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TOT

VAN ANGLIA TOT ZODIAC
PREFECT DELUXE
ANGLIA DELUXE
Vierdeur
Tweedeur
4; cyl. - 36 'rem-pk - Taks: 6 pk
Verwarmings- en ontdooiïngsapparaat standaarduitrusting

Betalingsmogelijkheden : tot 36 maanden

BEANTWOORDT FORD AAN UW WENSEN
CONSUL
4 cyl, - 59 rem-pk - Taks: 10 pk
In zijn klasse de enige wagen die plaats biedt aan 6 personen.

ZEPHYR
6 cyl. - 86 rem-pk - Taks : 13 pk
De ideale wagen voor beroepsbezigheden
en het week-end.
„

ZODIAC
6 cyl. - 86 rem-pk Taks 13 pk
Zeer luxueuze uitvoering van de Zephyr.

F ORD

SERV I^F,-

FORD

Vraag zonder enige verplichting de brochure
over de ganse reeks aan de officiële Ford-verdeler

F O RD

MOTOR

C O M P A

N Y(aelGiunn) N.V.

Rechtstreekse verdeler van Brugge `en omstreken

GRAGE CANADA
GULDEN VLIESLAAN 68 BRUGGE

Tel_ 34611

LIEA-VERTEGENWOORDIGER :
Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan, 14, Blankenberge
P.C. 4161.35.
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 F (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 lste 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.

•

Er zijn nog enkele andere redenen, door de sekretaris aangehaald, die uiteindelijk de jaarvergadering hebben doen beslissen tot
de dualiteit van F E. in de toekomst : zes tot acht bladzijden Nederlandse tekst, met informatieve inhoud.
Maar dan komt de kat op de koord. Wie zal ons deze Nederlandstalige artikels leveren ? ! Uit de samenwerking met LEEN trokken wij destijds het voordeel dat wij konden genieten van de door
LEEN-anoj opgemaakte teksten ; nu staan wij voor dit gedeelte althans op eigen benen ; en bovendien moeten de teksten die ingezonde worden een dubbele eigenschap hebben : zij moeten zoveel mogelijk interesse bieden voor onze leden én voor de niet-esperantisten !
Wij wachten met spanning op de inzendingen die aan deze beide
voorwaarden zullen voldoen.

na de jaapveRCadeulnC
van 21-12-1959 te Cent
Deze jaarvergadering is op verscheidene gebieden van grote
invloed geweest op de toekomstige strekking onzer aktiviteiten ; en
één der voornaamste richtlijnen die aldaar beslist werd, is wel de
wijziging in de inhoud van ons blad, Flandra Esperantisto. De bespreking dienaangaande werd uitgelokt door een nota van de Hr. W.
Wellekens, uit Leuven, die jammer genoeg zelf niet kon aanwezig
zijn.
De nota bevatte verscheidene suggesties, waarvan de meeste
ofwel reeds vroeger het voorwerp van besprekingen of van pogingen
hadden uitgemaakt, of waarvan de verwezenlijking onmogelijk kon
bewerkstelligd worden ! Maar er was één van de argumenten die de
jaarvergadering opviel, en waarmede verscheidene leden het eens
waren : F.E. kan niet dienen als aanwervingsblad, maar de redenen
die hiervoor werden aangehaald, waren totaal verschillend. De Hr.
Wellekens beweert dat F.E. geen informatieblad voor buitenstaanders is, en dat het dus géén nederlandstalige artikels moet bevatten ;
tijdens de algemene vergadering werd gezegd o.m. door de Voorzitter, door de Hr. Cortvriendt, Drs. Roose en de sekretaris, dat
F.E. géén aanwervingsblad is, omdat er geen nederlandstalige artikels
in verschijnen. En dat kan verholpen worden ! Bovendien bleek uit
de discussies dat " De Esperantist " dat aan onze inwonende leden
wordt uitgereikt, wel interessant is, maar dat het zeker geen aangepast aanwervingsblad voor onze streek is, gezien de — met reden —
Noordnederlandse standpunten en verslagen.
Wij kunnen echter van ons blad geen volledig nederlandstalig
tijdschrift maken, en wel om twee redenen :
1. Wij kunnen onze leden niet verplichten lid te worden van
een internationale bond, waardoor zij wel internationaal Esperantonieuws zouden verkrijgen, maar eveneens gedwongen worden steeds
groter wordende bijdragen te betalen. Gezien de feitelijke toestand
dat er slechts één lid van FL.L.E. op vijf ook lid is van een internationale bond, (hetgeen wij met alle middels moeten trachten te verhelpen
door op de aansluiting bij UEA aan te dringen), kunnen wij echter
niets anders dan onze leden ook iets in onze tweede taal voor te
schotelen, als oefening en voor het internationaal organisatorisch
nieuws, dat zonder belang is voor niet-esperantisten.
2. Onze samenwerking met B.E., verplicht ons gemeenschappelijke teksten te publiceren. die, gezien de aard van B.E. slechts in het
Esperanto kunnen zijn ! Geven wij de samenwerking op, dan is dat
eenvoudig een blunder zowel op technisch als op financieel gebied.
Wij mogen niet vergeten dat, door deze samenwerking en door de
aankondigingen, de onkosten voor onze bladen voor de eerste maal
sinds 14 jaar in verhouding tot de lidmaatschapsgelden, verantwoord
kunnen worden !

M. G.

iris*nt■*aaa*®ma*aaa*■on*n■■*as■*sna*at■*s■■-k atan*
t
"
ii
■
t
M1K
1
ii
n
■

r
R „AR CERA
*

Noie

,

2

t

Ei

Naamse straat, 80 Leuven
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ARĤITEKTOJ por viaj domkoastruajoj petu informojn pri

kaheloj kaj aliaj ceramik-ornamajoj por interne kaj ekstere
P.C.K. 4070.02
Tel. 239.50
membro de FI.L E.
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„ paostavallen denove..."
SVEDA SOMERA SEMAJNO aranĝos ĉijare 9 - 16 aŭg. denove sian altkvalitan prelegsemajnon kaj elektis la temon :

LANDOJ r POPOLOJ
KUN ATENTO PRI ORIENTA KAJ 0 (CIDENTA
KULTURAJ VALOROJ.
Pri la aktuala agadtemo de UNESKO prelegos Prof. D-ro Ivo
Lapenna, Prof, D-ro N. Kawasaki, doc. S. Pragano, lic. Tib. Sekelj.
La kultursemajno okazos tuj post la kongreso en Varsovio, kaj
estos eble partopreni ambaŭ aranĝojn.
Informojn kaj aliĝilojn oni petu ĉe s-ro Jan Strónnz, Amiralsgatan 36, M a 1 m S , Svedujo. Rekomendinde estas aliĝi tre frue.
I
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esperanto op echoot: eert werke(ykheid.
Dat is het doel ! Daarlangs moeten wij er komen ! Het is pas
dan dat het Esperanto met reuzenschreden zal vooruitgaan. Minder
en minder volwassenen vinden de tijd om 's avonds naar een Esperanto-leergang te gaan. Het is een geluk dat Esperanto reeds bestond
toen er nog veel meer vrije tijd was en veel min ontspanningsgelegenheid. Vandaar dat Esperanto overal op de wereld verspreid is en dat
overal groepen werkzaam zijn.
Het is natuurlijk ook waar dat Esperanto reeds op zeer veel
scholen ingevoerd is. Maar, wat lager en middelbaar onderwijs betreft, is het tot nu toe altijd als vrije cursus geweest, en in veel gevallen buiten de lessenroosters, en als ontspanning.
Daar komt nu verandering in. De eerste verplichte leergangen
melden zich aan.
DENEMARKEN. De schooldirectie van de gemeentelijke scholen in Kopenhagen heeft beslist dat van af de Ode, lager onderwijs,
2 jaar lang Esperanto zal onderwezen worden met als doel de basis
te geven voor studie van vreemde talen. Uitstekend ! Geruime tijd
reeds hebben paedagogen gewezen op de vormende waarde van Esperanto. Men kan inderdaad een cursus o.a. in de grammatica van
gelijk welke vreemde taal niet beter voorbereiden dan door eerst een
studie van het Esperanto te laten doormaken.
FINLAND. De Finse onderwijsautoriteiten hebben hun toestemming en medewerking verleend aan het onderwijsplan '58-'59 van de
Middelbare school in Somero. In de eerste klassen zal 6 maal per
week gedurende 45 minuten Esperanto gegeven worden. Om de leerlingen nadien in het praktisch gebruik te bekwamen zal een vak,
Aardrijkskunde, in het tweede jaar, uitsluitend in Esperanto worden
gedoceerd. Verder staat ook in het tweede en derde leerjaar nog een
uur per week Esperanto op het programma. Daarnaast les in één
van de moderne talen. Dat geldt voor één van de drie kategorieën
waarin de studenten op die school worden ingedeeld. De twee andere
groepen krijgen van meet af aan een moderne taal en geen E-o. Men
zal dan aan het einde van deze proef over 5 jaar, een vergelijking
maken. De Finse regering heeft aangekondigd het verloop van deze
proef nauwlettend te volgen.

Nota : dergelijke proeven werden reeds met succes voor Esperanto
genomen in Schotland en Joego-Slavië.
4

Drs. F. R.

zonceiz uw Bpcaage kan cie vlaamse
espeRantistenaonc niet Bestaan 1111
Slechts eenmaal 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.
Reeds 31 leden hebben aan onze oproep voldaan
Hierna volgen de eerste en tweede lijst
1 Mevr. A. Meurrens Leuven
7 Hr V. Jurgens-Hoogboom
2 Hr A Marmenout Blankenb.
Kapellen
Berchem
Antwerpen
3 Hr E. De Baets
8 Hr Moeus
9 Hr A. Pittoors
4 Mevr. J. Terrijn
Gent
Antwerpen
5 Hr L. Paeleman
Herseaux 10 Hr F. Couwenberg Blankenb
Heule 11 Hr G. Maertens Sint-Kruis
6 Hr H. Van Roye
Gent
12 Mej. M.J. Top,
Veurne 21 Hr. G. Deboes,
Brugge
13 Hr. G. Debrouwere 500 F
22 Hr. F. Roose,
Kortrij k 23 Hr. C. Hinderyckx, Brugge
24 Mej. A. Van Wezel, Brugge
14 Hr. J. Derks, 175 F
Brugge
Monte-Carlo 25 Hr. A. Dumarey,
Brugge
26
Hr.
A.
Claeys,
15 Mej. P. De Cock,
Aalst
Brugge
Aalst 27 Hr. R. Iserentant,
16 Mej. B. Cornelis,
17 Hr. H. Vermuyten, Antwerp. 28 Mej. S. De Koninck, Brugge
Brugge
18 Hr. P. Samyn,
Roeselare 29 Mej T. Devreese
Brugge
19 Hr. A. Van de Velde, Gent 30 Hr. L. Dannee'.s
Brugge
20 Hr. E. Symoens, Leopoldstad 31 Hr. R. Martens
Allen betaalden 150 F!
Met ontroering stellen wij vast dat een eenvoudige oproep
in ons blad een onmiddelijke gunstige reactie bij onze leden uitlokt. Het weze ons een spoorslag om nog beter en harder voor
onze Internationale taal te werken, en er voor te zorgen dat onze
leden nog meer en beter door ons worden ingelicht van alles wat
op Esperantogebied in en buiten ons land gebeurt.
Dank, en moge de lijst bij iedere pub'icatie op dezelfde
wijze toenemen!
5

zonceiz uw BI»Race woizat het zamenhof -heizC enkincsjaap 1959 ceen succes
Daarom ook doet de UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO een
beroep op alle Esperantisten om de ZAMENHOF-Fondaĵo te spijzen door vrij Killige bijdragen : voor de Vlaamse esperantisten-

bond wordt alles geconcentreerd bij onze penningmeesteres (zie
eerste bladzijde) .
Met dank ontvingen wij de bijdrage van hiernavolgende leden :
1 Hr A. Marmenout 50 F
Blanken berge
2 Hr J. Van der Zeypen 50 F

Londerzeel
Gent
3 Mej. J Terrijn 50 F
4 Hr H Van Roye 125 F Heule

5 Hr G. Maertens 50 F St.-Kruis
6 Hr. P. Samijn 30 F Roeselare
7 Hr. G. Debrouwere 200 F
Kortrij k
8 Mej. M.J. Top 25 F Veurne

In totaal 580 F.

se vi paROlas pni staovi... vi pensas pp]
vlanaaĵEO). se vi pensas pRi vianaaĵEjo... vi
acetaS ĉE MOM

Aug. Stroobandt-Victoor
Vlamingstraat, 48 BRUGGE
STROVI Varoj :
-

GARANTIO pri
bona kvalito
kaj bona prizorgado

Telefono : pogranda komerco 34559
detala
33408

STROVI estas unuaranga !
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Resumo de la parolado de
Drs. F. ROOSE, vic-prezidanto de Flandra Ligo
(okaze de la dekjara ekzisto de la Deklaracio pri homaj rajtoj)

(je dato : 11-12-'58)
La lukto por homaj rajtoj estas
tiel malnova kiel la homaro mem
estas aĝa. Sed oni devas fari distingon inter simpla lukto por ke
homoj vivu en hom-indaj cirkonstancoj kaj la ideologio de la homaj rajtoj. Por komprenigi tion,
ni komparas kun la historio de la
scienco. Ankaŭ la plej antikvaj
prahomoj havis konojn ; malkovris teknikajn kaj spiritajn verojn,
realojn. Do, estis scienco. Tiu
scienco venis el la praktiko kaj
havis kiel nuran celon la praktikon. Sed je iu momento, la antikvaj Grekoj komencis esplori sisteme, laŭ ordo, kaj engrupigi konajn akirajojn. Kaj ili praktikis
sciencon por la scienco mem. Same kun la afero de la homaj rajtoj. Mi kredas ke la celkonscia
agado por akiro de homaj rajtoj
komenciĝis en la Renesanco-periodo (do 16a jarcento ; la 15a en
Italujo) kun la revalorigo de la
individua homo. Mi pensas precipe pri humanistoj kiel la Nederlandanoj Erasmus kaj Grotius
(Hugo De Groot) , kiuj tre forte
akcentis la rajtojn de la individuo.
Tiu agado iĝis intelektula movado en la 18a jarcento precipe
dank'al la famaj Francoj Voltaire
kaj J.J. Rousseau. Antaŭe ĝi ne
estis ideologia luktado. La homoj
luktis por siaj rajtoj kiel por akiri
manĝajon kaj monon : por povi
vivteni sin kaj plibonigi siajn
vivkondiĉojn. Plie ; antaŭ la 16a
jarcento la individuo ne havis
grandan valoron. La kolektivo, la
aro estis la unua valoro. Ĉio
devis esti oferata por la komunumo. Se ni limigas nian superrigar-

don al sole Eŭropo, tiam ni vidas
la unuan strebadon al homaj rajtoj ĉe la antikvaj Grekoj kiuj estis filozofoj, artistoj kaj scienculoj. Ĉe Ia morale p'_ej altstaraj
Grekoj la " Kalokagathio " estis
la idealo de la vivkonduto (kalos : bela, kaj agathos : bona ;
bela vivo = dediĉita al arto kaj
scienco ; bona vivo = en kiu oni
kuraĝe kondutas). Aristotelo diris ke tio estis por la Grekoj ebla
nur se ekzistas sklavoj kiuj faras
la laboron. Kaj kiam li vidis la
unuajn teknikajn progresojn, li
kredis ke la homaro ekiris la vojon al kompleta liberiĝo, ankaŭ
de la sklavoj, ĉar finfine la maŝinoj faros ĉiun laboron. Po3t la
Grekoj, tiu valortakso de la homa
individuo malaper's kun la Roma
imperio, escepte ĉe kelkaj pensuloj. Poste venis la Mezepako. En
la unua duono, la surtera vivo entute ne havis valoron ! La denova
kontakto kun la materie pli civilizita Oriento, la rekresko de la
komerco kaj la ekesto de la bur'a
klaso tute ŝanĝis tion (precipe 13a
jarcento). Mejloŝtono en la akiro
de homaj raitoj estis sendube la
" Magna Charta Libertatum
(granda ĉarto de liberecoj) kiun
la Angla reĝo Johano Sen-tero
devis doni en 1215 post malvenko en la batalo kontraŭ la Franca
reĝo Filipo IIa Aŭgusto. Tiu ĉarto akcentis precipe sendependecon de ekleziularo, nobelularo kaj
firmigis la privilegiojn de la urboj. Sed ĝi ankaŭ akcentis kelkajn individuajn liberecojn : neniu libera homo povas esti malliberigata, ekzilata, senigata de po7

sedajoj se ne okazis post juĝo de
liaj egaluloj, konforme al la leĝoj
de la lando. (Ne aplikebla al la
ne-liberaj homoj) . En la daŭro de
la 14a jarcento estis precipe la
burĝa klaso de la urboj kiuj luktis
kontraŭ la absolutismo de la regantoj kaj kontraŭ la "leĝistoj "
(specialistoj pri Roma juro) kiuj
teorie defendis la absolutismon.
Ni memori la epizodon de
Etienne Marcel en Parizo kaj lia
anara kiuj postulis forigon de la
leĝistoj kaj starigon de konsilantaro kiu havu rajton ankaŭ leĝdoni. Por nia lando okupas gravan lokon en tiu historio la " Ĝoja Enveno " de la Luksemburga
duko Venceslas kiam li iĝis duko
de ankaŭ Brabanto (1356). Sed
ankoraŭfoje, ne temas pri specife
homaj rajtoj ; jes pri detruo de
absolutismo : ne frapi monon, ne
deklari militon, ne fordoni terpartojn de Brabanto ktp sen permeso
de " Ĝeneralaj Ŝtatoj " de Brabanto. Tamen en la urbaj ĉartoj
oni trovas ne malmultajn punktojn kiuj rilatas al specife homaj
rajtoj. Ekzemple en la ĉarto kiun
donis Princ - Episkopo Alberto
van Kuyk al Lieĝo (1194-1200)
ni trovas i.a. tiun difinon : interne
de la jurregiono Lieĝo estas malpermesite al skabenoj aŭ al iliaj
agentoj eniri en iu domo ... sen
premeso de la loĝanto (eĉ se estas por aresti ŝtelinton !) ".
En Okcident-Eŭropo la unua
granda reĝa dekreto pri grava
homa rajto estis tiu de la Franca
reĝo Henriko IVa en 1598 kiu
proklamis liberecon de religio.
Povas esti ke li dekretis tiel ĉar
li mem estis tiurilate indiferenta.
Ja, en aliaj aferoj li estis tute ne
tiel tolerema ! Kiel jam dirite, estis ĉefe la deklaracioj 18 jarcentaj
kiuj tutesprime akcentis la " ho89

majn " rajtojn. Ankaŭ kiam temis
pri reformo de ŝtato aŭ pri revolucio, ĝi estis pro homaj, indiviluaj konsideroj. En la manifesto
de la 13 Anglaj kolonioj kiuj sendependiĝis de Anglujo fine de la
18a jarcento, ni legas : " Ni konsideras kiel evidentan veron ke
la homoj ... ricevis de la Kreinto
certajn malforigendajn rajtojn i.a.
Ia rajtojn ĝui la vivon kaj serĉi
la feliĉon. Por garantii tiujn rajtojn, formis sin la registraroj, kiuj
ĉerpis siajn rajtojn el la konsento
de la regatoj. Ĉiufoje ke kiu ajn
regado minacas detrui tiujn celojn, la popolo havas la rajton
anstataŭi aŭ neniigi tiun regadon
kaj starigi novan, bazitan sur tiuj
principoj.
La plej ampleksa kaj la plej
bela de tiuj deklaracioj pri homaj
rajtoj estas tiu de la Franca revolucio. Tio eble mirigas kelkajn
de niaj legantoj kiuj verŝajne ĝis
nun aŭdis nur abomenajojn pri
kaj severan kondamnon de tiu revolucio. Sed tiuj devas ekscii ke
fakte okazis du rapide sinsekvintaj kaj tute diferencaj revolucioj
de kiuj la dua efektive dronis en
krimoj kaj sangverŝado, dum ke
al la unua partoprenis preskaŭ la
tuta popolo. Tiu deklaracio de la
komenco diskonigis la principojn
laŭ kiuj oni agos ; kaj flanke de
la rajtoj estas ankaŭ la devoj akcentitaj en formo vere tre idealista. (ekz. : neniu estas bona civitano se li ne estas bona patro,
bona filo, bona amiko ktp.)
Dum pli ol unu kaj duona jarcento, oni luktis por akiro de homaj rajtoj. La libereco estis unu
de la grandaj idealoj de 19a jarcento. Oni povas diri ke la komenco de 20a jarcento estis la
(mallonga) epoko de pleja libereco. En kelkaj ŝtatoj oni komencis

principe malkonfesi tiujn rajtojn
kaj ni vidis la terurajn rezultatojn. Estas tial ke la LI.N.O., ege
timigita pro tiu evoluo, sentas la
neceson ree atentigi kaj akceptigi
deklaron pri tiuj rajtoj sen kiuj la
vivo vere ne estas vivinda. De
diversaj flankoj oni krias al ni ke
eĉ en landoj kiuj subskribis la
deklaracion, oni ofte ne respektas
ĝin. Kaj tio estas malfeliĉe tre
vera. Oni diras ankaŭ ke multaj
ŝtatoj transprenis morojn de la
kondamnitaj reĝimoj. Kaj ankaŭ
tio estas vera. Ĉu do ni estas en
evoluo kiu iras al la kontraŭo de
la homaj rajtoj ? Jam nun ? Cu tiu
rajtoj estis do tiel efemeraj ? Nur
la estonto montros tion. Ni nur

scias tion-ĉi. Se en kelkaj kazoj
la situacio estas tiel malbonega
aŭ kritika ke oni devas rapidege
savi ĝin eĉ kun neglekto de rajtoj
(kaj tiam tiaj situacioj 'fariĝas
sole ĉar multaj individuoj grave
neglektis siajn devojn), tio estas
escepta kazo. Estas en la naturo
kaj laŭ la difino de la homo ke li
havu certajn rajtojn. Do, ni devas
pristudi kaj konatigi tiujn.
Cetere, ni Esperantistoj, kiuj
estas en la ebleco kontakti senpere la tutan mondan popolon,
estas en plej favora situacio por
ekscii la dezirojn kaj bezonojn de
ĉiuj popoloj ; kaj per la Interna
Ideo de Esperanto, ni emas plifeliĉigi ilin ĉiujn.

***
s a Benetuksa esp. kongreso
16-17-18 de majo 1958 — Haarlem
La plej granda zorgo estas la tranoktado! La hotelistoj absolute ne
kunlaboras. Tiuj, kiuj do deziras tranokti en hotelo, devas mem prizorgi
tion. La L.K.K.. volonte sendos liston da hoteloj kaj pensionoj laŭ peto
La situacio de la privataj adresoj estas pli bona. Le dividadon prizorgos
V.V.V. Tio plialtigis la prezojn. Ili estas nun : f 5.50 plus 100/o (malvarma akvo) kaj f 6.50 (malvarma kaj varma akvo).
Kompreneble estas ke tuja anonco estas rekomendinda.
Ni atentigas la partoprenontojn, ke la kongreskotizo nun estas f 6.
La preparoj por la programo progresas, sed ni ankorati ne povas
sciigi ion c:efinitivan. La plena programo aperos en la kongresa libro.
.

Bonvolu atenti la datojn de anonco.
Por la kongreso estas 30/4
" " ekskurso
" 15/3
" " tranoktado "
15/3
Speciale por la ekskurso estas necese sin anonci antaŭ la findato.

LA PATRO-EKZEKUTANTO (Legendo pri Gent).
44-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
Varsovio — 1-8. augusto 1959
Sub honora protektado de la
Ministro- Prezidanto de Popola Respubliko
JOZEF SYRANKIEWICZ

Iluminata Grafa Kastelo de la loko kie okazis la senkapigoj.

Jam sur la ŝtonaj tabeloj de Moseo trovigis gravurita la ordono
" Vi ne mortigos " kaj eiu scias kaj sentas ke la plej naŭza mortigo
estas tiu de infano je ĝiaj gepatroj aŭ de ili je ĝia infano. Grafo Ludo\iko de Male certe ne estis inspirita de sublimaj sentoj kiam li tiel
terure kondamnis du Gentajn nobelulojn-patron kaj filon-kiuj estis
enkarcerigitaj pro ilia ribelemo : unu de ambaŭ devis senkapigi la
alian. Tiu kiu ekzekutus, akirus pardonon por si.
Kvankam kun la morto antaŭ la okuloj oni multe kapablas nek
la unu, nek la alia volis tiamaniere savi sian kapon. Sed la patro
maltrankviliĝinta pri sia filo, insistis kaj trovis la vortojn por decidigi
la junulon akcepti tiun ekzekut-oficon.
Je la tago de la ekzekuto ambaŭ estis tre emociitaj. La estrado
kun la hakbloko estis, kiel kutime, starigita sur la Senkapigponto,
apude de la Grafa Kastelo. La filo kiu, la glavon enmane atendis la
patran viktimon, tremis tutkorpe.
La fatala momento alproksimiĝis. Jam la ekzekutist-helpantoj
nudigis la kolon de la kondamnito. Per ekstrema fortostreeo la junulo
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El la " Oficiala Komuniko " N. 2 (novembro 1958)
Hotelaj prezoj : La nacia turisma entrepreno " Orbis " disponigas
al la kongresanoj jenajn pensionojn en hotelojn :
A (luksa) po 10 U.S. dolaroj por persono kaj por tago.;
7,50 U.S. dolaroj ;
B
5,50 U.S. dolaroj.
C
Universitata Domo : ĉirkaŭ 20 U.S. dolaroj por la tuta semajno.
La prezoj inkluzivas logadon kaj tri kompletajn manĝojn. La
manĝoj povas okazi en la Kongresejo.
Aŭtomobilistoj : Kongresanoj, kiuj veturos aŭtomobile al la U.K.,
estas petataj informi la L.K.K. por plifaciligi la necesajn formalajojn,
plej malfrue unu monaton antaŭ sia forveturo.
Novaj kotizoj : Ekde la 1-a de januaro validas la novaj kotizoj :
Kongresano : 7 U.S. dolaroj ; edzino : 3,50 U.S. dolaroj. Rabato al
individuaj membroj de U.E.A.: 1 U.S. dolaro kaj la duono por la
edzino.
EL LA OFICIALA KOMUNIKO n" 4 (Januaro 1959)
FERVOJA RABATO : La pola Ministerio por Trafiko decidis doni
al la kongresanoj 33 %an rabaton fervojan ek de kaj ĝis la
landlimo.
CSEH SEMINARIO : De la 29-a de julio ĝis la 1-a de aŭgusto 1959
okazos en Varsovio, sub la aŭspicioj de la Universala Kongreso
de Esperanto, Internacia Seminario por Cseh-metodaj instruistoj,
persone gvidata de S-ro Cseh. La Seminario efektiviĝos en
amfiteatra salono de la Kongresejo (Palaco de Kulturo kaj
Scienco). La kotizo de la Seminario kun atesto pri partopreno
estas us. $ 3 aŭ 72 polaj zlotoj. Pliaj detaloj aperos en la Dua
Oficiala Bulteno, sendota al eiu kongresano.
levis la glavon por ekbati. Sed pro neklarigita kaŭzo la klingo eliĝis
el la tenilo kaj enigis per la pinto en unu de la planktraboj.
Ege kortuŝitaj patro kaj filo sin ĉirkaŭprenis. Ankaŭ la ĉirkaŭantoj estis emociitaj. La Grafo mem ordonis la tujan liberigon de ambaŭ
kondamnitoj. La leĝo ja postulis ke ekzekutado nur unufoje povas
okaziĝi.
Tamen ĉi-tiu okazajo havis tragedian finon kaj patro kaj filo
ne longe profitis de sia liberigo. Jam la postan nokton ili mortis pro
la emocio, kiu tro forte elprovis ilian koron.
(el " Gentianen ")
esperantigis J. T.
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REVUO dE

la REVUOJ

Rim. de la redakcio : La plej granda parto de niaj gemembroj kaj legantoj ne
scias kion publikigas la aliaj revuoj. Tio estas en multaj kazoj bedaŭrinda.
Ni havas en nia movado tre interesajn E-o. revuojn. Se la individuaj esperantistoj ne povas ĉiujn aboni, la grupoj ja povas kelkajn aboni. Ili tiamaniere
akiros samtempe valoran materialon por organizi interesajn kunvenojn. Ni
celas regule doni superrigardon pri la ĉefaj E-o. organoj. Tiel, la legantoj eble
ekscios pri iu artikolo kiu speciale interésas ilin ; kaj tiun numeron ili povos
tiam aĉeti. La multaj valoraĵoj ne restu kaŝitaj, aŭ konataj ĉe la legantaro de
nur unu nacio aŭ frakcio de nia vasta anaro. Hodiaŭ ni komencas per:

LA NICA LITERATURA REVUO.
Ĝi estas modesta laŭ aspekto ... eĉ iom mokridinde malgrandeta
se oni komparas ĝin al la antaŭmilita, Budapesta "Literatura Mondo".
Sed kiom riĉa kaj valora estas la enhavo ! Kompreneble ĝi estas destinita por literaturamantoj. Sed ĉiuj tiuj nepre havu ĝin ! Kaj estas
- vera 'literaturo. En 1956 G. Waringhien publikigis studon kun tradukoj pri St. Mallarmé. En la sama jarkolekto ni vidas la poemojn de
Geraldo Mattos, de religia inspiro. Marjorie Boulton skribas pri
literaturo kaj moralo. Al tio cetere respondis K.R.C. Sturmer en la
Decembra numero. En 1957 G. Waringhien skribis studon pri la
15 jarcenta princo-poeto Karlo de Orleans. En la Jan.-Feb.a numero
G.W. aperigis ankaŭ ampleksan recenzon pri la tre stranga, mistera
eposo de W. Auld : " La Infana Raso ". Nu, post la legado de tiu
recenzo oni ekkomprenas la verkon kaj oni ekmalkovras signifon kaj
belajojn de ĝi. La numero Majo-Junio de tiu jaro estas " Helena " (do
antikv-Greka) numero kun partoj el la verkoj de Sappho, Eŭripido,
Platono ktp. Kompreneble kunlaboris La klasikulo Dr. K. Kalocsay.
Nepre havenda numero por ĉiu kulturhomo ! La Sept. Okt. numero de
tiu jaro estas Rusa numero en kiu ni trovas Puŝkin, Gorki kaj kompreneble dufoje la nekompareblan Ĉehov ! Kaj nun io tute speciala
kaj eble eĉ unika ! W. Auld kaj M. Boulton inter si korespondis pri
la temo : la homa naturo. Sed ili sendis unu al la alia nur rondelojn !
ne ma'pli ol 84 ! L.N.L.R. de Nov.-Dec. '57 publikigas 13 specimenojn.
Oni staras tutsimple perpleksa pro la virtuozeco kaj la trafkapablo de
tiuj du. Povu foje aperi ĉiuj tiuj 84 rondeloj ! En la sama numero
G. Waringhien skribas pri P. Verlaine, kun multaj bonaj tradukoj,
kaj daŭrigas tion en la la numero de la jaro 1958. Ankaŭ en tiu lasta
numero estas eksterordinare bona rakonto " Ebrivirgeco " de M.
Boulton kie ŝi bonege sugestas la ebrian staton per ŝanĝo kaj kripligo
de esperantaj vortoj. Kaj ni estus grave kulpaj se ni forgesus en tiu
sama numero : " Laŭ mia ... ridpunkto " de R. Schwartz ! R.
Schwartz kiu en la numero Majo-Junio publikigas tre belan, seriozan
(jes, seriozan) poemon. En la sama numero estas neforgeseble belaj
la poemoj de L. Tarkony ! Vere, la Nica Lit. Revuo konvinkas nin
ke la Esperanta poezio nuna troviĝas sur tre alta nivelo. La numero
Julio-Aŭg. konatigas al ni la Estonan poetinon Marie Under. Kaj tie
Dr. K. Kalocsay publikigas en traduko kelkajn perlojn el la antikvo.
Pro manko de spaco mi devas ĉesi tie-ĉi. Se estas E-o. revuoj

kiujn ni povas fiere montri pro ekstera aspekto, tiun-ĉi ni povas fiere
montri al kultur-homoj pro enhavo. Kaj mi ne ankoraŭ citis multajn
tre belajn aferojn !
Drs. F. R.

La Plej l3ongustaj Kafoj estas la

kafoi dE GRoof
OOSTENDE Christinastraat 28bis
BRUGGE Steenstraat 92
KNOKKE Lippenslaan 126
Ĉiam free brulitaj.

,
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tel. 72140
tel. 34114
tel. 61986

cZeceKZOj
Paul Benneman " Miru ! Pensu! Ridu! eld. " Heroldo " de S-ro. Teo
Jung ; 1950 Harstenhoekweg Scheveningen Nederland. 240 p.
Prezo : 6 Nederl. Guld.
Miru ĉar tiu libro ne estas jam delonge elĉerpita ! Pensu ke la
enhavo estas plej interesa kaj plej varia. Oni povas pasigi duonan
vintron per la legado de .la multaj kuriozajoj pri nia korpo, pri la
universo, pri libroj, matematiko, tekniko ktp. ktp. Ridu pri la tutmonda tre ampleksa anekdotaro. Komencantoj el niaj kursoj : vi
demandas ne-malfacilan, distran legajon por plenlerni la lingvon ?
Jen la ideala libro. Multaj grupoj ne scias kiamaniere havi programon
por la kunvenoj. Jen la ideala libro.
S-ino Consuelo de Sanchez-Latour : " Esperanto tra la Mondo "
Jen tre ampleksa libro de 560 paĝoj. En unua parto troviĝas
artikoloj pri ĉio koncerne Guatemalon : ekonomio, Maja-kulturo,
ŝtatstrukturo ktp. ktp. En dua parto 5-ino Consuelo publikigas tre
grandan nombron de leteroj de korespondantoj. Post ĉiu Esperantlingva artikolo sekvas la traduko en Hispana lingvo. Fakte la aŭtorino demandis al tiuj korespondantoj por ion skribi pri sia lando. La
plej granda parto skribis nur leteron kun kelkaj sciigoj pri sia lando,
ĉu pro tio ke ili ne havis tempon, Cu pro tio ke ili ne kredis ke la
granda projekto de la aŭtorino iam povus efektiviĝi. Kaj tiu inerteco
aŭ malfido estas ege bedaŭrinda. Kiom riĉenhava dokumento povis
esti tia libro ! Jam nun ĝi estas tre interesa. Bedaŭrinde estas .sufiĉe
multe da preseraroj. Por nia lando estas nur unu letero. Ĝi estas de la
redaktoro de nia revuo kaj estas skizo pri la arthistorio de nia lando.
Presita sur bona papero, ĝi estas ornamo por la biblioteko, kaj ni
13

certe rekomendas ĝin. Per Esperanto S-ino Consuelo konatigis al ni
sian landon ; kaj pzr la tradukoj en Hispana lingvo, ŝi konvinkos
siajn samlandanojn pri la granda valoro de Esperanto.
Julio BAGHY : " Sonĝe sub pomarbo ". Triakta lirika komedio en ses
fantaziaj bildoj. — Antaŭparolo de Marjorie Boulton.
Kovrilo
de John Hartley. — Dekoracioj de Stefano Barta.
Portreto de
la aŭtoro.
Eldonis J. Regulo, La Laguna, Kanariaj Insuloj,
1958, kiel n-ron 14 de la Bel-literatura Eldon-serio " Stafeto ".
232 paĝoj de 16 X 22 cm. ; Prezo : 1,80 usonaj dolaroj aŭ egalvaloro, plus sendkostoj.
" Sonĝe sub pomarbo estas juneca idilio, ĉarma lirika komedio
verkita per rimitaj versoj tiel fluaj, ke ili legiĝas kvazaŭ vigla konversacia prozo. Neniam la arto estis pli arte kaŝita : nur la atenta okulo
malkovros la virtuozecon de tiuj glataj versoj, sed ĉiu leganto senpere
ŝatos la kristalan stilon laj la ravan interludadon kaj templekton de ĉi
tiu aroma dramo. "
Tiel la eldonanto finas la surkovertan biografian noton kiu nin
enkonduku al la aŭtoro kaj lia plej nova verko. Saĝa leganto emas
nur singarde fidi al tiaj laŭdoj tro similantaj al komerca reklamo, sed
1i baldaŭ trovos ke ĉi-foje ne ekzistas kaŭzo malfidi. Ĉar, se laŭ la
nombro de la jaroj J. Baghy neeviteble maljuniĝis, lia sentemo malgraŭ ĉio restas eterne juneca, kaj lia artisma esprimpovo : elstare
majstra.
Juneca idilio, efektive. Almenaŭ ĝi komenciĝas, kaj finiĝas, kiel
ĉiuj " klasikaj " idilioj de junaj homidoj ĉe la sojlo de la vivo, kiujn
mistere pelas la pikilo de la amsopiro, kiel ĉiuj idilioj en kiuj la
ĉiama Eva kaj la same ĉiama Adamo senrevene sin trovas reciproke.
Si kaŝe elektas, sin lerte rimarkigas, provokete fuĝas, kaj je oportuna
momento lasas sin kapti. Ŝajne. Provizore. Ŝi alterne altiras, repuŝas
en senkonscia provo certiĝi pri inklino kiun ŜI vekis, antaŭ kiu ŜI
siavice aspiras kapitulaci por LIN sklavine ami. " Geamantoj kveras...
kaj kverelas ", certe, sed la lertajn manovrojn de la Eterna Idolo LI
ne eskapos. Eĉ neniel deziros eskapi. Kio ja pli ebriige feliĉiga ol tiu
ilia perfekta amo ... Spitante la instruojn de la sperto, la eternaj
Geamantoj promesas al si, ke ĉiam tiu amo ardos en la koro, eĉ se la
juneco forpasos. Ne fariĝos ili, ho ne, kiel la geavoj, kies korinklinon
la ĉiutagaj banalajoj finfine mizere lamigis.
Sed kial iluziiĝi ? Certas ja, " ke nia ard' somera trovas finon...
Ho, se la homo povus eterne resti juna .. .
Kun tiu deziro sur la lipoj, ili forglitas en la mondon de la
sonĝoj, de sonĝoj sub pomarbo.
Enkorpigante la sonĝon, la aŭtoro liberigas sian riĉkoloran fantazion. Faŭno kaj Nimfo, feinoj kaj elfoj, per fabelaj turnodancoj
tikle ĉarmas la imagon, kiel poste la rikana venkokanto de la Morto
ĝin frostigos. En la sonĝo, la deziro de la Geamantoj " morton venki
kaj eterne vivi " plenumiĝas. Sed kial nur duone ? ? ? Cu kulpas pri tio
kaprico de la aŭtoro, aŭ spitemo de malica sonĝo ? Fakte, ensonĝe la
Geamantoj restas junaj, sed ne plu vere vivas. La vivon ili ne plu
partoprenas. Ili nur ĉeestas dum la ĉiam pliaĝiĝanta mondo preter,
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paŝas, ilin ignorante. Tia sonĝo baldaŭ fariĝos netolerebla inkubo.
Jen la artifiko por repacigi ilin kun la ĉiutaga vivo, malgraŭ ĉiuj ĝiaj
markoj : la veran vivon (tiel ili nomas ĝin) ili arde sopiras. Jen :
" Ni ree luktos, kreos kun kuraĝo,
limigos nian volon nur la aĝo.
Ĉu grave ke ni devas tombon fali,
se vivon, tempon havas ni batali. "
Ĉu kredeble, kiel niaj kveremaj kolomboj ŝanĝiĝis ? Nu, iel ajn
la sonĝo kuracis ilin de ilia romantika sopiro pri eterna juneco kaj
amo ĉiama, ial ajn ili kuraĝe resaltas amba ipiede en la realan vivon :
For pesimismon dum ni junaj estas " .. .
Ne nur ĉeesti, sed batali ... vivi ...
Kaj kiam finlegante la verkon, ni mire demandas kiun celon la
aŭtoro per ĝi intencis trafi, niajn okulojn kaptas la lastaj interkrampaj
linioj : " ... tiu lirika komedio, kiun mi surpaperigis por rifuĝi el la
anim- kaj nervmuela angoro dum la morna historia tempo en vintro
de 1956-1957. " Jes, efektive : jam en la prologo la aŭtoro nin avertis,
ke fuĝi li volis, fuĝi li devis, fuĝi ien ajn for de la terura realo, ĉar
fore, en la patrolando " la homoj bestiĝis kaj la tero sorbas fratan
sangon ". Fuĝi li volas al belo, por forgesi, al fantaziaj bildoj eĉ, se
en la realo la belon oni jam strangolis. La revo pri juna, pura amo kiu
feliĉe ankoraŭ ĉiam vibrigas la homan koron, distilos konsolon, eble
esperon, al kiuj ploras super ruinoj. Ŝerco kaj petolo dummomente
forviŝas zorgojn suferigajn. Distrante, fantaziajo anesteze efikas.
Milda moko aŭ tranĉa ironio fariĝas savklapo al premeganta amaro,
al senpova ribelo.
Moko pri la Progreso, ekzemple. Perscienca potenco nekredeble
ampleksiĝos. Sed kompense la Homo pereos. La Homo fariĝos sensenta maŝino, por kiu la vivo perdis ĉiun poez on, por kiu amo senvalorinis je nura funkcio. Aŭ alia ekzemplo. En la 19-a jarcento la
ĝendarmoj de la reĝimo masakris la laboristojn manifestaciantajn por
rajtoj kaj libero de la popolo. Progreso venis. Multe promesis. Nenion
ŝanĝis. Oni plu murdas la revon pri justeco, sed pli science. Kaj pli
terurige.
Zigzage la obsedo de la turmento kuntrenas la aŭtoron sur plej
diversaj terenoj. Ĉu mirige se kelkloke malantaŭ la teksto ni ne malkovras lian aludon, ĉu mirige se apud geme poluritaj pecetoj kelkaj
versoj ne sufiĉe maturiĝis kaj restas enigmaj ?
La Esperanta publiko nedudeble bonvenigos tiun plej novan
titolon de Stafeto, per kiu ĝia ŝatata aŭtoro rompis tro longedaŭran
silenton kaj plenpove revenas al ĝi. Eĉ se ĝi restos iom skeptika, kiam
en sia brila Antaŭparolo — eble pli lirika ol la lirika komedio mem —
M. Boulton antaŭvidigas la eblon ke " iam tiu ĉi lirika dramo estos
klasikajo de la tutmonda, homa literaturo ".
F. COLIWENBERG.
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Denove la redakcio disponigis al ni iom da loko en la revuo por
la angulo de la serĉemuloj. Ĉar kelkaj plendis pri la malfacileco de la
antaŭa enigmo ni ĉi-foje donas pli facilan taskon. Tiel ĉiuj estos kontentaj. Jen la solvo de la enigmo el la revuo nro 5.
1 ema - api 2 ĝin - nod 3 abi - ism 4 mala - atol 5 grip - psik
6 benk - kuli 7 navedo - oferti 8 kelner - recenz 9 kanapo oriolo 10 spiral - lozanĝ 11 logogrifo - ovalforma 12 gladiator reformaci 13 metatarso - ondolinia 14 pranep - papili 15 kanabo - oscili 16 facila - apenaŭ 17 ferdek - krater 18 astr - romb
19 feri - iski 20 amas - spin 21 oft - tem 22 top - pra 23 ost tog.
Mi blinde pafos, eble trafos
Post sufero venas prospero.
La ranglisto nunmomente estas :
35 p. S-roj COUWENBERG kaj VAN HULLE ; 34 1/2 p.
S-roj VAN DE VELDE kaj HINDERYCKX ; 22 1/2 Frato ARNI
(nur du ensendoj) ; 20 p. S-roj MYNY kaj VOLDERS (ambaŭ nur
du ensendoi) ; 10 p. F-ino VAN MULLEM (nur unu ensendo) ;
5 p. S-ro NYKAMP (nur 1 problemo de 1 ensendo).
Ĉi-tiu monato oni solvos ciferenigmon. La solvo, kiu enhavas
iom da praktika filozofio, konsistas el 112 literoj kiuj estas numeritaj
de 1 ĝis 112. La literoj estas troveblaj helpe de la sekvantaj ŝlosilvortoj :
10 . 41 . 3 . 63 . 14 . 20 . 87 . 38 . 98 . 71 . 18 . 16 = kontraŭuloj
6. 34 . 11 . 52 .95 . 82 . 109 . 111 . 18 = doktrino kiu samigas materio
kun forto.
13.90.32.27.73. 17. 1 .78.83.40.53 = klaso de animaloj kies
ĉefaj genroj estas kovritaj de dornoj.
70 . 45 . 36 . 5 . 64 . 20 = nevola forta streĉo de la muskoloj.
77.94.72.100.19.42.28.86.105.58.45.43.12.18 = geometria sesedro randita de 6 paralelogramoj.
23 . 93 . 92 . 4 . 27 . 102 . 112 . 46 . 89 . 65 = akcesoraj objektoj de vestajaro kaj tualeto.
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108 . 75 . 11 .3 . 20 .41 . 83 .97. 56 .35 . 24 = dor_ihava loko kie trupoj instaliĝas por iome restadi.
69 .44 . 89 . 2. 88 . 110 = pro ofica devo ĉeesti p3r helpi al iu.
80.9.26. 101 .57.73.74. 15.68.47.65 = kolekto da prozaj kaj
poeziaj p-coj, kompilita laŭ pedagogia, instrua vidpunkto.
30.99.66. 106.91 . 104.67.59.40.31 . 18 = optika instrumento,
per kiu oni vidas reliefe la en ĝi enmetitajn bildojn.
29 . 103 . 50 . 94 . 76 . 60 . 85 . 3 . 107 = speco de pafarko.
54.7.37.49.21 .84.87.96 = regnestro konsiderata kiel plej altranga, plej potenca kaj supera al ĉiuj.
61 . 55 . 81 . 32 . 39 . 79 = bolinta akvo kun potaso aŭ sodo.
48 . 22 . 51 . 86 . 62 . 8 . 33 . 104 . 25 = kortbirdoj pli grandaj ol kokoj.
RIMARKO :
1. ekzakta solvado akiros 15 p. tiel ke eventuale jam 2 partoprenantoj
povos gajni premion, atingante la necesajn 50 p.
2. ĉiu koresr ondado koncerne al la rubriko " enigmoj " oni sendu al
Roger ISERENTANT, Blankenbergse steenweg, 72 BRUGGE.

************************* *****
* ELITE RADIO
12,
85,

vismaRkt 1312UGGe
a. pieteaslaan oostende

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

*

******************************
bonega servodo kaj vasta elektebleco estas karakterizaj !

KOMUNIKOJ DE LA INSTITUTO
LEGADO ESTAS GAJNO
Vivo de Zamenhof (E. privat) bind.
In'er Sudo kaj Nordo (F. Szilagyi) bind.
La Alaska Staf ato (F. Omelka)
La Virineto en bluo (M. Stuttard)
Brulanta Sekreto (S. Zweig)
La Princo kaj Betty (P. G. Wodehouse)
La Nevenkebla Beno (T. Thijssen) bind.
Mendu ce
Flandra Esperanto Instituto,
Blankenbergse Steenweg 72, Brugge

40 F
85 F
40 F
30 F
30 F
16 F
90 F

P. C. 3268.51
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^Qet Sekretariaat meldt ...

FLANDRA ESPERANTISTO

Aan de afdelingen vragen wij van nu af geen inzendingen in het

Esperanto meer te doen voor de rubriek d°r afd. De in het N:derlands opgestelde teksten kunnen ook informatief werken bij niet-

Esperantisten.
BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN
Gedurende het jaar 1958 konden wij opnieuw verscheidene tijdschriften door Esperantoverenigingen in het buitenland uitgegeven,
ter beschikking van onze leden stellen ; thans is het getal leden dat
hiervan gebruik heeft gemaakt tot 23 gestegen ! Vorig jaar was dit
aantal slechts 11 ; een duidelijk bewijs dat deze dienst aantrekkelijk
is ! Het ligt natuurlijk voor de hand dat wij niet steeds in staat zijn
om alle bladen stipt af te leveren bij het verschijnen ; vooreerst komen die tijdschriften langs de redactie in ons bezit, en tenslotte verzenden wij liefst enkele exemplaren in eenmaal, om de kosten te
beperken.
Hierna volgt de nieuwe lijst ; de voormelde 23 leden mogen
echter niet meer beschikken over dezelfde titel als in 1958 :
Argentina Esperantisto (driemaandelijks)
British Esperantist (maandelijks)
Dansk Esperantobladet (maandelijks)
Franca Esperantisto (maandelijks)
Germana Esperantisto (maandelijks)
Jugoslavia Esperantisto (maandelijks)
North America Esperanto-Review (maandelijks)
Norvega Esperantisto (maandelijks)
Suda Stelo (tweemaandelijks)
Sveda Esperantisto (maandelijks)
Svisa Esperantisto (maandelijks)
Indien U één dezer tijdschriften wenst, gelieve de titel onmiddellijk aan het sekretariaat kenbaar te maken. Indien U geen bepaalde voorkeur hebt, gelieve dan een drietal titels op te geven.
TOERISTISCHE FOLDERS
Ook hierin staan wij thans meer dan ooit ten dienste van onze
leden ; wij danken dit aan de Hr. C. H'nderyckx, uit Sint-Michiels
(Brugge), die alle mogelijke adressen uitdiept, en een exemplaar van
de in Esperanto uitgegeven folder vraagt. Indien de toegezonden
folder interessant is, wordt een heel pak aangevraagd, zodat elk lid,
samen met Flandra Esperantisto, één toegezonden krijgt.
VERTEGENWOORDIGER IK U E
Ons medelid, de Hr. H. Vermuyten, heeft de taak overgenomen de lidmaatschapsgelden van Internacia Katolika Unuigo de Esperantistoj in ons land te innen. (Albertstr. 16, Antwerpen).
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" Paco kaj Justeco " Brugge

27 Noc. '58 okazis nia dua debatvespero pri la temo : " Unuigita
Eŭropo ".
La prezidanto enkondukis serĉante eu Eŭropo iam, ĉu ekonomie,
eu kulture, eu politike, eu religie, estis unu. Poste li prilumis en kiu
grado tiu kontinento nun unuiĝas. Li speciale atentigas pri la nova
fakto ke kelkaj ŝtatoj parte oferas sian suverenecon. Vigla interŝanĝo
de ideoj sekvis poste. Je 11 Dec. nia grupo rememoris la dekjaran
ekziston de la deklaracio pri homaj rajtoj fare de UNO. Unue la
prezidanto donis historian superrigardon (vidu aliloke en la revuo).
Poste estis ekspozicio de ilustra materialo eldonita de UNESCO. La
ĉiujara Zamenhofkunveno okazis la 18an de Dec. Ni prilumis en
tiu-ĉi jaro ĉefe la literaturan agadon de la Majstro. 27a de Dec. estis
la tradicia Kristnasko-festo en la hejmo de ges. Roose-De Kersgieter.
Bonegaj antaŭ-, ĉefa-, kaj postmanĝajoj. La juĝista skizo farita de
festdirektoro A. Dumarey estis ree belega, kaj kaptis streĉe ĉies atenton. La ĉefaj kulpuloj estis grave akuzataj antaŭ la tribunalo. H. De
Kersgieter superis ĉiujn rekordojn en la malbonfarado.
La unua kunveno de la nova jaro estis por la estraro sola, ĉe
F-ino S. De Koninck, kiu regalis nin per vere bonega kaj abunda
festmanĝajo. La ĝenerala jarkunveno okazis la 15an de Jan. en la
kunvenejo. La sama estraro estis reelektata. La diversaj raportoj
montris tre varian kaj ampleksan laboron plenumitan en 1958. En sia
parolado la prezidanto akcentis ĉefe jenajn punktojn : ke la idealo de
grupo de vivamikoj bonparte realiĝis kaj daŭras : ke nia agado en
1958 atingis altan nivelon ; ke la Esperanto-movado estas nun pli ol
iam tre serioza, kultura movado por kiu indas oferi tempon, energion
kaj monon ; precipe ĉar oni mem pliriĉiĝas tiel.
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Gznt :
Kiel ĉiujare ri organizis Zamenhofvesperon en kunlaboro kun
diversaj Gentaj Esperantistoj la 17an de Decembro. Post la enkondukaj vortoj de nia Prezidanto, S-ro De Boes, nia klubano S-ro M. De
Clercq, priparolis la malfacilajn cirkonstancojn kiuj malhelpis la
rapidan disvastiĝon de nia kara lingvo dum la lastaj kvindek jaroj.
Se ni volas atingi tiun celon, ni devas streĉi ĉiujn fortojn kaj kun i gi
niajn klopodojn. Unueco estas forto.
Ni aŭdis la manetofonbendon el Varsovio, kiun la Kongreskomitato metis je nia dispono : unue, la alvoko por partopreni la 44an
universalan kongreson ; due, priskribo de la urbo fare de la K.K.S.
kaj fine, kelkaj detaloj rilate la vivcn de D-ro Zamenhof mem, pere
de la nepo, Ing. R. Zamenhof.
La dua parto de nia programo estis pli distra. S-ro H. Vermersch
aranĝis kelkajn societludojn, dum S-ro Lodbr faris kelkain demandojn, al kiuj ĉiu ĉeestanto devis respondi por si mem. — Estis sobra
sed tamen digna omaĝo al nia Majstro.
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tio estas La sekReto
ae Gia Rapiaega pROGReso

Asocia sidejo : ROESELARE
HET WELGEKENDE
MAGAZIJN VOOR MODERNE HERENKLEDING

GROTE KEUS
IN GEREDE KLEDING
KOSTUMEN - SPORT/ASSEN - BROEKEN
UNIFORMEN • CABARDINEN - LODENS

Noordstraat, 38 Belgujo
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STIJLVOL MAATWERK

KOEPOORTSTRAAT 64-66, ANTWERPEN

Firma Van Iseghem & Verstraeten,
Korzspond-adresoj:
BENJAMINAS KUDIRKA, Raguĉio 39-2, KAUNAS 8 Litova SSR
altlerneja studento litova deziras korespondi pri junulara vivo,
sporto, muziko kaj literaturo kaj interŝanĝi bildkartojn, poŝtmarkojn, turismajn libretojn kaj jurnalojn.
EMERIKO KRISTOF, gimnazia profesoro, 28 jara, Kabok Lajos
strato, 46, III, 12/A GYOR, Hungario
deziras flandran korespondantinon, prefere pri lingvoj kaj kolektas bildkartojn.
PAUL WEYDA, Urbestro Stuttgart - Rot, Ouricherstr. 47/Eg,
Germania — 38 jara
deziras korespondi kun flandra samideano.
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St BEanan? se

steenweg,

631

hoBoken

vitnaloj – speguloj – „ secuRit " vitno
koloRigitaj VItRO]
aluminiaj senmastikaj stangoj pon
kupoloj
vitRo- cemento pon tutvitRa-konstRuaĵoj
mastiko
telefoon 37.88.20

manupaktuaajo piRmo DE BROUWERE
Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Belgujo) - Tel. (056) 216 54

VIRINAJ BLUZOJ KAJ JUPOJ
MAGDELEINE
aeponita kvalltmaRko

la peuFekta konfekclo

^
faBRlkita el plej Bonaj svisaj teksajoj

Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

PRECIPAJ CENTROJ :
Antwerpen : Aalmoezenierstr. 17
Abdijstr. 57
Anselmostr. 17
Nationalestr. 87
Marché-aux-Légumes 16
Arlon
Brugge
: Breide'.str. 8
: Galerie d'Ixelles 9
Brussel
Bd. Anspach 194
Eupen
: Kirchstr. 14
Gent
: Brabantdam 25
Herstal
: Rue Large Voie 4
: Bongdenotenlaan 49
Leuven
Luxembourg : Place de la Gare 67
Roeselare
: Ooststr. 124
: Rue Royale 75
Tournai
Turnhout
: Herentalsstr. 6
Verviers
Pont St. Laurent 2

DRUKK. H. DE BAENE-SERCU, DELAPLACESTRAAT, 3, SINT-KRUIS - TEL. 346.36

