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en (a era

Laŭ vere Kongresa vidpunkto, nia 43a Universala Kongreso en la
Ora Mainz certe estas unu el la plej bone sukcesinta, en la longa
serio de niaj internaciaj renkontiĝoj.
Ni ne kaŝu ke la fakto ke la Cefurbestro, la cetere tiel simpatia kaj
vigla S-ro Franz Stein estis la prezidanto de la L.K.K. multon plifaciligis kaj multon permesis realigi, kio povus ŝajni malfacila en aliaj
urboj kaj landoj.
Alia faktoro de tiu sukceso estas ke vere ĉio, -- krom la teatra
prezentado f povis okazi en unu sama ejaro, la Palaco de la
Elektantaj Princoj, kiu estas la plej bela kadro, kiun oni povas imagi
kaj esperi por tia kongreso.
Kaj tria faktoro estas certe ankaŭ, ke Mainz ne estas tre granda
urbo kaj ankoraŭ, — ni ja kun bedaŭro povis tion konstati — nur
plej malgrandparte restariĝinta el siaj ruinoj.
,
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CORRESPONDENTIE-KURSLIS :
A. Van De Velde, H. Pirennelaan, 25, Gentbrugge.
Lidmaatschap :
Leden : 100 F (met inbegrip van het tijdschrift)
Steunleden : 150 F (idem)
Inwonende leden : 25 F (met inbegrip van " De Esperantist ")
Jongeren : 50 F (onder de 21 jaar)
Abonnement : 75 F
Postcheckrekening 2321.50
van de Vlaamse Esperantistenbond te Gent.
Tarief van de aankondigingen
(geldt alleen voor firma's, niet voor correspondentie-adressen)
1 bladzijde : 500 F (afmeting 20 X 12)
1/2 bladzijde : 300 17 (afmeting 10 X 12)
1/4 bladzijde : 150 F (afmeting 5 X 12)
Daar het bedrag verschuldigd voor de aankondigingen die meerdere malen moeten verschijnen, gefaktureerd wordt na het verschijnen der 1ste aankondiging, wordt op de voormelde tarieven de
volgende vermindering toegestaan :
20 % voor een aankondiging die 3 maal wordt opgenomen,
30 % voor een aankondiging die 6 maal wordt opgenomen.
Verdere inlichtingen nopens de aankondigingen in het sekretariaat.
.

Okaze de la Kongreso, la Cefurbestro S-ro Franz Stein afiŝigis proklamon en
Esperanto kaj en germana lingvo kaj ĝin atente legas la du Ligaj Prezidantedzinoj S-inoj M. Jaumotte kaj G. Debrouwere, je ambaŭ flankoj de la kolono,
kaj G-roj H. Vermuyten, tute maldekstre kaj dekstre.
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Pro tio ĉio, la kongresanaro fakte, je neniu momento, dissemiyis,
sed kontraŭe daŭre estis kaj restis en la tuja proksimeco de tiu plej
taŭga kastelo ; en la akceptejo, en la multnombraj salonoj, en la bela
kaj bona restoracio, en la parketo, kiu ĉirkaŭas la Palacon.
Pro tio ankaŭ, la salonoj por preskaŭ ĉiuj aranĝoj estis plenplenaj
kaj ne multnombraj estis tiuj, al kiuj oni devis rifuzi la eniron pro
malfruigo.
Malfruiĝo efektive preskaŭ estis neebla ... Sufiĉis supreniri aŭ
malsupreniri iun ŝtuparon al la amaso, kiu tamen, jam antaŭ la komenchoro, kolektiĝis en la ĉirkaŭajo.
Pri la aranĝoj mem, ni kredas ke la plimulto el la partoprenintoj
estas kontenta. La efektiva esperantistaro en Mainz, antaŭ la Kongreso, certe ne estis multnombra ... Kaj la kelkaj efektivaj esperantistoj devis sin helpigi de kunlaborantoj, ĉu eksteraj al nia movado,
Cu eksteraj al la urbo ... Malgraŭ tio, ĉio ŝajnis glate funkcii, krom
kelkaj neeviteblaj malagrablajoj, kiuj trafis kaj ĉagrenigis individue
kelkajn kongresanojn.
La diversaj ekskursoj, per dancvagonaro al Heidelberg, per ŝipo
sur la Rejno kaj per aŭtoĉaroj al Frankfurt, ĉiuj tri bonege sukcesis...
danke ankaŭ al la bela vetero, kiun ni preskaŭ daŭre ĝuis ; se ni
esceptas la uraganan pluvegon de la unua vespero kaj du aŭ tri noktajn akvofalojn.
La oficiala raportintino pri la Teatra Prezentado, Marjorie Boulton
skribis ke, r ĉar ŝi malfruigis kaj trovis lokon nur tute apude de la
plafono de la teatro ŝi preskaŭ ĉion komprenis, kion diris la aktoroj... Ni estas feliêaj ke almenaŭ iuj en la salonego ion komprenis...
Sed ni, eĉ se ni ne deziras kritiki —, povas nur konstati ke neniu,
kiu nè estis en tiuj altaj sferoj, komprenis nur unu vorton... Almenaŭ
ne dum la unua prezentado.
Kiam oni plue scias ke temis pri " La Reaperintoj de Ibsen
neniu miros kiam ni diras ke, post la paŭzo, kelkdekoj jam forlasis la
teatron ... kaj ke,' por multaj aliaj, ŝajnis efektive liberigo, kiam la
ludo finiĝis. Elirante, multaj plendis ankaŭ pri la elekto de la teatrajo
mem ... Ĉu nenio pli gaja estas trovebla en la repartuaro ?
Al tio ni volas respondi, ke, en 1928, okaze de la XXa U.K., en
Antverpeno estis ludata "Hamleto " de Shakespeare, en la bela traduko de la Majstro, r prezentado cetere forgesita en la listo de la
teatrajoj luditaj dum U.K. 'oj kaj ke neniu tiutempe plendis pro
tio ... Kaj tamen " Hamleto " ankaŭ ne apartenas al la gaja repertuaro
Sed tiam la kvardek aktoroj kaj helpantoj estis efektivaj artistoj
apartenantaj al la trupo de la Reĝa Flandra Teatro de Antverpeno,
la nuna K.N.S.-Nacia Teatro flandralingva, kaj kiuj ĉiutage staras
en grandaj salonoj antaŭ multnombra publiko ; kiuj ne nur konas
plene la arton aktori sed ankaŭ la nepran necesecon aŭdigi sian voĉon
ĝis en la plej malproksimaj anguloj ... eĉ kiam, laŭ_ntence, ili devas
flustri !
La fakto ke niaj artistoj en Mainz, sub la gvidado de Flego, ne
formis efektivan kunlaborantaron, sed, parte proferiuloj, venis el
.. .
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diversaj landoj kaj nur lastmomente povis organizi efektivan ekipan
laboron, certe ne plifaciligis ilian taskon.
Ni do nè pesimisme prijuĝu ilin ... Ili faris certe meritplenan
klopodon por alporti decan prezentadon kaj, se ili ne plene sukcesis,
ni prefere kulpigu pli multe la cirkonstancojn, ol la aktorojn.
Dum la inaŭgura salono, du Belgoj havis la okazon saluti la Kongreson : unue, S-ro Maur. Jaumotte, kiel reprezentanto de la belga
ministro por Publika Instruado, kaj due, S-ro G. Debrouwere, nome
de Flandra kaj de Reĝa Eelga Ligoj.
S-ro Debrouwere estis varme applaŭdata pro lia vere bona prezentata saluto kaj S-ro Jaumotte eĉ diversfoje interrompata per aplaŭdoj,
kiam li, tuj post aŭstra oficiala delegito kiu parolis germane, —
kiel unua registara delegito parolis esperantlingve kaj, nome de la
Ministro, jam deziris koran bonvenon al tiuj, kiuj en la lasta tago de
la Kongreso vojaĝos Bruselen por viziti la Ekspozicion, kaj, — ankaŭ
en la nomo de la Urbestro de Bruselo r, jam oficiale invitis al la
45a Universala Kongreso, okazonta, — post la 44a Jubilea Kongreso
en Varsovio —, en la belga ĉefurbo, en 1960.
Ni ne volas detale priparoli la diversajn aranĝojn, ĉar raportoi pri
ili aperos en " Heroldo de Esperanto " kaj en la revuo de U.E.A.
mem.
Por konkludi kaj klare evidentigi ke la esperantistoj ne estas vinagremuloj, ni tamen volas citi ke laŭ " Heroldo " , dum la laŭprograme
oficiala, sed efektive tute ne oficiala urba Akcepto en la parketo de
la Kastelo, la kunigitaj kongresanoj trinkis mil sep cent litrojn da bona
Re'na vino .. .
Ĉar certe ne ĉiuj kongresanoj ĉeestis, ŝainas ke ni povas konkludi
ke fakte preskaŭ unu litron malaperigis ĉiu el la gajuloj, tie ĉeestintoj!
Ne mirige do estas, en tiaj cirkonstancoj, ke multaj kantis je la
gloro de la donacinto, la Ĉefurbestra Moŝto S-ro Franz Stein, al kiu
ni direktas, nè pro tiu ĉi donaco, sed pro ĉio efektivigita dank'al lia
kunlaboro kaj helpo. koregan dankon, kun peto dividi ĝin inter ĉiuj
la kunlaborintoj, L.K.K.-anoj kaj simplaj nekonataj helpintoj.
La 43a en Mainz havis belan vivon ... Ĝi nun mortis ... Sed vivu
jam la 44a en la pola ĉefurbo Varsovio, dum la jubilea jaro 1959 !
M. J.
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zonaetz uw BljdRaGe kan oe vlaamse
esp€RantlstenBOnd niet Bestaan 111 1

RAPORTO PRI LA KATOLIKAJ ARANĜOJ DUM
LA 43a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
EN MAINZ (2. - 9. AŬGUSTO 1958)

Slechts éénmaal per jaar doen wij bercep op onze leden om
een geringe bijdrage van 100 F te storten. In feite is deze som te
gering geworden, maar het bestuur laat aan de leden de mogelijkheid zelf te bepalen of zij een hogere som wensen te storten
als steun nl. 150 F. Tot nu toe zijn er steeds een vijftiental leden
geweest die deze som betaalden. Wij rekenen er op dat meer
dan de helft van onze leden minstens voor het jaar 1959 tot de
storting van dit bedrag zullen overgaan.

En la katedralo de Mainz, honorinda preĝejo pro multaj historiaj
okazintajoj, konstruita dum la 12-a jarcento en romana stilo, okazis
dimanĉe, la 3-an de aŭgusto la katolika Diservo je 17.30. Pli ol 1000
(mil) personoj estis en la katedralo, ĉiuj sidlokoj estis okupitaj,
almenaŭ la duono de la ĉeestantoj estis kongresanoj, la alia duono
estis katolikoj el Mainz, kiuj pro scivolemo partoprenis Diservon en
Esperanto. Komune oni kantis kaj preĝis laŭ la libreto " Ni oferas
eldonita de la Katolika E-Centro, Mŭnchen 12 (Germanujo) . La
kantado estis akompanata per orgenludado. Celebris la Sanktan
Meson pastor H. G. Wannemakers (S. J.) el Den Haag (Nederlando), predikis pastro Ludwig Thalmaier el Mŭnchen-Grŭfelfing
(Germanujo) pri la temo : " Dio kaj nia atomepoko. " Pere de
laŭtparoliloj la vortoj estis kompreneblaj ĝis la lasta angulo de la
preĝejo. I. a. diris la predikanto : " Dum nia jarcento la naturscienco
sukcesis enpenetri en la sekretojn de la atomo. Montriĝis, ke la internajo de atomo estas ankoraŭ pli grandioza ol la vojo kaj la orbito
de la sennombraj steloj, kiuj brilas sur la nokta ĉielo. En unu atomo
de mikroskopa malgrandeco regas tiel komplikaj matematikaj leĝoj,
ke nur malmultaj homoj kapablas kompreni ilin. Se homo trankvile
kaj sen antaŭjuĝoj pripensas tiujn e i mirindajn faktojn, li devas
konkludi : Ekzistas grandioza estulo kun nekompreneblaj spiritaj
fortoj, kiu metis la leĝojn en la atomon, kiu kreis la sunsistemon
kaj en la atomo kaj en la universo. Tiun ĉi grandiozan estulon ni
nomas Dio. "
Merkredo (6.8) okazis en la salono Boirac de la kongresejo la
katolika fakkunveno. (La kongresejo troviĝis en la belega palaco de
la Elektantaj princoj = Churfŭrstenschlosz) . Duonan horon antaŭ la
komenco disvastiĝis en la kongresejo la informo, ke la episkopo de
Mainz partoprenos la fakkunvenon. Precize je la 11-a horo alvenis
Lia Episkopa Mosto D-ro Albert STOHR per nigra aŭtomobilo ornamita per episkopa blazono. Salutis lin la ĉefurbestro de Mainz, Franz
Stein, prezidanto de la Loka Kongresa Komitato, salutis lin Prof.
Ivo Lapenna, Ĝenerala Sekretario de UEA kaj D-ro Herrmann, prezidanto de Germana Esperanto-Asocio. Pastro Ludwig Thalmaier,
oficiala reprezentanto de IKUE dum la kongreso, gvidis la episkopon
en la salonon, parolis salutvortojn esprimanta la dankon kaj la ĝojon
pri la altranga vizito. Lia Episkopa Moŝto nun parolis al la ĉeestantaro kaj deziris al la kunveno sukcesplenan laboron. Poste oni donacis
al la eminenta gasto Biblion en Esperanto kaj lernlibron kaj vortaron.
Laŭ speciala deziro de la episkopo nun evoluiĝis la programo de la
fakkunveno. Oni Diskutis pri 3 punktoj : 1-e : Esperanto kaj la
katoliko. 2-e : Kiel oni povas varbi la katolikajn Esperantistojn por
IKUE ? 3-e : La katoliko kaj la neŭtrala E-movado. Ĉeestis la fakkunvenon 140 personoj el 14 landoj. Feliĉe ĉiuj sekvis la peton de la

Het bestuur is er in geslaag3 om een spotgoedkoop tijdschrift
uit te geven, waardoor wij eindelijk meer fondsen zullen beschikbaar hebben voor informatiedoeleinden ; al de financiele problemen krijgen een oplossing : maar alle leden moeten het hunne
bijdragen, daarom
stort voor 1959 een steunbijdrage van 150 F
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zonaeR uw B1jaRace wollat het zamenhof -heRdenkinGsjaaR 1959 geen succes
Daarom ook doet de UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO een
beroep op alle Esperantisten om de ZAMENHOF-Fondaĵo te spijzen door vrij willige bijdragen : voor de Vlaamse esperantistenbond wordt alles geconcentreerd bij onze penningmeesteres (zie
tweede omslagbladzijde) .
Stort uw penning, hoe gering ook, maar als alle leden iets
doen, kunnen wij samen een mooi bedrag aan UEA overmaken,
die hiermede een gedeelte van de grootse plannen voor 1959 zal
kunnen verwezenlijken.
Men zegt ESPERANTISTEN zijn IDEALISTEN
Bewijs het,
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prezidanto de la fakkunveno kaj parolis tutprecize per kelkaj frazoj.
Pro tio estis vigla diskutado kaj dum 1 horo povis multaj esprimi sian
opinion. Kun vigla intereso sekvis la episkopo la diskutadon, pastro
Thalmaier, kiu sidis apud la episkopo, tuj tradukis mallaŭte ĉiun frazon en germanan lingvon. La konkludo de la diskutado estis : 1-e :
Esperanto estu por la katoliko la Latino de la atomepoko. La latina
lingvo estas honorinda kiel liturgia lingvo, sed ne plu taŭga kiel internacia eiutaga lingvo por la tutmonda katolikaro. 2-e : Ĉiu katolika
Esperantisto fariĝu membro de la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. 3-e : Estas konsilinde aliĝi al UEA, almenaŭ kiel abonanto
de la Jarlibro.
Post la fakkunveno la episkopo benis la eeestantaron, vizitis la
kongresejon kaj ĉeestis fotografadon. Verŝajne estis la unuan foion,
ke episkopo oficiale partoprenis katolikan fakkunvenon dum UEAkongreso. Memkompreneble jam kelkfoje akceptis episkopoj katolikajn Esperantistojn dum la tempo de Universala Esperanto kongreso.
Vendrede, dum la Dua Ĝenerala Kunveno de UEA, pastor Thalmaier donis raporton pri la katolikaj aranĝoj dum la kongreso, akcentante, ke IKUE kunlabaros kun ĉiuj, kiuj uzas Esperanton por bonaj
celoj laŭ la devizo : Unueco estas forto !

la konbicoj estas la plej pRofitaj
kaj la

SERVOJ

la plej peRsonaj
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€4'peranto en de weteneckap.
Deze tijd waarin wij leven
staat in het teken van de techniek. `Vat betreft de wetenschap,
alleen nog dc zogenaamde exacte
wetenschappen (wiskunde, natuurkunde enz...) genieten eerbied en vertrouwen. Techniek
gesteund op wetenschap : dat is
de synthese en juiste formule.
Een hele berg kennissen vindt
men tegenwoordig overbodig :
Latijn, Grieks, Geschiedenis, letterkunde. Enfin, ja, laat ze maar
leven diegenen die er hun leven
mede willen vullen. Maar zij bepalen het wereldvoorbeeld niet
meer, en geven de toon niet meer
aan in de ontwikkeling ervan.
Trouwens, wat hebben zij de
mensheid bijgebracht tenzij irreële bespiegelingen, geestesspel,
daarbij nog onzekerheden. Men
trekt er tenslotte de schouders
voor op. In zulke geestesgesteltenis bevinden zich ongetwijfeld
velen. Men mag hier misschien
de bedenking opperen dat velen
onder hen die uitsluitend zweren
bij techniek en exacte wetenschap, onkundig zijn wat wetenschap en wetenschappelijke methode is. Het is inderdaad alleen
het wetenschappelijk werk dat
kan uitmaken in welke maat wij
van iets zeker kunnen zijn. Wanneer verdient een prestatie de
naam van wetenschappelijk
werk ? Zonder dit onderwerp in
zijn volledigheid te willen behandelen, kunnen we toch zeggen dat
een werk slechts dan wetenschappelijk is, als het vrucht is
van een onderzoek dat: 1) kritisch ; 2) gecontroleerd ; 3) systematisch en 4) volledig is. Het

is een zodanig zware opgave dat
het tegenwoordig niet meer door
alleenstaande enkelingen kan volvoerd worden, en dat het meer
en meer in internationale samenwerking moet. gebeuren. Immers,
de gronden, de oorzaken van de
verschijnselen moeten opgespoord worden. Er moet controle
mogelijk zijn d.w.z. dat elke geleerde moet laten weten waar hij
zijn kennis heeft opgedaan. (Het
zogenaamde kritisch apparaat
bestaande uit de voetnota's in
wetenschappelijke publicaties.)
Er moet ordening zijn wat de bevindingen betreft. Proeven moeten een groot aantal keren herhaald warden in dezelfde en in
gewijzigde omstandigheden. Zolang bvb. geen controle mogelijk
is op spiritistische verschijnsel-.-ns,
kan men ze onmogelijk als echt
wetenschappelijk aanvaarden. En
het onderzoek moet volledig zijn.
Dit laatste brengt o.a. mede dat
men op de hoogte moet zijn van
al wat over zijn specialiteit werd
geschreven, zijnde de bekendmaking van de bevindingen van andere specialisten. (We spreken
hier niet van de vulgariserende,
wetenschappelijk gebaseerde
werken die niet aan al deze vereisten _,toeten beantwoorden).
Het is vooral dit laatse punt
dat ons in verband met Esperanto bezig houdt. Want hier
komen de taalmoeilijkheden opduiken. Er zijn punten van wetenschap die in ruimte en tijd
zeer beperkt zijn. Toch is ook
daar de taalverscheidenheid een
grote handicap. Wie wetenschappelijk de geschiedenis van
79

Vlaanderen bestuderen wil, en
dus al de publicaties bijhouden
wil, en bijhouden moet, stuit op
niet geringe taalmoeilijkheden.
Werken in het Frans, Duits en
Engels dienen noodzakelijk geraadpleegd. In sommige gevallen,
al naar gelang de aard van het
onderwerp, volstaat de kennis
van deze drie vreemde talen niet.
Wil men bvb. wetenschappelijk
de niet onaanzienlijke rol der
vreemde handelskolonies te
Brugge gedurende de Middeleeuwen nagaan, dan komen
daarbij nog Spaans en Italiaans
te pas. Hieruit blijkt dat voor geschiedkundige navorsing of voor
het verwerven van geschiedkundig inzicht, op een wetenschappelijke wijze, talenkennis haast
onontbeerlijk is.
Zulks zal vanzelfsprekend
steeds zo blijven. Maar de wetenschap heeft takken die dezelfde vraagstukken stellen aan al de
wetenschapsmensen over de gehele wereld. Bvb. worden dezelfde actuele onderwerpen van geneeskunde overal besproken en
bestudeerd, en in bijna alle talen
wordt erover geschreven.
Een geleerde, om op de hoogte
te blijven van al de vorderingen
en ontdekkingen die zijn vak
aanbelangen, zou bijgevolg een
overweldigend aantal talen moeten beheersen. Gedurende de
Middeleeuwen, en tot op het
einde der 17de eeuw, waren dergelijke moeilijkheden ondenkbaar. Aan al de hogescholen van
het vasteland werd in het Latijn,
de internationale wetenschapstaal, gedoceerd, en de wetenschappelijke werken zagen biina
uitsluitend in deze taal het licht.
Het Latijn werd echter ongeschikt bevonden voor de moder-
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ne wetenschap, en de moderne
talen hebben het stilaan maar
zeker verdrongen.
Wel is waar publiceren sommige geleerden, die tot een minder belangrijk taalgebied behoren, hun wetenschappelijk werk
in één of in verscheidene der
grote Europese talen (Duits, Engels, Frans, Russisch, Spaans) en
bereiken daardoor een ruimere
kring belanghebbenden. Tegenwoordig komen echter veel landen en volkeren, in een snel tempo, tot een tamelijk hoge beschavingsstand. Daartegenover zijn
sommige zogenaamde wereldtalen danig achteruitgegaan, terwijl andere talen, van een geheel
andere constructie, geweldig in
prestige gestegen zijn. Zodat het
aantal talen dat voor wetenschap
gebezigd wordt, voortdurend
toeneemt. Mede onder de drang
van een oplevend nationaliteitsgevoel bij deze jong geciviliseerde volkeren, neemt de gewoonte
om in een vreemde taal te publiceren gestadig af. Wetenschappelijke werken vindt men dus
hedendaags in alle talen ; al zijn
zij niet in de eerste plaats voor
taalgenoten, maar wel voor vakgenoten geschreven. Het nationaliteitsgevoel, dat steeds aan de
eigen taal de voorkeur doet
schenken, is een niet te onderschatten gevoelsfactor. Soms is
het een uiting van verzet tegen
overweldigende invloed van een
naburige cultuur, en groeit het
tot een planmatige negatie van
een bepaalde taal. Wat ons betreft zijn we reeds veraf, zo niet
van de tijd, dan toch van de
geest waarin kon worden voorgehouden dat het Nederlands ongeschikt was voor de hogere
aangelegenheden van de geest.

Het verschijnsel is overigens internationaal. Nu dient met de
verscheidenheid van de taal rekening gehouden te worden. De
relaties tussen wetenschapsmensen van verschillende nationaliteiten zijn er niet gemakkelijker
door geworden ! De voorbeelden
liggen er om te grijpen. In de
18de en 19de eeuw bvb. werden
de binnenlanden ontdekt. Welnu,
nog lang daarna bleef NoordAzië onbekend spijts de degelijke
werken hierover in het licht gegeven. Die werken waren echter
alleen in het Russisch gepubliceerd. Ander voorbeeld. Reeds
voor de oorlog heeft Prof. Dr.
Fawcett van de universiteit van
Londen ons eens persoonlijk medegedeeld welke moeilijkheden
hij ondervond toen hij als voorzitter van een internationaal kongres van aardrijkskundigen fungeerde. Hoe de drie voorgenomen voertalen niet voldoende
bleken ; de betwisting omtrent de
wenselijkheid nog andere talen
tot het kongres toe te laten ; het
protest der verongelijkten ; en
het misnoegen van een groot
aantal kongresleden dat onmogelijk kon reageren op uiteenzettingen in een of andere min gekende taal. De ervaring had Prof.
Fawcett van de noodzaak van
een internationale taal overtuigd:
hij werd beoefenaar van Esperanto. Er wordt in de kranten,
waarvan de redacteurs over 't algemeen aangezet werden verslagen in gunstige zin te laten verschijnen, niet vaak van die taalmoeilijkheden gewag gemaakt.
Maar zij bestaan! Het is tot de
hoogste instanties doorgedrongen. Er is bij de UNESCO een
belangrijk rapport verschenen in
het Engels, Frans en Italiaans,

dat tot titel heeft : " Wetenschappelijke en Technische Vertalingen en andere aspekten van
het Talenprobleem ". Het begint
met een berekening van de omvang die verschillende talen hebben in de wetenschappelijke en
technische literatuur. Welnu,
daarvan verschijnt 60 % in het
Engels, 10 % in het Duits, 10 %
in het Frans, 10 % in het Russisch, 2 % in het Spaans, 2 % in
het Japans en 6 % in andere talen. Het rapport heeft ook het
resultaat onderzoek ingesteld bij
de meertalige geleerden. Welnu,
onder hen kent maar 30 % voldoende Engels, 20 % voldoende
Duits, 13 % voldoende Frans,
4 % voldoende Spaans en 4 %
voldoende Japans. Waardoor het
rapport tot het besluit komt dat
meer dan de helft van de wetenschappelijke lektuur niet kan begrepen worden door meer dan de
helft van de geleerden.
Het verslag wijst ook middelen
aan om aan dit gebrek te verhelpen. Het beveelt natuurlijk vertalingen aan, ook aanleren van
vreemde talen. In de Ode plaats
beveelt het aan een hulptaal te
bevorderen ! (Deze laatste gegevens ontlenen wij aan een artikel
verschenen in " De Esperantist "
van het " Bureau : Esperanto bij
het Onderwijs " Nederland Nr. 2
van de jaargang 1958)
Voor het gebruik op het gebied
van wetenschap en techniek moet
een algemene internationale taal
vanzelfsprekend bepaalde eigenschappen bezitten en tevens aan
vrij hoge eisen van juistheid en
duidelijkheid voldoen. Dienaangaande benadert geen een onzer
natuurtalen het logisch Esperanto. Willekeur en blinde traditie
halen het onmogelijk tegen lo-
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gische woordbouw waarin de
elementen toelaten het geheel
met zekerheid te definiëren. Het
is een feit dat sommige vaktermen, alhoewel in onze ondersche:denlijke talen soms gelijkluidend, daarom niet altijd precies dezelfde begrippen dekken.
Een gemeenschappelijke neutrale
hulptaal zou hier bovendien als
basis kunnen dienen voor het definitief vaststellen van de betekenis van ieder woord.
Er is dus een oplossing : het
Esperanto. Wij willen nu alleen
nog nagaan welke toepassing het
Esperanto er reeds vindt.
De mening is vrij verspreid dat
de " geleerden " het Esperanto
niet ernstig opnemen of er zelfs
vierkantig tegen zijn. Ter intentie van hen die deze verkeerde
opinie opgedaan hebben, vermeld
ik hier dat reeds in 1924 de
Franse "Academie des Sciences"
een pleidooi hield voor het gebruik van Esperanto, ondertekend door 40 leden. In 1906
werd de " Internacia Scienca
Asocio Esperantista " opgericht ;
en van deze vereniging wil ik
hier enkele voorzitters vermelden
opdat de lezer zou weten welke
beroemdheden uit de geleerdenwereld ook esperantisten waren :
Dr. J.J. Thomson, prof. aan de
universiteit van Cambridge, Nobelprijswinnaar ; Dr. E.V. Huntington, prof. aan de Harvarduniversiteit in de Ver. Staten van
Amerika ; Dr. Wilhelm Fbrster,
gewezen rector van de universiteit van Berlijn ; Dr. Aimé Cotton, prof. aan de universiteit van
Parijs en gewezen voorzitter van
de " Academie des Sciences ".
En dichter bij ons : Dr. Maur.
Fréchet, prof. aan de universiteit
van Parijs en lid van de Frans,
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Poolse en Nederlandse akademiën van wetenschap. De huidige
voorzitter is Dr. Seiho Nishi,
prof. aan de universiteit van Tokio.
Er bestaat een " Medicina Revuo " waar alleen strikt wetenschappelijke artikels over geneeskunde in verschijnen. De " Geografia Revuo " daarentegen is
ook vulgariserend. De Nederlandse uitgeverij Muusses uit
Purmerend moet hier ook vermeld worden om de uitgave van
de " Scienca Revuo ". In dit laatste tijdschrift heeft Dr. Roelofs
(vol. 7 p. 144-151 jaarg. '55) een
nog onvolledige lijst laten verschijnen van 86 nationale wetenschapstijdschriften die Esperanto
aanvaarden of résumé's van artikels in het Esperanto gaven. De
uitgave van volledige wetenschappelijke werken in Esperanto staat nog aan het begin. Wel
reeds zeer veel artikels. In dit
jaar werd een dergelijke reeks
uitgegeven in boekvorm onder de
naam " Sciencaj Studoj " en het
is te voorzien dat dit nogal regelmatig voort zal gebeuren. Het
voorbereidend werk, nl. de technische vakwoordenboeken, is
reeds tamelijk ver gevorderd.
Reeds meer dan 100 dergelijke
woordenlijsten of -boeken werden opgemaakt. (Zie R. Haferkorn in " Scienca Revuo " vol. 6
p. 42 - 52 Jaarg. '54). In '56 werd
in Japan een bibliographie opgemaakt van de wetenschappelijke
werken of artikels in Esperanto
in Japan gepubliceerd. Het is
toch een brochure van 30 blz.
met minimum 10 titels per blad.
Afzonderlijk daarvan werd 'hetzelfde opgemaakt voor het vak
geneeskunde. Deze brochure telt
46 blz. en bevat 135 titels over

Zadnevtk* aro
Unu fojan en cent jaroj -- Unu milonon de la jara enspezo !
La preparlaboroj por la grandaj festoj okaze de la 100-jara datreveno de la naskigo de D-ro L. L. Zamenhof bone progresas laŭ la
provizora plano. Estas jam formita Internacia Organiza Komitato
(IOK) . en kiun eniris elstaraj kaj konataj esperantistoj de diversaj
landoj. Formigas ankaŭ la Internacia Patrona Komitato, en kiun
eniros eminentaj personoj de diversaj landoj : eefministroj kaj ministroj, konataj verkistoj kaj artistoj, grandaj sciencistoj kun plej altaj
kvalifikoj. Dum la kongreso en Mainz okazis kunsido de IOK, kiu
fiksis la definitivan planon por la festoj en la Jubilea Jaro.
Post la publikigo de la provizora plano alvenis ankaŭ tre granda
nombro da pliaj proponoj, sugestoj, konsiloj. Ilia nombro estas tiel
granda, ke estis maleble respondi al ĉiu unuope. La proponoj estis
atente studataj kaj ĉio utila kaj realigebla estos efektivigita.
En ligo kun tiu inundo de proponoj kaj sugestoj, la definitiva komitato starigita en Mainz volas atentigi, ke ne sufieas nur fari proponon,
sed necesas ankaŭ indiki kiu plenumos ĝin kaj per kiuj rimedoj,
precipe kiam temas pri " grandiozaj " proponoj, kies realigo kostus
milojn da pundoj !
Malpli abunde ol la proponoj kaj sugestoj — multe malpli -alvenis kontribuajoj por la Fondajo-Zamenhof. Kelkaj sindonaj esperantistoj, jam sendis sian financan helpon. Dank' al ili kolektigis gis
nun la sumo de proks 4.500 guldenoj. Tamen, se la kontribuoj alvenados ankaŭ en la estonteco same malrapide, kiel gis nun, malmulto el
la provizora plano estos realigebla, ee por ne paroli pri la novaj proponoj, alvenintaj de diversaj flankoj. Kvankam novaj ideoj estas tre

anatomie, 7 over biochemie, 34
over physiologie en pharmacologie, 42 over pathologie, 62 over
bacteriologie en hygiëne, 19 over
gynecologie enz.
Dat betekent toch al heel wat.
We kunnen verder nog mede
delen zonder opsomming dat
reeds enkele wetenschappelijke
werken verschenen met uitgebreid résumé in Esperanto (een
van de eerste : " La crise morale
devant la science moderne " van
Louis Elbe.). Ook verschenen
reeds vertalingen van wetenschappelijke werken. De vertaalde vulgariserende wetenschapswerken vormen reeds een aardig

lijstje (Hendrik Van Loon " Rigardu la Teron " enz ... enz ...)
Veel mensen hebben de indruk
dat Esperano niet vooruitgaat
omdat de cursussen weinig succes kennen. Er zijn daar oorzaken voor aan te wijzen waarop
wij nu niet nader kunnen ingaan.
Maar de leidende instantie's w.o.
de wetenschappelijke, die alle dagen meer en meer met taalmoeilijkheden te kampen hebben,
worden gedwongen naar een oplossing te zoeken. En alleen het
langzaam groeiend aantal dat
zich tot Esperanto wendt, vindt
uiteindelijk de oplossing.

Drs. F. Roose (Brugge)
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INAŭGURO DE ZAMENHOF-MONUMENTO EN VIENO.
jus antatí la U.K. en Mainz, la 2/an de julio, okazis en Vieno
grava ceremonio, tiu de la inaŭguro de Zamenhof-monumento, kvadratforma koloneto kun la busto de nia Majstro, en bela loko, sur
Borseplatz, en la centro mem de Vieno.
La ceremonion eecstis multaj vienaj kaj aŭstraj samideanoj kaj
ankaŭ la membroj de la I.K.U.E.-kongreso, kiu estis okazanta en
Vieno, entute ĉirkaŭ 300 personoj.
La iniciatinto de la monumento S-ro Hugo Steiner, direktoro de la
Internacia Esperanto-Nluzeo, esprimis sian dankon al ĉiuj, kiuj
ebligas la starigon de tiu ĉi monumento. Post li, parolis ankoraŭ
multaj eminentuloj kaj la ceremonio finigis per kantado de Esperantohimno al D-ro Zamenhof.
O taze de la ina guro, funkciis speciala poŝtoficejo, kiu uzis stampilon kun la busto de Zamenhof kaj kun Lsperanto-teskto.
bovenaj, tamen da ideoj ni havas sufiĉe, sed da financaj rimedoj tro
malmulte. Sekve, en la nuna momento estas necese unuavice krei
imponan Fondajon-Zamenhof.
Ĉiu esperantisto en la mondo, eĉ tiu kun la plej modestaj enspezoj,
devus kontribui almenaŭ iom al la Fondajo-Zamenhof, kiu prezentas
la materian bazon de la festoj. Ne estas necesaj grandaj sumoj
kvankam la pli bonstataj esperantistoj certe povos fari pli grandan
oferon — sed es::as necese, ke absalute ĉiuj kontribau par tiu celo.
La vorto " imposto " estas iom malsimpatia en ĉiuj landoj. Eble la
vortoj " libervola imposto " sonas pli alloge. Cu ĉiu esperantisto kaj
esperantistino ne povus unu fojon en cent jaroj oferi unu milonon (ne
milionon, sed milonon) de sia jara enspezo kiel sian kontribuon,
minimuman, al la Fondaĵo-Zamenhof ? Ni estas certaj, ke ne ekzistas
tiel malriĉa persono, kiu ne povus fari tiun oferon. Se la leganto aŭ
legantino konsentas, li aŭ ŝi agu jene :
1. Tuj mem kontribuu unu milonon de sia jara enspezo al la Fondajo-Zamenhof ;
2. informu la lokan grupon kaj siajn geamikojn pri la Jubilea Jaro
kaj tuj kolektu donacojn por la Fondajo-Zamenhof laŭ la prezentita
principo ;
3. la kolektitajn sumojn oni bonvolu sendi aŭ rekte al la Centra
O2icejo de U.E.A., Eendrachtsweg 7, Rotterdam C., aŭ al la ĉefdelegitoj kaj perantoj de U.E.A. en diversaj landoj kun klara mencio
" Por la Fondaĵo-Zamenhof ".
La nomoj de ĉiuj kontribuintoj aperos en la revuo de U.E.A. La
utiligo de la Fondajo-Zamenhof estos farita laŭ la decidoj de la IOK.
Ciuj elspezoj kaj enspezoj estos kontrolitaj laŭ la Statuto de U.E.A.
Ne atendu la morgaŭan tagon, sed ekagu tuj. Ne transjetu la laboron sur la aliajn, sed faru mem vian eblon. Konsciu, ke vi ne estas
izolita, sed ke multaj samcelanoj agas sammanicre en la tuta mondo.
Helpu jam nun, ke la festoj en la Jubilea Jaro estu vere imponaj kaj
dignaj de la grandeco de la verko de D-ro Zamenhof !
Jen estas la urĝa alvoko de la IOK starigita en Mainz.
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Solvo de la enigmoj el la numero 2.
1. varti - istmo - rekta - ilaro - normo - ambro - pinto - linĉi ombro - riski - onklo - sulko - estro - nokto - veni - astro - lundo -

ostro - rombo - orajo.

Virina ploro sen valoro
2. seb - rebuso - uro ; kor - orakol - alo ; ras - sardel - led ; muf triumf - rit ; tik - iktero - ero ; kat - torako - oro ; tas - atesto - teo ;
rad - kadavr - kav ; oro - orator - rat ; lun - lanugo - ago ; feo oferto - rot ; teo - mateno - man ; rob - bronzo - zon ; pir - empiro emo ; ole - tunelo - tun ; Omo - ornamo - ran ; kan - nektar - ret ;
maj - emajlo - ole ; ara - faraon - fon ; ter - lektor - kol ; ago urogal - rul ; tig - gitaro - aro ; aso - atlaso - lat ; tur - sturno - son ;
ari - akrido - kod ; mus - lakmus - kal ; lan - baleno - obe ; cel ulcero - uro ; ŝil - ŝiling - ing ; veo - evoluo - ulo ; tar - tirano - ino ;
iro - oriono - ono.
Post la konkursoj el la numeroj 1 kaj 2 la ranglisto de la gepartoprenintoj estas jene :
20 poentoj : S-roj COUWENBERG - MYNY - VAN HULLE
kaj VOLDERS.
19 1/2 p. : S-roj VAN DE VELDE kaj HINDERYCKX.
: F-ino VAN MULLEM (nur unu ensendo).
]0 p.
: Frato ARNI (nur unu ensendo).
9 p.
: S-ro NIJKAMP (nur 1 problemo de unu ensendo).
5 p.
Rimarko : kiu tota'igas 50 poentojn ricevos libropremion je valoro
de 75,-- fr.
Jen la nova tasko por ĉi-tiu monato :
Sur ĉiu linio de la suba figuro oni devas meti du vortojn laŭ la
donitaj difinoj. Por kontrolo dum la solvado oni scias ke a) en la
mezaj faketoj de la figuro sur ĉiuj linioj la lasta litero de la unua
vorto samtempe ĉiam estas la komenclitero de la dua vorto. b) la
literoj en la vico 24 de supre malsupre formas proverbon c) same
estas por la vico 25 en kiu oni legos alian proverbon.
85

//

-

I

11
12

13

/I
/
La difinoj :
Sur la 1-a linio :
2-a
3-a
4-a
5-a
6-a
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malgranda ilo, kun pinta ekstremoj, uzata de teksistoj - proponi al iu varon aĉetotan
restoracia servisto (R) - fari mallongan kritikan
8-a
raporton pri io (R)
apogseĝo por pluraj sidantoj - speco de pasero
9-a
kun agrabla kanto
kurba nefermita linio, kiu konstante malproksimi10-a
ĝas de sia deira punkto (R) - speco de paralelogramo (R)
speco de enigmo - havanta formon de ovo
11-a
batalanto en la cirkoj ĉe antikva Romo (R)
12-a
granda religia movado en la 16-a jarcento (R)
osta parto de la piedo - tia estas la regiono de
13-a
Meza Belgio
fora parenco (R) - gracia insekto (R)
14-a
herbo el kies fadenoj oni faras teksajojn - balan15-a
ciĝi alterne en kontraŭajn direktojn
senpene farebla - tute juse
16-a
planko kovranta la kavon de ŝipo (R) - malfer17-a
majo de vulkano (R)
stelo (R) - geometria figuro (R)
18-a
libertempo (R) - osto en la pelvo ostaro (R)
19-a
multenombra senorda kolekto (R) - tuto de la
20-a
vertebroj (R)
okazanta multe da fojoj (R) - tio pri kio oni
21-a
parolas aŭ skribas (R)
elstara parto de la masto (R) - prefikso
22-a
malmola, kalkeca substanco (R) - ceremonia vira
23-a
vesto de la antikvaj Romanoj (R)
Vicoj 24 kaj 25 de supre malsupre du trovotaj proverboj.
7-a

Z

inklina - vegetajo el familio de umbelacoj (R)
angla grenobrando (R) - distancmezuro (R)
arbo (R) - sufikso
kontraŭa - ringforma koralirsulo (R)
febra epidemia malsano (R) - tuto de la konsciaj
kaj nekonsciaj spiritaj fortoj (R)
sidilo (R) - hina laboristo (R)

Sakenigmo

Serĉu, laŭ la ĉevalsalto en la ŝakludo. la kaŝitan proverbon en la
ĉi-suba figuro. La majusklo estas la komenclitero de la trovota
proverbo.
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LA ESPERANTO-EKSPOZICIO EN BRUGGE.
La Brua sekcio de Reĝa Belga Ligo Esperantista, sub prezidanteco de S-ro Ch. Poupeye, organizis la 5, 6, Ian de septembro
ekspozicion de Esperantajoj. Ĉar tio koincidis kun specialaj merkatotagoj en la sama strato, ŝajnas ke multaj personaj vizitis ĝin. Ankaŭ
ni faris viziton. La unua impreso estis bonega. Bela, konvena salono.
Elokventaj pankartoj kun desegnajoj ; belaj fotoj ; multe da estetika
sento ; kompreneble multaj libroj kaj revuoj. Ili certe meritas ĉiujn
niajn gratulojn pro tio. Sed post unua trarigardo, oni eniras detalojn.
Kaj tiam aperis gravaj mankoj. Se oni generale povas diri ke tiu
ekspozicio certe impresis personojn kiuj pensis ke ankoraŭ nenio
estas presita en Esperanto (ja, ankoraŭ ekzistas tiaj !) oni aliflanke
devas diri ke ĝi certe ne konvinkis intelektulojn kaj iom klerajn personojn. Kaj estas tamen en tiuj medioj ke ni devas trovi la personojn
kiuj volas sekvi kurson. Estis en tiu ekspozicio tute ne metodo.
Kvankam kelkaj tabuletoj aŭ sagetoj indikis ekz. literaturon aŭ alian
fakon, la libroj de ĉiuj diversaj fakoj estis intermiksitaj. Dua grava
riproĉo : la materialo estis malnova, kaj malfreŝa en prezentado.
Trie : devis tie estis standoj apartaj por ekz. religio. La materialo
estas jam abunda. Pripensu ke tie ne troviĝis la Biblio, tamen impona
verko nek iu de la lastaj verketoj de Marinus. Devis estis aparta
stando por scienco. La intelektuloj havus specialan atenton pri tio.
Tamen ne pravigeble ke ne trovigis tie la " Sciencaj Studoj " ! Kelkaj
de niaj eldonejoj meritis apartan standon, kiu certe farus impreson
pro la belaj, valoraj modernaj eldonoj. Mi pensas tie-ei pri " Stafeto ".
De tiu eldonejo mi vidis nur " La Floroj de l'Malbono " perdita en
la amaso. Nia poezia literaturo troviĝas nuntempe sur vere alta
nivelo. Nu, oni ne trovis tie W. Auld, nek Marjorie Boulton ! Jes
" Kien la Esperanto-poezio " de Brendon Clark, denove perdita en
la amaso. Kaj kiom da tute ne plu valoraj publikaĵoj ! Intence de la
filatelistoj, devis estis tie la kompleta serio de eldonitaj Esperantopoŝtmarkoj. Kvara kaj lasta riproĉo : estis tie tute ne materialo por
disdoni al la interesiĝantoj. Ekzistas tamen tre bona, malgranda
broŝureto eldonita de la " Flandra Esperanto-Instituto " kaj tre malmultekosta. La organizintoj devis certe ankaŭ disponigi almenaŭ iun
kvanton de la bonega 4 paĝa raporto de Dr. Lapenna.
Al tiu-ĉi kritiko oni eble respondos ke ĉiam estis eraroj kaj
nekompletajoj. Jes, sed en tiu-ĉi kazo la eraroj kaj nekompletaĵoj
povis estis evititaj ! Se tiu grupo estus demandinta la kunlaboron de
la sekcio de Flandra Ligo Esperantista, kiu posedas tiun materialon
kaj kiu ankaŭ havas laboremajn kaj sindonajn gesamideanojn ! La
organizo de ia evento fare nur de unu grupo estas en principo jam
malbona, se aliaj grupoj estas helpemaj kaj se ili ankaŭ kapablas ion
fari. La Belga grupo faris ĝin por propagandi okazontan kurson.
Ankaŭ tio ne pravigas ! Ekzistas E.K.I. kaj ekzistis interkonsento por
kune anonci kurson,., per eviti ke la Bruĝanoj havu impreson de malakordo inter la du grupoj. Nu, la Esperantista Komitato Intergrupa
ne estis informita pri la plano de ekspozicio, kaj la du grupoj nun ree
,

,
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gAtil
Infanoj verkas geografian libron.

En la kolekto « La Infanoj de la
Mondo », eldonita en Japanujo, estas
anoncita la apero de kvin novaj volumoj pri la Aziaj Landoj, Orienta kaj
Norda Eŭropo, Okcidenta kaj Suda
Eŭropo, Ameriko, Oceanio kaj Afriko,
tute verkitaj de nnfanoj. Same kiel
por la 15 volumoj jam aperintaj, la
volumoj kolektos priskribojn, desegnajojn kaj fotografaĵojn pri la propra
naskiĝloko fare de diversaĝaj etuloj.
La kontribuaĵoj estas kolektitaj nur en
la Internacia Lingvo Esperanto.
Kvar literaturaj gazetoj en Esperanto.

La tutmonda organizaĵo, Universala
Esperanto-Asocio, kies sidejo estas en
Rotterdam, informas ke puntempe regule aperas en la mondo kvar grandaj
literaturaj gazetoj en la Internacia
Lingvo. Unu el la plej malnovaj estas
« La Suda Stelo », granda revuo, specialigita pri makedona literaturo, kiu
estas eldonita en Jugoslavio. « Norda
Prismo », eldonata en Svedujo, diskonigas ĉefe la skandinavan literaturon
kaj kulturon, kun aparta atento al la
islandaj kaj finnaj verkoj. En Nico
estas publikigata la « Nica Literatura
Revuo », sub la redaktado de la konata
Esperanto-verkisto, Prof. G. Waringhien, kies ĉefverko estas la traduko
en Esperanton de « Les Fleurs du Mal »
de Baudelaire. « Nuntempa Bulgario »
aperas en Sofio kun luksa aspekto kaj
krom la literaturon ĝi studas ankaŭ la
historion kaj geografion de la lando.
La literaturaj gazetoj en Esperanto estas legataj de tre internacia publiko :
ili havas gravan rolon por la diskonigo
de la kulturaj valoroj, ĉefe de malgranday nacioj.

Norvegujo eidonas filmon en Esperanto

Por propagandi la turismajn belecnjn
de Oslo, la Norvega Turism-Asocio jus
eldonis novan filmon en Esperanto, kiu
estos montrata tra la tuta mondo. En
la lastaj jaroj pluraj landoj, inter iuj
Nov-Zelando, Bulgarujo kaj Jugo-slavio, eldonis turismajn filmojn en la
Internacia Lingvo.
Lingvaj malfacilaĵoj kostas vivon.

La 15-an de aŭgusto 1957 soveta aviadilo de la entrepreno « Aerflot », irante
de Moskvo al Kopenhago, tra Rigo,
kun 5 pilotoj kaj 23 pasaĝeroj, falis en
la maron antaŭ ol alteriĝi al Kastrup,
la flughaveno de la dana ĉefurbo. Ciu
aviadilano pereis. La postaj esploroj
pruvis, ke la piloto ne komprenis la
navigaciajn instrukciojn, donitajn en
angla lingvo. Antaŭvidinte la katastrofon, la instrukcianto en la flughaveno
urĝe venigis rusan interpretiston, kiu
tamen ne povis multe helpi p ro nekono
de la teknikaj esprimoj. La manko de
komuna internacia lingvo kostis ĉifoje
la vivon de 28 personoj.
Radio-Budapest denove okupiĝas pil
Esperanto.

Post multjara silento, Radio Kossuth
rekomencis montri sian intereson por
la Internacia Lingvo dissendante prelegon pri la ĉefa Esperanto-poeto, D-ro
K. Kalocsay. La majstroverko de K.
Kalocsay estas la traduko en Esperanton de la « Infero » de Dante en endekasilaba tria rimo, perfekte korespondanta al la orginala poezia formo. Multaj Dantistoj opinias, ke tiu traduko
estas unu el la plej perfektaj, laŭ senta
kaj harmonia fideleco, el la multaj
ekzistantaj pri Dante.

aparte anoncas kurson. Fina rimarko. Sur aparta tableto oni povis
vidi kelkajn speciale rimarkindajn E-o. revuojn. Ni vidis " Belga
Esperantisto" sed ne " Flandra Esperantisto " kvankam tiuj du intime
kunlaboras kaj de k;uj ambaŭ ie eefredaktoro estas mi. Tiu gesto ne
estis ĝentila je la " frata " organizo, nek je mi.
Drs. F. R.
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A. BOGAERT
STE KATHELIJNESTRAAT, 116 BRUGGE
Spigels — Kaders — Vitraux
Plasticlair
telefoon 345.60
5nternacia 'Premio
de la cBelga 'Perioda Cazetarc '
Niaj legantoj memoros ke, laŭ propono de *ia Prezidanto S-ro A.
Desguin, la Administrantaro de la Asocio de Belgaj kaj Eksterlandaj
Periodaj jurnalistoj decidis la kreon de " Internacia Premio de la
Perioda Gazetaro ".
Tiu ei premio valoran dek mil belgajn frankojn kaj volas rekompenci, unuafoje en tiu e i jaro, la aŭtoron de la :plej bona artikolo,
aperinta en la perioda gazetaro kaj kiu, iamaniere, pritemas la
Ekspozicion Universalan kaj Internacian de Bruselo 1958.
La tekstoj, kiuj enhavu maksimume du mil vortojn, povis esti
aperintaj en franca, nederlanda, germana, angla, hispana kaj itala
lingvo. Sed krome, kaj laŭ propono de S-ro G.M. Matthijs, sekretario
de la Asocio, ankaŭ nia 'lingvo ESPERANTO estis akceptata pro la
konsidero ke ĝi estas ankaŭ uzata de la Ĝenerala Komitato de la
Belga Registraro de la Ekspozicio.
La ensendoj devige devis alveni antaŭ la 30a de junio pasinta.
El letero de S-ro Matthijs ni ekscias ke 27 ensendajoj alvenis al la
sekretariejoj ... INTER ILI KVIN ESTAS REDAKTITAJ EN
,

ESPERANTO!

Tio certe estas UNIKA fakto : En internacia konkurso, kiu temas
pri artikoloj aperintaj en .diverslingvaj revuoj aŭ jurnaloj : preskaŭ
unu kvinono en nia lingvo !

ELITE RADIO

vismaRkt sRUGc€
ss, a. p1et€RSlaan oostenbe

12,

*
*

iam je via dispono
— por viaj fonodiskoj
radio-aparatoj
—
pick-ups kaj
TELEVIDADO

************ * *** * *************-st
bonega servado kaj vasta elektebleco estas karakterizaj
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1 et Secretariaat

meldt ...

Kursussen.
De maanden september en oktober zijn gewoonlijk aktieve
perioden voor de afdelingen omdat dan de basis wordt gelegd voor
of een aanvang gemaakt met een kursus. Gezien de vooruitzichten
van een grootsche,pse internationale aktiviteit van de Esperantisten
ter gelegenheid van het Zamenhof-jaar (1959), het internationaal
kongres te Brussel in 1960, en de noodzakelijkheid om steeds opnieuw de kennis van onze taal aan geinteresseerden aan te leren,
dringt het bestuur op een intensieve aktie aan om met alle mogelijke
middelen de kursussen te doen slagen.
In dit verband stelden wij met voldoening vast dat Brugge,
Gent en Leuven nieuwe initiatieven aan de dag hebben gelegd om
kursisten te winnen. Van de afd. Brugge ontvingen wij talrijke
krantenuitknipsels en de mooi gedrukte circulaire, bevattende, beneyens de aankondiging van de kursus, ook een verwijzing naar de
correspondentie-kursus van de VEB met postchecknummer en adres
van de Hr. Vandevelde, en tevens een aanbod aan bestaande kringen van niet-esperantisten om kursussen te geven in de schoot van
deze kringen zelf, zo enkele leden er van zich hiervoor melden.
De actie van de afd. Gent, onder stimulans van de Hr. Deboes,
Voorzitter, en de sekretaris, de Hr. Vandevelde en verscheidene
leden, heeft zich vooral gericht op de trekkers en kampeerders ; de
kursus werd daar ingeleid met een tentoonstelling in de Jeugdherberg
op zaterdag 27 september 1958.
Gevaert-film.
De bekende firma GEVAERT, te Mortsel, heeft tijdens het
Internationaal Esperanto-kongres te Mainz, een in Esperanto gesproken film vertoond, die een groot succes kende. Deze film zal
binnenkort ter beschikking zijn op 16 mm breedte, en kan door onze
afdelingen aangevraagd worden rechtstreeks bij de firma N.V. Gevaert te Mortsel.
Beneluks-kongres.
LEEN heeft ons opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan het
kongres te Haarlem (in 1959) , en het Bestuur heeft dit voorstel aanvaard, zodat de traditie van de Beneluks-kongresoj niet onderbroken
zal worden. Haarlem verheugt zich bijzonderlijk op onze deelname,
omdat deze afdeling dan ook haar gouden jubileum viert.
Bestuursvergaderingen.
Gezien de spreiding van het bestuur over het ganse Vlaamse
land, hetgeen soms moeilijkheden teweeg brengt bij het bijeenroepen
van een vergadering, werd tijdens de bijeenkomst van 24-8-58 besloten maandelijkse vergaderingen te beleggen, waarvan zullen deel
uitmaken : Hr. Debrouwere, Voorzitter, Mej. Terryn, en de te
Brugge wonende bestuursleden.
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Firma Van Iseghem & Verstraeten,
P.V.B A.

st seunaRase steenweg, 631 hoBoken
vitnáloj - speguloj - „ secunit " VIM)
koloaiGitaj vitnoJ
alummiaj senmastikaj stangoj pon
kupoloj
^
vitno- cemento pon tutvitna-konstnuaioj
mastiko
telefoon 37.88.20
v
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Antwerp en :

0

Nia ligano S-ano H. Vermuyten el Antwerpen konatigis en la
revue " Kringleven O.R.D. " la Esperantiston-poston-verkiston-eldoniston Teo Jung per artikoleto kaj traduko de poemo.
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^^^

^^
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Speer a p ^.^

espeuantlstoj ĉuas RaBaton.

Universeel Kongres in Warschau.
De bijdragen worden door bemiddeling van onze kasistino overgemaakt ; wij raden aan geen bedragen rechtstreeks te storten weBens de verschillende moeilijkheden die zich kunnen voordoen.
Tot 31-12-58: 300 F voor een individueel lid van UEA, en
350 F poor een Asocia membro.

Jaarvergadering.
De datum is vastgesteld geworden op zondag 21-12-58 te 15 uur
in " Colombophile ", Rooseveltplein, Gent.

KORESPONDANONCOJ.
D-ro. Med. Stefan P. MOSKOV N-o 6 ul. Prof. Moskov SEVLIEVO Bulgarujo deziras seriozan interŝanĝon de neuzitaj poŝtmarkoj kun eŭropo, ameriko kaj Japanujo.
Nikola G. Nikolov " Vidin " 2 RUSE Bulgarujo 20 jara junulo
deziras korespondi per poŝtkartoj pri diversaj temoj ; ankaŭ
interŝanĝi poŝtmarkojn.
D-Ro. Prof. Inĝ. Gaetano Caraffa Via Sacco 14 VARESE Italujo
demandas ne por si sed por multaj gesamideanoj listojn de poŝtmarkoj i.a. la kompletajn E-o. poŝtmarkojn kun la prezoj kiujn la
eventualaj vendantoj deziras.
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se vi panolas pRl stROVI... vi pensas pRl
vianbaĵejo. se vi pensas pm vlanbaĵejo... vi
A
A
acetas ce stROVI

Aug. Stroobandt-Victoor
Vlamingstraat, 48 BRUGGE

STROVI Va ro j :

GARANTIO pri
bona kvalito

kaj bona prizorgado
Telefono: pogranda komerco 34559
33408
detala

S T R O V I estas anaaranga

VIRINAJ BLUZOJ KAJ JUPOJ
" MAGDELEINE "
aeponita kvalitmaRko
la peRFekta konFekcio
FaBRikita el plej B onaJ svisaj teksaĵoj

Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

•

manupaktuRaĵo ciRmo

DE BROUWERE

Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Belgujo) - Tel. (056) 216.54

e
Reprezentanto en Nederlando :
j.

c. ben haRtoq, kostveRloRenstRaat, 91
zanŬvoopt, tel. k
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