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€s5peranto en de
Nadat tientallen jaren lang
Esperanto beschouwd is geworden als niet méér dan een liefhebberij (iets zoals postzegelverzameling en dies meer), maar zeker niet geacht kon worden een
kultuurtaal te zijn, een volwaardige taal dus, waar ook letterkunde zou mogelijk zijn, en in
welke taal men alles zou kunnen
bespreken en beschrijven ; staan
wij nu voor het feit dat Esperanto zich aandient op het gebied
van toerisme niet alleen, maar
ook op dit van de wetenschap ;
en dat het zich als 't ware opdringt overal waar de taalverscheidenheid steeds groter wordende moeilijkheden schept. Laten wij niet uit het oog verliezen
dat de peperdure systemen van
koptelefoons met gelijktijdige
vertalingen, meer en meer blijken
ontoereikend te zijn vanwege het
uitsluiten van spontane discussies en vanwege de onmogelijkheid de vertalingen op het ogenblik zelf te controleren.
Wij zullen in dit artikel trachten na te gaan wat het Esperanto
kan bieden aan de pedagogie.
Wij doen dit des te nadrukkelijker omdat ook deze tak van de
wetenschap heden ten dage een
soms ontstellende ontwikkeling
kent waarvan men de eindfaze
bij lange nog niet kan voorzien.
Zo veel wat te dien aanzien vast
scheen te staan, bevindt zich nu
opeens op drijfzand. Sommige
pedagogen zijn tot geheel andere
inzichten gekomen wat betreft
doel en methode van de opvoedkunde.
Eerst iets over de vorming van
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edagogie
door Drs. F. Rcose

de geest bij talenstudie.
Vanwege de nationale talen
moet men geen logica verwachten in de regels van de spraakkunst. De meeste regels hebben
series uitzonderingen, de ene zo
onredelijk als de andere. Men
zegt soms dat daarin geen logica
nodig is. Of beter, men zegt dat
de taal niet dient om het logisch
denken te bevorderen, maar wel
om de letterkunde, de ziel van
een volk te leren kennen. Inderdaad dient de taalstudie om een
volk in al zijn uitingen te leren
kennen (altans waar het om ongeïnteresseerde taalstudie gaat!) .
Toch dient de vraag gesteld of
het niet beter zou zijn moest de
taal, benevens deze eigenschap,
ook nog een andere eigenschap
hebben, nml. eenvoud in de regels en vooral redelijkheid in de
regels. Het zou toch gemakkelijker zijn ! Eenvoud en redelijkheid
zijn daarbij voor de opleiding
van jonge geesten een noodzakelijk iets. En het zou bovendien
logisch zijn. Waartoe anders
bvb. de vereenvoudigde spelling?
Die streving is niet anders uit te
leggen en ook niet anders te
rechtvaardigen. Als men wel eens
enige reactie tegen deze beweging bespeurt, dan is dat omwille
van het vele geknoei dat er soms
rond gebeurt, echter niet tegen
het princiep van de vereenvoudigde spelling.
Men neemt ook algemeen aan
dat het hoogst onpedagogisch is
een vreemde taal aan het kind te
leren als het niet eerst goed zijn

eigen taal kent. Doet men het
niet zó, dan blijkt uit de ervaring dat de leerling gewoonlijk
geen van beide of geen van de
vele talen goed kent. Dit schijnt
er op te wijzen dat de leerling
het nog niet goed aankon om van
meet af aan een vreemde taal te
leren ; dat er eerst een voorbereiding moet zijn ; dat hij eerst
moet vertrouwd geraakt zijn met
grammatica en zinsbouw, en dat
hij die kennis eerst in zekere
mate moet bezitten. Daarom dan
eerst goed de moedertaal leren
en daarna de andere talen. Maar
waarom is zulks nodig ? Waarom kan men niet met succes, samen met de eigen taal, ook nog
één of meerdere talen leren ? Is
het niet omdat men vreest dat
het slachtoffertje in die hutsepot
van elkaar tegenstrijdige regels
zal verstikken ? Men wil hier een
beginsel volgen dat elementair is
in de opvoedkunde : van het eenvoudige naar het ingewikkelde.
Maar is de eigene, de moedertaal zo eenvoudig in de spraakkunst, zo eenvoudig dat die als
model en basis kan dienen ?
Nog iets. Een der grote taken
van de opvoedkunde is toch ook
de kinderen opvoeden tot logisch
denkende mensen. Welnu, moesten de talen logisch gekonstrueerd
zijn, zouden zij dan geen hulpmiddel zijn daartoe ?
Na deze preliminaire beschouwingen, onderzoeken wij nu de
bouw van de taal Esperanto om
na te gaan in hoever die voldoet aan de bovengestelde eisen
en verlangens.
De spraakkunst. Men hoort
dikwijls zeggen : " de spraakkunst bestaat uit enkel maar 16
regels, zonder uitzonderingen ".
Het zou juister zijn te zeggen :

de spraakkunst is samengevat
in 16 regels ". Inderdaad, regel 4
bvb. bevat geheel de techniek van
de getallen : de grondgetallen,
hoe de tientallen te vormen, de
breuken enz. Regel 6 bevat geheel de techniek van het werkwoord, met al de wijzen en tijden. In een cursus is natuurlijk
nogal uitvoerige uitleg nodig.
Wat nu de uitzonderingen betreft : er zijn inderdaad geen uitzonderingen in de énumeratie van
de regels (vb. er bestaan maar
twee naamvallen, nominatief en
accusatief ; nooit nog een derde.)
Maar in de toepassing soms wel.
Regel 14 bvb. behandelt de voorzetsels. Steunende op de voorbeelden zou men denken dat na
een voorzetsel alleen de noemvorm gebruikt wordt. Welnu. in
de gevallen van plaatsverandering staat het plaatswoord in de
accusatief (omwille van de duidelijkheid kan men soms niet anders) ; evenwel niet na het voorzetsel " al " = naar. Om het grote
voordeel van Esperanto te doen
uitkomen moet men een handboek, dat voldoende de spraakkunst uitlegt en weergeeft, vergelijken met een spraakkunst
van gelijk welke nationale taal.
De zeer grote vereenvoudiging
en het betrekkelijk gemak van
de Esperanto-grammatica komen
dan in het volle licht te staan.
(De vraag of het niet nog eenvoudiger kan, valt eigenlijk buiten dit artikel. Er is echter voorzien onder welke voorwaarden
de vereenvoudiging van enkele.
zeer kleine, détails zal kunnen
ingevoerd worden.)
De woordvorming. Een zeer
groot voordeel van Esperanto,
en ook een element van grote
geestesvormende waarde (dat
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voor zover wij weten slechts in
het Esperanto bestaat) is het feit
dat men zelf woorden kan vormen door een stel voor- en achtervoegsels, door woordsamenstellingen en door de verandering
der uitgangsletters. Woordsamenstellingen, en woorden met
voor- en achtervoegsels bestaan
natuurlijk ook in de nationale
talen. Maar daar zijn ze gefixeerd. Dus men moet ze leren.
Van daar dat men woordsamenstellingen die men zou kunnen
maken, niet mag bezigen. Als
men mag zeggen malhonnète,
waarom niet malgrand ? Waarom
daar een ander woord ?
In het Esperanto daarentegen
kan men met het voorvoegsel
" mal " voor elk woord het tegenovergestelde vormen. En zo het
zelfde met een systeem van 36
voor- en achtervoegsels. Het
duurt wel een tijd, en het vraagt
wel een zekere moeite om al die
bijvoegsels in het hoofd te hebben. Maar van zodra dat het geval is, beschikt men over een
zeer grote woordenschat. De
woordenmassa die men moet leren is zeer aanzienlijk geslonken.
Wat dan ook bij alle woordenboeken opvalt is dat het gedeelte " Esperanto - nationale taal
veel kleiner is dan het gedeelte
Nationale taal - Esperanto ".
Hetzelfde met de uitgangsletters
van de woorden. Door de o te
vervangen door a, maakt men
van een zelfstandig naamwoord
een bijvoeglijk naamwoord. Men
moet daarvoor geen ander woord
leren. In de nationale talen soms
ook niet (vader - vaderlijk) ;
maar in de meeste gevallen wel
(père - paternel) .
De vergelijkende methode. Wij
hebben hierboven reeds een paar
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vergelijkingen gemaakt met Nederlands en Frans. Wanneer
men Esperanto doceert aan jonge mensen die ook andere talen
leren, of op het punt staan te
leren, kan men voortdurend vergelijkingen maken, hetgeen tenslotte de studie van die andere
talen ook ten goede komt. Men
kan bvb. aantonen waaruit de
Esperanto voor- en achtervoegsels genomen zijn. " ecco-ezza
(Italiaans) ; "mal-mal" (Frans) ;
" ado-ade " (fusillade - Frans) ;
bo-beau ' , " mis-mis " (Nederl.) " re-re " (Frans) enz. Men
moet er bvb. ook op wijzen dat
de nationale talen soms vele achtervoegsels hebben om nochtans
maar éénzelfde begrip weer te
geven. Vb.: het vrouwelijke in
onderwijzeres, bakkerin, verpleegster, dievegge ; terwijl in
het Esperanto daarvoor maar één
achtervoegsel bestaat, en ook
maar nodig is. Men kan er verder nog op wijzen dat éénzelfde
achtervoegsel soms meerdere
betekenissen heeft. In die gevallen moet men in Esperanto telkens een ander achtervoegsel gebruiken. Vb.: moqueur = een
neiging ; grandeur = een eigenschap ; instituteur = beroep.
Moeilijker dus ? Alleszins logischer, klaarder ... en het doet
nadenken.
Het gebruik der voorzetsels.

In de nationale talen worden de
voorzetsels de ene keer in de
eigenlijke betekenis van het
woord gebruikt ; en de andere
keer in de oneigenlijke betekenis
ervan. Als men schrijft : de kat
springt op tafel, dan is het werkelijk er op. Maar als men mededeelt dat " hij zich ook onder de
massa bevond " dan was hij er
zeker niet onder ! In het eerste
,

geval vertale men gerust " sur la
tablo " en alle esperantisten van
de wereld verstaan het. In het
tweede geval echter mag men
niet " sub la amaso " schrijven.
Esperantisten van een gans ander taalgebied dan het onze zouden zich afvragen wat dat nu te
betekenen heeft ! Trouwens,
waar een voorzetsel in de oneigenlijke betekenis staat, gebruikt men in de diverse nationale talen een verschillend voorzetsel. Vb.: " op iemands gezondheid drinken " _ " boire à
votre santé ". Er is dus op te
letten in het Esperanto ! Als men
voor een voorzetsel in de oneigenlijke betekenis staat, moet
men zich afvragen : wat heeft het
juist te betekenen ? En dan het
voorzetsel zoeken dat het best
die betekenis weergeeft. Logisch
zijn ! En nadenken ! Moeilijk ?
Ongewoon ! Wij zijn niet gewoon aan zoiets. Denk echter
niet dat dat tenminste in de nationale talen gemakkelijker is !
Hoe zou het ? Men moet daar
toch precies die voorzetsels leren
die in die gevallen, dikwijls
dwaas en onlogisch, voor die
taal gefixeerd zijn. Terloops moet
ik er op wijzen dat ons Nederlands gedurig veranderingen ondergaat in het gebruik van de
juiste woorden en voorzetsels. En
wat beoogt men ? meer logica !
De vervangstukken in het Esperanto. Waar die taal een echte

meccano is, dat is in de constructie van het werkwoord.
Voor de personen zijn er
persoonlijke voornaamwoorden.
Verder worden alle tijden en wijzen weergegeven met behulp van
11 werkwoordelijke achtervoegsels. En men kan er meer tijden
en wijzen mede vormen dan in

vele nationale talen mogelijk is.
Ik hoor sommige lezers al zeggen : dat is nu toch eens het
summum van de kunstmatigheid !
Voor dat punt, ja. En dan ? Het
valt nogmaals buiten het bestek
van dit artikel aan te tonen dat
er in de nationale talen ook veel
kunstmatigs steekt ; en in het
Esperanto ook veel niet kunstmatigs ; verder dat dit geen argument is tegen een taal. Men
mag en men moet van een taal
eisen dat men er alle schakeringen van de gedachte en van het
gevoelsleven in kan weergeven ;
en dit op alle domeinen van 's
mensen activiteit. Kan Esperanto
dat? Het gebruik ervan over de
ganse wereld op relatief grote
schaal, de kongressen, de publicaties bewijzen het.
Een laatste punt van uitzonderlijk grote pedagogische waarde. In welk tempo maken onze
studenten vorderingen in vreemde talen ? Ga eens de kennis van
het Frans na bij deze die humaniora gedaan hebben, als zij thuis
niet Franssprekend zijn. En hoeveel uren hebben zij die zes jaren
lang niet aan het Frans besteed ?
Velen onder hen zijn zelf ontmoedigd en leren liever Engels
of Duits (aanverwante talen)
waarin zij toch rapper vorderingen maken. Wanneer kinderen,
reeds in de laatste jaren van het
lager onderwijs, Esperanto leren,
dan kennen zij na korte tijd reeds
heel wat. Dat werkt bemoedigend. En in sommige scholen
zorgt men er dan voor dat zij
reeds een correspondentie kunnen
aangaan met kinderen van waar
ter wereld ook. Deze studie en
deze praktijk is voor hen werkelijk een genot. En zij leren er
zeer veel mede.
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Experimenten. Voor zover wij
weten is het eerste experiment
gedaan geweest in 1919 in een
klein Engels stadje Bishop-Auckland, onder toezicht van Dr.
Alexandra Fisher. Men had twee
parallelklassen gevormd van 12jarige meisjes. Aan klas A onderwees men het eerste jaar Esperanto, aan klas B Frans. In
het tweede jaar begon A met
Frans en zette B de studie van
het Frans voort. In het derde jaar
werden beide klassen verenigd.
Het bleek dan dat die van A,
verre de leerlingen van B overtroffen in de kennis van het
Frans, alhoewel zij het een jaar
minder hadden gestudeerd.
Sindsdien hebben vele normaal-, middelbare-, lagere scholen en zelfs universiteiten het Esperanto op het programma staan.
Het is zelfs niet gemakkelijk
meer daar nog een opsomming
van te maken. De meeste echter
als fakultatief vak.
Voor de oorlog stelde het " Esperanto-Instituut voor het Duitse
Rijk " te Leipzig een statistiek
samen en volgens de gegevens
waren er op het einde van maart
1931 reeds 6.559 onderwijzers
die Esperanto kenden en 995
scholen in 36 landen waar het
onderwezen werd. Zijn er ondertussen scholen misschien afgevallen ; er zijn er zeker nog
veel meer bijgekomen.
Een experiment dat nu begonnen is, op de middelbare school
van Somero in Finland. In de
eerste klassen zal 6 maal per
week 45 min. Esperanto gegeven
worden. In het tweede jaar zal
het vak Aardrijkskunde uitsluitend in Esperanto worden gedoceerd. Dit geldt voor één der
drie kategorieën van deze m.id26

delbare school ; waarvan de directeur zelf esperantist is.
Bevoegdheden over dit thema.
Wilt U enkele uitspraken over
de waarde van Esperanto ? Wijlen Dr. E. Scougal, hoofdschoolopziener van de normaalscholen
in Schotland : " Indien ik een
vreemde taal moest onderwijzen,
hetzij een dode, hetzij een moderne, dan zou ik m.i. op goede
pedagogische gronden mijn leerlingen een inleidende cursus in
Esperanto geven. Het leren van
Esperanto als eerste taal na de
moedertaal (wij zijn de mening
toegedaan: nog vóór de spraakkunst van de moedertaal -- nota
van schrijver) is uit een methodisch gezichtspunt inderdaad een
tijdsbesparing en geen tijdverspilling. Door zijn wetenschappelijke bouw en logische nauwkeurigheid en eenvoud is het Esperanto een bewonderenswaardig opvoedingsmiddel. " Uit de
" memorie van toelichting betreffende wettelijke invoering van
Esperanto-onderwijs op school "
gericht d.d. 9 mei 1932 aan de
Nederlandse minister van Onderwijs, halen wij het volgende,
het getuigenis van een onderwijzer die in een school in Dresden
les gaf : " Het feit dat men in
Esperanto reeds met heel weinig
grondelementen door zelfstandig
verwerken de meest uiteenlopende vormen zelf kan afleiden,
nieuwe woorden en begrippen
vormen, steeds zelf kan vinden,
wat men in andere talen met de
vele regels en nog meer uitzonderingen moeizaam uit het hoofd
moet Ieren, dat feit maakt de kinderen het Esperanto-onderwijs
tot vreugde, tot geestelijke sport.
Een zeer gewichtig begeleidend
verschijnsel van het Esperanto-

onderwijs is de gunstige invloed
op het gebruik van de moedertaal. Als het ware in de spiegel
van de streng logisch opgebouwde Esperanto-taal leert het kind
zijn moedertaal eerst goed zien.
Taalkundige moeilijkheden,
waarover het vroeger gewoonlijk
struikelde, worden gemakkelijker
uit de weg geruimd. Woordbeelden en uitdrukkingen worden begrepen en de vaardigheid van
uitdrukking neemt toe ; het taalgevoel wordt in zeer grote mate
gevormd en ontwikkeld ; interesse en begrip, dieper ingaan op
betekenis en zin der moedertaal
treden op ". Uit het onderzoek,
ingesteld door het algemeen secretariaat van de Volkenbond in
1922, geven wij één der conclusies : Esperanto zou de lessenrooster niet overbelasten en de
nationale cultuurtalen geen konkurrentie aandoen, want de ervaring leert dat Esperanto juist
integendeel de studie dier talen
helpt bevorderen en tijd uitwint
als logische inleiding tot de Latijnse, Griekse en moderne talen. "
Een nieuw feit in de geschiedenis. Sinds 1905 wordt ieder
jaar een universeel Esperantokongres gehouden. Daar komen
gemiddeld twee duizend mensen
van een 35-tal nationaliteiten
bijeen. Daaruit zijn natuurlijk
ook ... huwelijken voortgekomen (!) In nogal enkele van die
gevallen was het Esperanto de
enige taal waardoor de twee
partners mekaar konden verstaan. T'huis spreken zij Esperanto. Er kwamen kinderen
waarvan de moedertaal Esperanto is. Wij willen dit in verband brengen met bepaalde hedendaagse stromingen. Het is

genoegzaam geweten hoe grondig de verhoudingen tussen do
Europese naties sinds de 2de
wereldoorlog veranderd zijn.
Meer bepaald in West-Europa
zet men er alles op om een zeker
eng nationalisme (dat erin zou
bestaan de eigen natie op te hemelen, de eigen historie schoon
voor te stellen, en natuurlijk
sommige andere naties met alle
zonden Israëls te beladen) d" kop
in te drukken. Nog meer. Er is
een sterke streving naar Europese eenmaking en vernieling
van de souvereiniteit van de staten (reeds gedeeltelijk bewerkstelligd op ekonomisch gebied) .
Parallel daarmede wil men de
jeugd opvoeden in internationale
zin. Kenschetsend is bvb. dat in
ons officieel middelbaar onderwijs de geschiedenis van België
niet meer afzonderlijk wordt gegeven doch wel in het kader van
de algemene geschiedenis. Verder wordt correspondentie tussen de schoolkinderen van verschillende landen aangemoedigd.
Internationale contactname door
reizen, kongressen enz. is tegenwoordig ook aan de orde van de
dag. Welnu waar wordt die
geest van wederzijds begrijpen
en waarderen over alle grenzen
heen, volmaakter en konsekwenter bewerkstelligd dan in de Esperanto-beweging (zonder daarom ook maar in de minste mate
het gezonde nationalisme te
schaden) ? Waar zal die mentaliteit rapper en natuurlijker
niet geforceerd --- groeien dan in
de Esperanto-wereld, waar allen
onmiddellijk met mekaar in contact komen vermits er geen taalmoeilijkheden bestaan en ver(vervolgt op bladz. 30)
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zonden uw BIjc1 age kan de vlaamse
espelantlstenBona niet Bestaan ! ! ! 1

Buitenlandse tijdschriften :
Er is nog een kans om tijdens het jaar 1959 een gratis abonnement op een buitenlands tijdschrift te ontvangen, indien U zo spoedig

mogelijk uw voorkeur aan het sekretariaat opgeeft

Aktiviteit bij de afdelingen.

Verleden maand vroegen wij om Nederlandse teksten voor deze
rubriek, die gewoonlijk onder de titel " Grupa Vivado " in ons blad
wordt gepubliceerd ; het is verheugend vast te stellen dat geen enkele
afdeling het gewaagd heeft een inzending in onze taal te doen, zó
zijn zij aan het gebruik van de wereldtaal gewoon ! Mogen wij toch
aandringen opdat wij voor de volgende publicatie toch enkele Vlaamse teksten zouden kunnen opnemen.
Dokumentatie.

In het archief van het sekretariaat berust geen enkel nummer
van Flandra Esperantisto van vóór 1940, daar deze tijdens één der
bombardementen van het Kortrijkse vernietigd werden ; is er niemand die enkele van deze nummers zou kunnen opdiepen, zij het
tegen vergoeding ? De volledige verzameling ware vanzelfsprekend
het meest welkom.
Nederlandstalige artikels.

Onze oproep in het vorig nummer van F.E. in verband met
Vlaamstalige artikels werd beantwoord, doch niet altijd in de zin
die door de redactie werd gewenst en vooropgezet : de inhoud moet
én de buitenstaanders, én de leden kunnen interesseren ; wij denken
hierbij aan sommige artikels uit " De Esperantist ".
Een meer praktische opdracht kunnen wij ook suggereren. Als
één van onze leden, of eventueel een afdeling in gemeenschappelijk
werk, om de twee maanden een paar bladzijden met werkelijk interessante Esperanto-berichten zou willen opmaken (te putten uit allerhande tijdschriften zoals Esperanto van LIEA, Heroldo, De Esperantist, Germana Esperantisto enz.) dan zou dit reeds een zeer grote
steun voor de redactie zijn, en deze korte berichtjes zouden ook de
beide voormelde kategoriën interesseren. Wit biedt zich aan ?
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Slechts éénmaal per jaar doen wij beroep 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 34 leden hebben aan onze oproep voldaan : namelijk
7 Hr V. Jurgens-Hoogboom
1 Mevr. A. Meurrens Leuven
2 Hr A. Marmenout Blankenb.
Kapellen
Berchem
8 Hr Meeus
3 Hr E. De Baets
Antwerpen
9 Hr A. Pittoors
Gent
4 Mevr. J. Terrijn
Antwerpen
Herseaux 10 Hr F. Couwenberg Blankenb
5 Hr L. Paeleman
Heule 11 Hr G. Maertens Sint-Kruis
6 Hr H. Van Roye
Veurne
Mej. M.J. Top,
Hr. G. Debrouwere 500 F
Kortrij k
14 Hr. J. Derks, 175 F
Monte-Carlo
Aalst
15 Mej. P. De Cock,
Aalst
16 Mej. B. Cornelis,
17 Hr. H. Vermuyten, Antwerp.
Roeselare
18 Hr. P. Samyn,
19 Hr. A. Van de Velde, Gent
20 Hr. E. Symoens, Leopoldstad

12
13

21 Hr. G. Deboes,
22 Hr. F. Roose,
23 Hr. C. Hinderyckx,
24 Mej. A. Van Wezel,
25 Hr. A. Dumarey,
26 Hr. A. Claeys,
27 Hr. R. Iserentant,
28 Mej. S. De Koninck,
29 Mej T. Devreese
30 Hr. L. Danneels
31 Hr. R. Martens

32 Hr. H. De Baene Sint-Kruis 34 Mej. S. Deschrijver
Brugge
33 Mej. M.L. Roose
Allen betaalden 150 F!

Gent
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge

Wij ontvingen ook nog voor het Zamenho.'fonds een bedrag
van 50 F van de Hr L. Laga, Kortrijk, zodat de totale som thans
630 F beloopt. Wij danken voor deze steun aan de internationale
beweging.
De lijst der steunbijdragen is deze maand niet zo sterk aangegroeid als vorige keer ; het is intussen gebleken dat reeds
29
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enkele leden hun bijdrage ten belope van de gewone som hebben
gestort wij rekenen er op dat ook zij nog een supplement aan
deze bijdrage zullen overschrijven.
In de loop van de volgende maand komt elk lid in het bezit
van een speciale Zamenhof folder door de VEB uitgegeven en
dat aan honderden officiele instellingen, tijdschriften, personaliteiten, onderwijzers, enz. enz. zal worden opgezonden, opdat
iedereen in ons land met Esperanto en met de Vlaamse Esperantistenbond zou kennis kunnen maken. Elk lid zal een tweede exemplaar ontvangen, en wij vragen U slechts het te zenden aan
iemand die volgens uw mening nut uit deze folder zal kunnen
trekken.
Wij doen een grote inspanning, bijzonderlijk inzake vrije
tijd, wij hopen op uwe financiele inspanning : volgend nummer
van Flandra Esperantisto : ook uw naam op de lijst !
;

€eperanto en de cPedagogie

(vervolg)

mits van sommige kinderen de " Sneeuwwitje " op toneel. Op
ouders van een verschillende na- aangepaste wijze werd hen de
tionaliteit zijn en zij zelf in een geest van wereldbroederschap
internationale taal worden groot bijgebracht door de stichting van
gebracht ? Tijdens de universele de " Club van de Aardbol "
Esperanto-kongressen worden waarvan zij lid werden, hetgeen
nu ook kinderkongressen gehou- op een plechtige akte vereeuwigd
den. Verleden zomer te Mainz werd.
waren aldus 30 kinderen van 9 Denkt gij, waarde lezer, dat
nationaliteiten gedurende een dit alles mogelijk zou zijn was
week bijeen. Kunt gij u voor- Esperanto enkel een zeer onvolstellen dat zij allen met mekaar komene taal en de Esperantospraken alsof zij kinderen van beweging alleen maar een hobhetzelfde volk waren ? Op een by ? Besef de enorme mogelijkbepaalde dag, tijdens dewelke heden van Esperanto, ook voor
journalisten, radiocommentatoren de opvoeding van het kind. Been pedagogen op bezoek kwa- sef vooral de ideologische waarmen, speelden zij een deel van de van die taal en die beweging.
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NORDA PRISMO
Ĝi estas kajero. Sed ĝi estas tre ampleksa (45 ĝis 70 paĝoj po
numero !), plaĉaspekta (bela verda kovrilo kun ilustrajo) kaj abunde
ilustrita per desegnajoj kaj fotoj. Do, troviĝas tie-ĉi ĉiuj elementoj por
konsistigi indan revuon. Kaj tia la " Norda Prismo " tutcerte estas.
La desegnajoj estas kelkfoje karikaturoj por ilustri artikolon pri
humorista karikatur_sto. Ankaŭ tio povas troviĝi sur alta nivelo kiel
ekz. estas la kazo en Nr 2 de 1957 " Sveda Karikaturo ". La pentraĵofotoj ilustras artikolon pri pentristo. Tiurilate mi ne rapide forgosos la
forte impresantajn " Funebro " kaj " Morlito " de la tie-ĉi tute ne
konata sed granda artisto-pentristo Samuel Joensen el Feroaj insuloj.
Grandan dankon ni ŝuldas al " Norda Prismo " kiu tiamaniere malkovras por ni sekretajn belegajojn kaj kulturvalorojn (Nr 3 majojunio 1956). Ĝenerale la revuo celas doni la kulturon de norda
Eŭropo. Tamen estas ankaŭ multaj kontribuajoj de kaj pri aliaj
regionoj. Nr. 2 de la jaro 1956 (numeron 1 ni ne ricevis) prezentas
du rakontojn de Nobelpremiito Pŭr Lagerkvist, artikolon kun tradukoj de Dr. K. Kalocsay pri la Greka poeto Archilochos de la 7a jarcento antaŭ K. La balkonscenon el Romeo kaj Julieto de W. Shakespeare tradukis R. Rossetti. En tiu sama numero Dr. P. Neergaard
kritikas amplekse la faman Azorin-vortaron. Ankaŭ enestas artikolo
de la konata psikologo Slade : " Batalu kontraŭ la malamo " ' kaj
ankoraŭ kaj ankoraŭ. Nr. 3 de 1956 donas intervjuon kun Halldor
K. Laxness. Ĝi cetere estas " Islanda kaj Feroa numero " kaj donas
bildojn kaj superrigardon pri la kulturo de tiuj du landoj. De la
Sveda psikiatro Sbderling aperas artikolo : " Infana mondo-granda
mondo ". Nroj. 4-5 1956 havas raporton pri ekspedicio Sahara. Tie
ni ankaŭ ekkonas la Armenian poeton Avetik Isahakjan kaj la Cehan
Jaroslav Seifert. Troviĝas tie ankaŭ el la repertuaro de " Verda Ĉaro
de Julio Baghy " : landvoja renkonto. Nr. 6 1956 publikigas la kortuŝan " Post la granda milito " en 1915 skribitan de Zamenhof.
De la Hungaro Sandor Brody estas publikigata unuakta dramo
pri Rembrandt, kun kompreneble pentrajfotoj de tiu mondfama pentristo. Aperas ankaŭ alia Hungaro, Sandor Szathmari kun la rakonto :
" Perfekta Civitano ". Recenzataj estas la " Eseoj " de Dr. G. Waringhien kaj " Tri Verkoj " de Voltaire. Nr. 1 de 1957 enhavas i.a.
novelon " Vendetta " de la tre granda talentulo Guy De Maupassant ; psikologian artikolon " Ĉu oni iĝas pli kaj pli stulta ? " de
Sveda publicisto ; unuaktan dramon " Dum tondras la kanonoj " de
J. Baghy ; longan recenzon de Dr. F. Szilagyi pri " La infana raso
de W. Auld ; ekonomian artikolon pri komerco en Eskimujo ; kaj
inter la multaj poemoj, tradukon el Byron'a " Don Johano " de W.
Auld. Tio lasta estas daŭrigata en Nr. 2 kie estas ankaŭ artikolo
pri Linné kaj pri la homo kaj la naturo ; kaj prozajo de la Nobelpremiito H. Pontoppidan. Nr. 3 1957 publikigas averton de
Dr. Schweitzer ; pentro-historian studon de J. Regulo-Perez ; karika31

1 — la karuselvojaĝo
2 — la publiko
3 — la esperanto-movado

La karuselvojaĝo estas tutnova sistemo de vojaĝo
precipe por esperantistoj. Ĝi estas same alloga por la
partoprenantoj kiel por la esperanto-movado. Petu prospekton ĉe la peranto Hans Bakker. v. Tuyll v. Serooskerkenplein 33, Amsterdam-Z. (Nederland) .
turojn de 0. Andersen ; ankoraŭ novelojn kaj multajn (belajn)
poemojn. Nr. 4 1957 entenas artikolon pri la fama Ĉeha 17iarcenta
pedagogo J.A. Komensky inter la literaturajoj : " La Puno " de Erich
Kŭstner kaj du kontribuajoj de Kalocsay. Nr. 5 montras novelon
" Verdikto " de S. Szathmari, nun tre konata pro romano : " Vojaĝo
al Kazchinio ". Ankaŭ letero pri la Sud-Afrika rasa tragedio. Nr. 1
1958 donas artikolon pri kaj tre belajn desegnajojn de la Dana karikaturisto R, S. Petersen. Vere tre bela estas la rakonto de M. Boulton : " Mezepoka Historio ". Same belega estas la rakonto : " Ave
Maria " de la Bulgaro Alex. Girginov. Vi konstatas kiom variaj
estas kaj enhavo kaj kunlaborantoj. Kiel recenzajo : Angla Antologio.
Notu ke pri ĉiuj gravaj verkoj aperas fundaj recenzoj. Nr. 2 1958
estas Germana numero, kie ni trovas poemojn de Schiller, Goethe,
Heine ; longan artikolon pri Rbntgen kaj mallongan pri Diesel ;
fotojn pri belegaj porcelanajoj el Meissen ; artikolon pri " Dŭrer, la
giganto de la grafiko " ; Mozart ; Lessing ; Grimm k.a. Nr. de 63
paĝoj ! Nr, 3 1958 estas Finnlanda numero. Artikolo pri la " Kalevala " kun fotoj de pentrajoj de A. Gallen-Kallela pri tiu epopeo.
Ankaŭ la 4a kanto el tiu epopeo. Alia artikolo pri la Mezepoka Finna
pentroarto. Teatrajo en unu akto " Nokto 'okaj Tago " de A. Kivi.
Nr. 4 de 1958 estas la lasta kiun ni ricevis. En ĝi ni vidas " floron "
el la " Florkolekto " de R. Tagore. Dr. K. Kalocsay skribas artikolon
pri malnova nia poetino Marie Hankel kaj Adolf Sproeck pri
" Eŭropa Ekonomia Komuno ". Recenzitaj estas " Sonĝe sub Pomarbo " de J. Baghy kaj la atenton vekanta " Vojaĝo en Kazohinio " de
S. Szathmari. Kaj en ĉiu numero estas aro da tre belaj, originalaj kaj
tradukitaj poemoj. Kaj ĉiam ankaŭ belaj ilustrajoj.
Jen, denove, la spaco mankas por eĉ nur citi ĉiujn citindajojn.
Karaj gelegantoj ! Oni sufiĉe ofte petas por subteni iun E-an entreprenon. Sed tie-ĉi la esperantistoj ricevas ; ili ricevas multe pli ol ili
donas. " Norda Prismo " estas sur la nivelo de alta internacia kulturo.
Drs. F. R.
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Solvo de la ciferenigmo el lasta numero :
antagonistoj -- dinamismo -- ekinodermoj
spasmo
paralelepikantonmento
pedo f galanterio
asisti
krestomatio ---stereoskopo -- arbalesto -- suvereno
meleagroj.
lesivo
" Estas du grandegaj doloregoj en la spirita vivo neesprimeblaj :
senti ke la amo estas tro malproksime, senti ke la amo estas tro
proksime ".
Atingis 50 p. kaj ricevis libropremion je valoro de 75,— fr.:
S-roj F. Couwenberg kaj K. Van Hulle. Ni gratulas. Ili ambaŭ rekomencos en la ranglisto kun 0 p. La listo nun statas : S-ro Hindryckx
49 1/2 Frato Arni 37 1/2 S-roj Volders kaj Miny, ambaŭ 35 p.
S-ro Van de Velde 34 1/2 p.
Frato Feliciano 15 p. — F-ino Van
Mullem 10 p.
S-ro Nykamp 5 p.
NOVA TASKO : Silabenigmo.
AL-AN-3xAS-AT-BA-2xBE-3xBO-BU-CE-CI
CO -ĈO-DA-6xDI-3xD0-2xDU-2xEK-EM-2xEREŭ-FA-GA-GE-4xGO-2xIG-IK-IM-2xIN-JA
2xJU - 3xKA - 3xKE - 8xKO - KU - LA - 2xLE - 2xLI
6xLO LU - MA 3xME - 3xMI - 4xMO - 4xNA - NE 7xNO-3xNU - OB - 2xOK-2xOR-2xOS-2xPA-PE
3xPI 5xPO - 2xRA - RE - 2xRI - 10xRO - 2xRU - SA 2xSE-5xSI-4xSO-2xTA-2xTE-4xTI-9xTO-TU
2 x UL - UM - UR - VA - VO - ZA - ZI - 3 x ZO.
El la ĉi-supraj 180 silaboj formu 60 trisilabajn kaj sesliterajn
vortojn kun la jenaj signifoj :
1. insektomanĝa mambesteto
2. piulo celanta perfektiĝon per korpaj rigorajoj — 3. viva aŭ malviva estajo, konsiderata de iu klano
da primitivuloj kiel protektanto
4. perado kies celo estas mona
profito — 5. poemeto, kie oni paroligas paŝtistojn
6. varmega
vento — 7. parto de floro en certa familio de plantoj — 8. granda
lacerto, kies karno estas tre ŝatata — 9. ĉarma infano — 10. vundo
de histo, kiu ne povas cikatriĝi
11. malhelblua kolorilo -- 12.
granda dika muŝo
13. longa, maldika kaj fleksebla spado, uzata
-

-

-
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por viaj fonodiskoj
pick-ups kaj
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TELEVIDADO

bonega servado kaj vasta elektebleco estas karakterizaj !

******************************
15. birdo el familio
por skermo - 14. rita vesto uzata por Diservo
de fringoj, kun bela kanto - 26. pastriga sakramento - 17. flava
malsano -- 18, malnova ora monero - 19. kastrita gardisto de
orientaj haremoj - 20. ege peniga laboro - 21. sudamerika remaĉulo
22. sovaĝa dorna arbeto el familio de rozacoj 23. hakilo kun tre
plata kaj larga klingo - 24. frukto de zizifo - 25. malgranda mara
fiŝeto, simila al sardelo - 26. genro de papagoj, kun longa pinta
vosteto - 27. alloga senkompata kaj senkora koketulino - 28. homo
tre forta - 29. herba vegetajo el familio de kruciferoj, uzata por
fari kataplasmojn - 30. korta birdo, kun griza nigre punktita plumaro kaj delikata viando 31. parazita fungo, kiu kreskas sur
kelkaj gramenacoj kaj malsanigas ilin - 32. perfekte ellabori, plidelikatigi 33. speco de senpetalaj dakoteledonoj, kies floroj pikas
34. mangebla radiko de dioskoreoj - 35. fermentinta acida ĉevalina
36. arbusto kun flavaj floroj, kreskanta
lakto, uzata kiel trinkajo
37. prepari sekretan ruzan kombinajon por trompi
en seka tero
38. vegetajo kun mangeblaj brile ruĝaj fruktoj
kaj malutili iun
39. hebrea pastro -- 40. balancigi alterne en kontraŭajn direktojn 41. funelforma vazo kun larga faŭko - 42. plurjara herbo kun
acidaj mangeblaj folioj - 43. forte kaj vive sin jeti antaŭen 44, plilarĝigi , plivastigi r 45. eta kvarpiedulo kun tre valora pelto
46. unu el la tri Furioj en greka mitologio - 47. difekti per kombino
kun oksigeno - 48. ridiga, amuza - 49. folio de 'florkaliko
50. venena serpenteto - 51. malsaneca ĉelaro kreskanta en la organismo r 52. intence fuŝi - 53. solena, pompa tono 54. premokupi la spiriton - 55. malgranda mambesto, kies dorso estas kovrita
de skvama karapaco r 56. nimfo de fontoj kaj riveroj - 57. intermiksigo de 2 likvajoj, kiu okazas, kiam ili estas disigitaj per poreca
membrano r 58. mara gelatineca travidebla polipo - 59. rivera
kankro el la klaso de krustacoj 60. diversspeca kriptogama vegetajo kreskanta sur muroj k.c.
--

Rimarko : je ekzakta solvo la komencaj literoj de la 60 trovotaj
vortoj, legataj de malsupre supren, formas filozofian dirajon.
La solvoj estas sendotaj al la prizorganto de la rubriko :
ISERENTANT R., Blankenbergse steenweg, 72 - Brugge.
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FERENC SZILAGYI.
" Tiel Okazis - aŭ Mistero M'nnra ".
Originale romano, tole bindita
128 p. - kun vinjeto de Borge
Hamberg. Eldonejo " Koko " Randbolvéj 4, Kopenhago. Ferenc Szilàgyi, la konata fekunda verkisto de konsiderinda
kvanto da noveloj, siavice - post dedektivinta R. Rossetti (" El la
Maniko ") surprize esploris la nacilingve jam tretplatigitan krimromanan vojon, tamen sukcese kaj originale.
Lia romaneto estas krimpsikologia, kun la ekcento sur " psikologia ". Lia " Sherlock Holmes ", la heroo mem, estas supersentema
hungaro, songema "" Freŭda " tipo, ne violonludanta kiel la unua sed
subkonscie kaj intuicie kapabla, per simfonia verko kaj precipe
" ŝlagra " melodio, malimpliki " la fadenon de la murdo " gis ... Sed
tion oni spertu mem !
Post iom malrapida evoluo enkonduka kaj centre pri-amtema
venas fine pli atentstreĉe la kulmina momento lerte kaj elokvente
prezentita. La aŭtoro maltede garnas la rakonton, en la mi-formo, per
skizoj aŭ observoj, foje bonhumoraj aŭ ironiaj, pri dummilita vivo en
Hungarujo, postmilita de hungaroj en sveda arbarkolonio, pri jurnalista kaj partizana k.a. medioj, karakterizaj trajtoj de diversnacianoj,
kutimoj, lingvomalfacilajoj kaj nostalgio de elmigrintoj ... kiel li mem
estas.
TYN.
,

MISTERO MINORA van F. SZILAGYI : 90F.

Het koopje der maand

Se Aŭskultas la animo (G. Gezelle)
Elektitaj noveloj (L. Baekelmans)

Vlaams Esperanto Instituut
Blankenbergse Steenweg 72, Brugge

^
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" Johano Vianney la sankta pastreto de Ars ", broŝuro de 32 paĝoj ;
eldonita de, kaj havebla ĉe la Fratoj de la Karitato ; Sta. KamiloInstituto Bierbeek Belgujo. Prezo : 2 resp. kuponoj aŭ uzitaj
poŝtmarkoj.
Niaj legantoj jam scias kiom nia ligano Frato Arni jam faris por
Esperanto. Nun estas ree sendube li kiu prizorgis la el'donon de biografieto pri tiu fama Franca sanktulo. Ni tuj devas diri ke estas
kelkaj pres- kaj gramatikaj eraroj en ĝi. Do : manko de kontrolo. La
dato 1799 sur la tria linio de paĝo 4, devas certe esti 1792. Kaj la
enhavo ? Kiujn personojn tiu broŝuro kontentigos ? la piajn animojn.
Kaj tiaj ne plu estas multaj. Plie ; en la ĉapitro pri vizitoj de la diablo
al la sanktulo, pli da klareco estas dezirinda ; ja kelkaj demandos kio
precize okazis. Modernaj katolikoj, kiuj staras en sociaj kaj politikaj
kaj aliaj luktoj, estas pli komprenemaj kaj simpatiemaj al gvidantaj
personoj kiuj prenis starpunkton en tiaj problemoj. Nu, se ni estas
bone informitaj, la sankta pastro de Ars estis ankaŭ tia persono.
Ni kredas scii ke li estis militrifuzanto. Tio montras ke li ne estis for
de la mondo. Ni ne dubas ke la Katolikaj revuoj havos nur laŭdon
por tiu broŝuro. Sed tiu laŭdo tamen povas neglekti iun realisman
flankon de la afero. Ni pensas ke ni servis kaj la Katolikan aferon
kaj la kazon de J. Vianney mem atentigante pri tiuj flankoj. Gratulon,
tutcerte pro la entreprenemo kaj pro la diskonigo de personeco kiu
abunde meritas tion. Sed tiu personeco meritas ke oni prilumigu lin
ĉiuflanke.
Prof. Dr. Helmut ARNTZ : " Faktoj pri Germanujo " El la Germana
tradukita de ? (verŝajne aro de esperantistoj) . 72 paĝoj. Tre riĉe
ilustrita, kun multaj statistikoj.
Ĝi estas la libro kiun la Germana Federacia Registaro disdonis
senpage al la partoprenantoj de la universala kongreso en Mainz ; kaj
kiu ĝi nun disponigas al la Fremdlandaj esperantistoj por la prezo de
nur unu respondkupono ! Vera donaco ! Ĝi estas tre interesa kaj tre
bela. Tute kompreneble, ĝi prenas starpunkton kontraŭ la reĝimo en
Orienta Germanujo kaj konsideras fakte kiel Orientan Germanujon la
parton kiu troviĝas nun en Ia Pola ŝtato. Lingvo bona kaj klara. Sed
ni ne povas allasi la vorton dojeno ; dekano estas la ĝusta vorto. Kara
legant (in) o, rapidu havigi al vi tiun riĉan fonton de dokumentado.
Adreso : S-ano Paul Hŭbner administranto de G.E.A. BergischGladbacher Strasze 109 K61n-Delbrŭck, Duitsland.
" Sennacieca Revuo 1959 " eldonis S.A.T. Avenue Gambettta 67
Paris. 56 paĝoj ; prezo 35 belg. frankoj.
Tiuj jaraj kajeroj estas jam famaj. Ankaŭ nun la enhavo estas
tre interesa kaj aktuala. Juĝu vi mem : " La Alĝeria problemo "
" Hodiaŭa kaj morgaŭa Gvineo " " Demonstracio de scienco en
Bruselo ". Ili speciale memorigas Lanti. Okaze de Zamenhofjaro,
estas publikigita artikolo pri la Homaranismo kaj pri la genia sintezo
kiun Zamenhof faris en la Esperanto-strukturo. Ni tre rekomendas.
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44-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
Varsovio — 1-8. augusto 1959
Sub honora protektado de la
Ministro- Prezidanto de Popola Respubliko
JOZEF SYRANKIEWICZ
El la " Oficiala Komuniko " N-roj 5 kaj 6 (Februaro kaj Marto)
Fakkunvenoj : Anoncas fakkunvenojn : Internacia Katolika
Unuiĝo Esperantista, Internacia Geografia Asocio, Kristana Espe1antista Ligo Internacia, Internacia Ligo Esperantistaj Instruistoj,
Societo de Gefratoj, Veterana Esperantista Klubo, Universala Framasonaro, Kooperativistaj esperantistoj, Internacia Rondo de Arkitektoj.
Akademio de Esperanto : Ankaŭ en Varsovio organizos publikan
kunsidon. Temo : " Diskuto pri Geografiaj nomoj ".
Diservoj : I.K.U.E. prizorgos Meson en la preĝejo de Nia Savinto
(Pl. de la Savinto) kun prediko en Esperanto.
Kristana Esperantista Ligo Internacia okazigos protestantan
diservon, dimanĉe, la 2an de aŭgusto en la preĝejo de la Sta. Triunuo.
Intereklezia Ekumcnika Movado en Pollando okazigos esperantlingvan ekumenikan diservon en la preĝejo ĉe Kredytova str. 2/4.
Libro pri Varsovio : Ciu kongresano ricevos donace en la Kongresejo 240-paĝan riĉe ilustritan libron pri Varsovio.
Kongresa Libro kaj programo : La Kongresa Programo estos
sendata al ĉiu kongresano unu monaton antaŭ la U.K. Sed la Kongresa Libro ne estos antaŭe sendata, sed disdonata.
Revuo " Pollando " : Ciu Kongresano ricevos senpage unu numeron de la reaperonta grandformata revuo en Esperanto " Pollando ".
Tendumejo : Kongresanoj, kiuj alvenos kun tendoj aŭ kun trendometoj kaj deziras tendumi dum la Kongreso, havos je sia dispono
rezervitan lokon.
Valutoj : Ekzistas neniu limigo por importado de eksterlanda
valuto en Pollanto. Ĉiu kongresano povos kunporti en libera kvanto
kiun ajn devizon. Kurzo : 1 us. dolaro valoras 24 zlotojn. Do 1 zl.
proks 2 b.fr.
Statistiko ĝis fino de februaro : 1.404 el 38 landoj (Pasintjare :
1091 el 31 landoj). Inter ili 728 poloj kaj 22 belgoj.
" Niteroi " estas sufiĉe grandformata kaj ampleksa broŝuro pri tiu
Brazila urbo en Portugala kaj Esperanto lingvoj. Tre bele ilustrita. Ĝi prenas sian lokon en la vico de la belaj turismaj publikajoj (kaj ne de la unu- aŭ dupaĝaj faldfolioj).
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5elkaj Jt'itereaj sciindajvj.
Internaciaj feriaj kursoj en HelsingSr Danujo (25-7 gis 1-8-'59)
Ili estas jam sufiĉe konitaj, precipe de la Flandroj por ke ni
ankoraŭ faru propagandon por
ili. Antaŭtagmeze okazos la kursoj t.e.: 1) daŭriga kurso ; 2)
konversacia kurso ; 3) rapidkurso laŭ Cseh-metodo ; 4) prepara
kurso por Cseh-metodaj instruistoj ; 5) infankurso se aligos sufiĉe da infanoj. 3 ka 4 estos sub
gvidado de S-ro Morariu. Posttagmeze estos ekskursoj ekz. al
Kronborg (kastelo de Hamlet) ,
al la Sveda urbo Hŭlsingborg kaj
aliaj interesaj lokoj. Vespere estos prelegoj, balo, filmoj, kantado ktp. Jen la kostoj (plena pensiono kaj kurskotizoj) : 1) amaslogejo-145 Danaj Kronoj ; 2) 3-4
persona ĉambro 155 D.K. ; 3)
2 persona ĉambro 165 kaj 4)
1 persona c. 185 D.K. Infanoj de
malpli ol 6 j.: duona prezo ; de
inter 6 kaj 16 j. : tri-kvarona
prezo.
Oni devas enskribi plej laste
je 25 junio ĉe S-ano L. Friis Ingemannsvej 9 Aabyh Danujo.
Sen ia dubo ĝi havos Ia jam kutiman sukceson. Do, enskribu
tuj ; se ne vi estos tro malfrue.
Japana scienca asocio eldonos
verkon en Esperanto !
La ne-esperantista " Japana
Asocio de Universitataj Diplomitoj " (havanta proksimume 75.000
membrojn) eldonos je propra
kosto la verkon de sia direktoro
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D-ro Sanehide Komaki " Daŭrigo : La Respekto de 1' Vivo ".
La tradukon faros S-ro Tazuo
Nakamura, redaktoro de "Oomoto" la tre interessa Japana religia
revuo en Esperanto. La aŭtoro
estas profesia biologo. La prezo
estas ne ankoraŭ fiksita sed ĝi
certe estos malalta ĉar tiu scienca asocio tute ne celas profiton,
sed diskonatigon de sciencaj verkoj. Antaŭmendoj estas certe tre
dezirataj. La verko pritraktos diversajn problemojn ekz. la malaktualigon de la jura institucio de
mortpuno ; kreadon de sistemoj
por malebligi militojn ; ktp. Oni
enskribu ĉe D-ro. Hirosi Hukuda, ĝenerala sekretario de " Japana Asocio de Universitataj
Diplomitoj " Tanaka, Sakyo-ku,
Kyoto, Japanujo aŭ ĉe Universala Ligo, Riouwstr., 172, Den
Haag, Nederland.
Fihnstrio pri la vivo de Dr. Zamenhof.
S-ro J. R. Schiltmeyer, Dr.
Smitstraat 8, Zandvoort aan Zee
(Nederl.) faras tian filmstrion
kiu estas destinata al la instruado, en la lernejoj. Li bezonas
kompreneble tre multe da materialo. Kion la aŭtoro nun deziras ?
1) ricevi ĉiajn fotojn, bildojn, reproduktajojn el revuoj, libroj ktp.
Ĉiuj kostoj estos pagataj kaj ĉio
revenos nedifektita ; 2) ricevi sugestojn de kompetentaj personoj ;
3) ricevi tiurilatajn adresojn. Estos sur tiu filmo montrata ankaŭ
la disvastigo de Esperanto en la
tuta mondo.

Kongresanoj kiuj iros al Varsovio restu ankaŭ kelkajn tagojn
en Berlino !
Ne okazos tie antaŭkongreso.
Vere. Tamen Berlino estas urbo
kun multegaj vidindajoj. La esperantistaro tie estas forta kaj
vigla. Ili intencas organizi por la
kongresanoj interesajn aranĝojn.
Aliflanke ili ne volas improvizi.
Tial, la esperantistoj kiuj trapasos Berlinon kaj volas tie iom
resti, skribu plej eble baldaŭ al
la delegitino UEA por turismo :
F-ino Herta Franck WulfilaUfer 37 Berlin-Tempelhof Germanujo.
Atentu ke ŝi ne povas helpi pri
havigo de vizo aŭ iro de mono.
Indiku bone tagon kaj horon de
alveno ; kaj kion vi speciale deziras. Kaj aldonu respondkuponon.
La Esperantista klubo " Nordo "
el Oviedo Hispanujo.
1) aranĝas de la 1 a gis la 15a
de junio printempan restadon en
la pitoreska urbeto Perlora ĉe la
Kantabra maro en la nordo de
Hispanuj. La dusemajna restado
en komforto kaj kun variaj kaj
abundaj manĝoj kostas nur 750
pesetojn (850 por ne-esperantistoj) . Oni aranĝos ankaŭ ekskursojn, balojn, folklorajn dancojn,
eventuale esperantajn prelegojn.
Petu pliajn informojn.
2) aranĝos de la 15a gis la 31a
de septembro tutmondan gazetaran ekspozicion en kiu estos aparta stando por la esperantistaj revuoj. La grupo volas atentigi la
Hispanajn jurnalistojn pri Esperanto. Se ĝi montrus nur esperantajn periodejojn, eble ne tre

multajn venus. Kion nun la grupo
demandas al vi, leganto ? Ke vi
sendu plej eble multe da ilustritaj revuoj, sciencaj, virinaj, porinfanaj en nacia lingvo kaj aliajn
en Esperanto. La grupo kvitancos per ilustrita poŝtkarto, kaj, se
vi deziras, resendi la materialon
kaj repagi la afrankon. Karaj
gelegantoj, subtenu tiun entreprenemon.
Adreso :
Esperanto-grupo " Nordo "
Strato San Juan 10,
Oviedo Spanje.
Kiu estas kiu ? en la Esp2rantomovado.
La esperantistaro devas koni
ĉiujn kiuj iel kontribuis
al nia movado. Tio estos ebla
ĉar la kuraĝa kaj entreprenema
eldonisto J. Regulo-Perez publikigos en 1960 libron kiu rimedos
al tiu manko. Redaktas ĝin la estinta Direktoro de UEA S-ro
Hans Jakob, Palais Wilson en
Genève. La kunlaboro de ni ĉiuj
estas petata laŭ jena skemo :
1) nomoj ; antaŭnomoj ; pseŭdonomoj ; 2) dato kaj loko de naskigo kaj de morto ; 3) studoj kaj
diplomoj ; ev. ŝatata okupo ; 4)
civila profesio, laboro, kutimaj
okupigoj ; 5) agado por Esperanto, kun precizaj indikoj pri lokoj,
jaroj ktp.; 6) Verkaro, kun indiko de kompleta titolo de la pecoj, loko kaj jaro de eldono, ev.
numero de eldono de ĉiu peco
kun pli ol unu ; 7) notindaj apartajoj aŭ aldonajoj. Ĉio en tre
konciza, sed klara maniero. Bona, pasportformata bildo ĉe plej
konataj gravuloj. La redaktoro
plezure ekceptos ideojn kaj konsilojn. Ni nepre insistas pri konsciencaj, rigore ĝustaj informoj.
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LA INTERNACIA FOIRO LILLE 1959
okazos de la lla ĝis 26a de Aprilo.

la konalĉo) estas la plej pRofita)

LA FRANC-NORDA ESPERANTO FEDERACIO, HAVOS ESPERANTAN BUDON.
La Internacia Ekspozicio 1959 daŭros de la lla ĝis 26a de Aprilo 1959, t.e.
komerca dekvino, kiun ĝiaj partoprenantoj opinias alloga.
Efektive, spite lastjaraj ŝanĝiĝoj, la granda Lille'a Manifestacio ĉiam montrigis venda taŭgeco, eĉ dum kriza periodo. Tial, ni rajtas pensi, ke la Lille'a
Foiro 1959 estiĝos sub la signo de optimismo kaj Renaskiĝo.
DUDEKVIN KOMERCAJ FAKOJ KAJ INDUSTRIAJ GRUPOJ.
La nomenklaturo de la grupoj kaj fakoj de la Internacia Foiro en Lille
montras sian Universalecon. Ĝis specialeco taŭgas al industriistoj kaj inĝenieroj
same kiel por popolamaso.
La membroj de FRANC-NORDA ESPERANTO FEDERACIO-Nord-Pas-de-Calais-Somme — rajtas eniri senpage: DIMANCON 12an de Aprilo, nur pere de la
MEMBROKARTO de la Federacio. —
Ni kongresos tiuokaze, kaj ni invitas ĉiujn ĉeesti nian kunvenon, por la
SUKCESO de la aludita favoro al ESPERANTO.
RADIO ROMA
La dissendoj okazas de h. 18,55 ĝis h. 19,10 (M.E.T.)
Ondlongoj : metroj 30,90 = Mc/s. 9,71
»
»
41,24 =
7,27
»
50,34 =
»
5,96

APRILO 1959 a
-

1048 mardon la 7-an :
1049 merkredon la 8-an :
1050 vendredon la 10-an :
1051 mardon la 14-an :
1052 merkredon la 15-an :
1053 vendredon la 17-an :
1054 mardon la 21-an :
1055 merkredon la 22-an :
1056 vendredon la 24-an :
1057 mardon la 28-an :
1058 merkredon la 29-an :

Tra la literaturo
Kuriero de Esperanto
Leterkesto kaj bibliografio
L.L. Zamenhof, okaze de la 42a datreveno de la morto
Kuriero de Esperanto
Novaĵoj el Italujo
Italaj kanzonoj en Esperanto
Kuriero de Esperanto
Naskiĝo de Romo
Italaj belartaj urboj: Siena
Kuriero de Esperanto

ka) la SERVOJ la plej peRsona) ĉe

1
1

tio estas la sekReto
ae ia Rapideca pROGReso

Asocia

sidejo : ROESELARE
Noordstraat, 38 Belgujo

" COMO " en Italujo. Tre bela faldfolio kun granda mapo pri la

fama lago, kaj pri la urbo ... senpage havebla ee : Azienda
Autonoma Soggirono di Como " COMO Italujo.

Korespond-adresoj :
S-ino Bébis Lucija SARAJEVO Zavod za statistiku N R B i H
Joego-Slavië deziras korespondi pri muziko, literaturo, moroj.
Si estas 36jara oficistino.
Inĝ. Georgi Arnaudov Roza Valo V. Rozino Zevskigradsko Bulgarujo estas inĝeniero-arbaristo kaj serĉas kolegojn por korespondi.
Li urge bezonas la revuojn " Bulletin de la Société Royale Forestière de Belgique " adreso : 146, Paul Deschanellaan, Brussel
kaj " L'Echo des Bois " Egelantierlaan, 5, Antwerpen.
Sed li ne estas en la ebleco pagi. Li kompreneble volas kompenci alimaniere.
Antanas Zaguanas, Vilniam g.32, Moletaï, Lithova SSR, USSR.
Petas korespondadon kun amikoj de ée ni.
F. Béla Kalauz, Zalaszentgrat, II per Zinwyi u. 2, Hungarujo.
19 jara. Korespondas pri ĉio.
,
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Firma Van Iseghem & Verstraeten,
P.V.B.A.

st BennaRase steenweq, 631 hosoken
vitRaloj - speguloj - „ secuRlt " VItRO
kolORlgltaJ VItROJ
aluminiaj senmastikaj stangoj poR
kupoloj
vitRO-Cement0 pOR tutvitRa-konstRua)O)
mastiko
telefoon 37.88.20

manufaktutajo pamo DE BROUWERE
Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Belgujo) - Tel. (055) 216 54

VIRINAJ BLUZOJ KAJ JUPOJ
MAGDELEINE
aeponita kvalltmaRko
la peaFekta konFekclo
FaBalklta el plej Bonaj svisaj teksaĵoj

Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

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

Antwerpen

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

