirkuleris, ĉar tiu sinteno
laŭ ili ne estis lojala. Sekve la voĉdonado ne okazis en trankvila atmosfero. La fakto ke la limdato ne permesis plenan pritrakton en la gazetaro
kaj la kondiĉo ke oni nur rajtis voĉdoni „jes" aŭ „ne" por la tuto, enhavis la danĝeron ke oni povus pensi
pri diktatoreco kaj certe kostis voĉojn al la estrara propono.
Ke fine 11.262 voĉdonis por kaj nur
-1412 kontraŭ signifas ke la plimulto
volas la ŝanĝon de la statuto, kiu tamen estas malakceptita, ĉar ŝanĝo bezonas 3 E4 de la nombro de la esprimitaj voĉoj (15.674) . Mankis nur 515
voĉoj.
Legantoj, kiuj scias ion pri la orga;

L1DVELDEN
t. Leden: 100 fr. Steunleden : min. 150 fr.
Inwonende leden: 25 fr.
met bondsorgajan
(

nizo de U.E.A. scias ke ĝis nun en: Heronsgate (Anglujo), kie estas la sidejo
de. la asocio; trovigas la. Centra Oficejo.. En tiu oficejo laboras la sekretario
kun helpo de kelkaj oficistoj. La sekretario kaj oficistoj estas salajrataj
kaj ne apartenas al la estraro de
U.E.A. Ili fakte faras administran
laboron.
La estraro konsistas el prezidanto,
vic-prezidanto kaj 5 estraranoj. Dí
ŝuldas respondecon 'al la komitato de
34 personoj, ĉefe reprezentantoj de la
landaj asocioj. La tasko de la estraro estas tre vasta kaj konstante kreskas.
Por akceli la aferon de Esperanto
sur internacia tereno la estraro ofte
estas metata antaŭ grava tasko kiel
ni spertis en la lasta jaro ĉe la defendo de nia lingvo antaŭ UNESKO.
Estas neeble postuli ke iu oferu
tiom da tempo, kiom postulas simila
tasko, sen iu kompenso. Talentaj homoj estas bone pagataj por sia ĉiutaga laboro kaj ili devas lasi tiun laboron por servi al Esperanto. Ankati
la kapabluloj inter la esperantistoj
ne ofte estas riĉuloj kaj eĉ se ili estus, ni ne havas la rajton meti la
pezon de la laboro por Esperanto sur
la ŝultrojn de kelkaj. Tial la nova
statuto proponis ke la sekretario de
U.E.A. estu la sekretario kaj membro
de la Estraro. Ĉefo de la Centra Oficejo ne estu sekretario, sed administranto, kiu havu la saman taskon
kiel antaŭe la sekretario.
Se ni vere deziras ke altnivela propagando okazu sur internacia bazo,
donante apogon al la naciaj klopodoj,
ne sufiĉas la administra laboro de la
Centra Oficejo kaj la tasko farigas
tro granda por esti plenumata sen
kompenso. La sindikatoj iris tiun vojon, ankaŭ la amatoraj sportistoj.
Ĝi supre ni jam konstatis ke la
voĉdorrado pruvis la konsenton de la
plimulto de la Esperantistaro. Ni fidas ke la U.E.A. estraro per pacienco
kaj saĝeco trovon vojon al la celo,
kiun ni devas atingi por povi fruktodone labori. Per iom da reciproka
kompreno tiu vojo ne estos malfacile
atingebla. H..J. B. (L.E.E.N.)

ABONNEMENTEN:
België : 75 fr.
Ceteraj landoj: 75 bf r.
Proetn.: 5 fr. (1 r.k. )
Neera
,

Direktoro Paul Borsinger
' meritplena subtenanto de Esp.

En januaro 1955 Paul Borsinger, la
direktoro de la svisa kurstonda radiostacio, festis sian sesdekjaran naskigtagon. Tiu jubileo donas al ni okazon
prezenti al la Esperantistaro la viron,
al kiu ni dankas la regulajn kaj ĝenerale ŝatatajn programojn en la internacia lingvo, kiuj per la antenoj de
Schwarzenburg estas dissendataj tra
la tuta mondo. En 1946 li konfidis mallongan programeron en
Esperanto al profesoro E. Privat,
kaj en 1947 dum la Universala
Esperanto-Kongreso li jam aranĝis ĉiutagan dissendon de raportoj kaj intervjuoj kun kongresanoj. En la sama
jaro li enkondukis la duan Esperanto-programon, kiun li komisiis al redaktoro A. Baur. Tiuj du kvinminutaj
programeroj estis baldaŭ dufoje disaŭdigataj en la sama tago, tiel ke nun
la tuta daŭro de la svisaj Esperantoprogramoj estas dudek minutoj ĉiun semajnon. Direktoro Borsinger montris
per sia sinteno al Esperanto kaj per la
granda liber•eco, kiun li lasas al la
parolistoj en la kreado de siaj programoj, admirindan komprenemon kaj
mondkonscian spiriton. Ni gratulas
lin ankaŭ ĉi-loke kaj deziras al li sukcesan daŭrigon de sia valoro laboro.
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Mr A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, tel. 96160.
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Bibliotheek : E. A Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst: H. Bakker, Van Tuyllplein 33(1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
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ASOCIA JARRAPORTO „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Pasis la jaro 1954a, la jaro de la
39a Universala Kongreso en Haarlem,
historia jaro por la nederlanda Esperanto-movado. Dum kelkaj semajnoj
nia lando estis la centro de Esperantujo, ĉar ankaŭ okazis internaciaj kongresoj de I.K.U.E. kaj T.E.J.O. kaj
K.E.L.I.-konferenco, ĉiuj vizititaj de
internacia publiko. La radio-stacioj,
ankaŭ A.V.R.O., kaj la nederlanda gazetarservo grave kunlaboris. En la
kinejoj ruliĝis filmeto pri la U.K. en

KOMUNIKOJ
DE LA CEFESTRARO
La haga sekcio propona, ke la
ĉefestraro esploru la dezirindecon kaj
eblecon de komuna landa kongreso.
Klarigo: ĉar la organizo de komuna
internacia kongreso pro praktikaj kaŭzoj ne estas ebla, la
haga sekcio ŝatus okazigi simlan aranĝon sur nacia bazo.
De Algemene Nederlandse Esperanto Examen-Commissie heeft in haar
vergadering van Zaterdag 12 Febr. de
data van de in dit jaar te houden examens als volgt vastgesteld.
19 Mei (Hemelvaartsdag) te Amsterdam voor E; M; S.
29 October te Utrecht voor E en M.
Aanmeldingen 6 weken te voren bij
de Secretaresse Mej. H. M. Mulder,
Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp.
La 31an de decembra pasintan mortis en la aĝo de 73 jaroj, s-ro G. Bekkering, De Steeg, multjara ĝen.membro de L.E:E.N. Li esperantigis jam
en la jaro 1905 kaj instruis nian lingvon al multaj adeptoj; i.a. s-ro H.
Arends, Arnhemo estis lia lernanto.
Nia movado ŝuldas multon al li;
ripozu pace.
Fine de la jaro 1954 mortis s-ro R.
Soechting, longjare fervora kaj agema ano de nia sekcio en Utrecht. Jam
dum kelkaj jaroj li ne plu aktive partoprenis la kluban vivon, pro kormalsano, tamen restis donacanto kaj ĉiam
interesiĝanta. Li ripozu pace.

Haarlem. La L.K.K. (inter kiuj la anoj
de la adm.estraro), kun helpo de la
K.K.S., s-ro M. Stuttard, staris antaŭ
superhoma tasko, ĉar venis rekordo
da eksterlandanoj. Tiuj, kiuj ĉeestis,
neniam forgesos la imponajn aranbojn. Ni menciu nur al solenan inaŭguron, en kiu parolis la ministro-prezidanto D-ro Drees kaj la Haarlem'a
urbestro Mag. Cremers; aŭdigis sin
niaj .eminentaj oratoroj Prof. Lapenna, la agema direktoro de C.E.D. kaj
Prof. Privat, nestoro de nia movado.
Ankoraŭ kalejdoskope pasas antaŭ ni
multaj aliaj gravaj kunsidoj, ne-priskribeblaj en ĉi tiu raporto. Koncizan
kaj sobran resumon oni povis legi en
la septembra numero de nia gazeto;
eventuale vi ankoraŭ trafoliumu la belegan kongreslibron.
Oni rajtis atendi ke la sekcioj kaj
membroj de L.E.E.N. faros sian eblon
por ĉeesti ĉe tia ege malofta manifestacio, ke niaj grupoj antaŭ kaj, post
la U.K. vaste eluzos ĉiajn rimedojn
por propagando, okazigo de kursoj,
ktp. Bedaŭrinde estis konstateble ke
ili restis sufiĉe inertaj. El la L.E.E.N.anaro vizitis la U.K. nur preskaŭ 300
personoj (el 700 nederlandanoj) ; specialaj kursoj en la sekcioj mankis. La
ĉefestraro almenaŭ atendis, ĝuste pro
la de la sekciaj delegitoj en la antaŭaj jarkunvenoj akcentita propaganda
valoro de U.K., ke la membronombro
salte leviĝos. Nu, je la unua de januaro 1954 nia asocio nombris precize
1000 geanojn; la cifero en la daŭro de
la jaro kreskis ĝis preskaŭ 1150, sed•
fine de la jaro la grupoj superŝutis
la sekretarion, bedaŭrinde kiel kutime,
per eksiĝoj, evidente simple akceptitaj
sen ia plia agado; je la fino de decembro la membronombro estis 1022,
hontinda cifero post tia jaro! La nombro da sekcioj restis sama, nome 32.
Malfondiĝis la grupo en Heerenveen,
preskaŭ la lasta el la iama „verda provinco", kaj aliĝis komence de oktobro
sekcio en Krommenie. Multaj sekcioj
komunikis gravajn perdojn, aliflanke
tamen estas ĝojige ke kelkaj kreskis,
ekz. la juna grupo en Alkmaar kaj
la revigliganta sekcio en Utrecht. Bus-

sum kaj Deventer (perdo de junulargrupo) grave regresis.
La ĉefestraro konsistis el s-roj H.
J. Blokker, prezidanto; F. Weeke, vicprezidanto kaj redaktoro N.E.; Mag.
A. J. Kalma, sekretario; P. M. Mabesoone, kasisto; C. B. Zondervan, direktoro Oficejo „Esp. ĉe la Instruado"; finoj A. 'Hellinx kaj A. Laver.man. La lasta estis alelektita en la
jarkunveno de Amersfoort, pri kiu
aperis detala raporto en N.E. Okazis du kunvenoj de la ĉefestraro kaj
diversaj de la adm.estraro; ĝenerale
la kontakto estis skriba.
Pro la U.K. nia asocio laŭforme
kunlaboris en la Beneluksa Kongreso
de Lieĝo, kie s-ro Weeke estis ĝia
reprezentanto.
Laŭ decido de la jarkunveno la formato de „Nederlanda Esperantisto"
(komuna eldono kun la gazetoj de du
belgaj kaj la svisa asocioj) estis ŝanĝata komence de la maja numero. La
ĉefredaktoro, s-ro v. Gindertaelen,
staris antaŭ malfacila tasko kombini ĉies dezirojn. Kaj kvankam ni
povas esti sufiĉe kontentaj pri la unujara kunlaborado, restas tamen diversaj deziroj plenumendaj. Por nia
asocio la ĉefa profiteto kuŝas sur financa tereno. Aliflanke la manko de
ensendajoj flanke de la membraro
montras ke oni nur malmulte interesigas pri nia grava interligilo. Evidente oni ne konscias ke multaj kontribuajoj de la membraro, variigas
la enhavon kaj donas al ĝi ĉiam freŝan aspekton.
Dank' al la ekonomia gvidado la
financa stato de nia asocio denove
plibonigis, ne malpli pro la fakto, ke
multaj subtenintoj de la garantia kapitalo por la U.K. malavare donacis
sian kontribuon. Al tiuj la ĉefestraro
sincere dankas.
N.C.K.E. evidente trankvile dormas;
nenia aktiveco montriĝis, verŝajne pro
internaj malfacilajoj en Unu el la
kunlaborantaj asocioj.
Nia ĉefdelegito, s-ro J. Telling, fervore laboris por ampleksigi la tndividuan membraron de U.E.A. en Nederlando. En la internacia konkurso
de la landaj asocioj Nederlando
akiris preskaŭ 112 %. S-roj Mabesoone
kaj Zondervan, komitiatanoj, kaj f ino
Vermaas (alelektita) reprezentis nian
asocion en la U.E.A.-komitato.
Ankaŭ ĉi jare estis rimarkeble ke
la sekcioj ĝenerale malmulte eluzas
nian propagandan gazeton „De Esperantist", eldonaĵo de la Oficejo „Esp.
ĉe la Instruado". La sekciaj donacantoj ĝin ricevis regule.
La gazetarservo, gvidata de ges.
Oosthoek, ĉi jare vigle laboris. Pro
la U.K. la nombro da notitaj gazetaj
publikigajoj grave multiĝis. Mankas
tamen ankoraŭ la kunlaboro de multaj
sekcioj al tiu grava Servo. Ni esperu
ke multaj el ili imitu la laŭdindan ek.

-

zemplon de la. juna s-ro Jac. Blokker,
kiu sukcesis aperigi artikolojn en la
loka gazetaro preskaŭ ĉiusemajne.
S-ro S. S. de Jong, Dzn., la fervora
korektanto de nia skriba kurso (kaj
cetere la agema gvidanto de la studrubriko en nia gazeto) raportis ĉi jare
pri pli da kursanoj. Estas tamen dubinde ĉu niaj grupoj atentigas personojn
timajn al studado, tamen ne havan 'n
tempon por viziti buŝan kurson, prf tiu
bonega kurso.
La Ekzamena Komitato suferis la
morton de la registara delegito, d-ro
v. d. Ent, kiu portis varman simpation por nia lingvo. Okazis du ekzamenoj sub la novaj reguloj. Denove
oni konstatis ke la kipgva scio de multaj kandidatoj estas sub normala nivelo; pri tio plejverŝajne kulpas neskrupulaj instr uantoj. Por eviti miskomprenon oni atentigas, ke la E-ekzameno similas la antaŭan A-ekzamenon, dum la S-ekzameno egalas la faman B-ekzamenon.
La malviglecon de la membraro ankaŭ notis la bibliotekisto, kiu plendas
pri malmulte da legemo. (P.M.)
-

(finota)

El niaj sekcioj

Rotterdam: Pro la sukceso de la antaŭa, okazos en Rotterdam ĉijare denove LITERATURA KURSO organizita de la Roterdama Esperanta-Komitato kaj gvidota de S.ro S. Pragano.
Ĉiujn informojn pri komenciĝo, daŭro,
kostoj kaj loko donas S.ino A. C. Obbes, Sekr. de R.E.K. Boezemlaan 24b,
Rotterdam, telef. 21068.
La 18an de Januaro mortis F-ino
G. S. Penterman, membrino de Merkurio. Si estis unu el la fondintoj de
Merkurio kaj ĉiam fidela kaj aktiva
membrino de ĝi malavare subtenante
la movadon kiam kaj kie ajn prezentis
sin eblo por tio. Si restu en nia memoro ĉiurilate.

Gazetar-Servo L.E.E.N.

Je nia bedaŭro ni devas sciigi la
kunlaborantojn de la G. S. ke ĝena
aktiveco de kelkaj personoj devigis
nin peti nian eksigon. Restas al ni
nur esprimi nian dankon pro tio, kion
vi faris por nia idealo.
Ge-sam Oosthoek, Rotterdam.

La gazetarservo petas ...
noti, ke S-ro Jac. Blokker provizore

transprenis de S-ro H. Oosthoek en
Rotterdam la prizorgon de la servo...
noti, ke la adreso por tial nun estas:
Esperanto-Persdienst L.E.E.N., Bronsteeweg 26, Heemstede...
sendi estonte ĉiujn eltondaĵojn el gazetoj (kompreneble kun mencio de
nomo, aperloko kaj dato de ili) aŭ
tutajn gazetojn, korespondajojn, informojn k.t.p. al la supre menciita
adreso...
al tiuj, kiuj ricevis la enketilon, resen•
ili ĝin kiel eble plej baldaŭ...

3

Flandra bigo Esperantista.
Postbus 100, Mechelen
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: MaertensG., Pr. Leopoldstr.51, St.-Kruis, tel. 33445 (dumlaofichoroj).
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
B.Iblíoteko : E. A. Koot, Joh. di Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto : Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14. BIankenberge P.C. 4161.35.
Redakcio F.E.: Dr. T. van GindertaeIen, Raghenoplaats 9, Mechelen ( tel. 136.77)
Koresponda kurso : A.Nysstraat 87. Anderlecht

V.E.B. - Jubeljaar 1955
Hierna gaat de reeks van diegenen die gedurende tien jaar onze Bond
zijn trouw gebleven, verder:
Marmenout, A., Blankenberge;
Meeus, C., Antwerpen (gedurende vijf
jaar, tevens steunend lid) ;
Monnaers, M., Sint Pieters-Leeuw;
Mooij, P. H., Jette;
Mortelmans, J., Gent;
Paesman.s, E., Antwerpen;
Piot, C., Leuven (gedurende zes jaar
tevens steunend lid) ;
Pittoors, A., Deurne;
Plettinck, R., Tielt;
Mej. Popelier, Blankenberge;
Raemaekers, Kaulille;
Roelants, J., Leuven;
Roose, E., Brugge (gedurende de beschouwde periode tevens On.)ervoorzitter en steunend lid) ;
Samyn, P., Roeselare; •
Spiers, M., Ronse;
Sutterman, A., Anderlecht;
Symoens, E., Leopoldstad, BelgischKongo;
Mej. Terryn, J., Gent (gedurende deze
periode tevens bestuurslid en steunend lid) ;
Mej. Top, M. J., Veurne (gedurende
tien jaar tevens steunend lid);
Torremans, R., Antwerpen;
Van der Poel, L., Mechelen;
Vandevelde, A., Gent;
Vandooren, F., Mechelen;
Van Gindertaelen, T., Meche?en (gedurende de periode in kwestie tevens steunend lid en achtereenvolgens Voorzitter en redacteur
van het bondsblad; tevens Komitatano UEA) ;
Van Heukelen, L., Herentals;
Van Mullem, M., Blankenberge;
Vanneste, V., Gent;
Mej. Van Reckem, M., Zemmerzake;
Van Roye, H., Heule;
Van Weddingen, A., Antwerpen;
Verbeek, Cl., Wijgmaei;
Vercammen, L., Mechelen;
Vermuyten, H., Antwerpen;
Volders, F., Antwerpen (gedurende
tien jaar tevens steunend lid) ;
Maertens, G., Sint Kruis ( gedurende
tien jaar tevens sekretaris en steunend lid);

Hel Bestuur dankt allen die in de
voormelde lijst konden worden opgenomen, omdat zij de kern zijn waarop
steeds opnieuw kan gerekend worden;
wij hopen dat zij nog steeds voor de
goede zaak zullen ijveren op het ogenblik dat Esperanto ook in ons land
de doorbraak zal kennen, zodat zij,
allen, samen met het bestuur, de
vrucht van hun volharding zouden
genieten.
Foto-wedstrijd:
Aan de inzenders van de beste foto's gedurende het kongres te Utrecht
genomen van bekende of typische personen uit onze V.E.B.-beweging, zal
een prijs worden toegekend; een reglement verschijnt hieromtrent in het
volgend nummer van ons blad.

Herinneringsalbum:

De leden die in het bezit zijn van
interessante foto's van vooroorlogse
kongressen of gebeurtenissen worden
verzocht deze voor de duur van het
kongres af te staan, ten einde aan het.
Bestuur toe te laten een herinneringsalbum op te maken, dat gedurende het kongres te bezichtigen zal zijn.
J ubelnumr er FL.L.E.
Een speciale uitgave van ons blad
verschijnt begin Mei met de laatste
schikkingen betreffende het kongres,
de huldiging der pioniers van onze
Vlaamse Esperantobeweging enz.
Esperanto-film:
De afdelingen die in het bezit van
de met kommentaar in het Esperanto
voorziene film over Australië zouden
willen komen, gelieven zich onmiddellijk in verbinding te stellen met het
sekretariaat; zij gelieven daarbij een
bepaalde dag zonder datum voor te
stellen (b.v. Donderdag), omdat tot
nu toe nog geen vaste data gekend
zijn.
3a Listo de Subtenantoj
Sro G. Debrouwere, Kortrijk 925 fr.
Sro G. De Boes, Gent 150 fr.
Beneluksa Kongreso
La partoprenontoj pagu kiel eble
plej baldaŭ la kotizon kaj mendu loĝadon (vidu aliĝilon kunsenditan en
decembro kaj artikolon paĝo 6 en la
numero de Februaro).
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ESPERANTO-ENIGMOJ

LA ORA JUBILEO
Hej, !a ligo jubileas
la kroniko epopeas
kaj torento da medaloj,
traftalento 'de metaloj,
rekompencas ' 'pcnlaboron.

13ONGUSTA POEZIA CIGAREDO EN ORIGINALA ENPAKAJO

-

POUL THORSEN. - ROZOJ KAJ
URTIKOJ - kun antaŭparolo de W.
AULW, vinjet o j de BOERGE HAMB E RG, biografiaj notoj, indiko pri
komponistoj kaj vortklarigo. - 117-pa,
ga poemaro bindita. Eld. Kóm.iina
Konversacia Klubo., Randbolve j , 4; :
Kopenhago.. -.Prezo: b.fr: '
•

-

La valora. eldorio .de pluraj ampleksaj .antologioj, kiuj .eĉ !interesis ne-esperantistajn bibliotekistojn, pruvanta
nian forton inter la du militoj, bedaŭrinde interrompigis. Kiam ni ekposedos ekz. la nederlandan, kiu prespreta
ŝajne perdigis_ •malantaŭ la fera kurteno?... Mankas i.a.::la dana, kvankam
ankaïí en Danujo: ne mankas tre kapablaj tradukantoj, kiel ree montri gas per „Rozoj kaj Urtikoj", kiu alrrienaŭ..pór, la. poezio-jam prezentas
interesan .kglekton (36. lerte tradukitajn versajojn)..
Estas. kliŝaja konstato, ke la mondo
ne multe scias...pri la literaturo de
malgrandaj popoloj. La Danoj, volonte kulturante la aferojn de la spirita,
tamen posedas riĉan beletristikon, kiu
fakte komencii;is kun L.Holberg (16841754), plene revivigis ĉirkaŭ 1870 sub
gvido de Georgo Brandes kaj kies liriko atingis altan nivelon.
La tradukinto esperantigis versojn
de 5 poetoj, naskiĝintaj en la 18a jarcento, krom i:a. poemojn de la
kisto J. Aakjaer (1866-1930), diiĉiplo
de Btc rns, pentristo de la jutlanda melankolie bela pejzago, kiu verkis plej
elstare en sia dialekto; de la Nobelpremiito J. V. Jensen (1873-1950), majstro de universaleca liriko kun nacia
stampo, kun delikata, rafinita sentemo; kaj T. Kristen.sen (1893) lingva
virtuozo .post li, kiu kun H. H. Seedorj
(1892) enkondukis la ekspresionismon
en la danan poezion. De tiu ĉi
relegendas la .en Harlemo premiita
Leprtclo, kies fortan tradukon ni jam
aliloke kuis.
Estas malfacile al eksterstaranto jugI ĉu la elekton de la poezioj ne tro
influis la persona gusto de la tradukint.o, ĉi-kaze lia ŝajna prefero por
formbeleco kaj venkindaj malfacila joj, pri supozita internacia interesigo
(alilandaj kaj gajaj, suhtile pikantaj
temoj). Ne estas reprezentita ekz. la
ĉe ni plibone konata J. Joergensen,
profesoro dum 1913 ĉe la lovena universitato, kiu ankaŭ publikigis poemarojn kaj konsistigas religian elementon en sufiĉe skeptikisma literaturo.
Sed ni atendu la kompletan antologion
pri kiu oni en Danlando revas...
Nu, talenton laŭ propra spiritq montras 30 originaloj, inter kiuj pluraj
porcirkonstancaj kaj premiitaj, kiuj
sekvas la tradukojn, kiel en la pionira

tempo, sed tiam en modestaj, eĉ mizeraj eldonoj, kaj nun en plaĉa sur bona
papero kaj zorgita tipografio, kun rimarkindaj vinjetoj. Verdire ili ne estas nur ,,urtikoj" sed estetikaj procluktoj de ludema norda inteleki.o kun sufiĉe suda' temperamentd, kiu: siavice,
post' la fnilito pilg finis al Budapeŝtó
kaj dé tie kŭnportiŝ, krom nura lérteco (soneteto ,Kismiso") artismor:
kaj amon ,.pri formtekniko (sonetp,
rimportreto, ritornalo, ,,rondelo, .>lizneriko) Liaj propraj „rondeloj" (plidecaj) honoro enŝovigus inter la tradukitajn de la dana erotikulo Aarestrup
11800-1855 ).
•

_
-

..

.

(A.)

Aĉetis robojn, peltojn . ŝi plej koste.
Por vesti ŝin kaj amuzadi poste
nudigis multaj viroj sin gisoste. (T.1
Thorsen estas sprita, distingiga apero, kies facilanima sed disciplinita
muro, nur esceptokaze iomete ĝenata
de trostreèe laĉita korseto, igas pintigi
la lipojn je spirita rideto. Liaj versoj
atestas pri „poeta sentemo pri sia
instrumento, la ,lingvo" (Auld), (Tro blanke kovrita kvadrato 'baraktas lanterno barita) --- eĉ kiam li
„ŝvarcas". Oni komparu ekz. „Kapri
culi-no" kaj „La Mondpacigilo" kun identaj, plirektaj sed pli nudaj, el
.,Verdkata Testa?nento" de antaŭ tridek jaroj. Iom post iom ni plinuanee
perceptas la senta- kaj kolorvaloron, la
sugestian forton de la juna esperanta
vorto (kaj ni ne aludas la neologismon) kiu fakte ne ankoraŭ ĝisenfibre
penetris „la bonan esperant.iston". Iu
tia, haltinte sur la vulgara plano, ĉe
la insulta „ŝprucfekulo" en traduko de
grenlanda versajo, ja konfesis al ni,
ke tiu ..;, nepoezia fakvorto, trapasinte
lian menson, nur efikis kiel dekoktajo de nacilingva kaj ne sincere ekkolerigus lin!
Ni scias, ke la poezio, eĉ ne la bonhumora de Thorsen, baldaŭ igos la tabako de la plimulto, sed la koncerna
poeto sendube ofertas al bongustamaj
palatuloj cigaredon bonkvalitan, guotan dum kelkaj minutoj sen grava
ernocio, sed pri kiu ili zorge notos la
markon por posta okazo.
Tynevernm.
;

putri.. ..
Vert.: mankt, .fasad, - oro, rabi, tre,
vergi, framb, maskerad, glob, dikt,
avej, laca, krad, talp, diktafon, ave•
nu, arest, nep, dign, mar, ikter, drivi.
.

.

187. ĈENO.

El la Flandra Poezio

Kun mia herediga onklo en la
hanka kelo
Marnix Gijsen (1899)
(D-ro A. J. Goris)'
Maljuna ont-lo. Mi i' heredont&
Li estas ja bona .scd lia respondo
frostfrapas kiel vermom', malam'.
Ni kune iris al !a banko.
La tramvoĉoj estis agrabla kanto
al
ĉar mi enamige pli
gajis cl edzineto en nova dom'.
L lt mui akris s'n kelo de 1' mon'.
Kun metala ŝovson'
apertigis ' a vand'.
Akciojn po kvant'
transdonis por nombri malgrasa mano :
„Ekmortcs mi baldaŭ". Kvazaŭ romano...
Li detranĉis kuponojn. Mi, ordigis kun gen'.
Sentigis neesprimebla ĉagren'.
Pensoj kid flagoi en pluvo pendis.
Li tusis. pesigis juvelojn, silentis.
Mi rotis: estis pcstlasoi donacaj.
Liaj haroj estis tiel grizaj kaj lacaj.
Enpensigc li montris al sia testament'
per mano grizbruna. kolor' de cement'.
Li estis la Faraono tombovizita
antaŭ ol ties piramido finkonstruita
tranĉis horizonton per sia an iul'.
Li ne parolis. Lia huzo acida
strekis Fermita.
Li metis, lacul',
la piedon, kvazaŭ pezan fosilon,
s!u ŝtupojn e l Ier'.
Mi sekvis lin preskaŭ en plor' al ekster'.
trad. H. Verrnuyte.n

.

•

•

Ty neverurrt

•

,

.

El boteloi nti gustumas
sed .la Steloj plue lumas.
idealoj labirintus,
se medaloj ne gajtintus...

Etérnos mia am', e]kriis Klara,, - .
verŝante akvon en la florovazon.
Verŝujo flustris: Falas Niagara...(A_)

Pardonu, ĉiuj taftaj, delikataj
kaj 'alispecaj ino-vestpecetoj,
kiuj postnokte trovis sin taŭzataj.

'

gitttgratulas al la viváj
kai okulas al aktivaj,
kun sur kapoi, lumostriaj,
Stelefrapoj emociaj.

..

•

• .

Stclportintaj 'goj-martiirdj,

,

.

LUNDE:

•. ..

;

,

Knabin'! Eternas mia korinklino,
deklamis li (plej tede forgesante
ke junu lno; oldu nur la vino.) (T. i

SOLVOJ
.
185. marodi, diareo, radiko, kiraso,
skalpo, paliso, • aspiro,':.pastra, sprita,
sperta, papero, ansero, panero, • ekrano,- rikano, lariko, .razilo, armilo, ma.
rodj..
188.: Hor.: movig, krani, are, laŭr,
vek, , n.ormo, adept, gabardin, iris,
kudr, elit , . ebla, fifr, fand, radiator,
stadi, anemi, arm, .kugl, sav, debut,
.

Kondo!encas mi I' fervoron
de mortintai pioniroi,

•

-

Premion akiris post n-roj 183/184.:
s-rc► P. H. Mooij, el Bruselo, por V.E.B.

-

•

Trovu 20 trisilabajn 'kaj samtempe
sesliterajn vortojn kiuj forrnas ĉenon,
tiel . ke la dua silabo de ĉiu vorto
tarigas la unua silabo de la sekvanta
vorto. La meza silabo de la lasta vorto egalas la unuan de la unua vorto.
Difinoj: 1. vesto; 2. preglibro; 3.
intence difekti; 4. vitra ujo; 5. sulketo. sur gramofondiskp; 6. entrepreno kies' celo estas mona profito; 7. simio: 8. rebonigi: 9. subita teruro; 10.
speco de artefarita silko; 11. arbo,
kies fruktoj forgesigis la patrolandon
al tiuj, kiuj ilin mangis: 12. ĉion ampleksanta; 13. teksajo kovranta meblon; 14. sonprenilo; 15. remburita
sako: 16. laŭlega izoligo; 17. tabuleto
de rado de r adŝipo; 18. devenigi vorton de alia; 19. nefleksebla; 20. fenest.reto en viando por pasigi ion.
-

188. hRUCVORTENIGMO.

.

Horizontale. 1. teatra prezentado en
la posttagmezo (R ). 2. speco de motorciklo( R ). 3. mamulo kiu vivas pendante sub arbobranĉoj (R). 4. komencigi;
karteto sur objekto por indiki kian
prezon(R). 5. tersurfaco(R). 6. rondo
(R) : floro(R). 7. prefikso. 8. malsano malfaciliganta la spiradon; kromsigno sur la notliniaro (R ). 9. gi streĉas la ŝtrumpojn(R). 10. influi per-

.

Verdlando Vokas
Listo de radiodissendoj en aŭ pri Esperanto. Tempindiko : M.E.T. (_.mezeŭl
pa tempo) -valida ankaŭ en Belgujo, Nederlando kaj Svisujo. Mallongigoj : I
informoj. ,)~'
paroladeto. K- kurso. M - muziko.

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11

13.30-14.00 La Coruna (Hispanujo), 250 m.: P kaj K.
23.45-24.00 Hilversumo II, 298 m., 188 m., N.C.R.V.: P kaj M (nur la unuon lundon
de éiu monato;' 7-III-1955 k.t.p.

MARDE :

12.55 13.00 Berno, 31,46 m., 48,66 m., 16,87 m.: P de d-ro A. Baur.
15.30-15.45 Montevideo (Urugvajo), 280 m.: P (nur la unuaá mardon de ĉiu monato ),
15.50-16.00 Ljubljano (Jugoslavujo),: 327 m., 211,4 rn.: K.
18.35-18.40 Berno, 25,61 m., 31,46 m., 48,66 m.: P kiel 12.55.
19.15-19.30 Carlet (Hispanujo), 288 m.: I.
-

.

,

MERKREDE :

16.30-16.40 Vieno II, 25 m:, 30 in., 41 m., 48 in., 203 m.: P. (Nur ĉiudusemajney:

.

9-II1-1955 k.t.p.
17.00-17.10 Caramulo (Portugalujo), 206 m.: P de Alfred Sales.
18.50-19.10 Romo, 31,33 m., 49,92 m.: P. de Luigi Minnaja.
23.05--23.15 Vieno I, 25 m., 48 m., 530 m.: I.
23.15-23.20 Hilversumo I, 402 m., V.A.R.A.: I.

.

JAŬDE :

07.45---07.50 Perpignan-Rousillon (Francujo), 202 rn.: K de R. Llech Walter kaj

R. Gendre.
09.30-- 09.40 Parizo, 348 m, 218 m.: K. de Pierre Delaire.
12.55-13.00 Berno, 16,87 m., 31,46 m., 48,66 m.: P de prof. d-ro Edmond Privat
pri: „Esperanto-ideologio".
18.35 -18.40 Berno, 25,61 in., 31,46 m., 48,66 m.: P kiel 12.55.
23.45-24.00 Zagreb (Jugoslavujo), 264,7 m.: P.

=

-

VENDREDE :

18.50 --19.10 Rorno, 31,33 m., 49,92 m.: P de prof. d-ro V. Musella.
] 9,15 - -19.30 Carlet (Hispanujo) , 288 m.: I.
22.30--22.45 Gvatemalo, 30,50 m., 47 m., 197 m., 470 m.: I.

SABATE :

09.30-10.00 Rio de Janeiro, 30,71 in ., 375 m.: K. kaj I.
18.45-19.00 Barcelono (Katalunujo), 360 m.: I kaj K.
23.15-23.20 Hilversumo II, 298 ni., 188 m., K.R.O.: I.

Informoj kaj petoj :
Radio Ronta. - Jen detaloj pri la programo en marto 1955: 2: Mondo Esperan-

tista. 4: Leterkesto kaj bibliografio. 9: Informoj el Italujo. 11: Datreveno de la
naskigo de Torquata Tasso (11/1II/1544), 16: Festivalo de la itala kanzono en San
Remo. 18: Revenis printempo. 23: Florenco, urbo de artistoj kaj poetoj. 25: La
.,Anunciacio". 30: Gastronomia Bolonjo. - Atentu jam nun, ke la 1-an de aprilo
1955 okazos la kvincenta jubileadissendo. Ne forgesu sendi gratulon al Radio Roma,
Esperanto-fako, Casella Postale 320, ROMA (Italujo).
Radio Zagreb. -- Atentu pri la pli frua komenco de la Esp.-programero de ĉi tiu
stacio, kiu estas klare aŭdebla en nia lando. Dankon al s-ro A.A.L. en Bussum
pro la entuziasma letero, kiun ni sendis al Zagreb. Ankaŭ ni mem 27/I11955 klare
aŭdis, ke dana muzikistino (f-ino Trerup?) estis intervjuata de la jugoslava anoncisto. Kian internacian rondon ili formis kun la diversnaciaj geaŭskultantoj !
Al .s-ro L. v. d. E., Hentikse,n (Belgujo). - Dankon pro via longa letero. Ne nur
vi kaj ni, sed ankaŭ aliaj gesamideanoj deziregas plilongigon de la Esperantoprogrameretetetoj. La sola rimedo estas amase konigi tiun deziron al la koncernaj stacioj. Per la papera kanono ni pafu breĉojn en la muroj de indiferenteco,
kiuj ĉirkaŭas plurajn radio-oficialulojn. Ni uzos por tiu celo vian leteron.
Informojn pri Esperanto radio dissendoj sendu ne nur la radiostacioj, sed ankaŭ
la radio-geaŭskultantoj al: S. S. de Jong Dzn, Radio-Servo N.C.K.E., Waltaweg 3,
TJERKWERD bij BOLSWARD (Frislando), Nederlando.
-

.

-

,

-

sonon per karesaj agoj por atingi ion
de gi; 11. parto de floro(R).
Vertikale. 1. kvalito(R); 2. trance;
starigi ion por ke gi bone funkciu(R);
3. havigi al si(R); 4. meriti; ŝarĝaŭto(R); 5. prepozicio. 6. kredi, ke tio,
kion oni deziras, realigos (R) ; speco de
ailtomobilo(R). 7. duonvarma. 8. estrado(R); parto de okulo(R). 9. fari
trikotsimilan ŝtofon per stangeto kun

hoketo ĉe unu ekstremaĵo(R). 10. neatendite morti per akcidento(R) ; kunsida periodo de parlamento(R). 11.
flosi laŭ la puŝo de la fluo(R).
La solvojn sendu la nederlandanoj
al s-ro G. J. Teunissen, Burg. Tellegenstraat, 21 hs., Amsterdam-Z.; la membroj de Fi.L.E. aŭ R.B.L.E. al s-ro

F. Couwenberg, Koninginnelaan 14,
Blankenberge, antaŭ la 20/III/19!5.

6
La ekskurso
Grava kongresa punkto estas la
ekskurso. Ni elektis tre bonan laŭ
belaj vojoj; krome la nacia parko
estas vidinda; gi enhavas tri partojn,
la mezan por bestoj (eervoj, aproj,
kunikloj, birdoj ktp.), la nordan kie
trovigas multaj monumentoj, kiujn ni
admiros. Ni krome vizitos la restoracion „De Koperen Knop", kie ni frandos „kafon kun kuko".
Vi notu ke oni ĝustatempe devas allgi; ni devas mendi la aŭtobusojn antaŭ la 1.4.55 kaj post tiu dato ni ne
plu garantias ion.
Ankaŭ la „kafon kun kuko" oni antaŭmendu: vi tiukaze ricevos kuponon
por guld. 0,75 (inkl. de trinkmono) ;
alie vi pagos guld. 1, plus 15 (y por
trinkmono.
La aŭtobusoj en Utrecht
Oni eniras ilin antaŭe, kie oni pagas al la ŝoforo; oni eliras en la mezo.
La prezo estas guld. 0,12; transirbileto (overstapbiljet) kostas guld. 0,17.
Ekzistas diversaj kartoj: de guld.
0,50 (kvinfoja veturo), de guld. 1.--
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dekfoja veturo), de guld. 1.- (uzebla
kiel 7-foja veturo de 0,17).
La kongresurbo
Antaŭ pli ol du mil jaroj ekzistis
la „Vadejo trans Rejnon". Jam kelkaj
homoj havis tie sian domon. • En tiu
tempo Rejno fluis de la nuntempa urbeto „Wijk bij Duurstede" laŭ „Utrecht" kaj „Leiden" al la Norda Maro. De „Utrecht" unu el la branĉoj
fluis al la Fleva Lago.
Proksimume 50 jarojn antaŭ Kristo
la Romanoj venis tien ĉi kaj forpelis
la logantojn. Ili parolis pri „Ultrajectum ad Rhenum". El ĉi tiu nomo
estiĝis Utrecht. Precipe Ee la dekstra
bordo de la rivero la romanoj konstruis fortikajojn. Antaŭ kelkaj jaroj
oni fosis esplore en la proksimo de la
„Dom-preĝejo". Kelkloke oni ankoraŭ
vidas kelkajn striojn sur la pavimo,
kiuj indikas la lokon de romana for.
tikajo.
Poste oni konstruis sablajn digojn

Reĝa Belga Ligo Esperantista 50-jara ?
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ambaŭflanke de Rejno. La rivero lafiĝis pli kaj pli mallarga, 8is fine la
plimulto de la akvo elektis alian vojon
kaj de „Wijk bij Duurstede" fluis
rekte okcidenten. Nuntempe oni povas
konstati ke je malgranda distanco tie
la malnova kanalo la stratoj estas iom
pli altaj ol aliloke. Oni diras ke tie
estis la digoj. Eble pro tio la kajoj
havas la nunan aspekton.
Post la kristanigo de nia lando, la
urbo havis baldaŭ kapelon, poste pregejon kaj en la mezepoko ekzistis jam
multaj grandaj pregejoj, abatejoj,
k.t,p. Ankaŭ en nia urbo la protestantoj detruis multajn statuojn en
1566. En tiu tempo komencigis l a
ribelo de la nederlandanoj kontraŭ la
hispana reko. Konata el tiu tempo
estas la kastelo „Vredenburg" (.acoburgo) de kie oni iam punkanonis la
urbanojn. En tiu tempo oni pafis per
rondaj ŝtonoj, kaj memorige ani -masonis kelkajn en malnovajn konstruajojn.

LA, STUDANTO
Jen ia ĝustaj korelativo j en
Ekzerco 23 A:
1: Kiu. 2: tiu, kiu. 3: tiu, kiu. 4:
Kial; tion. 5: Tial, ke ( ĉar) ; tio.
6: Kion; tio. Kie; tie. 7: tiun, en kiu.
S: Kien; kiu; tia; en kiu; tiom ofte;
kiom. 9: Kiel; tion; tiom; kiu. 10:
Tial; kiom da kapoj, tiom da opinioj!
Jen Ja ĝusta formo de
Ekzerco 22 B:
1: Studante (= dum aŭ se aŭ kiam
tmi studas) fervore (adverbo ĉe la adverba participo), oni bone progresas.
2: Konsiderante (= se aŭ kiam oni

-

parolebleco tion permesas; tial ankaŭ:
multfoje, sed nepre: ĝustatempe) ...,
kiam oni subite bezonas ilin. 7: Tial
estas necese (la predikativo akceptas
la adverban formon, kiam la subjekto estas subpropozicio subjekta ĉi tie
kursive presita), ke oni ofte kaj multe
legu. 8: Legi estas pli facile (la predikativo akceptas la adverban formon
ankaŭ, kiam la subjekto, kursive presita, estas infinitivo) ol paroli, sed
nura. (adjektivo ĉe substantivo) legado ne estas sufiĉa.. 9: Plurfoja.... lerta (objekta predikativo) senpripense apliki la vortojn kaj esprimojn ie kaj

.

zante la historion de RBLE dum la 5(1
antaŭaj jaroj ; D-ro P. Kempeneers
gratulis nome de UEA, G. Debrouwere,
prezidanto, nome de FI.L.E. kaj d-ro
T. v. Gindertaelen nome de LEEN.
Post tio la S-ro Jaumotte disdonis la
veteranajn, jubileajn medalojn kaj ankaŭ kelkajn „pro merito". Pli ol cent
êeestantoj partoprenis la bonegan
Festenan Manyon, kun kabered- kaj
teatrajoj kaj poste film pri „Aŭstralo''.
Fine Ĉiuj disiris memorante pri la
inda pasinteco de RBLE kaj dezirante
.,! tri kuragan, fruktodonan antaŭenion. Ek al pliaj 50 jaroj!

R.B.L.E. festis en Antwerpen la
disaŭdigo de teatrajo verkita de s-ro
12-an kaj 13-an de februaro pasinta
M. Jaumotte: „La Turo de Babelo".
sian oran jubileon.
Sekvis balo gis...
La loka sekcio La Verda Stelo orgaDimanĉe la katolikoj ĉeestis diservon
nizis la festojn kaj elektis Organizan
kun E-prediko fare de Pastro Muller.
Komitaton, kiun prezidis Amiko H.
Je la 10-a la Urbestro persone akcepSielens.
tis la „kongresanojn" kaj prezentis al
Kelkaj FI.L.E.-anoj partoprenis, kiĉiuj ĉeestantoj glason da honorvino.
am ĝia prezidanto G. Debrouwere kaj
Je la 11.30 h. okazis la festa ubilea
d-ro T. Van Gindertaelen reprezentis
kunsido de RBLE: la Liga Prezidanto
resp. sian Ligon kaj la nederlandan
eldiris la „jubilean" paroladon," skiasocion La Estonto
estas Nia
Sabate la akceptejo malfermigis en
De Witte Leeuw je
la 14-a h.; sammomente okazis flordemeto sur la tombo de
prezidanto Fr.
Schoofs; je la 15-a
ceremonio ĉe la Monumento de la Militmortintoj.
Poste la Verda Stelo kunsidis en De
Witte Leeuw por honorigi siajn proprajn
jubileantojn.
Je la 16,30 h. oni
vizitis la „Maristan
Domegon" (gvidis la
Direktoro, H. Sielens).
Vespere estis or g anizata Kultura Horo, La urbestro (tute maldekstre) aŭskultas la ĉiam elokventan prezldanton RBLE, M. Jaumotte. kiun
dum kiu sukcesplena
ĉirkaŭas la „eminentaj" kaj aliaj Esperantistoj.

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
Miru Pensu Ridu (Bennemann)
Undino (Olive Schreiner)
Jugoslavio kaj giaj popoloj (iiustrita)
Normandaj Rakontoj (G. de Maupassant)
Peer Gynt (Ibsen)
Morto de Trajno (F. Wills Croft)
Ekspedicio Kontiki (Heyerdahl) ilustrita
Oriento (v. d. Broek)

La Alia Pasinteco (Bulthuis)
Akbar (v. Limburg Brouwer)

bind.
„
„

5,30

„

13,2,10
4,90

„
11
„
„

Anstataŭa Edzino (Maxwell)
La Amo en la jaro dekmil (Elola)
bros,
Vi ripeto en Bluo (Mason Stuttard)
La Tempomaino (Wells)
La Princo kaj Betty (Wodehouse)
„
Princino de Marso (Burroughs)
,.
Post la Kurso (de Bruin Faulhaber)
La Konsilanto (Degenkamp)
Gebonden Stijl (Faulhaber)
Kursa Lernolibro (Privat)
„
Esperanto in 20 lessen (H. Bakker)
Haarlem (libreto kun belaj fotoj pri
la pasintjara kongresurbo)
.,

„
„

4,25
7,60
12,8,-

„

„

gld.
5,40

3,50

3,-

3,75
2,35
1,20
1,20
1,20
2,2,75
0,35

fr.
72,40,105,160,90,-

70,175,30,70,56,40,40,30,16,16,16,-

0,60

3,-

-

5,9,40,-

1, -

Mendu de : Libro Servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam

Flandra Esperanto Instituto, Blankenbergse Steenweg 72, Brugge

konsideras) la ekzercojn de gelernantoj studintaj (= kiuj studis; do adjektiva participo) ne tre fervore (adverbo ĉe la adjektiva participo), oni
ne povas nomi la progreson. bona
(objekta predikativo = bepaling van
gesteldheid). 3: Vortoj ofte (adverbo
ĉe pasívaj adjektivaj participoj) korektitaj kaj rekorektitaj ne estas signoj de firma scio. 4: Devenante, oni
kelkfoje hazarde elektas la ĝustan
formon. 5: Sed tia rezultato ne pruvas
la scion. bona ( = ke ĝi estas bena;
objekta predikativo). 6: Formoj uzita] ( adjektiva .pasiva participo: la
litero n erare aperis en gil mult(a)foje facile kaj ĝustatempe (atentu pri
la adverboj, kies unua parto havas
adjektivan karakteron: dum multaj
fojoj• en la ĝusta tempo; la unua
narto de la kunmetajo povas esti ankaŭ sen gramatika finajo, se la el-

kaj bieron el -. 7: Oni boras truojn
en la ligno per - kaj batas najlojn
. 8: Oni kombas siajn
en gin per
harojn per - kaj brosas ilin per -.
9: Oni senŝeligas pomon per - kaj
razas sin per -. 10: La birdoj flugas per - kaj la homoj per 1- aŭ
a- aŭ per h .

iam legitajn (adjektiva participo ĉe
la objektoj, al kiuj gi nombre kaj kaze akordigu). 10: Nepre regule ... Esperantlingvajn gazetojn .... babili Esperant(o)lingve kaj fine vi estos Espera ntist ( in) o bone progresinta.
NOVAJ EKZERCOJ:
Ekzerco 24 A:
Kompletigu la frazojn per la ĝustaj
vortoj:
1: Oni metas la supon el s- en la
t- per k- kaj mandas ĝin per k-.
2: Terpomojn oni manĝas el t- per
sur
-. 3: Oni ŝutas la cinamon el
la rizon kaj sukeron el - en la kaĉon.
4: Oni prenas la buteron sur la tablo
el -, la salon el - kaj la ovon el -.
5: Oni trinkas teon kaj kafon ĝenerale el - kaj kirlas la sukeron per
--. 6: Oni trinkas limonadon, vinon

-

Ekzerco 23 8:
Metu la verban en la ĝustan formon kun aŭ sen -ig-, -iĝ- aŭ esti ...
-ata:
1: Lastsemajne s-ro A. (bezoni) novan
pantalonon. 2: Lia malnova (.difekti)
dum akcidento. 3: Lia edzino ne (pavi) mem (ripari) ĝin. 4: Si (konsili) al la edzo (ripari) gin en tajlorejo.
5: Foje ĝi jam (ripari) tie, sed nun
la tajloroj (okupi) de urĝa laboro. 6:
Ili (devi) (atendi) s-ron A., kiu tial
(decidi) (aĉeti) novan. 7: La nova cetere bone (adapti), sed la kruringoj
(montri) tro longaj. 8: La edzino kaj
la bopatrino de s-ro A. (voli) (ŝanĝi)
mem la longecon, sed li ne (voli) (ŝarĝi) ilin. 9: En la nokto la edzino sekrete tamen (ŝanĝi) gin kaj dum la
tago la pantalono (ŝanĝi) de la bopatrino. 10: Kiam ĝi vespere (surmeti , la kruringoj ne (atingi) la maleolojn
Ekzercojn korektotajn gelegantoj
sendu al la kompilinto de la rubriko:
S S. de JONG Dzn., Waltaweg 3,
TJERKWERD bij BOLSWARD (Frislando), Nederlando.

UNIVERSALA KONGRESO
31 jul.-6 aŭg. 1955
La L.K.K. sciigis, ke S.ro D.ro Lui-

gi EINAUDI. Prezidanto de Italujo,

akceptis, esti Honora Portektanto de
la Jubilea Kongreso.
La L.K.K. deziras havi la nomojn
kaj koncernajn detalojn de kongresanoj de la Jubilea Kongreso, kiuj
ĉeestis ankaŭ la Unuan Kongreson en
Boulogno-sur-Mer, Francujo.
La L.K.K. atentigas, ke poŝtajoj por
la kongreso, nepre portu la nomon
de la kongreso, ĉar la kongresa oficejo estas en la sidejo de Compagnie
Italiana Turismo (CIT).
Statistiko (ĝis 31 jan.) Argentino
1, Aŭstralio 1, Aŭstrio 16, Belgujo 12,
Brazilo 3, Britujo 69, Danujo 20, Finlando 27, Francujo 170, Germanujo
78, Hispanujo 4, Italujo 201, Izraelo 1, Japanujo 1, Jugoslavujo 37, Kanado 1, Maroko 18, Nederlando
108, Norvegujo 17, Novzelando 1, Portugalujo 6, Sarlando 1, Svedujo 72,
Svislando 22, Urugvajo 2, Usono 10,
Sumo el 26 landoj 900. (La nemembroj de U.E.A. estas 22 %; la plej
granda grupo de profesioj estas instruistoj k.s. 18 %; personoj sub 20
jaroj 7 %.

FLANDRA ESPERANTISTO

40a Universala Kongreso de Esperanto - Bologna (31(7 - 618155)

.:

•' ''Kara Samideantin)o,
•' Jen sekvas kelkaj detaloj " pri la alío kaj vojaĝo al la 40-a .U.K... en Bologno.
KONGRESKOTIZO:

ĝis la 31-3-'55 poste
Kongresano 1)
f. 24.70
f. 29.50
Edzino
2)
f. 12.35
f. 14.75
Gejŭnulój
3)
f. 8.20
f. 9.80
Studentoj
4)
f. 12.35
f. 14.75
Kongresano, estanie individua

membro de U.E.A. pagu f. 3.
malpli.
2) Edzino, ankaŭ membrino de U.E.
A. havas rabaton de f. 1.50
3) Ĝejunuloj estas tiuj, kiuj ne havas
pli ol 20 jarojn.
4) , La speciala tarifo por studentoj
validas nur, se kun la aliĝilo estas
sendata atesto de lia/ŝia fakultato.

--

VOJAGO
La intenco estas forvojaĝi en la 3-a
klaso per vagonaro, kiu foriras de Rotterdam proksimume je la 18.45 je la
29-a de Julio.
Alveno en Bologno proksimume je
la 17-a horo.
La partoprenontoj povos kapti la
yagonaron en Rotterdam, Venlo, Eindhoven. Klare indiku sur la mendilo
kie vi intencas envagoniĝi. Precizajn

detalojn vi post via aliĝo ricevos, ĉar

la somera horaró povós ŝánĝik la
-vojaĝpianon.
La . prezo, kiu inkluzivas matenmanĝon kaj lunĉon, estas proksimume
f. 149.00.
Al' Bologno ni vojaĝu kunè, la reenvojaĝon vi povos fari kiam ajn. Tainen klare indiku sur la mendilo, ĉu
vi tuj post la Kongreso jam reiros
hejmen. Eble ni povos fari multe pli
malmultekostan vojaĝon.

Laŭ komuniko de la L.K.K. estas preskaŭ senutile mendi unulitajn ĉambrojn
Ci instigas al interkonsento de geamikoj pri kunloĝado dum la Kongreso.
Se vi havas specialajn dezirojn oni nepre ne hezitu fari demandojn pri tio.
Eble mi povos interveni kaj kontentigi vin.
Jen sekvas la prezoj por la diversaj kategorioj: (kun matenmanĝo).

floteloj
II

PP

III
IV

f. 120,25

f. 86,25

f. 62,50
f. 54,50
f. 49,--

Estas kelkaj unulitaj ĉambroj en
ĉiuj kategorioj.
Ili kostas po f. 15,-- pli.
Kompreneble ili estos baldaŭ
for.

En Holegio nur por viroj f 44,50
En pensiono f 40,50
En Instituto ( nur por virinoj) f 31,50 )

Kelkaj unulitaj ĉambroj estas haveblaj
F. 4,40 pli. Ili estos baldaŭ for.

Neniu hotelo aŭ alia loĝejo estas malproksime de la ejoj por la kongresaranĝoj.
La prezoj inkluzivas trinkmonon, imposton kaj makleron.
Car la urbo Bologno estas relative malgranda mi insistas al baldaŭa mendo.
Krome frua mendo garantias bonan ĉambron. La Nederlandanoj ja estas tre postulemaj tiurilate.
Ni esperas, ke vi balbaŭ decidos kaj mendos.
Intertempe mi petas al vi akcepti miajn plej sincerajn kaj
Poŝtĉekkonto 2426-19
Telefono 01800 - 50871
Schietbaanlaan 106-a
ROTTERDAM-C

por.

ĝis 31/3/55 Poste
Individuaj membroj U.E.A. 270 " 320

135
160
Edzion
160
190
Studento
Ne individuaj
membroj U:E.A. 320 •370
•
185
160
•Edzino
Aliĝiloj kaj kotizoj sendotaj aI Slno J. Pl,son,. rue Jourdan(straat ►, 185,
Bruselo.
Kaj jen pliaj detaloj pri la proponita karavano:
Foneturo mardon la 2Ea de .Julio
laŭ Mattbeuge, Reims ĝis Troyes.
Merkrede laŭ Dijon Tournus ĝis Lyon._
laŭde laŭ Valence, Avignon ĝis Mar=
seille.
Vendrede laŭ la Mediteraneo: Toulon,
Nice ĝis San-Remo. •
Sabate laŭ Genova, Parma al Bologno.
Dum la kongresa semajno ni faros
du tuttagajn kaj unu duon-tagan eks
kursojn (Firenze '— Rimini kaj San
Marino — Ravenna estas proponitaj)
Reveturo sabaton la 6a de Aŭgusto•
post la tagmez-manĝo -;lafi
Ferrara, Padua al Venezia
(restado vespere kaj tranoktado).
Dimanĉe laŭ Treviso al Cortina d'Arnpezzo.
Lunde laŭ Brunico, Brenner pascjo aI
Innsbruck.
Marde laŭ la Innvalo, St. Anton, 131udenz al Unterwasser.
Merkrede laŭ Zurich, Basel, Colmar
al Nancy.
laŭde laŭ Metz, Luksemburgo, Ettel- •
bruck hejmen (lia de Aŭgusto)•
Partoprenante la karavanon oni ne
havos zorgojn pri loĝado aŭ mangajoj
Car rezervado de loĝado, precipe
en Bolonjo, tre baldaŭ devos okazi,
la personoj kiuj intencas partopreni
estas petataj sin anonci al F-ino J:
Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Bonvolu vidi la sciigon en la gazetó.
-

KONDICOJ POR-. LA PARTOPRENO
1. Pagojn oni nur, faru je poŝtĉekkonto 2426-19 je mia nomo.
2. Oni uzu por aliĝo nur la aldonitan mendilon.
3. Anoncu vin kiel eble plej baldaŭ
kaj pagu almenaŭ je la 15-a de
Junio, por ke ĉio perfekte marŝu.
4. Kiam vi ricevos la rabatilon por
la italaj fervojoj, vi tuj bv. sendi
ĝin al mi.
5. Plenvalidan pasporton necesas.
Ne hezitu fari demandojn se vi havas tiujn. Nttr aldonu poŝtmarkon
por la respondo.
SENZORGE VOJAGU ! SENZORGE
Ĝ UU PRI VOJACO KAJ KONGRESO !
Mi esperas baldaŭ ricevi viajn aliĝilon kaj petas al vi akcepti miajn
plej sincerajn salutojn.

LOOADO EN BOLOGNO DUM 7 NOKTOJ KAJ 7 MATENMANĜOJ

Luksa hotelo
Kategorio I

Arango
La ligaj kasistinoj F1.L.E. kaj RB1:E
rememorigas al la personoj kiuj inténcas • ĉeesti la U.K. ke la -kotizoj
plialtiĝos •la ian de Aprilo. Ili estas

Samideanajn salutojn,
(J. Telling)
Cefdelegito de U.E.A. en
la Nederlanda Teritorio.

-

.

-

de Januaro por la aliaj Komunikoj.
Antaŭkongreso en Konstanz

La jam tradicia internacia feriosemajno en Konstanz (suda Germanujo)
okazos ĉi-jare de la 23a ĝis la 29a
julio, do ĝuste antaŭ la Universala
Kongreso en Bologna. La organizon
denove prizorgas s-ro Michel Schmidt,
kaj la aranĝo havas la subtenon de la
urbestro. Petu la ilustritan prospekton ĉe I.F.S. Esperanto, Gri ngang 8,
Konstanz.

