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O 39. světovém sjezdu esperanta zaznamenáváme: byl to největší sjezd od skončení druhé světové 
války s 2353 přihlášenými z 28 zemí. Počet přihlášek byl by jistě dosáhl 3000, kdyby se již od 
března  nepřestaly  přijímati  přihlášky.  Oficielně  bylo  zastoupeno  devět  vlád:  Australie,  Belgie, 
Brazílie,  Francie,  Holandsko,  Norsko,  Německo,  Švédsko  a  Švýcarsko.  Ministerský  předseda 
Holandska zúčastnil se sjezdu osobně a měl slavnostní projev v dokonalém esperantu.
Holandský rozhlas podával denně zprávy o sjezdu, noviny přinášely četné zprávy a články a ve 
všech kinech byly předváděny záběry ze sjezdu. Holanďané tak mohli viděti a slyšeti svého min. 
předsedu na slavnostním zahájení.

Resoluce  39.  svět.  sjezdu  esperanta  v  Haarlemu:  Esperantské  hnutí  znovu  potvrzuje,  že  je 
připraveno spolupracovati i v budoucnu všemi dosažitelnými prostředky na uskutečnění ideálů a 
cílů Uneska.  Sjezd vyslovuje hluboké přesvědčení,  že jazykové nesnáze jsou jednou z hlavních 
překážek k lepšímu dorozumění mezi národy a proto žádá všechny vlády, členské státy Uneska, aby 
podporovaly  mezinárodní  petici  ve  prospěch  esperanta,  o  které  bude  jednáno  na  8.  valném 
shromáždění Uneska v Montevideu.

Josef Vondroušek 50-jara!

El jarkvindeko tri kvinonojn
al nobla penso vi dediĉis,
kaj viajn farojn, viajn donojn
kalkuli oni ne sufiĉis.

Instruis vi kaj kursojn gvidis,
tradukis, verkis, varbis lerte,
prezidis klubon, barojn spitis,
direktis grupan vivon sperte,

kaj ne eklacis en fídelo
al kara lingvo eĉ enŝtorme,
ĉar vian koron spronis helo
dum la ĉielo grizis morne.

Kun violon' kaj Esperanto
sur vivŝose' vi celen iras,
vojcerta estas vi migranto,
trankvil' kaj fido el vi spiras.

Deziras ni, ke vi en sano
ĝis venkatingo nin konduku,
plena de forto kaj elano,
ke plu vi nian sulkon plugu!

Jiří Kořínek

Dne 30. 7. t.r. zahynula tragicky paní Dr. Wanda Zamenhofová, snacha Dr. L. L. Zamenhofa, 
šlechetná a statečná žena, schopná lékařka a neúnavná pracovnice, vždy věrná esperantu. Pohřeb se 
konal dne 3. 8. ve Varšavě za velké účasti varšavských samideánů.



Mezinárodní jazyk před Uneskem. Valná schůze Uneska bude se konati ve dnech 11. list. až 
12. pros. 1954 v Montevideu. Na pořadu zasedání bude projednáván též bod: Mezinárodní petice ve 
prospěch  esperanta.  Současně  se  zahájením  porad  bude  otevřena  výstava  esperanta,  jedna  z 
největších,  která  kdy  byla  uspořádána.  Na  slavnostní  otevření  výstavy,  kterého  se  zúčastní 
vynikající osoby kulturního života v Montevideu, budou pozváni všichni delegáti Uneska. Všem 
delegátům a novinářům bude rozdán zvláštní doklad "Příspěvek esperanta k cílům Uneska." Doklad 
bude vydán v několika jazycích. Prof. Dr. Ivo Lapenna, který se zúčastní zasedání Uneska jako 
pozorovatel UEA odjel do Montevidea již začátkem října t.r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nepřehlédněte!
9. 11. La lasta viro. Komedio de F.X. Svoboda. La junularo. 
16. 11. Evoluo de problemo de lingvo internacia en estonteco. 

D-ro Stanislav Kamarýt el Chotěboř.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dosud  se  postavily  kladně  k  mezinárodní  petici  o  esperantu  Rakousko,  Jugoslavie, 
Španělsko,  Norsko,  Mexiko,  Gvatemala,  Honduras,  Kambodža  a  Libanon.  S  velkou 
pravděpodobností můžeme ještě očekávati kladné vyjádření Holandska, Švýcarska, Italie, Brazilie, 
Japonska a Urugvaje. 

Příští světový sjezd esp. v r. 1955 v Bologni bude dvojnásob jubilejní, jednak proto, že první 
svět. sjezd se konal před padesáti roky v Boulogne sur Mer; jednak proto, že to bude sjezd čtyřicátý. 
Italské autority ujišťují, že vyjdou sjezdu všemožně vstříc.

Italský  státní  president  Luigi  Einaudi  vyznamenal  známého  esp.  pracovníka  Giuseppa 
Zacconu v Bologni záslužným křížem Italské Republiky v uznání za jeho velké zásluhy o šíření 
esperanta, "které slouží k lepšímu dorozumění a k zachování míru."

Další ministr-esperantista v Rakousku.  Je jím Dr. Rudolf Fiseher, člen Rak. esp. svazu, 
který byl nyní zvolen státním tajemníkem.

Holandský  deník  "Ket  Parool"  uveřejnil  před  nedávnem  dva  články:
jeden pro esperanto a druhý proti esperantu a pro angličtinu jako mez.  jazyk.  Autorem prvního 
článku byl M. Sttutard, autorem druhého Dr. G.A. Dudok, docent anglické literatury na universitě v 
Amsterodamu. Nato byla mezi čtenáři uspořádána anketa s výsledkem, že 94.9 % se vyslovilo pro 
esperanto jako jazyk mezirarodní a jen 5.1 % proti.

36. světový eucharistický sjezd, který se bude konati příštího léta v Riu de Janeiro má též 
esperantskou sekci.

Obohacení slovního pokladu esperanta. Plena Vortaro de Esperanto obsahuje dodatek dalších 966 
kmenů,  vybraných  se  zvláštním  zřetelem  na  každodenní  život,  vědu,  techniku,  neevropské 
civilizace a beletrii, takže právě vyšlé 4. vydání tohoto slovníku obsahuje 7869 kmenů. To znamená 
při soustavě přípon a předpon aspoň 100.000 slov. Kromě toho vyšlo 118 slovníků technických a 
odborných pro 43 obory věd, techniky, řemesel a. p.

Universala Esperanto-Asocio zamýšlí prodati svůj dům v Heronsgate a koupiti jiný přímo ve středu 
Londýna.

Pierre  Lebar,  pozorovatel  Uneska  na  svět.  sjezdu  esperanta  v  r.  1953  prohlásil:  Jsem  velice 
překvapen výborným výsledkem a hladkým průběhem sjezdových jednání. Dle mého přesvědčení 
jiné vícejazyčné sjezdy by potřebovaly aspoň měsíc k vykonání práce, která zde byla ukončena za 
týden.



Kurs esperanta, uspořádaný Klubem esp. v Brně, navštěvuje 33 osob. Vyučuje J. Vondroušek.

Předseda  brněnského  esp.  klubu,  jednoho  z  nejstarších  klubů  na  našem  kontinentě,  neúnavný 
pracovník  v  československém a  mezinárodním  esp.  hnutí,  dlouloletý  člen  výboru  UEA,  Josef 
Vondroušek slaví 1. XII. t. r. v mladické svěžesti a uprostřed intenzivní práce pro mezinárodní jazyk 
své padesátiny. Upřímné blahopřání nás všech zaletí v tento den do Botanické ulice 31. Ni  deziras 
multe da sano!
Člen našeho klubu, průkopník esperanta Dr. Josef Barvíř, který pracuje pro mez. jazyk již od r. 1900 
dožívá se právě 75 let. Ni kore gratulas!

Ministerský  předseda Sudanu Ismail-el- Azhari je esperantistou. Esperantu se naučil před 24 roky.


