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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.
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Jongeren : 50 F (onder de 21 jaar)
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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 Iste 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.

BASISPROGRAMMA
DER SCHIKKINGEN TER GELEGENHEID VAN HET
ZAMENHOFJAAR
Het inrichtend Internationaal Comité aanvaardde, tijdens zijn
bijeenkomst van de 5e augustus 1958 te MAINZ, volgend basisprogramma voor de schikkingen in het Zamenhofjaar
1. Verspreiding van het werk van Prof. E. PRIVAT nopens het
leven van ZAMENHOF en eventueel van andere biografische
werken nopens ZAMENHOF, in Esperanto en in zoveel nationale talen als mogelijk.
2. Dz uitgave van een speciaal document betreffende het leven en
werk van ZAMENHOF, in Esperanto en in zoveel nationale
talen als mogelijk, (te verzorgen door het Centrum van Onderzoek en Documentatie - LONDEN) .
3. Een reeks documenten nopens ZAMENHOF en de internationale taal, uit te geven door het Centrum van Onderzoek en
Documentatie gedurende het ganse jaar 1959.
4. Het Centrum van Onderzoek en Documentatie zal rechtstreeks
artikelen nopens ZAMENHOF aan de wereldpersagentschappen
en haar medewerkers leveren voor vertaling en publicatie in de
nationale talen. Deze artikelen worden geschreven door de
meest vooraanstaande persoonlijkheden uit verschillende landen,
voornamelijk taalkundigen, die de internationale taal spreken.
Zo enigszins mogelijk zullen deze artikelen ook in boekvorm
uitgegeven worden op het einde van het jaar 1959.
5. De inlichtingsdienst van de Universele Esperanto Bond zal gedurende het jaar 1959 inlichtingen leveren, nopens ZAMENHOF en de recente vorderingen der internationale taal, aan de
inlichtingsdiensten der landelijke Esperanto-organisaties en aan
de wereldpersagentschappen, tot publicatie in de nationale dagbladen en tijdschriften.
6. Bijzondere actie in televisie en radio voornamelijk tot dit doel
gebruik makende van de radio-omroepen die reeds uitzenden
in de internationale taal.
7. Bijzondere feesten gedurende het Esperanto Wereldcongres in
het jubeljaar 1959 te WARSCHAU.
8. De internationale Esperanto-tijdschriften zullen het ganse decembernummer 1959 aan de schepper van Esperanto wijden. In
begin 1959 zullen inleidende artikelen verschijnen nopens het
Zamenhofjaar.
9. De besturen der landelijke Esperanto verenigingen zullen een
speciaal nummer van hun blad uitgeven, in de nationale taal,
met artikelen nopens het leven en werk van ZAMENHOF. Deze
uitgave zal op een zo groot mogelijk aantal exemplaren worden
verspreid.
10. Alle Esperanto-kongressen — landelijke, vak- en speciale kongressen — zullen plechtige zittingen hebben (met voorlezingen,
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muzikale programmapunten, declamaties e.d.) welke toegewijd
worden aan ZAMENHOF. Personen die de internationale taal
spreken zullen eveneens aan de verjaardag doen denken in
andere internationale of nationale kongressen en besprekingen.
11. Alle plaatselijke Esperanto-groepen in de wereld zullen op de
verjaardag zelf hoogstaande publieke voorstellingen inrichten
in de mooiste zalen. Volgens de mogelijkheden doen ze dit in
samenwerking met vooraanstaande plaatselijke culturele verenigingen en nodigen de pers uit en de vertegenwoordigers van de
plaatselijke-, provinciale- of staatsculturele organisaties en opvoedkundige instanties. (Bijzonderheden nopens deze feesten
zullen gegeven worden door de landelijke Esperanto-organisaties ; suggesties zullen gegeven worden door de Culturele Commissie van de Universele Esperanto Bond).
12. Herdenkingszegels uit te geven in zoveel landen als mogelijk.
13. De landelijke Esperanto organisaties en de plaatselijke Esperanto verenigingen zullen trachten te bekomen dat in zoveel
mogelijk plaatsen een straat of plein naar " ZAMENHOF,
auteur van de internationale taal Esperanto " of " Esperanto "
zou worden genoemd. Het feit dat reeds ongeveer 100 steden
straten of pleinen bezitten met de naam " ZAMENHOF " of
Esperanto " zal deze actie vergemakkelijken. Men zal ook
pogen monumenten op te richten ter ere van Dokter ZAMENHOF in navolging van meerdere steden welke dit reeds
14. Publicatie van een documentaire film nopens ZAMENHOF en
zijn werk (zal verzorgd worden door Polen).
15. Volgens de mogelijkheden een uitgave in 1959 van een volledige
bibliografie der werken verschenen in de internationale taal.
16. Uitgifte van herdenkingssluitzegels en foto in verschillende formaten van Dokter L.L. ZAMENHOF (zal verzorgd worden
door de Universele Esperanto Bond).
17. Alle feesten en schikkingen r 't zij plaatselijke, 't zij landelijke
of in internationaal verband — zullen op grote schaal aangewend worden tot meerdere inlichting bij middel van pers, radio,
tentoonstellingen, plakbrieven, vlugschriften en andere middelen,
volgens de landelijke en plaatselijke omstandigheden.
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MANIFEST

ter gelegenheid der 100ste verjaardag van de geboorte van
DOKTER L.L. ZAMENHOM.
De 15e december 1959 zal het
de honderdste verjaardag zijn
der geboorte van dokter L. L.
ZAMENHOF.
Doordrongen van een diep
humanisme cn bewust dat de
taalver,cheidenheid de fundamentele hindernis vormt tot alle
aspecten voor internationale communicatie en, als gevolg, ook tot
betere verstandhouding onder de
volkeren, wijdde L, L. ZAMENHOF zijn groot talent en al zijn
krachten toe aan de oplossing
van dit vraagstuk.
In het jaar 1887 verscheen te
WARSCHAU het eerste leerboek van de internationale taal,
die ZAMENHOF onder het
pseudoniem " ESPERANTO "
publiceerde. Naar dit pseudoniem
werd de taal later ook vaak genoemd.
In iets meer dan zeven decennia verspreidde zich de taal over
de ganse wereld en werd op onze dagen een maatschappelijk
feit en een gewichtige culturele
factor waaraan niet te twijfelen
valt.
Elk jaar komen 10.000 à
15.000 personen, behorende tot
de meest verschillende taalgroepen, in verschillende internationale kongressen, conferenties, seminaries en andere schikkingen
HET WELGEKENDE
MAGAZIJN VOOR MODERNE

samen en gebruiken slechts de
internationale taal voor hun verslagen, voordrachten, lezingen,
besprekingen en persoonlijke contacten. Deze zijn de enige internationale ontmoetingen van onze tijd, waarbij de besprekingen
niet alleen gebeuren zonder tolken, maar eveneens zonder vernederingen en op basis van een
volledige gelijkheid door het gebruik van één enkele neutrale
taal.
Een niet te schatten aantal
mensen, uit alle maatschappelijke
lagen, onderhouden voortdurend
schriftelijke contacten, over alle
taalgrenzen heen, bij middel van
de internationale taal.
De \vetensc :happelijke literatuur en de mooie letteren in de
internationale taal -- net zo de
vertaalde als de originele -- zijn
reeds zeer verscheiden en waardevol. Onophoudend verschijnen
nieuwe werken. Een niet te onderschatten aantal bladen en vaktijdschriften worden regelmatig
in Esperanto uitgegeven. De toepassing van de taal in de wetenschap en voor vakdoeleinden
neemt voortdurend uitbreiding.
In radio, toerisme, handel en
op andere gebieden verwerft Esperanto nieuwe stellingen.
Parallel ontwikkelt zich de taal
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inwendig op de zelfde wijze als baar leven, en dit uit verschillendeze waarop gelijk welke literaire de naties, zetelen.
Het Internationaal Inrichtend
taal evolueert, maar gelijktijdig
om wille van het voortdurend Comité richt een
OPROEP
aangroeien der internationale
contacten, verstevigt eveneens tot alle internationale staats- en
private organisaties ;
haar eenheid en samenhang.
De Algemene Conferentie van tot alle internationale en nationale wetenschappelijke, litede UNESCO die het Verslag
raire, geleerde, culturele, hanvan de Algemene Directeur van
dels- en andere instellingen ;
deze organisatie besprak, bij
haar resolutie van de 10e decem- tot alle directies van televisie en
radio ;
ber 1954 : " stelde de resultaten
vast door Esperanto bereikt op tot de redacties van dagbladen
en tijdschriften ;
het gebied van de internationale
intellectuele uitwisselingen en tot de professoren en leraars en
tot alle andere culturele wervoor de toenadering der volkekers ;
ren " en erkende " dat deze resultaten beantwoorden aan de om in een passende vorm de
doeleinden en idealen van 100ste verjaardag van de qeboorUNESCO ". te van dokter L.L. ZAMENHOF
De practische toepassing van in herinnering te brengen en
Esperanto toonde aan dat de fun- hulp en steun te verlenen voor
damentele belemmering tot inter- de verdere verbreiding van de innationaal verkeer en samenwer- ternationale taal ESPERANTO.
king -- de hindernis der taalver- Het Internationaal Inrichtend
scheidenheid -- is geweerd door Comité richt zich rechtstreeks tot
diegenen die de internationale ieder persoon die zelf de moeitaal machtig zijn. Deze belemme- lijkheden van het taalverschil in
ring is evenzo te overwinnen internationale betrekkingen ondoor alle anderen. Er is slechts dervond met het verzoek zonder
goede wil nodig en een weinig uitstel Esperanto te leren en zoinspanning om de taal te leren. doende niet slechts zelf van de
Gedurende het ganse jaar 1959 vele voordelen te genieten die de
zullen over de hele wereld ver- kennis der taal biedt, maar ook
schillende schikkingen genomen bij te dragen tot haar verspreiworden om de 100ste verjaardag ding. Hoe talrijker de personen
van de geboorte van dokter L.L. zijn die de internationale taal
ZAMENHOF te herdenken. Om kennen en gebruiken des te grodeze werking, die haar hoogte- ter is haar waarde en des te nutpunt zal bereiken op 15 decem- tiger wordt de kennis der taal
ber 1959, te bundelen, werd een voor ieder afzonderlijk individu.
speciaal Internationaal Inrichtend Esperanto stelt zich niet ten
Comité gevormd dat werkt onder doel de bestaande nationale tade auspiciën van een Internatio- len te vervangen maar slechts de
naal Beschermend Comité waar- taalchaos te weren in de interin vooraanstaande persoonlijkhe- nationale betrekkingen door aan
den der wetenschap, literatuur en ieder dienstig te zijn als neutraal
het algemeen cultureel en open- werktuig van internationale communicatie.
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22 de Flandra Ligo Esperantista.
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Slechts eenmaal 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.
De volgende leden hebben aan onze oproep gevolg gegeven :
1 Mevr. A. Meurrens Leuven
2 Hr A. Marmenout Blankenb.
3 Hr E. De Baets
Berchem
4 Mevr. J. Terrijn
Gent
5 Hr L. Paeleman
Herseaux
6 Hr H. Van Roye
Heule

7 Hr V. Jurgens-Hoogboom
Kapellen
8 Hr Meeus
Antwerpen
9 Hr A. Pittoors
Antwerpen
10 Hr F. Couwenberg Blankenb
11 Hr G. Maertens Sint-Kruis

12 Mej. M.J. Top,
Veurne
13 Hr. G. Debrouwere 500 F
Kortrij k
14 Hr. J. Derks, 175 F
Monte-Carlo
15 Mej. P. De Cock,
Aalst
16 Mej. B. Cornelis,
Aalst
17 Hr. H. Vermuyten, Antwerp.
18 Hr. P. Samyn,
Roeselare
19 Hr. A. Van de Velde, Gent
20 Hr. E. Symoens, Leopoldstad

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

32 Hr. H. De Baene Sint Kruis
33 Mej. M.L. Roose
Brugge
34 Mej. S. Deschrij ver Brugge

35 Hr H. Audenaert, Lokeren
36 Hr M. Demol,
St Andries
37 Mej. Van Mullem Blankenb.

(proto'koleroj benelukeaj)

Ni laŭdu l'festvesperon,
kantatan « Su »-numeron,
la Kenemeran Trion,
(ĝi gajnis la premion !)
la skeĉojn prezentatajn ,
(morpentrojn nunedatajn)
knabinojn kiuj dancis .. .
La ... troan ni kvitancis.

Sekreto de l'sukceso
de l'sesa Bo-kongreso ?
Harlem-oleo fama
kaj dolĉigilo ama
por ventro kaj por koro :
parol- kaj manĝlaboro,
samideana trakto,
stomaka glatkontakto.

Jaumotte paroladis
kaj la enhavo gravis :
ke estas romantiko
la Esperant-etiko,
per Zamenhof li pruvis :
do daŭre ni ... vesuvis,
kaj daŭre niaj lafoj
destinas nin je ... ŝafoj.

Ci tio krom la floroj
kun sunaj brilkoloroj,
la belaj florknabinoj
(pli taŭgaj medicinoj !)
unikaj en Holando :
harlema propagando,
pli bona log-efiko
eĉ ol Frans Hals-peniko !

Ke oni jarkunvenis
mi tute ne komprenis,
ĉar ĉiujare l'samo
diriĝas. Al Zandamo
ni tial do forkuras,
kie oni figuras :
Petro la Granda instruas
kiel oni ... konstruas !

Frans Hals, el... Antverpeno,
inspiris pri 1'festeno
al Lokoko aminda
kaj grupo jubilinta :
de Wolf, la luma lampo,
kaj Breedveld, « larĝa kampo »
por tasko servopreta
de ĉiuj — kaj konkreta.

Ni 1'Harlemanojn gloris
tre prave ... sed favoris
vetero, kaj merito
por la kongres-spirito
estis en ĝia konto :
ĝi estis ĉe la fonto
de ĉies dankesprimo,
de gasto kaj ... viktimo !
TYNEVERUM

Kiam ekde la tagmezo la kongresanoj alvenis el iuj direktoj en
Haarlem, ili tuj sentis sin hejme, vidante la ridetantajn, flirtantajn
verdstelajn flagetojn de eiuj aŭtobusoj, kie ajn en la urbo ... Tio
efikis kvazaŭ elkora bonvenigo.
Jam je la 2a malfermigis la akceptejo, en la Restoracio Brinkman,
kiu, kun sia bela salonaro, estis same taŭga kiel inda. Situanta sur la
Granda Placo, en la plena koro de la urbo, gi estis por eiuj facile
atingebla.
La vizitantoj estis baldaŭ helpataj de LKK-anoj, kiuj kun afabla
rideto disdonis laŭkutime la kongresajn dokumentojn kaj ankaŭ
planon pri la urbo kun bele ilustritaj turismaj broŝuroj, grandparte en
esperanto.

Akcepto.
Dum tiu ĉi kongreso ne okazis oficiala akcepto en la Urbdomo,
sed nin akceptis la Harlema Esperanto-Societo " Komprenado Faras
Pacon " (sekcio de L.E.E.N.) , okaze de sia 50-jara ekzistado.
Malferma Kunsido.
Estis antaŭ jam tr: multnombra ĉeestantaro — ni tie ĉi atentigas
ke ĉirkaŭ 200 personoj aliĝis al la 8a Beneluksa Kongreso ke malfermiĝis ĉi tiu solena kunsido.
Sur la podio eksidis Sro E. de Wolf, prezidanto de L.K.K., kun
la 3 prezidantoj de la respektivaj Ligoj : S-ro F. Weeke (L.E.E.N.),
S-ro G. Debrouwere (F1.L.E.) kaj S-ro M. Jaumotte (R.B.L.E.).
La prezidanto de la L.K.K. unuavice bonvenigis la kongresanojn
kaj deziris al ili plej agrablajn kongrestagojn.
Sro Weeke, tiam oficiale malfermis la kongreson. La prezidanto
de L.E E.N. alportis la salutojn de F-ino Th. E.S.v.d. Reyen, ĝenerala sekretariino de L.E.E.N. kiu kuŝas en kliniko, kie delegacio
vizitis ŝin kaj transdonis al ŝi belajn florojn. Sekvis laŭtvoĉa legado
de pluraj saluttelegramoj, senditaj i.a. de Prof. D-ro Canuto, de
D-ro Lapenna kaj de diversaj ligoj alilandaj.
S-ro G. Debrouwere dankis al L.K.K. kaj esprimis sian fidon en
la daŭra kunlaboro de la beneluksaj partneroj.
Siavice, S-ro Jaumotte alportis varman saluton kaj speciale atentigis pir la estonta Universala Kongreso en Bruselo kaj, salutante la
kongresantojn, li ekde nun ilin invitis al vigla partoprenado.
La interkona vespero.
Ĝi komenciĝis je la 8a, horo je kiu oni rimarkis nur kvarpersonajn tablojn sed ĉirkaŭ kiuj povis sidiĝi almenaŭ dekduo.
Baldaŭ bonhumoraj ŝercajoj aŭdiĝis, sinceraj manpremoj kaj
brilantaj vizaĝoj montriĝis dum la multaj renkontiĝoj de esperantistoj,
kiuj rekonis unu la alian.
Dume, orkestreto zorgis por plaĉa fono .. .
Iom antaŭ la 23a horo, la atmosfero estis tia, ke la planko jam
tiklis la piedojn de la ĉeestantoj.
Ĉiuj tabloj estis metataj kontraŭ la muroj kaj la muzikistoj sursceniĝis. La prezidanto de la L.K.K. petis sinjoron Maertens iĝi
dancestro kaj ĉi lasta, pere de multobliga danco, sukcesis, en vere
rekorda tempo, dancigi la tutan kongreson.
La horoj vere forflugis ekster nia scio kaj kiam sonis la unua,
multaj opiniis ke oni ĉesigis tro rapide la plezuron ...
LA DIMANĈA TAGO.
Dum la frua mateno multaj kongresanoj partoprenis diservon,
organizitan por la protestantoj en la " Remonstrantse Kerk ", dum
la katolikoj ne havis, tiun ĉi jaron, speciale aranĝitan meson.
La ligaj kunvenoj.
Je la 10a, ĉiuj kongresanoj direktis sin al la diversaj salonoj de
la kongresejo, kie estis okazontaj la kunvenoj de la respektivaj Ligoj.
Oni tiam ankaŭ rimarkis, ke ĉeestas la kongreson pluraj ekster48

La Plej 13ongustaj Kafoj estas Ia

karoj aE qlzoof
OOSTENDE Christinastraat 28bis
BRUGGE Steenstraat 92
KNOKKE Lippenslaan 126

tel. 72140
tel. 34114
tel. 61986

Ĉiam fr e brulitaj.
landaj samideanoj, precipe el Britujo, kiuj partoprenis cetere ĉiujn
aranĝojn kaj tiel kontribuis al la internaciigo de la tuta manifestacio.
Je la 10.30a h. komenciĝis la apartaj kunvenoj.
Oficiala Fotografado.
Je la 12.15a h. la grupanoj amase alvenis sur la Grandan Placon
por kune fotografiĝi, antaŭ la belarta fasado de la urbdomo.
La sunbrila vetero favoris la fotografistojn kaj multaj kongresanoj profitis la okazon, fari por si mem grupajn kaj personajn
bildojn.
Komuna Lunĉo.
Tuj post la fotografado, je la 13a h., komenciĝis en la kongresejo
la komuna varma tagmanĝo. Tiu tagmanĝo estis senceremonia kaj
senparolada, sed ĝi estis ĉeestata de preskaŭ la tuta kongresanaro, kiu
agrable kunsidis ĉe longaj tabloj, metitaj en luksa salono .
Menciinda estas speciala surprizo, kiu okazis post kiam la kunmanĝantoj jam iomete silentigis sian stomakon per la bongusta supo.
Envenis tuta vico da belaj harlemaj knabinoj, por surbrustigi ĉe ĉiu
el ni belan floron. La Prezidanto de LEEN, S-ro Weeke, prave sin
demandis en dankvorto, kiuj estas la plej belaj, Cu la knabinoj, Cu
la floroj.
Libera posttagmezo.
Por LEEN, la tagmanĝo estis tuj sekvata de la daŭrigo de la
matenaj priparoladoj. La kongresanoj apartenantaj al la aliaj Ligoj
povis libere disponi pri sia posttagmezo kaj multaj vizitis Cu la marbordon ĉe Zandvoort, Cu la bulbkampojn ĉe Bloemendaal, Lisse aŭ
Keukenhof, Cu la apudon ĉefurbon Amsterdam.
La Festvespero.
La festvespero, kiu estis organizata okaze de tiu ĉi kongreso,
okazis en la plej granda salono de la kongresejo. Ĝi estis plenp'_ena
kaj mankis ankoraŭ seĝoj
La vespero komenciĝis sen grava malfruiĝo, kiam la prezidanto
de la Haarlema grupo bonvenigis la ĉeestantojn, deziris al ili agrablan kuneston kaj ĉiujn petis, ekkanti la Kanton dz l'Ligo
.. .

.. .

49

Por substreki la solenan karakteron, oni estis elektinta enkondukan muzikon de L. v. Beethoven. La lerta " Kennemer Trio
konsistanta el Lida Langerveld (violono), Bob van Marken (violonĉelo) kaj Annie Schoen (piano) prezentis la Trion " Opus II "
(" alegron kun brilo " " adagon " kaj " temon kun variacioj
Post tio, S-ro Maur. Jaumotte eldiris festparoladon, pri kiu oni
ankoraŭ longtempe parolos en la nederlandaj esperantaj medioj. Enkonduke, la prezidanto de R.B.L.E. prelegis kelkajn trafajn frazojn,
kiujn elparolis la glora kreinto de Esperanto okaze de la unua universala kongreso. Reaŭdante tiujn pensojn de nia Majstro, ni povas
kompreni, kie la unuaj pioniroj por nia lingvo ĉerpis siajn mirindajn
energion kaj batalpovon. Ilia laboro, iliaj senlacaj agoj kaj faroj en
mondo plejparte ankoraŭ indiferenta aŭ eĉ malamika, restu ĉiam por
ni brila ekzemplo pri tio, kion ankaŭ ni ĉiuj devas daŭrigi. Nuntempe
Esperanto ĝuas multe pli da oficiala kaj ĉiuspeca apogo ol en la
unuaj jardekoj ; tamen estas inter ni multaj esperantistoj kiuj, kvankam tre bonvolemaj, tamen tro facile senkuraĝigas aŭ ind ferentijas
kaj kiuj ne sufiĉe komprenas la mondampleksan karakteron de nia
idealo. La Zamenhof-jaro, konkludis la paroladinto, estu por ni ĉiuj,
kune kaj unuope, instigo al nova plifortigo de nia strebado.
Por bone enkadrigi la signalvortojn de la festparolado, tuj
revenis la muzikgrupo, kiu same brile kiel dum la unua prezentado,
ludis du partojn el verko de Antonio Arensky : " Ŝerzo-n " kaj
Finalo-n ". Antaŭ ol forlasi la scenejon, la geartistoj ricevis florojn
kiel modestan esprimon de nia ĉies danko.
Tiam tri junaj knabinoj, gviditaj de S-ino T. Venema, prezentis
baledojn. Ili ĉarme kaj elegante montris ritmajn movojn je kelkaj tre
konataj muzikajoj.
Dum la sekvanta paŭzo ludis nur ankaroŭ du artistoj : la soifo
kaj la bonaj malsekajoj
Kvaronhoron poste komencigis la dua parto de la programo per
kantado de 5-ino Annie Schoen : ŝi aŭdigis " Arion de la pagio " el
" La Hugenotoj " de Meyerbeer, en esperanto, kaj " Paria " (Parolu),
valson de Arditi, nacilingve. La kantistino havis tre klaran voĉon kaj
tiuj numeroj akiris multan aplaŭdon. Al la sukcesigo de tiu ĉi kantada
parto ankaŭ kunlaboris Emmy v. Eden, pianistino. Ĉiuj meritas
verajn laŭdojn pro sia laboro, same cetere kiel ĉiuj artistoj kiuj kunhelpis al la realigo de la programo.
Post dua prezentado de la baledistinetoj estis la vico de la teatra
sekcio de " La Verda Stelo " el Antverpeno, kies membroj ludis kelkajn skeĉojn. Tiu tuta parto de la vespero estis laŭ gaja maniero
prezentata, de S-ro J. Verstraeten.
,

").

.. .

LA LUNDA TAGO.
Tuttaga ekskurso.
La vetero same kiel dum la antaŭaj tagoj restis bela, kiam la
kongresanoj, lunde matene, retrovis unu la alian antaŭ la kongresejo.
Iom post la 9a, ili forveturis per du grandaj aŭtobusoj kaj kvaro da
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privataj aŭtomobiloj por tuttaga ekskurso tra Kennemer-lando kaj la
Zanregiono.
La veturado iris tra belaj ĉarmaj regionoj kaj je la tagmeza horo
oni alvenis en Zaandam, kie la Direktoro de la Metia Lernejo estis
tiel afabla, disponigi por nia lunĉo la belan kantinon de tiu konstruaĵo,
kie ni estis kore akceptataj. La prezidanto de la Zaandama grupo
esperantista bonvenigis la ekskursantaron. Dirinte kelkajn vortojn
pri la movado tiea, li deziris al ĉiuj bonan apetiton.
Ĉe bone kovritaj tabloj nin atendis alloga panmango ... La
kongresanoj laŭŝajne tre malsatis ; sed ĉiam denove la servistinoj
alportis novajn provizojn...
Elirante la kantinon, ĉiuj ricevis belan prospekton pri Zaandam
kaj ankaŭ ekzempleron de la loka tagĵurnalo, en kiu ni povis legi, en
Esperanto, salutdezirojn al la vizitanta beneluksa kongreso.
Post kelkaj minutoj, ĉie en Zaandam, vagadis samideanoj
Kaj denove atendis nin la aŭtobusoj. Post iom da veturado ni
surpramiĝis por ifari la returnan vojaĝon laŭ la alia flanko de la
kanalo kaj baldaŭ ni jam estis denove, ne tro lacaj, antaŭ la kongresejo.
.. .

Tetrinkado kaj adiaŭo.
Dum la tetrinkado evidentiĝis, ke ĉiuj partoprenintoj estas tre
entuziasmaj pri la bela ekskurso.
La LKK-prezidanto ankoraŭ diris lastajn salutvortojn kaj deziris
al ĉiuj bonan rehejmiĝon.

L.D.M. - M.J.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ,I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I iI I I I1I I I I I I UI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1I11II
1

se vi pauolas pul stuovt... vi pensas pui
vianbaĵejo. se vi pensas pui vtanaaĵejo... vi
aĉetas ĉe

STROVI
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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ilanatza espeizanto-instituto
BLANKENBERGSE STEENWEG 72 BRUGGE

P. C. 3268.51

Gebruik de Zamenhof sluitzegels gedurende het Zamenhofjaar
op al uw briefwisseling !
7,— F voor honderd sluitzegels
60,— F voor duizend stuks.
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Elektraj instaladoj

Rciqmond Mallet
Mastrumaj aparatoj kaj
ĉiuspecaj elektraj iloj.

Sint Pietersgroenestraat, 61 c
Tel. 328.75
Brugge
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ATENTU — ATENTU
La sekvonta numero de Flandra Esperantisto aperos nur la
1-9-1959, do ne komence de Augusto ! La estraro decidis tiel precipe
pro la fakto ke la apero meze de la libertempperiodo ne estas tre
konvena, kaj due, ĉar la laborsezono ekkomencas en septembro, ĝuste
en la monato kiam F.E. ne aperus.

Korespond - adresoj
S-no Nemĉenko V.I.
Sovjet Unio, Mez-Azio, Uzbekistan Taŝkent-29, ul. Ĉimkentskaja 16 kv. 4.
Deziras korespondi Esperanto kaj Angle. Interesiĝas pri poezio
angla- kaj esperantlingva. Deziras interŝanĝi versajojn.
23-jara docento en lingvo-instituto.
Lerninto de la granda kurso el Den Haag petas junan korespondantinon. Li estas 16 jara lice- lernanto.
B. Janssen - Zonneoord, 37 - Den Haag - Nederland.
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44-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

Interessante uitgaven :
105,-— La taglibro de Anne Frank (riĉilustrita)
325,--- Plena Gramatiko de Esperanto en 3 volumoj
la du aliaj baldaŭ
(la unua volumo jam estas liverebla
eldoniĝos )
Gunstkoopje : La Faraono (3 delen gebonden) -- Zo goed als nieuw
(alleen op ieder deel op binnenschutblad staat in inkt het getal 42)
Oorspronkelijke prijs 325, voor 250,— F.

=
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Varsovio — 1-8. augusto 1959

Sub honora protektado de la
Ministro- Prezidanto de Popola Respubliko
JOZEF SYRANKIEWICZ

Fervoja rabato : La 33 %-a fervoja rabato de la polaj fervojoj
estas ricevebla je aĉeto de la vojaĝbileto, en la koncerna lando, kontraŭ prezento de la kongreskarto. La polaj fervojoj jam informis la
direkciojn de la eksterlandaj fervojoj per letero de la 5a de marto.
Bankedo : La L.K.K. decidis, ke dum la Universala Kongreso
okazos komuna bankedo. La prezo estas fiksita je 2,50 US. dolaroj
aŭ 60 zl.
Sekcioj : La Kongreso laboros en du sekcioj :
1. " La rolo de la Esperanto-movado en la realigo de la granda
projekto de UNESCO pri interŝanĝo de Orienta kaj Okcidenta
kulturaj valoroj ". Prezidos : Prof. D-ro N. Kawasaki (Japanujo) kaj
raportos : S-ro N. Smith (Britujo).
2. " La funkcio de la Esperanto-Societoj en la nuntempa Movado ". Prezidos : Mag. I. Dratwer kaj raportos 5-ino E. Lapznna.
Oratora Konkurso : La temo por la Oratora Konkurso estas " La
personeco de D-ro L.L. Zamenhof ". La premioj, disponigitaj de
D-ro Maillard, estas : 1-a premio : 10.000 fr.fr. ; 2a premio :
6.000 fr.fr. ; 3a premio : 4.000 fr.fr.
Rajtas partopreni gejunuloj ĝis 21 jaroj.
La 4a Internacia Infana Kongreseto : malfermiĝos sabaton la
3lan de julio kaj fermiĝos sabaton la 8an de aŭgusto, je la 12a h.
Frualvenintaj infanoj estos akceptataj jam vendredon le 30an de julio.
La aliĝkotizo estas fiksita je 6 US. dolaroj kaj inkluzivas ĉiujn
programojn kaj servojn de ia Infana Kongreseto, nome matenmanĝo,
du ĉefmangojn, posttagmezan manĝeton, ekskurson, amuzajojn, festojn, dumnoktan restadon, prizorgadon kaj asekurojn.
La Kongreseto estas rezervita al infanoj de 6 ĝis 13 jaroj, kiuj
povas kompreni kaj paroli Esperanton kun samaĝuloj.
Escepte de la fiksita akceptotago, vizitantoj ne estos allasitaj.
Nur la gepatroj povos viziti la gefiletojn vespere je la 19a h.
Aliĝoj estos akceptitaj nur ĝis la 30an de junio 1959.
Novaj Fakaj Kunsidoj : Anoncis ankoraŭ fakkunvenojn : Studenta Tutmonda Esperantista Ligo ; Internacio de Militrezistantoj ; Esperanta Ŝakligo Internacia ; Tutmonda Kuracista Esperantista Asocio ;
Budhana Ligo Esperantista ; Internacia Fervojista Esperantista Federacio ; Tutmonda Esperantista Jurnalista Asocio ".
Kongresa radio : Ciusabato en la radiodissendo "Voĉo de la 44a"
okazas elsendoj en la kadro de la ĉiutaga duonhora programo en
Esperanto de la Pola Radio, sur mallongaj kaj mezaj ondoj, de la
16,30 h. ĝis la 17a h.
Statistiko : Je fino de aprilo enskribiĝis enture 2.301 el 41 landoj
(Pasintjare je sama dato ; 1.608 el 34 landoj) inter kiuj 23 belgoj ;
1.066 potoj ; 16 el Sovietunio.
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45 a

cliniuereala

.on y reeo en L.73rwbelcT

Jam dum sia kunsido de marto de pasinta jaro, en Rotterdam,
la estraro de U.E.A. petis S-ron M. Jaumotte ekzameni la eblecon
organizi Universalan Kongreson en Bruselo, dum la jaro 1960.
Post interkonsi ligo kun diversaj ĉefaj reprezentantoj de nia
movado en nia lando, jesa respondo estis donata. Kaj tuj jam
formiĝis L.K.K., kiu komencis esplori la demandon.
Nun, la 3an de aprilo, la estraro de U.E.A. en sia nunjara
kunsido, formale komunikis al la Prezidanto de la L.K.K. sian
decidon ke la 45a U.K. okazos efektive en Bruselo kaj ĝi fiksis la
kotizojn por tiu ĉi Kongreso jene :
Katizo por individuaj U.E.A.-membroj Fr. 400„Kotizo por ne-membroj de U.E.A. Fr. 450,—
La edzinoj de aliĝintaj kongresanoj pagas kotizon egalan al la
duono de la kotizo de la edzo : do Fr. 200, se Ia edzo estas membro,
kaj Fr. 225 se la edzo nè estas membro de U.E.A.
Por la infanoj ĝis 20jaraj kaj por la studentoj estas antaŭvidata
kotizo egala je la triono de la oficialaj kotizoj.
Ni aldonu ke tiuj ĉi kotizoj valoras ĝis la fino de 1959. Ekde la
komenco de januaro 1960 ĉiuj kotizoj estos altigataj per 1/8 kaj,
ekde la 1-a de aprilo, per 1/4 de la komencperioda kotizo.
Se ni konsideras ke, en 1928, la kotizo por la XXa U.K. en
Antverpeno estis Fr, 175,—, dum la vivkostoj en Belgujo pli ol
kvarobliĝis intertempe, ĉiu konkludos ke tiuj ĉi kotizoj estas vere
tre malaltaj por organizo de Kongreso, kun programamplekso tiel
vasta kiel la nia.
La kotizo efektive enhavas ne nur la enirrajton al ĉiuj oficialaj
aranĝoj : interkona vespero, inaŭgura soleno, Somera Universitato,
kunsidoj diversaj, fakaj kaj profesiaj ; sed ankaŭ al la Internacia Balo
kaj al la Teatra kaj/aŭ Koncerta Vesperoj organizataj en la kadro
de la U.K.
La kotizo do entenas vere, krom evidente la ekskursoj aŭ
postkongresaj vojaĝoj —, ĉiujn elspezojn farotajn por la plena
ĉeesto de la Kongresaranĝoj mem.
Malgraŭ la fakto ke la Belgoj cetere havos multa malpli da
elspezoj rilate al la vojaĝo kaj, por parto el ili almenaŭ —, rilate
al la loĝado, ni kredas ke estas oportune ke, jam de nun, ĉiuj grupoj
organizu ŝparkason en kiu niaj samideanoj povos pagi ekzemple
Fr. 10 ĝis Fr. 20 ĉiusemajne, tiel ke la kotizo estu certe plenpagita
antaŭ la fino de la jaro.
En iuj Grupoj tia ŝparkaso jam ekzistas de diversaj monatoj
kaj la membroj, kiuj ŝparis la necesan sumon, estos enskribataj en
” Honora Kolono " por la 45a. ... Ni zorgu ke jam tre baldaŭ
enskribiĝu la unuaj membroj de tiu ĉi Honora Kolono.
La kotizmono, ekde nun, povas esti pagata al la kongreskasistino

de la Ligo, same kiel ĝi jam ofte okazis por kongresoj en la eksterlando. Tiu ĉi koncentrigo de la pagoj efektive plifaciligos la laboron

de la L.K.K. dum la estontaj monatoj.
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Ĵus je la momento presigi nian revuon, S-ro Maur. Jaumotte,
prezidanto de la L.K.K. por la 45a Universala Kongreso de Esperanto, Bruselo 1959, ricevis de la Kabineto de la Reĝo, la jenan
leteron :
Slf?jo

10an de junio 1959a

o Prezidanto,

Responde al via letero de la 20a de aprilo, per kiu vi petis la
Altan Protektorecon de la Reĝo, favore al la 45a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos en Bruselo, en 1960, mi havas la
honoron anonci al vi ke Lia Reĝa Moko volonte akceptas respondi
al via peto kaj donas Sian Altan Protektorecon al tiu ĉi entrepreno.
Lia Reĝa Moŝto esprimas la plej bonajn dezirojn por la sukceso
de tiu ĉi Kongreso.
Bonvolu, Sinjoro Prezidanto, akcepti la esprimon de mia
altestimo.
La Kabinetestro de la Reĝo,

(subs.) R. Lefebure.

SVEDA
SOMERA
SEMAJNO

9 -16 aŭg. 1959
FROSTAVALEEN
HWR (apud Malmti), Svedujo

INTERNACIA
KULTURARANĜO

Prelegtemaro :
LANDOJ — POPOLOJ
KUN ATENTO PRI ORIENTA KAJ OKCIDENTA KUETURAJ
VALOROJ
Prelegantoj :
Prof. D-ro Ivo Lapenna, London, Britujo
Prof. D-ro N. Kawasaki, Osaka, Japanujo
Docento S. Pragano, Amsterdam, Nederlando
Lic. Tibor Sekelj, Beograd, Jugoslavlo
KROME DISKUTOJ PRI:
INFORMADO, INSTRUADO kaj PRAKTIKA APLIKADO DE ESPERANTO
Invitas:

SVEDA
UNESKO-KONSILANTARO

SVEDA INSTITUTO
por kultura interŝanOo kun eksterlando

SVEDA ESPERANTO-INSTITUTO
Koresponda adreso:
Jan Strdnne, Amiralsgatan 36, MALMO, Svedujo

L.K.K.
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HNVER3ULH ESPERHMTHII SUC IU
Ĵus aperis la Jarlibro de U.E.A. por la jaro 1959. Tiu ĉi unua
parto havas 544 paĝojn kun riĉega enhavo. Ĝi estas la plej granda,
la plej kompleta kaj varienhava Jarlibro en la tuta historio de U.E.A.
Nur antaŭ kelkaj jaroj, ekzemple en 1950, la unua parto de la Jarlibro havis 247 paĝojn, dum la dua parto en la sama jaro havis
48 paĝojn. La pasintan jaron nur la dua parto havis 223 paĝojn,
dum la unua havis 393. La ĉi-jara Jarlibro superis ĉion ĝisnunan.
Estas maleble prezenti komplete la enhavon de tiu impona
publikajo. Jen nur kelkaj eroj : antaŭparolo de Inĝ. L.K. Zaleski-Zamenhof, la nepo de D-ro L.L. Zamenhof ; informoj pri la Zamenhof-Jaro ; informoj pri la Komitato, HPK, Estraro, oficejoj, servoj
de U.E.A. kun grafikajoj pri la Centra Oficejo, informaj fakoj kaj
CED ; listo de ĉiuj organizajoj, honoraj prezidantoj, honoraj membroj,
dumviva membraro kaj patronaro ; membroj de la Akademio ; listo
de denaskaj esperantistoj ; informoj pri ĉiuj fakaj kaj specialigitaj
organizajoj ; listo de la novaj Esperanto-libroj kaj de la tuta Esperanto-gazetaro ; Statuto kaj Regularoj de U.E A. ; ĉefdelegitoj kaj
delegitoj k.t.p. Ĉi-foje la Jarlibro enhavas ankaŭ liston, aranĝitan laŭ
la landoj kaj lokoj, de tiuj lokaj Esperanto-societoj, kiuj sendis kaj
pagis la koncernan anonceton. La nombro de reklamoj estas eksterordinare granda. Multaj estas ilustritaj. Laŭlanda resumo de la
delegitaro montras, ke U.E.A. havas nun 2.760 delegitojn kaj
fakdelegitojn (pasintjare 2.539) .
La Jarlibron kaj la oficialan organon de U.E.A. ricevas ĉiu
membro-abonanto. Kvankam ankaŭ la nombro de membro-abonantoj
kreskis kompare kun la antaŭaj jaroj, tamen ankoraŭ multaj esperantistoj ne estas individuaj membroj de U.E.A. La gvidaj instancoj
de U.E.A. klopodas ĝis maksimumo ne nur disvastigi la lingvon en
la mondo, sed ankaŭ doni al la membraro gravajn publikajojn kaj
multnombrajn servojn, Ili atendas, ke tio trovos ehon inter la tutmonda esperantistaro. Precipe en tiu ĉi Jubilea Zamenhof-Jaro devus
troviĝi eĉ ne unu esperantisto aŭ esperantistino en la mondo, kiu ne
fariĝos individua membro de U.E.A., laŭ la ebleco membro-abonanto
aŭ, ankoraŭ pli bone, membrosubtenanto.
Ĉiu, kiu legis la suprajn liniojn, estas invitita tuj aliĝi al U.E.A.
La kotizo de membro-abonanto por via lando estas 170 F kaj vi
povas ĝin pagi al Dr. F. COUWENBERG, Blankenberge, Koninginnelaan 14 pĉk 416135. Oni aliĝas por la kalendara jaro kaj
ricevos ĉiujn jam aperintajn numerojn de la revuo en tiu ĉi jaro.
Helpu al plua fortikigo de U.E.A. ! Utiligu la multnombrajn
avantaĝojn, kiujn havas individua membro de U.E.A. ! U E.A. havu
en la Tubilea Jaro 1959 almenaŭ 10.000 individuajn membrojn kaj
almenaŭ 30.000 membrojn entute ! Memoru, ke U.E.A. bezonas vin
kaj vi bezonas U.E.A.!
D-ro Ivo Lapenna.
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Asocia sidejo : ROESELARE*
Noordstraat, 38 Belgujo
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Firma Van Iseghem & Verstraeten,
P. V. B. A.

st Berznatase steenweg,

631

hoBoken

vitpaloj - spes uloj - „ secupit " vttuo
koloRigitaj vitRO]
alummiaj senmastikaj stanGoj pop
kupoloj
uitpo- cemento pop tutvitpa-konstnuajoj
mastiko
teler00n 37.88.20
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manufaktuaajo PQmo DE BROUWERE
Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Belgujo) - Tel. (056t216.54
t_eriz5 .4 ^
^
\,
^

VIRINAJ BLUZOJ KAJ JUPOJ
MAGDELEINE
"

J

"

ae p onita kvalltmalzko

la peaFekta konfekcio
FaBUikita el plej Bonaj svisaj teksaĵoj

Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

PRECIPAJ CENTROJ :
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 Voie 4
Herstal
: Bondgenotenlaan 49
Leuven
Luxembourg : Place de la Gare 67
: Ooststr. 124
Roeselare
Tournai
: Rue Royale 75
: Herentalsstr. 6
Turnhout
Pont St. Laurent 2
Verviers
Antwerpen

.

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

