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C u VI INTERESIĜAS pri

MALMULTEKOSTAJ LIBROJ?
SE JES, NEPRE V ID U CE LA KONGRESA
LIBROBUDO LA LIBROJN DE LA

“ E PO K O ” L IB R O —K L U BO
A1 membroj de la Klubo ĉi tiuj 192-paĝa
libroj kostas nur unu ŝilingon !
S e v i loĝas en Britujo, aliĝu pere de B .E .A . en la kongresejo,
S e v i loĝas en alia lando, aliĝu pere de I.E .L . en la kongresejo,
aŭ pere de via enlanda Esperantista librovendejo.
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K o n g r e s e jo :
UNIVERSITY COLLEGE, G o w e r St„ L o n d o n o W .C .l

AL LA KONGRESANOJ
Ci tiun libron ni sendas iom frue, por ke vi oportune tralegu ĝin
antaŭ via alveno en la kongresurbo. Ni esperas ke vi uzos tiun okazon
kaj trovos utila la diversspecan informon kiu aperas sur la sekvantaj
paĝoj. Vi rimarkos, ke tute mankas bildoj en ĉi tiu libro. Ni faris
tiun aranĝon, ĉar en la kongresejo vi ricevos kiel memoraĵon pri la
kongreso belan broŝuron kun 70 artaj fotografaĵoj pri Londono (pliaj
ekzempleroj kostas 1 ŝil. en la kongresejo).
Ni volas uzi la okazon kore bonvenigi vin al nia ĉefurbo ; precipe
ni salutas la eksterlandajn gesamideanojn, kiuj vojaĝas al nia lando
eĉ de malproksime.
Sincere ni deziras al vi agrablan, feliĉan restadon en Londono, en
vere intemacia atmosfero. Tiurilate eble vi permesos al ni memorigi
la devizon, kiun certe vi jam ofte legis sur la banderolo de la kongresa
gazeto : ke ĉe la kongreso vi estos inter gesamideanoj, kaj do ĉiam laŭeble
parolu nur Esperanton !
Ni deziras, ke vi trovu la Londonan Kongreson unu el la plej
memorindaj de niaj ĉiujaraj festoj, kaj al la atingo de tiu celo, ni kaj
la aliaj oficistoj klopodos laŭ tuta eblo.
Do, koran bonvenon al Londono,
Bonsanon kaj Feliĉon !
Londono, Junio 1938.

„ l f t f L A 0R G A N IZ A KOMITATO.
'
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UNIVERSALA

KONGRESO

DE

ESPERANTO

Patronaro :
Lia Princa Moŝto la Duko de Connaught, K.G.
Lia Moŝto Viscount Leverhulme.
Lia. Moŝto Sir Harry Twyford, Lord-Urbestro de Londono.
S-ro Ewart G. Culpin, Prezidanto de la London County Council
(Cefadministracio de Londono).
Lia Moŝto J. Sperni, Urbestro de St. Pancras (la distrikto de la
Kongresejo).
Sir Percy Harris, Bart., Deputito al Parlamento.
Sir Walter Layton, Prezidanto de la ĵumalo News Chronicle.
Sir Allen Mawer, M.A., D.Litt., F.B.A., Rektoro de University College.
Dame Marie Tempest.
Profesoro W. E. Collinson, M.A., Ph.D., Profesoro pri Germana Lingvo
kaj Lektoro pri Esperanto, Universitato de Liverpool.
Profesoro C. B. Fawcett, D.Sc., B.Litt., Profesoro pri Ekonomia
Geografio, Universitato de Londono.
Profesoro J. C. Flugel, B.A., D.Sc., Help-profesoro pri Psikologio,
University College.
Profesoro N. B. Jopson, M.A., Profesoro pri Kompara Filologio,
Universitato de Cambridge.

Organiza Komitato
Kunvenestro:— F-ino Rose Davey, Konsilanto de B.E.A.
Sekretario:— C. C. Goldsmith, Sekretario de I.E.L.
E. W. Amos, Prezidanto de Londona Esperanto-Federacio.
W. A. Gething, Konsilanto de B.E.A.
F-ino E. C. Goldsmith, Konsilanto de B.E.A.
H. W. Holmes, Prezidanto de Londona Esperanto-Klubo.
S-ino N. Holmes, I.E.L.-Fakdelegito por “ Virinaj Aferoj.”
B. Long, Hon. Sekretario de B.E.A., Komitatano de I.E.L.
A. C. Oliver, Hon. Kasisto de B.E.A., Estrarano de I.E.L.
Fred Wadham, Cefredaktoro de The British Esperantist.
S-ino E. Warren, Sekretario de Londona Esperanto-Federacio.
R. B. Wilkinson, Sekretario de B.E.A.
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KEEL ATINGI LA KONGRESEJON KAJ HOTELOJN
La kongresejo estas University College (prononcu juniversiti koliĝ)
kaj ĝi troviĝaa en Gower Street (pr. gaŭer strit) meze de la centra parto
de Londono. Oian precizan lokon oni vidos sur la plano en ĉi tiu
libro, kiu, kompreneble, montras nur la mezon de la urbego. La
hoteloj de la plej multaj kongresanoj troviĝas en la poŝtdistrikto
“ W .C.l.”—tute proksime de la kongresejo.
Apude de la kongresejo funkcias multaj aŭtobusaj linioj, sed
fremduloj unue trovos pli facile komprenebla la subteran fervojon.
Du stacioj troviĝas nur du tri minutojn de la kongresejo, tiuj estas :
Euston Square (pr. juston skŭer) sur la linio Metropolitan kaj Warren
Street (pr. ŭaren strit) sur la linio Northern. Oni vidas tiujn du staciojn
sur la plano en ĉi tiu libro kaj ankaŭ sur la granda faldplano de la
subtera fervojo.
La plej multaj eksterlandaj kongresanoj alvenos aŭ en ĉefstacidomo
Liverpool Street aŭ en ĉefstacidomo Victoria. Je la 30-a kaj 31-a de
Julio kaj 1-a de Aŭgusto, Londonaj gesamideanoj laŭeble renkontos
vagonarojn en Liverpool Street kaj Victoria kaj helpos alvenintajn
kongresanojn, kiuj nepre portu facile videblan stelon !
Cefstacion Victoria oni vidas en kvadrato D.5 en la faldplano kaj
ĉefstacion Liverpool Street en kvadrato J.3. La stacioj Euston Square
kaj Warren Street (por la kongresejo) estas en kvadratoj D .l kaj D.2.
Por veturi de Victoria al Warren Street.— Bileto kostas 4
pencojn. Veturu en orienta direkto ĝis la tria stacio, tio estas Charing
Cross. Elvagoniĝu tie, serĉu la linion Northem, kaj veturu en norda
direkto al la kvina stacio—Warren Street.
Por veturi d e Liverpool S treet al Euston Square.— Serĉu la
subteran linion Metropolitan (atentu, tie troviĝas ankaŭ la linio Central,
sed tiu ne taŭgas). Bileto kostas 3 pencojn. Veturu en okcidenta
direkto al la kvina stacio—Euston Square.
En la stacioj la indikoj N ortbbound, Southbound, W estbound,
Eastbound signifas respektive norden, suden, okcidenten, orienten.
Atento al tiuj indikoj nepre helpos.
TAKSIOJ.
Veturante kvarope, oni trovos la koston de taksioj tute moderaj.
De Liverpool Street al la kongresejo la kosto por 4 personoj estas 4
ŝil. 6 pencoj. De Victoria al la kongresejo, la kosto por 4 personoj
estas 4 ŝil. Por ĉiu granda pakaĵo oni pagas 3 pencojn. Kompreneble,
por malpli ol 4 personoj, la kosto por ĉiu persono estas iom pli alta.
Dum la kongresa semajno, taksioj kun Esperanto-parolantaj
veturigistoj deĵoros en la korto de la kongresejo.
4

OFICIALAJ AVIZOJ AL LA KONGRESANOJ
ĈIU KONGRESANO BONVOLU LEGI LA JENAJN AVIZOJN
POR EVITI NENECESAJN DEMANDOJN EN LA AKCEPTEJO.
Dimanĉo kaj Lundo.
Eksterlandanoj notu, ke je Dimanĉo multaj servoj estas limigitaj,
ekzemple, la plej multaj butikoj, poŝtoficejoj, bankoj k.t.p. estas fermitaj
tiun tagon. La samo rilatas al la kongresa Lundo (1-a de Aŭgusto)
ĉar tiu tago estas publika ferio. Vizitante iujn popularajn lokojn,
oni atendu trovi je Lundo nenormale grandan homamason.
Informejo.
En la kongresejo oni trovos informejon, kie deĵoros du tri gesamideanoj kun la celo doni al kongresanoj (laŭeble !) sciigojn pri ĉia ajn
temo rilate Londonon, la kongreson, k.t.p.
Bankaj Aferoj.
Banko (aranĝita de Midland Bank Ltd.) kun Esperantistaj oficistoj
funkcios en la kongresejo kaj tie oni povos ŝanĝi monon, kreditleterojn,
k.t.p. Vidu la horojn de funkciado laŭ detaloj por ĉiu tago sur la
verdaj paĝoj.
Poŝtaj Aferoj.
Ankaŭ troviĝos en la kongresejo Poŝtoficejo kun oficistoj parolantaj
Esperanton. Cio enpoŝtigita tie ricevos specialan Esperantlingvan
stampon.
Poŝtaj Tarifoj.
Kun la aliaj kongresaj dokumentoj, ĉiu kongresano ricevos en
Londono 8-paĝan broŝuron en Esperanto rilate al ĉiuj poŝtaj servoj
kaj tarifoj. La broŝuron oficiale eldonas la Brita Poŝto.
Liverado de Leteroj, k.t.p.
Ce la kongresa Poŝtoficejo oni liveros, laŭ peto, ĉion adresitan al
la kongresejo mem. Listoj de neliveritaj poŝtaĵoj estos montrataj,
laŭbezone por informi nepostulintojn. Tiucele, oni notu la ĝustan
adreson de la kongresejo: 30-a Universala Kongreso de Esperanto,
University College, Goiver Street, London, W.C.l.
Telefono.
En la kongresejo troviĝas du publikaj telefon-budoj.
Rubandoj.
La Komitatanoj kaj helpantoj portos verdajn rubandojn, kaj la
blinduloj blankajn.
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Trinkmono.
En Anglujo la trinkmona sistemo estas multe pli laŭvola ol en
pluraj aliaj landoj, kie oni laŭ fiksita kutimo a ŭ eĉ regulo donas 10%.
Ni tial povas nur rekomendi, ke oni donu tiom, kiom oni mem volas—
ekzemple, por malgrandaj servoj inter 2 pencoj kaj 6 pencoj. En
hoteloj oni donas trinkmonon al la servistoj mem— krom en la hoteloj
Lincoln Hall, Raglan, Endsleigh, Royal, kaj Imperial, kie ĝi estas jam
enkalkulita en la prezo.
Vestejo kaj Deponejo.
En la kongresejo funkcios vestejo kaj deponejo, kiun oni rajtos
senpage uzi ; (oni tamen laŭvole donu malgrandan trinkmonon, eble
2 p.) La servo ĉesos Sabaton, la 6-an de Aŭgusto, tuj post la Ferma
Kunveno de la Kongreso, kiam oni bonvolu forpreni ĉiun restantan
deponaĵon.
Vizitoj al Grandmagazeno Selfridge.
Dum la kongresa semajno okazos pluraj kondukataj vizitoj al kaj
tra ĉi tiu mirinde varia kaj interesa magazeno. Vidu detalojn sur la
anonc-tabuloj en la kongresejo.
La Angla Mono.
12 pencoj estas 1 ŝilingo,
20 ŝilingoj estas 1 funto.
'FARTHING

kupra

kvaronpenco

HALF PENNY

kupra

duonpenco

ONE PENNY

kupra

THREE PENCE

1 penco

( kupra
( arĝenta

2
specoj

j- 3 pencoj

SIX PENCE

arĝenta

6 pencoj

ONE SHILLING

arĝenta

1 ŝilingo

ONE FLORIN

arĝenta

2 ŝilingoj

HALF CROWN

arĝenta

2 ŝil. 6 pencoj

TEN SHILLINGS

papera

10 ŝilingoj

ONE POUND

papera

1 funto

FIVE POUNDS

papera

5 funtoj.

* tiujn nomojn oni vidas sur la moneroj mem. (Vidu ankaŭ p. 31),
(N oto : En vendejoj oni ofte indikas prezojn laŭ Guineas aŭ Gns.t
kvankam ne ekzistas tia monero. 1 guinea estas 1 funto kaj 1 ŝilingo.
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Blindula Kongreso.

La 15-a Intemacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj okazos dum
la kongresa semajno en Cambro D. Tie oni intencas elmontri kapablecojn de blindaj profesiuloj pri muziko, oficeja stenografado ; prelegoj
pri okupoj plenumeblaj de blinduloj kaj rimedoj por plibonigi ilian
bonstaton ; ekspozicio de maŝinoj kaj iloj por ilia uzo, k.t.p. Oni
invitas kongresanojn ĉeesti laŭvole. Plena programo estos havebla
dum la Kongreso. Oni petas ĉeestontajn kuracistojn, ke ili anoncu sin
al S-ro W. P. Merrick, “ Penso,” Shepperton, Anglujo, por ricevi
invitojn al la masaĝkliniko de blinduloj, de la National Institute for the
Blind.
Restoracioj.

Sube estas listo de la restoracioj de la firmo Lyons, kie dum la
kongresa semajno (ankaŭ kelkajn tagojn antaŭe kaj poste) troviĝos
menuoj en Esperanto. La unua en la listo estas aparte luksa kaj granda
restoraciego, sed la prezoj eĉ tie estas relativemoderaj. En tiu lasta
oni ne vidos Esperantajn menuojn, sed pluraj gekelneroj parolas nian
lingvon. La unuaj 8 restoracioj estas ne pli ol 12 minutojn (marŝe)
for de la kongresejo.

Sabaton
Oxford COPNER H ouse (angulo de Oxford
Street kaj Tottenham Court Road)
123/124 T ottenham Court R oad
8.00— 20.30
8.00— 18.00
316 H igh H olborn
SOUTHAM PTON R O W (RUSSELL PRIORY) . . 8.00— 20.00
3 6 /3 8 N ew Oxford S treet
8.00— 20.00
108 N ew Oxford S treet
8.00— 21.00
295 E uston R oad
8.00— 20.00
7.30— 21.00
244 G reat P ortland S treet
119 K ingsway, Craven H ouse
8.00— 19.00
8.00—21.00
300 Regent S treet
290 P entonville R oad, K ing ’s C ross .. 7.30— 23.00
450 S trand
7.00— 23.00
147 H olborn, G ray*s I nn
8.00— 19.00

Dimanfion

Lundon
(1-8-38))

C ia m m a
9.30— 20.30
Fermita
Fermita
Fermita
Fermita
Fermita
Fermita
Fermita
Fermita

lf e r m a t a
8.00— 20.30
Fermita
8.00—20.00
Fermita
8.00— 21.00
8.00— 20.00
7.30— 21.00
Fermita
8.00— 21.00

Aliajn
tagojn.

8.00—20.30
8.00— 19.30
8.00—20.00
8.00—20.00
8.00—21.00
8.00—20.00
7.30—21.00
8.00—20.00
8.00—-21.00
9.00—22.30 7.30—23.00 7.30— 23.00
9.00—22.30 7.00—23.00 7.00— 23.00
Fermita
Fermita
8.00—21.00

Oni vidos ankaŭ en Londono multajn restoraciojn kiuj funkcias laŭ
similaj principoj kiel tiuj de Lyons. Ili portas la nomojn A.B.C. kaj
Express.
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ESPLORU

LONDONON!

En la komfortaj aŭtoĉaroj de London Transport. Ni aranĝis la
jenajn rondveturojn kaj ĉiu ekiros de la kongreseja korto. La ekskursoj
LA, LB kaj LD okazos Lundon kaj ĉiutage poste, kondiĉe ke sufiĉe da
partoprenontoj anoncu sin en la kongresejo la antaŭan tagon antaŭ
tagmezo. La vespera rondveturo LC okazos nur Mekredon, kondiĉe
ke sufiĉe da partoprenantoj anoncu sin antaŭ Lundo vespere.
LA. La “ City.” Prezo: 6ŝ. 6p. Ekiro 9.30 ; reveno 13.00.
Gower Street, Oxford Street, Marble Arch, Green Park, Piccadilly
Circus, Trafalgar Square, National Gallery, National Portrait Gallery,
Whitehall, Horse Guards, Cenotaph, Registraraj Oficejoj, Houses of
Parliament, Buckingham Palace aŭ St. James’s Palace (por vidi la
ŝanĝon de la gvardio), Victoria Embankment, Temple Gardens, en la
“ City ” -n, Tower of London, Tower Bridge, Bank, Mansion House,
Guildhall, Katedralo St. PauTs, “ Gazeto-lando,” Chancery Lane,
Holbom, New Oxford Street, Gower Street. La prezo enkalkulas
eniron en la Tower of London.
La “ West End ” (Okcidento). Prezo : 6ŝ. 6p. Ekiro 14.00 ;
reveno 17.00.
Gower Street, Charing Cross Road, Trafalgar Square, National
Portrait Gallery, National Gallery, Strand, Kingsway, Bloomsbury,
Camden Town, Hampstead Heath, Finchley Road, Regent’s Park, York
Gate, Madame Tussaud’s, Oxford Street, Marble Arch, Hyde Park,
Albert Hall, Chelsea Embankment, Royal Hospital, la Rivero Thames,
Tate Gallery, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Whitehall,
Registaraj Oficejoj, Cenotaph, Horse Guards, Cockspur Street, Piocadilly
Circus, Oxford Circus, Queen’s Hall, Broadcasting House, Oxford Street,
Tottenham Court Road, Gower Street. La prezo enkalkulas eniron al
la Tate Gallery kaj Westminster Abbey.
LB.

LC. La “ East End ” (Oriento). Prezo : 6ŝ. Ekiro 19.45 ; reveno
23.00.
Gower Street, Euston Road, Marylebone Road, Madame Tussaud’s,
Trafalgar Square, St. Martin-in-the-Fields, National Gallery, National
Portrait Gallery, Cockspur Street, Drury Lane, British Museum,
Holbom, Smithfield, Bunhill Fields, London Wall, Houndsditch,
Whitechapel (Juda kvartalo), Mile End Road, West India Dock kaj
“ Charlie Brown’s,” Pennyfields (Cina kvartalo), Isle of Dogs, Royal
Mint, Tower of London, Blackfriars Bridge, Waterloo Bridge, Strand,
Aldwych, Kingsway, New Oxford Street, Gower Street.
LD. La Mara Muzeo en Greenwich.
reveno 17.00.

Prezo: 3ŝ. 6p. Ekiro 14.30 ;

Tra la Dokoj, trans la riveron per pramŝipo en Woolwich, kaj vizito
al la interesa Mara Muzeo en Greenwich.
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PROGRAMO DE LA KONGRESO
SABATO, 30 JULIO, 1938
KONGRESEJO VIZITEBLA

9.00 — 21.00.

POŝTOFICEJO FUNKCIAS

9.00 — 18.00.

BANKO FUNKCIAS

10.00 — 12.00 kaj
14.00— 16.00.

15.30 Kunsido de I.E.L. - Komitato kun la Kongresa Komitato en
ĉambro 29.
20.00 Interkoniĝa Vespero en Wharncliffe Rooms, Great Central
Hotel. (Vidu planon sur paĝo 16.)

DUM LA KONGRESO
CIU KUNVENO OKAZOS EN LA KONGRESEJO, SE NE ALIE
INDIKITA.

LA 15-a INTERNACIA KONGRESO DE BLINDAJ
ESPERANTISTOJ OKAZOS DUM LA SEMAJNO
EN LA KONGRESEJO, ĈAMBRO D.

GRAVAJ AVERTOJ
Oni komencos la oficialajn kunvenojn dum la semajno akurate je
la diĥnitaj horoj. Ni petas, ke kongresanoj laŭeble evitu eniron aŭ
eliron dum la kunvenoj.
Ciam kunportu vian kongreskarton por eventuala montro ĉe la pordo !
Atentu ke la Banko kaj Poŝtoficejo ne funkcios Dimanĉon. Lundon
ankaŭ la Banko ne funkcios kaj la Poŝtoficejo nur inter 9.00 — 14.00.
Hodiaŭ do aĉetu poŝtmarkojn kaj ŝanĝu monon. Hodiaŭ ankaŭ nepre
aĉetu vian bileton por la komuna tagmanĝo morgaŭ (vidu paĝon 10).
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DIMANĈO
KONGRESEJO VIZITEBLA

9.30 — 19.00.

POŜTOFICEJO NE FUNKCIAS, SED ONI POVAS
ENPOŜTIGI LETEROJN. BANKO NE FUNKCIAS.
9.00 Meso en Katolika Preĝejo St. Anselm, Kingsway.
F.3 en la faldplano.)

(Kvadrato

10.00 Inaŭguro d e la Kongreso en Dominion Theatre, ĉe la angulo
de Tottenham Court Road kaj Oxford Street. (Vidu planon
sur paĝo 16.)
13.00 Komuna Tagmanĝo por 1,000 kongresanoj en Mountview Cafd,
Lyons’ Oxford Comer House (kontraŭ Dominion Theatre).
Biletoj po 2 ŝil. 6 p. estas haveblaj en la kongresejo, sed nur
por 1,000 personoj. Bonvolu aĉeti ilin tuj post via alveno
Sabaton. Estas ankaŭ eble tagmanĝi en publika ĉambrego
en la sama restoracio kaj en aliaj apudaj restoracioj.
15.30 Kongresa Diservo en the City Temple, Holbom Viaduct.
(Vidu planon sur paĝo 17.) Predikanto: Pastro W. J. Downes,
M.A., B.D.
La Vespero estas libera. Se la vetero estas bela, vizitindaj lokoj
estas la diversaj parkoj ; ĉiuj estas facile atingeblaj de la kongresejo.
(La faldplano klare montras ilin.) En Hyde Park oni vidos genaĝantojn
en speciala parto de la lago Serpentine, kaj ĉe la enirejo Marble Arch
troviĝas la mondfama “ Oratora Angulo,” kiu plene funkcias dimanĉvespere.
Dimanĉo estas tre oportuna tago por esplori la “ City,” ĉar en ties
historiaj stratoj trafiko preskaŭ tute mankas. La “City” estas tiu regioneto
en la kvadratoj G.3 kaj H.3 en la faldplano. Se okaze la vetero estas
malbona, ni rekomendas viziton al iu el la multaj filmteatroj, kaj speciale
alloga estas la ekspozicio de vaks-figuroj Madame Tussaud’s (vidu
paĝon 27). Ni memorigu, ankaŭ, ke en la restoracio Lyons’ Oxford
Corner House oni trovas dolĉan muzikon, moderajn prezojn kaj
Esperanto-parolantajn gekelnerojn.
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31 JULIO, 1938.
N O T O J.

Ĉu vi parolis kun blinduloj hodiaŭ ?
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LUNDO.
KONGRESEJO VIZITEBLA

9.00 — 22.00.

POŜTOFICEJO FUNKCIAS

9.00 — 14.00.

BANKO NE FUNKCIAS.
10.00 U nua Laborkunsido (Granda Salono).
Parolado de la Prezidanto de I.E.L., Gen. Bastien.
Salutoj.
Raporto pri I.E.L.
Parolado de S-ro A. C. Oliver, Estrarano de I.E.L.
12.30 Fotografiĝo de la kongresanaro, en la antaŭkorto de la kongresejo.
14.30 Lumbildprelego : “ Popolo kiu translokiĝas ” (Nova Litovujo)
de S-ro L. Alseika (Granda Salono).
Kunsido de la Lingva Komitato (Cambro 29).
Kunsido de Skolta Esperantista Ligo ifiambro K ).
Kunsido de Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio (ĉambro F).
Bahai-kunsido (Ĉambro E).

15.00 Inaŭguro de la 15-a Intemacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj
(Cambro D).
16.00 Lumbildprelego pri Bemo (la urbo de la 31-a Kongreso).
(Granda Salono).
20.00 P rezentado de la teatrajo “ Eliza Restas ” en Scala Theatre,
Charlotte Street (vidu planon sur paĝo 16). NUR POR TIUJ
KUN RUĜAJ, RUĜETAJ, AŬ BLANKAJ BILETOJ.
Prezentado de filmoj en la Granda Salono ĉe la kongresejo,
por tiuj kiuj ne rajtas hodiaŭ vespere ĉeesti la teatraĵon. Inter
la filmoj la Esperantista iluziisto Vilĉjo Verda prezentos
interesan programon, kaj S-ro Johano Geryk el Cefioslovakujo
ludos la violonon.
Por blinduloj kaj ties amikoj okazos Muzika Vespero en Cambro D.
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1 AŬGUSTO, 1938.
NOTOJ.

Ciutage rigardu Ia Anonc-tabulojn I
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MARDO.
KONGRESEJO VIZITEBLA

9.00 — 22.00.

POŜTOFICEJO FUNKCIAS

9.00 — 18.00.

BANKO FUNKCIAS

10.00 — 12.00 kaj
14.00 — 16.00.

10.00 “ Esperanto kaj Mondfrateco” kunveno aranĝita de la Kvakera
Esperantista Societo (Granda Salono). ĉefa parolado de D-ro
Edmond Privat. Oni invitas ĉiujn kongresanojn.
14.30 Kunsido de I.E.L.-Komitato en Cambro 29.
Kunsido de Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperantistoj (Ĉambro
PT). Oni invitas ĉiujn geinstruistojn.
Kunsido de Katolikoj (Cambro E).
“ Paco kaj la Tero ” (Ĉambro K).
“ Denaska Esperantistaro ; ” ekstariga kunveno (Ĉambro MT).
Kunsido de Kooperativanoj (ĉambro F).
20.00 Prezentado de la teatraĵo “ Eliza Restas ” en Scala Theatre,
Charlotte Street (vidu planon sur paĝo 16). NUR POR TIUJ
KUN BLUAJ, VERDAJ AŬ FLAVAJ BILETOJ.
Prezentado de filmoj en la Granda Salono ĉe la kongresejo,
por tiuj kiuj ne rajtas hodiaŭ vespere ĉeesti la teatrajon. Inter
la filmoj la Esperantista iluziisto Vilĉjo Verda prezentos
interesan programon, kaj S-ro Johano Geryk el ĉeKoslovakujo
ludos la violonon.
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2 AŬGUSTO, 1938.
NOTOJ.

Sekvante la instrukciojn de la komitato kaj ties helpantoj vi helpos
al glata funkciado de la Kongreso.
15

16

17

MERKREDO.
KONGRESEJO VIZITEBLA

9.00 — 22.00.

POŝTOFICEJO FUNKCIAS

9.00 — 18.00.

BANKO NE FUNKCIAS

LA EKSKURSOJ
NU R POR TIUJ, KIUJ HAVAS BILETOJN.
N-ro 1. A1 Stratford-on-Avon, W arwick kaj Oxford.
Partoprenantoj kolektiĝu ĉe la kongresejo je 7.45. La aŭtoĉaroj
ekiros je 8.00 akurate. Tagmanĝo en Stratford-on-Avon ;
temanĝo en Oxford ; reveno en Londonon ĉirkaŭ 21.00.
N-ro 2. A1 H astings kaj Eastboum e. Partoprenantoj kolektiĝu ĉe
la kongresejo je 8.15. La aŭtoĉaroj ekiros je 8.30 akurate.
Tagmanĝo en Hastings ; reveno en Londonon ĉirkaŭ 17.00.
N-ro 3. A1 W indsor kaj H am pton Court. Partoprenantoj kolektiĝu
ĉe la kongresejo je 13.45. La aŭtoĉaroj ekiros je 14.00 akurate.
Temanĝo en Windsor.
N-ro 4. A1 la Zoologia Parko e n W hipsnade. Partoprenantoj
kolektiĝu ĉe la kongresejo je 14.15. La aŭtoĉaroj ekiros je
14.30 akurate. Temanĝo estos aĉetabla en la parko, sed ne
estas enkalkulita en la prezo de la bileto.

Ĉiuj laborist-tendencaj vizitantoj al la kongreso estas invitataj de
la Londona Laborista Esperanto-Klubo (filio de S.A.T.) a l :

AMKECA VESPERO
19.30 — 23.00.
en Fred Tallant Hall, 153 Drummond Street, Londono, N.W .l.
MUZIKO, DEKLAMO, DANCADO, SALUT-PAROLADOJ.
(Drummond Street oni vidas sur la planoj iomete norde de la
kongresejo.)
18

3 AŬGUSTO, 1938.
NOTOJ.

SVISUJO INVITAS VIN !
Aliĝu al la 31-a Kongreso en Bemo jam nun.

ĴAŬDO.
KONGRESEJO VIZITEBLA

9.00 — 19.00.

POŜTOFICEJO FUNKCIAS

9.00 — 18.00.

BANKO FUNKCIAS

10.00 — 12.00 kaj
14.00— 16.00.

10.00 Dua Laborkunsido (Granda Salono).
Propagando : parolado de S-ro E. Malmgren, kun klarigo pri
nova projekto por plimultigi la Esperantistojn. Diskuto.

14.15 Vizito (por Framasonoj) al la nova ĉefsidejo de la Framasonoj.
Kolektiĝu en la kongresejo.

14.30 Kunsido de I.E.L.-Komitato en Cambro 27.
Kunsido de la Lingva Komitato en Ĉambro 29.
Kunsido de Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperantistoj en
Cambro PT.
Kunsido de Intemacia Scienca Asocio Esperantista en Cambro K.
Kunsido por Komercistoj en Cambro E.
Kunsido de Kristana Esperantista Ligo Internacia en Cambro MT.
20.00 K ongresa Balo en la Tudor Ballroom, Alexandra Palace, NordLondono. Oni veturos de ĉefstacidomo King’s Cross (vidu
planon sur paĝo 17) al stacio Wood Green. Estas oftaj ordinaraj vagonaroj kaj krome specialaj vagonaroj por kongresanoj,
kies veturhoroj estos 19.25, 19.46 kaj 19.58. Oni povos
reveni aŭ per ordinaraj vagonaroj ĝis 23.30, aŭ per specialaj
vagonaroj je 0.20, 1.20 kaj 2.20. ACETU LA FERVOJBILETOJN EN LA KONGRESEJO—prezo por iro kaj
reveno: 8 pencoj.
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4 AŬGUSTO, 1938.
NOTOJ.

GRAVA NOTO :
Fak-kunvenestroj devos submeti siajn raportojn al la Oen Sek. (S-ro
C. C. Goldsmith) antaŭ 18.00 vendredon, alie ili ne rajtos prezenti
ilin al la ferma Kunsido.
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VENDREDO.

KONGRESEJO VIZITEBLA

9.00 — 19.00.

POŜTOFICEJO FUNKCIAS

9.00 — 18.00.

BANKO FUNKCIAS

10.00 — 12.00 kaj
14.00— 16.00.

10.00 Tria Laborkunsido (Granda Salono).
(а) Kunlaboro kun Landaj kaj Fakaj Asocioj—D-ro P. Kempeneers.
(б) Esperanto en la Lernejojn.

14.30 Kunsido de Unuiĝo de Esperantistaj Virinoj en ĉambro MT.
Kunsido de Aviadaj Fakuloj en Cambro K.
Kunsido de tiuj, kiuj interesiĝas pri la kontraŭ-alkohola movado en
Cambro E.
Turismo : Kunsido de la turisto-fakoj de la Landaj Asocioj en
Cambro F.

19.30 Varia Vespero, speciale pretigita por la kongreso kaj prezentota
de infanoj el la Nacia Hejmaro kaj Orfejo por Infanoj, en
Central Hall, Westminster. (Apud la parlamentejo ; subtera
stacio Westminster ; kvadrato E.5 en faldplano.)
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5 AŬGUSTO, 1938.
NOTOJ.

ALIĜU AL INTERNACIA ESPERANTO-LIGO.
La intemacia movado bezonas vian subtenon, kaj vi ricevos bonan
rekompencon.
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SABATO, 6 AŬGUSTO, 1938.
KONGRESEJO VIZITEBLA

9.00 — 14.00.

POŜTOFICEJO FUNKCIAS

9.00 — 13.00.

BANKO FUNKCIAS

10.00 — 12.00.

10.00 F erm a Kunsido de la Kongreso.

(Granda Salono).

POSTKONGRESAJ ARANĜOJ.
A : HODDESDON ; B : SKOTLANDO.
ĈIU ALIĜINTO RICEVOS APARTAN PROGRAMON.

Dimanĉon la 7-an de Aŭgusto okazos Kristana Diservo en la Preĝejo
S-ta Botolph, Bishopsgate, Londono, E.C.2 (Faldplano J-3), je 15.30.
Oni bonvenigos ĉiujn.
Poste okazos teo-kunveno de la Dua Dimanĉa Rondo en Hdteio
Great Eastem (apude de la supra preĝejo). Estos loko por nur cent
personoj. Tiuj, kiuj volas partopreni, skribu frue al F-ino F. W.
McAuslan, 13 Boreham Road, Londono, N.22.

Dum via restado en Londono,
nepre faru viziton al

LA LONDONA ESPERANTO-KLUBO
Centra Klubo por la ĉefurbo — Fondita 1903.
Fred Tallant Hall, 153 Drummond Street, London, N.W.l.
(iomete norde de la kongresejo).
Kunvenoj ĉiuvendrede je 20.00 — escepte de 5 Aŭgusto.
Oni ĉiam bonvenigas vizitantojn.
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KIEL UZI LA FALDPLANON
En la granda faldplano de la subteraj fervojoj, kiun ricevas ĉiu
kongresano, troviĝas tri apartaj planoj. La plej granda montras la
subterajn kaj elektrajn fervojojn en la tuta Londona regiono, la
mezgranda montras tiujn servojn en la centra regiopo, kaj la malgranda
montras ilin en la relative malgranda regiono kie staras la ĉefaj teatroj
kaj filmejoj.
Parte malfermante la planon, oni vidos plurajn listojn, kies titoloj
estas jene :
Art Galleries, Museums = Artgalerioj, Muzeoj.
Buildings, Public Halls = Konstruaĵoj, Salonoj, k.s.
Cathedrals, Churches
= Katedraloj, Preĝejoj.
Theatres, Cinemas
— Teatroj, Filmejoj.
En la listoj, ĉe ĉiu nomo troviĝas la adreso, kaj la plej proksima
subtera stacio. Plue oni vidos ciferan simbolon, kiun la koncerna
konstruaĵo portas sur la plano mem, kaj alian simbolon kiu indikas
sur la plano la kvadraton en kiu troviĝas tiu konstruaĵo. Ĝion oni
serĉu sur la mezgranda plano, krom la teatroj kaj filmejoj, kiuj staras
sur la malgranda plano.

ĈEFAJ VIDINDAĴOJ.
MUZEOJ.
Jen skiza informo pri la ĉefaj muzeoj, el kiuj la plej vidindaj, el
vidpunkto de ĝenerala intereso, estas indikitaj per steleto. La lokon
oni serĉu en la unua listo sur la faldplano.
*British Museum.
Plej malnova kaj plej granda nacia muzeo en Britujo. La kolekto
montras la homan historion pere de la artoj. Pri la vasta amplekso
oni ricevas impreson, konstatante ke oni bezonus du horojn por marŝi
tra ĉiuj galerioj nerigardante la ekspoziciaĵojn ! La muzeo entenas
ankaŭ la nacian bibliotekon.
Stacio: Holbom (Kingsway).
Horoj: Dimanĉe : 14.00—18.00, aliajn tagojn : 10.00—18.00.
Eniro: Senpaga.
Geological Museum.
Plej modema muzeo en Londono ; ĝi ilustras geologion laŭ
populara maniero.
Stacio: South Kensington.
Horoj: Dimanĉon : 14.30—18.00, aliajn tagojn : 10.00—18.00.
Eniro: Senpaga.
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Imperial Institute.
Ekzistas por kreskigi intereson pri la brita imperio kaj por helpi
al ties prospero.
Stacio: South Kensington.
Horoj: Dimanĉon : 14.30—18.00, aliajn tagojn : 10.00—17.00.
Eniro: Senpaga.
Imperial War Museum.
Ilustras la tutan historion de la milito 1914-1918. Estas menciinde
ke la kolekto neniel celas glorigi militon aŭ akcenti la venkon.
Stacio: Lambeth North aŭ Elephant & Castle.
Horoj: Dimanĉon : 14.00—18.00, aliajn tagojn : 10.00—18.00.
Eniro: Senpaga.
•London Museum.
Ilustras la prahistorion kaj historion de la Londona distrikto de la
plej fruaj epokoj ĝis la nuna tempo.
Stacio: Green Park aŭ St. James*s Park.
Horoj: Dimanĉon : 14.00—18.00, aliajn tagojn : 10.00—18.00.
Eniro: Senpaga, krom marde, merkrede kaj ĵaŭde : 6 pencoj.
•Natural History Museum.
La ĉefa centro en la brita imperio por la studado de natura historio.
La grandega kolekto konsistas el kvin fakoj : zoologio, entomologio,
paleontologio, mineralogio kaj botaniko.
Stacio: South Kensington.
Horoj: Dimanĉon : 14.30—18.00, aliajn tagojn : 10.00—18.00.
Eniro: Senpaga.
•Science Museum.
Enhavas vastan kolekton da aparatoj k.s. por ilustri ĉiujn sferojn
de popularscienco. Granda nombro de la aparatoj havas gravan historian
intereson, ekz. la lokomotivo “ Rocket ** konstruita en 1829.
Stacio: South Kensington.
Horoj: Dimanĉon : 14.30—18.00, lunde, marde, merkrede : 10.00
—18.00, aliajn tagojn : 10.00—20.00.
Eniro: Senpaga.
Victoria and Albert Museum.
La celo de ĉi tiu muzeo estas : ilustri periodojn de arto kaj helpi
apliki arton al industrio. Gi estas la nacia muzeo de industria arto.
Stacio: South Kensington.
Horoj: Dimanĉon : 14.30—18.00, marde kaj merkrede : 10.00—
18.00, aliajn tagojn : 10.00—20.00.
Eniro: Senpaga.
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ARTGALERIOJ.

La lokon oni serĉu ankaŭ en la unua listo sur la faldplano.
N ational Gallery.

Enhavas unu el la plej gravaj bildokolektoj en la mondo.
Stacio: Trafalgar Square, aŭ Strand, aŭ Charing Cross.
Horoj: Dimanĉon : 14.00—17.00, lundon, mardon, merkredon :
10.00—20.00, aliajn tagojn : 10.00—17.00.
Eniro: Senpaga, krom ĵaŭde kaj vendrede : 6 pencoj.
N ational Portrait G allery.

Ilustras la britan historion per tiutempaj portretoj de tiuj, kiuj plej
kontribuis al ĝia evoluo.
Stacio: vidu National Gallery.
Horoj: Dimanĉon : 14.30—18.00, ĵaŭdon kaj vendredon : 10.00—
17.00, aliajn tagojn : 10.00—18.00.
Eniro: Dum unua semajno de aŭgusto, senpaga.
Tate Gallery.

Enhavas du bildokolektojn: (a) La Brita Skolo de la 18a jarcento
ĝis nuntempe, (b) La Modema Alilanda Skolo de post la jaro 1800.
Stacio: Westminster aŭ Victoria (ambaŭ proks. 1 Km. de la Galerio).
Aŭtobusoj 88 kaj 32 de Oxford Street, Regent Street,
Trafalgar Square preterpasas la konstruaĵon.
Horoj: Dimanĉon : 14.00—18.00, aliajn tagojn : 10.00—18.00.
Eniro: Senpaga, krom marde kaj merkrede : 6 pencoj.
VIDINDAJ KONSTRUAĴOJ.

La lokon oni serĉu en la dua listo sur la faldplano.
Bank of England.

La nacia banko, kvankam efektive privata kompanio funkciigas ĝin.
Ĝi staras sur placo kiu estas la koro de la ** City.” Tute kontraŭe
estas la Mansion House, oficiala loĝejo de la Urbestro, kaj sur la sama
trafikoplena placo troviĝas la Royal Exchange (borso).
Broadcasting H ouse.

Tiu ĉi modema konstruaĵego estas la oficejo kaj dissendejo de la
brita radio-aŭtoritato. Oni tamen ne vidas la antenojn, kiuj situas iom
malproksime de la urbego.
Buckingham P alace.

La Londona loĝloko de la Reĝo ; la monumento ekstere staras je la
memoro de la reĝino Victoria. Kiam la Reĝo loĝas en la palaco, oni
pitoreske ŝanĝas la gvardion je 10.30 ĉiumatene. Kiam la Reĝo estas
ekster Londono, la ceremonio okazas ĉe la apuda St. James*s Palace.
County Hall.

Tre bela modema konstruaĵo, la sidejo de la London County Council
(administracio de la urbego).
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Guildhall.
La urbdomo de la “ City.” Tre antikva kaj historia konstruaĵo kun
interesa muzeo pri Londono. Malfermata labortagojn : 10.00—17.00,
eniro senpaga.

H.M. Government Offices.
Pluraj registaraj oficejoj ĉe ambaŭ flankoj de la strato Wkitehall.
Duonvoje, ĉe la suda fianko estas Downing Street, en kiu la domo n-ro
10 estas la tradicia loĝejo de la Cefministro.

Horse Guards.
En Whitehall, iam la gardodomo de la Palace of Whitehall. Je la
lla ĉiumatene (dimanĉon je la lOa) oni ŝanĝas la gvardion.

Houses of Parliament.
La parlamentejo. Parto de ĉi tiu vere belega konstruaĵo estas la
ĉie konata tura horloĝo “ Big Ben.”

Madame Tussaud’s.
Granda kaj bone aranĝita ekspoziciejo de vaks-figuroj kiuj reprezentas famajn homojn en la brita kaj monda historio, de longe forpasintaj
epokoj ĝis la nunaj tagoj. Interesa al ĉiu kaj nepre vidinda. H oroj:
10.00—
—22.00. Eniro : 1 ŝil. 6 pencoj.

Royal Courts of Justice.
Ci tiu iom strang-stila konstruaĵo staras ĉe eniro de la “ City ” kie
la strato Strand ŝanĝiĝas en Fleet Street. Ci tie estas juĝataj civilprocesoj.

Royal Exchange.

Vidu Bank of England.

ALIAJ VIDINDAĴOJ.

Billingsgate.

Ne listigitaj en la Faldplano.

Sur la norda bordo de la rivero, iomete oriente de la ponto London
Bridge. La pogranda vendocentro de ĥŝoj ; la komerco komenciĝas
ĉiun labortagon je la 5a horo, kaj tiuj kiuj povas toleri la tute specialan
odoron nepre trovos intereson tie.

Cenotaph.
Meze de la strato Whitehall (stacio : Trafalgar Square aŭ Westminster). La nacia monumento memore al ĉiuj civitanoj de la brita
imperio, kiuj mortis dum la granda milito. Esence simpla, la monumento estas des pli digne impona.

Covent Garden.
Plano : E.3 ; stacio : Covent Garden. La pogranda vendocentro
de legomoj, fruktoj kaj floroj. Vidinda marde, ĵaŭde kaj sabate antaŭ
matenmanĝo, kiam la pogranda vendado plene funkcias.
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Cleopatra’s Needle.
Victoria Embankment ; plano: E.4 ; stacio: Charing Cross.
Antikva egipta obelisko starigita tie en 1878. (Needle=kudrilo).

Holborn Viaduct.
Plano: G.3 ; stacio: Chancery Lane. Granda vojponto kiu
transiras la straton Farringdon Road. Farringdon Road sekvas la
antikvan riveron Fleet (nun sub la tero) kiu fluas laŭ valo kies flankoj
en ĉi tiu loko estas tre krutaj. En 1869 oni flnkonstruis la viaduct tute
trans la valo, sed kvankam efektive ĝi estas longa je preskaŭ 500 metroj,
oni nun vidas nur la parton kiu transiras Farringdon Road, longan je
30 metroj.

London Bridge.
La nuna ponto, London Bridge, estas konstruita en 1831 kaj staras
iomete okcidente de la loko kie staris dum pli ol ses jarcentoj la antaŭa
historia ponto kun tiu nomo. De sur la ponto, rigardante orienten,
oni bone vidas la grandiozan Tower Bridge kaj plurajn varfojn kie vigle
senŝarĝas sin diversgrandaj ŝipoj.

Monument.
Tute apud London Bridge, ĉe la norda flanko de la rivero. Ci tiu
60 metrojn alta kolono staras memore al la terura fajrego kiu ekflagris
tie ĉi kaj detruis grandan parton de la urbo en 1666. Konstruis ĝin
Sir Christopher Wren, kiu dum la jaroj tuj post la katastrofo rekonstruis
kvindek preĝejojn kaj ankaŭ la katedralon St. Paul’s. Estas notinde,
ke la Monument staras sur loko kiu antaŭe estis la alvojo de la antikva
London Bridge. Labortage, de 9.00 ĝis 18.00 oni povas supreniri la
kolonon por ĝui bonegan panoramon. Prezo : 3 pencoj.

Tower Bridge.
La plej orienta ponto en Londono—efektive ne estas alia ponto
inter ĉi tiu kaj la maro. Ĉiam impona, ĝi estas aparte pitoreska kiam
la trafika vojo leviĝas en du partoj por ebligi la preteriron de grandaj
ŝipoj. La kongresanoj nepre vidu nian kongresan simbolon.

Tower of London.
Starante ĉe la norda alvojo de Tower Bridge, ĉi tiu kastelo, aŭ partoj
de ĝi, jam vidis naŭcent jarojn da okazoplena historio. Foje ĝi servis
kiel fortikaĵo, foje kiel palaco, kaj foje kiel malliberejo. Tre vidinda.
Oi konsistas el pluraj konstruaĵoj kun apartaj enirprezoj, kutime 3 aŭ
6 pencoj. Malfermata labortage 10.00—18.00.

Zoological GardensK** Zoo ”)•
En Regent’s Park, plano l.C. La ampleksa kaj bone aranĝita
bestoparko de Londono, kiu (kun la kampara bestejo Whipsnade)
apartenas al la Zoological Society of London. Labortage 9.00-—19.00
(merkrede kaj ĵaŭde, ĝis 23.30). Eniro : 1 ŝil.
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UTILAJ

VORTOJ

KAJ

FRAZOJ

EN ANGLA LINGVO

Ne dezirante mstigi la kongresanojn uzi la anglan lingvon ĝenerale,
ni tamen kredas, ke ili trovos utilaj la sekvantajn vortojn kaj frazojn
en tiuj okazoj, kiam ili ne povos senpere uzi Esperanton aŭ utiligi la
servojn de britaj samideanoj kiel interpretistoj.
P rononco.
En la tria kolono de la subaj tabeloj ni faris nian eblon por proksimume reprezenti la prononcadon de kulturita Londonano. Kie staras
ordinara minusklo, prononcu kiel en Esperanto. Jen klarigo pri la
ceteraj simboloj.
Vokaloj.— A, E. i , u, prononcu tre mallonge kaj kun plata lango.
ae, inter a kaj e, kun tre malalta lango.
tre malfermita o, ĝenerale
mallonga. 9, neŭtrala vokalo, kiel e en franca le aŭ germana haben.
La simbolo (:) plilongigas vokalon.
Konsonantoj.—D, t , kontinuaj (siblaj) sonoj kun la pinto de la lango
tuŝanta la ekstremojn de la supra dentaro. L, vokalsimila l kun silaba
valoro. N, naza zumo kun lango en pozicio de g, kiel n en germana aŭ
nederlanda Bank, itala aŭ hispana banco (ofte uzata en Esperanta banko).
Akcento.— Kiel en Esperanto, krom la vortoj, kie la signo ( ) sekvas
la akcentitan silabon.

’ Esperanta
unu, du, tri, kvar
kvin, ses, sep
ok, naŭ, dek
dek unu, dek du, dek tri
dek kvar, dek kvin, dek ses
dek sep, dek ok, dek naŭ
dudek, dudek unu
tridek, kvardek, kvindek
sesdek, sepdek, okdek
naŭdek, cent
cent kvindek ok
kiom ? (nombro)

NOMBROJ
angla
prononco
one, two, three, four
ŭAn, t u :, Trij, f "
five, six, seven
fajv, siks, sEv^n
eight, nine, ten
ejt, najn, tEn
ElEv^n, tŭslv, T9 :ti : n
eleven, twelve, thirteen
fourteen, fifteen, sixteen fo : t i : n, fifti: n, siksti: n
seventeen, eighteen,
sE'v9n t i : n, e jti: n, najnnineteen
ti:n
twenty, twenty-one
tŭEnti, tŭEnti ŭAn
thirty, forty, fifty
t®:ti, tf>:ti, fifti
sixty, seventy, eighty
siksti, sE'v9nti, ejti
ninety, one hundred
najnti, ŭAn hAndrEd
one hundred and fifty- ŭAn hAndrEd 9nd fifti ejt
eight
haŭ mEni ?
how many ?
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Esperanta

Kiom kostas ?

M ONO
angla

prononco

How much ?
pound(s)
shilling(s)
penny (pence)
halfpenny
twopence, threepence
fourpence,fivepence ktp.

haŭ mAĈ
paŭnd(z)
ŝiIin (z)
pEni (pEnc)
hejpni
tAp^nc, TrEp^nc
fo:p»nc, fajvp^nc
ŭAn 3nd najn
tu: 9nd siks(ha: f 3 kraŭn)

monero(j), bileto(j)

one and nine
two and six (half-acrown)
coin(s), note(s)

staci(dom)o
Kie estas — ?
la biletejo
la atendejo
la deponejo por pakaĵoj
la necesejo por
sinjoroj (sinjorinoj)
la bufedo
bileto(j) al . . .
tria klaso
por iro
— iro kaj reveno
Kiam ekiros la trajno ?
Kiu kajo (perono) ?
Kie mi devos ŝanĝi ?
por fumantoj
por nefumantoj
Mi bezonas —
portiston
taksion

station
Where is — ?
the booking office
the waiting room
the cloak-room
the gentlemen’s
(ladies’) lavatory
the buffet
ticket(s) to . . .
third class
single
return
When does the train go?
Which platform ?
Where do I change ?
smoking
non-smoking
I want —
a porter
a taxi

funto(j)
ŝilingo(j)
penco(j)
duonpenco
du pencoj, tri pencoj
kvar p., kvin p. ktp.
(yidu SŬb NOMBROj)

lŝ. 9p.
2ŝ. 6p. (duonkrono)

kojn(z), noŭt(s)
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stejŝ^n
iz — ?
bukiN ofis
do ŭejtiN rum
do kloŭk rum
do gEntLmOnz (lejdiz)
lae'votori
do bufe
tikEt(s) tu . . .
t®: d kla: s
SlNgL
rito: n
ŭEn dAz do trejn goŭ ?
ŭiĉ pketfo: m ?
ŭe® du aj ĉejnĝ ?
smoŭkiN
nOn smoŭkiN
aj ŭOnt —
o pO:t®
o tasksi

ŭe : r

AŬTOBUSO
angla

Esperanta

Kiunumera aŭtobuso
veturigas a l . . . ?
Kie la aŭtobuso haltas ?
Cu ĉi tiu—veturigas a l .. ?
Kie mi devas eliri por . . . ?
Bonvolu diri, kiam mi
estos tie
unu (du) por . . .

prononco

W hat num ber bus goes ŭ3t nAmb® bAs goŭz
tU . . . ?
to . . . ?
Where does the bus stop ? ŬE3 dAZ D3 bAS StOp ?
Does this bus go to . . . ? dAZ DIS bAs goŭ tu . . . ?
W here do I get off for . . ? ŬE3 du aj gEt of fo : . . . ?
Please tell me when I pliz tEl mi ŭEn aj gEt de®
get there
ŭAn ( tu :) tu . . .
one (two) to . . .
SUR L A STRATO

Bonvolu direkti m in a l . . . Please direct me to . . , pliz dirckt mi tu . . .
ŭe : r iz . . . ?
Kie estas . . . ?
Where is . . . ?
pliz ŝoŭ m i . . .
Bonvolu m ontri al m i . . . Please show me . . .
Bonvolu skribi ĝin
pliz rajt it
Please write it
poŝtoficejo
post-office
poŭst ofis
T®Nk ju
Dankon !
T hank you
KAFEJO kaj TEEJO

kafo, teo
varma (malvarma) lakto
glaso da akvo
pano (bulko) kaj butero
ovo en ŝelo
— sen ŝelo
ŝinko-sandviĉo
salato, frukto
viando, fiŝo
terpomoj

“ LA

coffee, tea
hot (cold) milk
glass of water
bread (roll) and butter
boiled egg
poached —
ham sandwich
salad, fruit
meat, fish
potatoes

KRITIKA

kofi, tij
hot (kold) milk
g la: s ov wo: t 3
brEd (rol) ®nd bAt’
bojld Eg
poŭĉd —
haem ssendŭiĉ
ssel^d, f r u : t
m i: t, fiŝ
potejtoŭz

OBSERVANTO”

Gravaj artikoloj pri intemaciaj aferoj—Raportoj el multaj landoj—
Diskutadoj pri socialaj problemoj.
Alvenas trimonate.

Jarabonprezo : 1 ŝil. 6 pencoj aŭ 4 respondkuponoj.
Petu senpagan provnumeron !
(Indiku adresojn de viaj konatoj)

IN T E R N A T IO N A L PU B L IS H IN G COMPANY, 7 Dean House,
116 Great Titchfield Street, Londono, W .l, Anglujo.

ESPERANTO

LA LINGVAJO DE VALTELLINA
Jen suno trancanta

kaj antaŭ cio

disigas la lumon

paroli pri ni.

laŭ versoj fabelaj,
laŭ oraj silaboj.

La lingvajo de Valtellina
estas lumo
jen casta, jen viva
en tuta gia potenco

Sed parolas por ni la montoj
kun giboj imponaj
algluitaj al la horizonto,
unu vico ci tie
alia tie.
Kolosaj bestegoj

de la ciela bluo reflektita,

popece verdantaj

jen morbida samkiel veluro

atlase vestitaj

en krisolo de ora sunsubiro,

kun rusto-makuloj

kiam glavoj oblikvaj de suno

kun vejnoj nervozaj

eligantaj el la drameca

torentoj stampitaj

amaso de la nuboj

sur grizaj deklivoj

trapikas la valon.

de nudaj valegoj.
Sur l’ebenajo

Ni estas kiel la rokoj
silentemaj
fieraj

Adda pigre iradas
inter poploj lurnigataj de Vvento.

krudaj

Kun rozaj standardoj

kaj ni hontas pro multaj aferoj

alvenas jarn la printempo.
SIRO

(Trad. Luigi Minnaja)

G R A N D A N SU M O N
vi elspezis por veni al la kongreso.

Cu vi ne pagos

M A L G R A N D A N SU M O N
por farigi individua membro de I.E.L. ?

T iel v i ne nur subtenos la internacian Esperanto-movadon,
sed ankaŭ ricevos bonan rekompencon

ĵe 31 Decembro, 1937, I.E.L. konsistis e l :

18
1
13,487
19
13
925
150
144

Landaj Asocioj,
Faka Asocio,
Membroj,
Cefdelegitoj,
Perantoj,
Delegitoj,
Vicdelegitoj,
Fakdelegitoj.

N E P R E V IZ IT U
la I.E.L.-budon en la kongresejo.

Vidu la JARLIBRON,

la OFICIALAJN GAZETOJN kaj aliajn interesaĵojn kaj
havigu plenan prospekton pri la Ligo.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

kdl

b sp e ra n lo

£a
de la I.E .L . Jarlibro kaj ĉi tiu libreto volonte
citos prezojn kaj prizorgos la presadon de
ĉia

eldonaĵo

por

Esperantistaj Asocioj,

ekzem ple:—
LETERPAPERO
BRO SUR O J
M E M B R O -F O R M U L O J
L IB R O J
GAZETOJ
BULTENOJ

Leicester Co-operative
Printing Society Limited
CHURCH

G A TE, L E IC E S T E R

Tel. 5 8 2 0 4 (du linioj)

ANGLUJO

