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^4~ a 1,SPĈtia^TO Frutempa
anonco

El la kores-
pondado de la
L.K.K. kun la
aliĝontoj mon-
triĝis ke ne ĉiu
komprenis ke
frutempa an-
onco necesas
por ĉio ero de

7,/án̂ dr a Etitzlitlet Í
TIJDSCHRIFT ' .VOOR ESPERANTO— ONDERWIJS EN -PROPAGANDA

5-a Beneluksa Esperanto-Kongreso

^p• ŝ la programo.

90 Ekzemple laP
/NIO EI^O 	 poror

nia ekskurso ni
devas mendi antaŭ la 1-a de majo. Dum
la kongreso do ne plu eblas aliĝi al la
ekskurso aŭtobusa.
Aldono al la provizora programo

Oni petis al ni aranĝi ekskursojn dum
la jarkunveno antaŭtagmeze kaj post-
tagmeze ne nur por la edzinoj kaj fi-
anĉinoj de la delegitoj sed ankaŭ por
aliaj personoj. La L.K.K. faros tian
arangon.

Ankoraŭ ne eblas publikigi la defini-
tivan programon de la aranĝoj dum la
nunjara Beneluksa kongreso. La L.K.K.
klopodos ĝin presigi en la aprila nu-
mero de ĉi tiu gazeto.

Nokta Aventuro
Kiam la kom,erc-vojaĝisto revenis

hejmen je la naŭa kaj duono ves-
pere, lia edzino kisis lin laŭ kutime
kaj diris: „Vi estas malfrue".

Li neglektis tiun rimarkon kaj de-
mandis: „Kie estas Manjo?"

„Tion vi ja scias", respondis la edzi-
no, „Estas hodiaŭ la festvespero, kiun
ŝi partoprenas „Estas ŝia unua danc-
vespero. Bele vestite ŝi iris tien per la
tramo -maldiketa deksesjara knabino
-kun atendoplena rideto ĉirkaŭ la buŝo.

Ah, diris la patro „kaj je kioma ho-
ro ŝi revenos?" „Je la unua noktome-
ze" respondis la patrino, „tion ni ja
interkonsentis?"

Malfermante la gazeton la edzo ko-
mentis: „Vi bone scias ke mi opiniis
tion tro malfrue" „Certe, sed la aliaj
knabinoj ankaŭ havis permeson ĝis tiu

Glumarkoj
La vendado de la glumarkoj kun la

emblemo de la 5-a Beneluksa Esperan-
to-Kongreso marsas laŭdezire. L.K.K.
presigis novan kvanton. Dek ekzemple

-roj estas haveblaj por 25 ceudoj. Oni
povas mendi por poŝtkonto 65.76.64 de
„Esperanto", Eindhoven aŭ per bonaj
ne-uzitaj nederlandaj poŝtmarkoj en ko-
verto ĉe la sekretariino de la L.K.K.,
Fockema Andreastraat 1, Eindhoven.

horo"' paceme aldonis la edzino, ĉar
oni jam sufiĉe priparolis tiun temon.
Malafable li kapjesis kaj starigis.
„Restu do sidanta", ŝi diris ,,kiel mal-
trankvila vi estas."

„Kiuj estas ĉe la festo?" li deman-
dis. „Nu, Anjo, Hen jo, Finjo..."

„Ne, la knabojn mi celas, kiuj kna-
boj partoprenas?"

„Ho, Joĉjo, Karlo kaj Petro de la
buĉisto.."

Ankaŭ TIU ; li ekkriis, tiu idiota bar-
baro?! Kiu ĉiutage promenaĉas kun
alia knabino?" „Jes, ankaŭ Petra, la
barbaro", ŝi diris rezerveme kaj ŝi iris
al la kuirejo. Tiel pasis horo. Oni ne
multe konversaciis.

Je la dekunua li subite diris: „Cu
ni iru al tiu salono? Tiam ni povos
kunpreni ŝin hejmen, . ,La maniero laŭ
kiu tiu buĉist-ido alrigardas Manjon
ĉe renkonto ne plaĉas al mi... Kom-
preneble ŝi dancos kun LI la tutan
vesperon!"

„Estas ankaŭ aliaj knaboj — trank-
vilaj-fidindaj" ŝi diris.

Tamen post kvaronhoro ili veturis
trame al la festsalono. Ili nestigis
en kafejo je la alia flanko de la strato
kaj atendis. Post kelka tempo la ge-
dancintoj forlasis la ejon. Malantaŭ
arbo la geedza paro vidis ilin preter-
pasi, sed Manjo ne estis inter
„La salono estas malplena, sinjorino
,servisto diris, kiam la patrino en ve-

nis la salonon por rigardi.
„Nu, bela afero", amare diris la

patro kiam ili iris hejmen.
„Tre bela afero. Si certe jam frue

foriris kun sia buĉisto. Estis sendube
tro multe da homoj por ŝia Sinjorina

Moŝto en la salona "
„Alï, tion vi ja ne scias," sonis mal-

forte patrina defendo.
„Ili nun interkisas ie en portiko, , ,

aŭ ie en ĉambro. Bele! Oni lasas la
filinon iri al festvespero...tie ŝi estas
en bona societo. Sed unu afero okazos
morgaŭ se mi hazarde renkontos tiun
Petron, mi rompos al li..." „Vi nenion
rompos" decidis la edzino.

En la malluma domo ili sidis sur
la litrando. Estis preskaŭ la unua kaj
duono.

„Cu mi faros teon?" ŝi demandis.
„Ne, prefere kafon " li respondis,
„tio ĉi estos sendorma nokto."

Lia edzino iris al la kuirejo kaj la-
sis lin en tristaj pripensoj.

Daŭris iom longe antaŭ ol ŝi reve-
nis. „Cu vi havas kafon?" li deman-
dis.

„Ne", ŝi mallaŭte respondis, „mi es-
tis ĉe Manjo".

„Ĉe Manjo??"
„ŝi kuŝas en la lito", ŝi daŭrigis,

„ŝi jam venis hejmen je la dekunua
kaj duono. Iom; post kiam ni estis
for."
„Kaj ŝi havis permeson ĝis la unu-
a!" li kriis.

„La vespero ne plaĉis al ŝi," diris
la patrino; „vidu, oni ne petis ŝin por
danco. Ne unu fojon,,.ŝi nur sidis
tie...

,,Oni ne petis ŝin!" furiozis la edzo,
„PRI KIO PENSAS TIUJ BUBAĈOJ!"

„Se morgaŭ mi renkontos tiun Pe-
tron, mi rompos 	 "

Fino. 	 v. Tw.

El la Nederlanda lingvo.
lib•reto: .,Spiibelen" de S. Garmiggelt.

Koreksie
In het verslag van de Examencom-

missie is 'n storende fout geslopen.
Onder het hoofdje E-Examen, laatste
alinea staat:
...in het afgelopen jaar ontvingen
slechts 2 van de 50 candidaten een
voldoende voor dit vak. Hier moet
voldoende veranderd Ivorden in ON-
voldoende.



KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
gld. fr.

Kontralte (M. Boulton) nova poemaro 7.20 90.-
Koko krias jam (Szilagy) novelaro 7.20 90.-
El la Maniko (R. Rosetti) 	 „ 7.20 90.--
Bagatelaro (Rosbach) 4.-
Morto de Trajno (Croftsj detektiva romano 	bind. 5.30 70.-
Miru, Pensu, Ridu (Bennemann) varia enhavo 5.40 73.-
Vagabondo kaj Sinjorino (Kloepffer)

	,,
3.-

Anstataica Edzino (Maxwell)
	,,

3.-
La Alia Pasinteco (Bulthuis) 	„ 5.- 78.-
Kredu min Sinjorino (C. Rosetti) 	1) 5.40 73.-
La Normandaj Rakontoj (Ma•upassant) 	„ 12.- 1.50. -
Gesta Berling (Lagerkif) 	„ 11.- 165.--
La Princo kaj Betty (Wodehouse) 1.20 15.-
La Tempo-maŝino (H. G. Wells) L20 15.-
La Virineto en Bluo (Stuttard ) 2.40 30.-
Brulanta .-<ekreto (Zweig) 2.40 30.-
Kiso de la Refyino (I. Na jivin ) 2.40 30.-
A.B.C. Libro (N. Rimanto) 0.60 7.-

Vivo de Zamenhof (Privat ) 	bind. 3.- 40.-
Premiaj Romanetoj (verkitaj de konkursintoj) 0.60 8.-

Komercaj Leteroj (Pruissen ) L20 15.-
Esperanto in 20 lessen (Bakker) 3.- 45.-
Sub la verda standardo (Korte)

Rektmetoda kurso por infanoj, Laborilo 1 1.- 15•-
Laborilo II 1.- 15.-
Gvidilo 2.50 37.-

MENDU CE:
Libro-servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O.

Flandra Esperanto Instituto, Blankenbergse Steenweg 72, Brugge.
Belga Esperanto Instituto, Oostenstraat 26, Antwerpen, Pĉk. 168958.
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La Generala Mondekspozicio en Bruselo 1958 JUGOSLAVIO, FAME KONATA VOJM;LANDO, INVITAS VIN
AL IFEF-KONGRESO EN RIJEKA

Subvencio de pli ol 1 miliono da dinaroj kaj konsiderinda fervojrabato
ebligos rrnultnombran éeeston al la Kongreso

Kiam je 3 Aprilo 1958 la Mondeks-
pozicio estos malfcrmata, komenciĝos
ne nur vastega kaj interesega ekspo-
zicio, sed ankaŭ periodo de riĉa kaj
varia kultur-, art-, kaj literaturagado.
Dum 7 monatoj tiu ekspozicio estos
honorigo al la homo en ĝia komplete-
co, speciale al ĝia krea. genio. Tial ĝi
okazos sub signo ne de la tekniko aŭ
de la materio sed sub signo de la
humanismo. Oni prilumos tie ankaŭ
la spiritajn akirajojn de la homo kaj
ĝiajn intelektajn laborojn. Estas pro
tio ke okazos multaj kongresoj. Celo
estas: pliproksimigi kaj daŭre intern  .

latigi intelektajn esploristojn de la
tuta mondo. Dum la ekspozicio ili po-
vos komuniki unu al la aliaj siajn pro-
vojn, rezultatojn, rimarkojn, sugestojn
ktp. Se ni povas tiel diri, la ekspozicio
havos temon, nome: la homo en la
mondo de hodiaŭ kaj de morgaŭ. Kaj
pro tio la estraro de la ekspozicio de-
mandas ke absolute ĉiuj kongresoj o-
kupiĝu dum almenaŭ unu kunveno pri
specifike homaj problemoj kaj ke ili
verku raporton pri tio. Ĉiuj tiuj studoj
estos en ĝenerala raporto kunigataj
kaj formos ampleksan dokumenton.
Tiel la estraro eĉ esperas helpi al re-
novigo kaj plibonigo de la mondo kaj
de la homaro. Inter la plej elstaraj
manifestacioj estos du artekspozicioj.
Ĉiuj muzeoj de la mondo estas petataj
partopreni. Unua ekspozicio montros
la arton cle Ia prahistorio ĝis nun. Dua
la nuna arto ĉie en la mondo. Estus
tro detale se priskribi tie-ĉi la ekster-
ordinarajn standojn kiujn prezentos
ĉiuj partoprenantaj nacioj. Ekz. en la

BIBLIOGRAFIO
„La Aperoj de la Sankta Virgulino

en la pasinta jarcento."
Eldonita de la. Fratoj de la Karitato,

Stropstraat 127 GENT Belgujo.
Sur 24 pagoj, Frato Arni De Corte,

nia ligano, rakontas laŭ simpla, pia
maniero la aperojn de la Dipatrino.
Al tre multaj plaĉos tiu historia resu-
mo. La broŝuro estas bele eldonita
kaj havebla senpage! Tamen oni de-
mandas sed neniel insistas por sendi
unu ati du rtspondkuponojn se tio es-
tas ebla. Sur linio ses de la unua paĝo

legas: nia ĉiela Patrino ne mal-
avaris siajn rendevuojn sur la tero".
Cu la verkinto ne volis diri la malon?
Ni esperas ke la verketo havos tre
multe da sukceso. Tiel estraro de la
Kongregacio estos ankoraŭfoje pli

ATENTU !
Oni sendu ĉion por la redakcio al la

adreso, nomita en la kapo de ĉi tiu
gazeto.

kadro de Belgujo estos starigata la
„palaco de Ia eleganteco". Tie okazos
la solenajoj kaj en angulo de gi estos
la pavilono de la diamantoj kaj tiu de
la luksajoj. Sennombraj estos la hele-
gajoj tie, kaj la tuto prezentos neima-
geblan belon.

Por atingi supre-menciitan celon, la
estraro disponigos multajn salonojn
kiel ekz. palaco IX (2500 lokoj). Es-
tos aparatoj kiuj ebligos samtempan
tradukon en multaj lingvoj. Esperan-
to ne ankoraŭ estas sufiĉe uzata kaj
tial tiuj gra.ndegaj kostoj kaj kompli-
kajoj kaj malperfektajoj estas neevite-
blaj. La estraro zorgas ankaŭ pri
loĝado. Jam enskribiĝis multaj civi-
tanoj kiuj volas forlui unu ĉambron.
Estas konstruata sub Ia nomo „Expo-
Motel 1958" ia urbeto kun 2.000 ĉam-
broj po du litoj; poŝtoficejo, telefonoj,
Ruĝa Kruco ktp. Estos ankaŭ tereno
por tendumi. La estraro volas ankaŭ
ke la tuta lando preparu sin por ak-
cepti la gastojn en '58. Tial ĝi insti-
gas la popolon por lerni fremdajn ling-
vojn per kursoj. Gi ankaŭ faras kam-

konvinkita de la utilo de nia lingvo
kaj al multaj legantoj ĝi donos mo-
ralan forton.

KENJI OSSAKA: „EL ORIENTA
FLORBEDO". Eldonis la Amo-.Akade-
lnio, ,Te117norri, ŜidUmi , Moria?na-ŝi,
Ai('i-ken Japanujo. Havebla tie; kaj
crnkaïc{• ĉe la. Japana Esperanto-Institu-
to, Hongo-Moto9naĉi, TOKIO, Japanu-
jo 104 puyoj; prezo: 0.55 doktroj all 3
ŝilzngo j.

Post la enhavotabelo, la aŭtoro pre-
zentas sin mem per poemo, per bio-
grafia noto, mencio de ĉefaj verkoj,
kaj per foto kun alia poemeto. Sek-
vas sufiĉe detala klarigo pri Japana
poezio. Tiam la ekzemploj. Multaj
piednotoj donas plian informon. Tiel
ni ekscias ke ekz. imperiestro Meiji
( 1852-1912) verkis 80.000 ( jes, okdek
mil!) poemojn. Sed oni devas ankaŭ
scii ke la envortigo de eĉ nur unu ideo
aŭ sento aŭ impreso en kvar linioj
povas jam esti poemo, laŭ la Orienta
koncepto. Tamen ili ofte estas vere
tre belaj kiel tiuj sur paĝo 11. Kon-
traŭe la dua ekzemplo, sur pago 9
estas plej eble banala, vulgara kaj
nenionsignifanta. Io eksterordinara:
sur unu sama paĝo oni havas maldek-
stre la Japanan tekston en Eŭropaj
literoj, kaj dekstre la Esperantlingvan
tekston. De pago 27 ĝis 62 oni havas
maldekstre la originalon en Orientaj
skribsignoj, sed de paĝo 31 komenĉi-
ĝas la Ainlingvaj poemoj. La aŭtoro
aldonas ankaŭ kelkajn originalojn en
Esperanto. La libreto finigas per kel-
kaj muziknotoj. Ni bonvenigas tiun-ĉi

panjon por ĝentileco flanke de ĉiuj
oficistoj. Kaj, fine, la tuta lando devos
havi belan aspekton. Ĉiuj publikaj
konstruajoj kaj vojoj estos ornamitaj
per floroj.

Rilate la lernadon de fremdaj ling-
voj, la estraro ne diras kiom da ling-
voj nek kiujn la Flandroj kaj la Va-
lonoj devos lerni. Ĉi evidente volas
ke la tuta nacio havu rektan rilaton
kun la fremdaj vizitantoj. Sed kiom
da diversnacianoj venos? Konsiderin-
da nombro, certe. Kiom da studohoroj
necesos por ke oni povu iom. babili pri
nur ĝentilajoj? Ni ne parolas pri la
vera kontakto kiu estas pli intima.
Tiujn realajojn la estraro ne sufiĉe
pripensas aŭ ne trovas solvon por ili.
Esperinde, la esperantistaro grand-
nombre skribos al la direktoraro en
nia lingvo por peti informojn ktp. Ja,
la direktoraro havas intereson pri Es-
peranto; nur ne scias ĉu jam multe
utilas. Iamaniere la Esperanto-mo-
vado devus pruvi la kulturan valoron
de Esperanto per ia manifestacio, ĉu
somera universitato? ĉu per kongre-
so ? Adreso de la Mondekspozicio :
Putterij 28, BRUSSEL.

Drs. Fernand Rooso, Brugge.

eldonon pro ĉi tiuj kialoj: la eldono
estas plaĉa; ĝi konigas al ni la neko-
natan Orienton; ĝi havas sufiĉe gran-
dan propagandan valoron.

M. M.

KELI-Kongreso
En la nuna jaro la kongreso de

Kristana Esperantista Ligo Internacia
okazos tuj post la U.K.

De la l0a de aŭgusto ĝis la 17a de
aŭgusto KELI-anoj, simpatiantoj kaj
interesi;antoj venos al la fama Kcas-
tolo ,.11/Iiincf.en.wiier" proksime de la
urbeto Murten en la belega okcidenta
montparto de Svislando.

Krom la principaj, gravaj kaj dis-
kutendaj temoj, kies gvidlinioj estas
en la moto „La kristano en la mondo",
la organizantoj kompilis allogan pro-
gramon.

Ekskursoj, distrajoj, renkontiĝoj
k.t.p. apartenas al nia kongreso!

TUTKORE „KELI" INVITAS VIN!
Informoj kaj aliry•iloj estas akireblaj

ée:
S-ro F'. LIECHTI, Wallisellenstrasse
429, Zŭrich 50 - Svislando.

La acrtrafika asocio AIR FRANCE
eldonis belan kvarpaĝan informilon
presitan sur luksa papero en tri
koloroj, kun bildoj, okaze de la 42-a
Universala Kongreso de Esperanto,
- Marseille 3-10 aŭgusto 1957.
Ĉi estas senpage havebla ĉe:
AIR FRANCE, 9 Avenue Cénéral-
Leclerc. Marseille (3 ème), Fran-
cujo.

Inter 11.17 de majo ĉi jare oka-
zos en Rijeka, la plej granda marha-
veno de Jugoslavio kaj grava industri-
a, ekonomia kaj kultura centro, la
9-a internacia fervojista E-kongreso.

Ne estas pura hazardo, ke dum la
8-a IFEF-kongreso en Stokholmo estis
akceptita kiel nova kongreslando Ju-
goslavio. En tiu lando kun malnovaj
tradicioj, ankaŭ esperantistaj inter
fervojistoj (ni memorigu nur pri tio,
ke inter la jaroj 1924-1931 la sidejo
de Internacia Asocio de Esperantistaj
Fervojistoj trovigis en Jugoslavio, kie
aperis ankaŭ la organo „La Fervojis-
to"), post la dua mondmilito ree la
E-movado inter la fervojistoj vaste
disvastigis.

En la jaro 1955 estis fondita en ka-
dro de IFEF kaj Jugoslavia Esperan-
to-Federacio la landa asocio: Jugosla-
via Asocio de Fervojistoj Esperantis-
toj (JAFE), kiu nun nombras 5 socie-
tojn (I3cograd, Zagreb, Ljubljana, Sa-
rajevo, Skoplje). En preparo estas
fondo de novaj societoj kaj ekzistas
fortaj grupoj en pluraj lokoj. JAFE
nun nombras pli ol 350 anojn. La fer-
vojista sindikata organo „Transport"
aperigis en la jaro 1954 apartan kur-
son por fervojistoj de Ing. L. Seke-

res, kaj post tio dediĉas al la Interna-
cia Lingvo apartan atenton.

En aprilo 1956 Fervojista Esperan-
to-societo Zagreb komencis eldoni or-
ganon „Jugoslava Fervojisto" (redak-
tata de J. Zupaniĉ), kiu poste fariĝis
organo de JAFE kaj kiel tia aperas
ankoraŭ nun.

Substrekinda estas ankaŭ la granda
komprenemo por la afero de la Inter-
nacia Lingvo ĉe la autoritato en Jugo-
slavio kiu ebligas sengenan kaj rapi-
dan evoluon de la movado. Ni menciu,
ke la OKK ricevis por la IFEF-kon-
greso subvencion de la Urba komitato
kaj Fervojista sindikato, kiuj kune su-
peras 1 milionon da dinaroj. La Fer-
vojdirekcio aprobis apartan fervojan
rabaton, kiu ebligos ĉeesti la kongre-
son ne nur al fervojistoj el la tuta
mondo, sed ankaŭ al multaj gastoj el
najbaraj landoj kaj Jugoslavio.

Tre alloga kaj riĉa programo, kaj
ekskursoj en regionoj ĉemaraj kaj
montaraj prezentos apartan ĝuon por
la kongresanoj. Solena fermo de la
kongreso okazos en fama groto de
Postojna. LKK jam eldonis la oficia-
lajn bultenojn kiuj entenas ĉiujn ne-
cesajn informojn kaj aligilon,. kaj pere
de Poŝtoficejo klopodos akiri honore

al la kongreso specialan poŝtstampon.
Ne preterlasu la okazon pasigi agra-

ble kaj nemultekoste unu semajnon en
agrabla monato majo en ĉarma ĉema-
ra regiono kaj konata elirpunkto por
turismaj ekskursoj ĉiudirekten. Petu
aligilon de 9-a Internacia Fervojista
Esperanto-kongreso, Rijeka, Poŝtfako
95.

Per Esperanto al Aastrio
Pro la sukceso de nia Itala kaj Aŭ-

stria vojago 1956 la Philips Klubo or-
ganizas laŭ peto novan vojaĝon al
Aŭstrio. Por doni al vi ideon kiel la
vojago estos organizata jen sekvas
konciza vojagprogramo provizora:
1. La vojago daŭros 11 tagojn (de 27/7

g/k 6:8 1957).
2. Forveturo 26/7, vespere je la 9a

horo el Eidhoven.
3. La vojagvojo estas: Eindhoven,

:(ŭln, Stuttgart, Munthen, Salzburg
(tien) Salzburg, Munchen, Siegel-
hausen, (ĉe Neckar), Mainz, Ging-
en, Kdln, Eindhoven (reen) .

4. La bugeta vojagsumo estas: f 89.50
p.p., inkluzive de: a. busvojago
tien kaj reen per honaga aŭtobu-
so; b. tranoktado en seminario
kun matenmanĝo; ĉ. adm.kostoj.

5. La registra mono estas f 2.00 p.p.
6. Ekskursojn ni faros per propra

buso. Kostoj f 2.00 p.p. por 100
K.M.

7. Dum la vojago oni havos sufiĉe
da tempo por mendi kion ajn. Tre
bona tagmango kostas f 2.00-f 2.50.

8. Petu detalajn informojn ée: S-ro
Th. v. Gindertaelen, Raghenoplein
9, Mechelen, Belgio.
S-ro J. Mols, Zonneroosstr. 10, Eind-
hoven. Tel. 63577.

KORESPONDANONCOJ
S-ro Jukimura Kiosuke 3-Simmei-ĉo

AKASI Japanujo 26jara koko-
bredisto.

S-ro Tani Hirokazu Mijahoŝita Hajaŝi
AKAŝI Japan 15jara liceano, ko-
mencanto.

F-ino Kaŭaniŝi Sumiko Minamizaiko-
ku-ĉo TAKASAGO Japan 28jara
oficistino pri kokobredado, studoj,
ĝardenkulturo, detektivnoveloj.

1. Jvŭ Javŭrek -- 12jara lernanto de-
ziras korespondi kun nederlanda
amik (in) o. Pri ĉiuj temoj kolektas
p.m. Adreso: Dolni Bludovice, O-
kres Leskij Tesin é 27.

2. Jan Horáĉek, 12jara knabo kun
amik (in) o nederlanda per bildkar-
toj. Adreso: Stará Ves Potoĉ 4, okr.
rymarov.
Ambaŭ Ĉelioslovakio.

3. Junuloj de Moskva mezgrada ler-
nejo serĉas kontakton kun neder-
landa esperantistoj. Bonvolu skribi
al: S.V. Sariĉev, abonkesto no 1259,
Moskvo k-9 U.S.S.R.
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LA STU
Jen la ĝustaj prepozicioj de

Ekzerco 37 A :

1: „Sinjoro apotekisto, mi havas dol-
oron en 1) la gorĝo." 2: „Tio ofte oka-
zas en 2) la vintro." 3. „Cu vi havas
bonan rimedon kontraŭ gorĝdoloro?"
4: „Jes, sinjoro, vi povas disponi pri
diversaj medikamentoj kontraŭ gorg-
doloro kaj tusemo." 5:,,Verŝajne estas
granda diferenco inter 3) la prezoj."
6: „Jes, sinjoro, sed laŭ 4) la enhavo
vi pli bone povas aĉeti grandan botel-
on aŭ skatolon 5) ol malgrandan."
7: „Se la medikamento estas bona,
post 6) mallonga tempo la gorĝo estos
sana; mi petas de 7) vi malgrandan
skatolon." 8: „Cu vi deziras skatolon
da 8) pasteloj aŭ pulvoroj aŭ botelon
da 9) siropo?" 9. „Kiom da mono mi
devos pagi por 10) tiu skatolo da 11)
pasteloj?" 10: „Mi povas vendi tiun
skatolon al vi por 11) unu guldeno
kaj vi estos kontenta pri 12) ĝi."

Rim.ar-kigoj kaj klarigoj:
1: La prepozicio „je" havas tro ĵene-

ralan kaj tro ne-precizan sencon. Ni
evitu ĝ in., se alia pli preciza prepo-
zicio estas je nia dispono. Por indi-
ki la tioman horon, ni regule uzas
la prepozicion „je": „Je kroma horo
vi venos Y" — „Mi venos je la oka
(horo)."

2: Nek „duin", nek „je" (vidu noton
1). La prepozicio „dum" indikas la
tutan tempon nornitan. „Dum la
(tuta) vintro mi havas gorĝdolor-
on." „En la vintro mi ofte havas
gorĵdolor•on." (Laŭ la lasta frazo:
kun interr•ompoj).

3: La diferenco estas inter la prezoj
pro la malsamaj kvalito kaj enha-
vo.

4: Ankaŭ.: proporeie al.
5: „skatozon" estis kornpost-eraro. La

ĝusta vorto estas „skatolon."
6: „dum mallonga tempo" havas tute

alian, ne-rekomendan signifon.
7: Peti = sciigi al iu, ke oni deziras

ricevi ion de li aŭ ke li faru ion.
Tial oran uzas la verbon „peti"  kun
la prepozicioj „de", „pl" kaj „al."
Oni petas ion, de iu aŭ oni petas iun
pri io. Zamenhof uzas la formon
„Petu lin al mi" en la senco de:
„Petu, ke li venu al mi."

S: La formo kun „da" esprimas mezur-
ilon plenan de la nomita varo; ska-
tolo de pasteloj=skatolo, en kiu estu
aŭ iam estis pasteloj; skatolo kun
pasteloj=skatolo, en kiu estas (eble
nur kelkaj) pasteloj.

9: Ankaŭ: „botelon plenan de siropo",
sed tiam oni pensas pli pri la en-
havilo ol pri la enhavo.

10: Ankaŭ: pro. „Por" indikas la celon,
„pro" ia kaŭzon de la pago.

11: Ankaŭ: kontraŭ (pago de) 'unu
guldeno.

DANTO
12: Ankaŭ: kontenta pro io. Zamenhof

uzas ankaŭ la formon: kontenta
per sia sorto.

Jen la justaj aŭ eblaj bestonomoj
en ia komparoj de

Ekzerco 36 B:

1: sana kiel fiŝo (en la akvo). 2: forta
kiel ĉevalo, virbovo, taŭr•o, elefanto.
3: dormi kiel urso (laŭ ensendinto:
kastrita bovo) kaj ronki kiel porko.
4: kuri kiel leporo, vanelo, ĉashundo
kaj elteni kiel kamelo, putoro. 5: mi
sentas min malsana kiel hundo kaj
malforta kiel ŝafido, kato. 6: malrapide
kiel heliko, lirnako, testudo kaj man-
ĝas malmulte kiel kokino, muso. 7: mi
maldormas kiel strigo. 8: mi tordas
mian korpon kiel serpento, vermo. 9:
arrheli kiel (tir)hundo. 10: kuri rapide
kiel ĉashundo, leporo, vanelo.

Novaj Ekzercoj
Ekzerco 38 A

(por gekomencantoj) :
Kompletigu Za frazojn per la ĝusta

vorto (.....) kaj la vortojn per la ĝusta
f ina jo (—) :
1: „Bon— tag—, sinjor— butikist—,
mia filo baldaŭ fest— si— naskiĝ-
tag—." 2: „Bon— tag--, sinjor—, mi
povas konklud—, ke vi deziras aĉet-
donac—." 3: „Efektiv—; mi— fil- - tre
ŝat— éarpent—." 4: „Vi plej bon-
pov— aĉet— skatol— da ĉarpentil—."
5: „Cu mi pov— aĉet— la il— ankaŭ
apart—?" 6: „Jes, sed estas tre prak-
tik— hav— la tut— ilar-- en unu
skatol—." 7: „Vi est— prav--, sed li
bor— tru— en la plej malmol— lign-
per mi— 	 . 8: Li seg— la lign-
per mi— 	  kaj bat— la najl— en
la lign— per mi— 	 . 9: Li tir-
la najl— el la lign— per mi-
......" 10: „Versajn— li bros— si--
dent— ne per vi— 	 ; mi rekom-
end— al vi donac-- al nov— ... 	 . !"

Ekzerco 37 B

(por geprogresintoj) :
Metu la interkrampajn verbojn en

la .justan formon:
1: Pasintsemajne ni (vidi) aman pa-
ron (promeni) sur la strato kaj (aŭ-
di) ilin (babili). 2: Inter ili (regi) ne
nur amo, sed ankaŭ malpaceto. 3: Si
(diri) , ke ŝi (voli), ke li (veni) pli
frue al ŝi. 4: Li (protesti), ke li ne
(povi) (veni) pli frue, ĉar li (havi)
malfr•uan dejoron la tutan semajnon.
5: Ni (rimarki), ke ŝi (esti) ne kon-
tenta pri tio. 6: Li (klarigi), ke li ne
(povi)- (veni) ĝuste kiam ŝi (voli),
ke li (veni). 7: Por iom (plimildigi)
sian esprimon ŝi (diri), ke ŝi ne (voli),

ke li (veni), sed ke ŝi (esperi), ke li
frue (veni) . 8: Ni facile (povi) (kon-
stati), ke tiu diro (plaĉi) al li, ĉar
varmatone li (diri), ke ŝi (esti) lia tre-
zoro. 9: Li ankoraŭ (diri) , ke li jam
(scii), ke la venontan semajnon li
(havi) fruan dejoron kaj do (povi)
(veni) frue. 10:- Kun ĝojo ni (daŭrigi)
nian vojaĝon, (konstati), ke amo kaj
paco (regi) la junan paron denove.

Ekzercojn korektotajn gelegantoj
sendu (kun poŝtmarko por Za resen-
do!) al la kompilinto de Za rubriko:
S. S. de JONG Dzn, Waltaweg 3,
TJERKWERD (Fr.). Tel.: 0 5157 - 726.

Por gajigi la, klubvesperojn
S.ino J. Koopmans-Schotanus; S.ro

H. Put kaj S.ro Hendriks (Bussum)
dcziras arangi agrablajn vesperojn
por iu ajn sekcio, kiu deziras
tion. La programo konsistos el kan-
tado, deklamado kaj pianludado kaj
daŭros du horojn.

La triopo disponigis sin nur dum la
monatoj marto, aprilo, kaj majo. La
kostoj estas miniume la vojaĝkostoj.
Interesiĝantaj sekcioj skribu al S.ro
C. D. Pothuizen, De Bazelstr. 32, Hil-
versum, kiu funkcias kiel peranto kaj
volonte donos ĉiujn necesajn infor-
mojn.

S.ro A. A. Leenhard, Boerhavelaan
18, Bussum disponigas sin por prelegi
pri Italujo. Li montros ± 100 bildojn
(ordinarajn kaj kolorigitajn) kaj pos-
tulas nur repagon de la vojaĝkostoj.
La kluboj mem zorgu pri epidiaskopo.
Por pliaj informoj oni skribu al S.ro
Leenhard laŭ la nomita adreso.

Turismo
La tradician someran restadejon de

Itala Esperanto Federacio, oni aran-
ĝos ankaŭ ĉi-jare, en Ceresole Reale
ĉe la Nacia Parko de Monto „GRAN-
DA PARADIZO". La tri semajnaj vi-
coj, de la 4a ĝis la 25a de aŭgusto,
ebligos la italajn kaj eksterlandajn
gastojn ĝui agrablan restadon en tiu
montara regiono famkonata pro ĝiaj
naturaj belecoj. „GRANDA PARADI-
ZO" situas 80 Km. nord-okcidente de
Torino kaj estas ŝatata celo por alpi-
nistoj kaj naturamantoj. La „PARA-
DIZAJ FERIOJ" de 1956 akiris notin-
dan sukceson kaj pri ili interesiĝis eĉ
la itala gazetaro kaj radio.

Informojn kaj prospekton riceveblaj
ĉe:

I.E.F. — TURISMOFICEJO — Ca-
cella Postale 248 — TORINO —

I.E.F. — Turismoficejo —

1

Komunikoj de ĉefestraro
.ŝanĝo  de la sekretariejo.
Ĉar- la sanstato de f-ino v. d. Beek

-ne permesas al ŝi resti gen. sekr. ŝi
transdonis al mi sian taskon kaj ŝi
funkcias kiel 2a sekr.

Bonvolu bone noti tion kaj sendu
viajn korespondajojn ne plu al ŝi , por
eviti stagnon en la respondado.

La situacio estas provizora. La jar-
kunveno definitive decidu.

Por esti kompleta, jen la nova a-
dreso: Joh. de Breukstraat 18, Haar-
lem. Telef. 02500 - 21530.

Elektado de e!efestrarano j.
Laŭ la tabelo de eksigoj la sekvon-

taj estraranoj devas eksiĝi en la jar-
.kunveno.

F-ino A. C. H. v. d. Beek, f-ino P.

Raporto
pri la

Gazetar-Servo en 1956
Pri la gazetar-servo mi devas rapor-

ti ke en la pasinta jaro la komunikoj
pri Esperanto en la diversaj gazetoj,
ne estis tiel multnombraj kiel en la
antaŭa jaro, la jaro 1955.

En 1955 ni ricevis entute 205 komu-
nikojn kaj en la pasinta jaro nur 127,
inter kiuj 86 mallongaj.

La plejmulto da komunikoj troviĝis
en Het Parool, Het Vrije Volk, Arn-
hemse Courant kaj ankaŭ en Het
Nieuwe Utrechts Dagblad.

Ankaè en Ilet Haarlemse Dagblad
kaj en la anonc-gazeteto Rivovo, kiu
aperas ĉiusemajne en la norda parto
de Haarlemo, ni legis de tempo al tem-
po kelkajn novajojn pri Esperanto.

De D.ro Lapenna ni ricevis deman-
daron rilate al la informa-laboro en
la jaro 1956, resp. pri la artikoloj en
la gazetaro de nia lando, por ke la
Informa Fako de UEA povu fari sta-
tistikon pri la tuta laboro.

En tiu ĉi jaro denove ni petas niajn
membrojn bonvole sendi eventualajn
gazet-komunikojn pri Esperanto al la
gazetar-servo, nome:
al Bronsteeweg 26 — Heemstede, aŭ
al Eksterstraat 155 en Harlemo.
.Antaŭan dankon! 	 H. L. Fagel

Oosthoek (anstataŭantino de f-ino La-
verman), s-ro E. de Wolf. Ili estas
reelekteblaj.

La estraro proponas elekti s-ron
de Wolf, gen. sekr. kaj reelekti f-inon
v. d. Beek kaj f-inon P. Oosthoek kiel
estraraninojn. La unua povus funkcii
kiel 2a sekr. kaj f-ino Oosthoek, kiu en
la lastaj monatoj donis valoran hel-
pon al s-ro Albers, kiel 2a kasistino.

La prezidanto, s-ro H. J. Blokker,
pro ŝanĝo en sia profesia okupo devas
rezigni. La estraro ne havas propran
kandidaton kaj petas kandidatojn, pre-
fere el sekcioj en la centro aŭ okciden-
to de nia lando.

Nomoj de kandidatoj por la estraro
estu ensendataj antaŭ la 1a de aprilo.
Atesto de la kandidato ke li; ŝi akcep-
tas la kandidatecon estas postulata.

El la Jarraporto pri la
skriba kurso

S.ro S. S. de Jong Dzn, Waltaweg 3,
Tjerkwerd, sciigas, ke la partopreno
en nia skriba kurso ne estas granda
kaj ke la partoprenantoj eĉ ne regule
ensendas la taskojn korektotajn.

EL NIAJ SEKCIOJ
Sekcio ZAANDAM.
Sekr.: P. L. Takstraat
Nia jarkunveno okazos venontan.

jaŭdon la 21an de marto en la resto-
racio „De Karseboom". Komenciĝo je
la 8a horo. Grava tagordo. Do neniu
forrestir. La estraro.

Aperis bela flugfolio pri la Svisa ur-
beto Munten (Morat) apud la lago de
NeuchStel. En la apudeco de la urbe-
to kuŝas ankaŭ la bela kastelo Miin-
chenwiler, kie la Svisa Esperanto So-
cieto organizos por la tria fojo Inter-
nacian Kurson pri Esperanto kaj Geo-
nismo 20-27 julio 1957. La kursgvi-
danto estos D.ro W. Perrenoud, Fbg
Gare 13. Neuchátel, Svisujo.

Bela ilustrita prospekto pri la kur-
so estas havebla ĉe Svisa Esper•anto-
Instituto, Breitenstrasse 12, Bern, Svi-
sujo.

A LIĜU
al

La 42-a Universala Kongreso
de Esperanto

Marseille-Fruncujo de la
3a-10a de aŭgusto 1957

Inter -konsente kun la Loka Kon-
gresa Komitato kaj de la Cefestraro
de L.E.E.N. subskribinto akceptos la
aliĝojn por la venonta Universala
Kongreso de Esperanto en la bela
kaj bonfama urbo Marsei ll e.
Alicĵkostoj: jis 31-3-57 ĝis 30-6-57
Kongresano (1) f 29.25 f 32.35
Edzino (2) 	 f 15.60 	 f 17.00
Oejunuloj kaj

.studentoj f 10.00 	 f 11.00
(1) Kongresanoj, individuaj membroj

de t'EA, rajtas rabaton de f 3.75.
(2) Edzino de kongresano, kiu estas

individua membro de UEA, rajtas
rabaton de f 1.85.
Gejunuloj kaj studentoj ne havas
rabaton.

La kurzo de la franko evidentiĝas
pli stabila ol ni supozis kaj pro tio la
sumoj de la kotizoj estas iom pli mal-
altaj ol ĝis nun. Cetere ĉiu paginto
havas kurantan kalkulon kaj en oka-
zoj de troa pago gi estos resendata.

Necese por la aliĝo estas, ke ĉiu ali.-
ganto plenigu aliĝilon kiu estu sen-
data al mi. La monon oni pagu sam-
tempe je mia poŝtĉekkonto 2426.19.
Aligilojn mi sendos tuj post peto via.

Ĉiu aliĝanto ricevos siatempe de-
talojn pri aranĝota vojaĝo al Mar-
seille. La plano estas, ke ni ĉeestu la
antaŭkongreson en Parizo. La kotizo
por tiu anta(kongreso estas f 7.25, kiu
estu pagata je mia poŝtĉekkonto.

Se evidentiĝas, ke la plejmulto ne
ŝatas ĉeesti la antaŭkongreson en  Pa-
rizo ni aranĝos la vojaĝon laŭ la de-
ziro de la plimulto.

Studentoj sendu kun la aliĝiloj ates-
ton de la fakultato universitata ĉe kiu
ili studas.

Pri loĝado kaj ekskursoj dum la
kongreso ĉiu ricevos poste la necesajn
detalojn. Pagojn por ĉiuj aranĝoj de
la kongreso vi faru nur pere de mia
poŝtĉekkonto 2426.19. Mi persone res-
pondecas pri la pagita mono.

Eksterordinaraj estas la cirkonstan-
coj en la mondo nuntempe, sed nepre
pesimismo ne estu nia gvidanto. La
plej belaj manifestacioj de la mond-
lingva afero estas niaj Universalaj
Kongresoj. Aliĝu baldaŭ kaj vi hel-
pas duoble.
Telefono 0-1800-50871
Poŝtĉekkonto 2426.19
Schietbaanlaan IOGa
ROTTERDAM-C

J. Telling
Gefdelegito de UEA
la Nederlanda Teritorio

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schriftelijke cursussen en uitleendienst :
Mej. A. C. H. van der Beek, P. C. Hooftstr. 90, Amsterdam-Z.
Penningm.: 13. J. J. Albers, Olympiaweg 691II, Amsterdam-Z. Postrek. 34563.
Adm. Ned. Esp.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O.

'Boekendienst :' S. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postrek. 76915,
Bibliotheek : E. A Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst : H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, te1.795320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Mej H. M. Mulder,Zilvermeeuwstr. 29 Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A. : J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-Cefd. F. Weeke, IJsseldijk 20, Diepenveen. Postrek. 822075.
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Angulo de • la Kasistino
Tria Listo de Subtenuntoj

S-ro G. Broodcoorens - Eppegem 150 fr.
S-ro F. Couwenberg -

Blankenberge 150 fr.
S-ro F.  Piot - Leuven 	 150 fr.
S-ro E. Cortvriendt - Antwerpen 150 fr.
S-ro G. Debrouwere - Kortrijk 500 fr.
S-ino A. TVleurrens - Leuven. 	 150 fr.

La kasistino sendos poŝtan kvitan-
con dum la unuaj tagoj de marto al
la liganoj kiuj ne jam pagis sian koti-
zon por 1957 kaj esperas je bona ak-
cepto de ili.

Beneluksa Esperanto-Kongreso -
Eindhoven

Ciujn pagojn kaj aligilojn la kasis-
tino volonte peras por la Flandraj Li-
ganoj.

Grupa Vivado
„PACO KAJ JUSTECO" BRUGGE.
Het markantste evenement was de

komst van de Nieuw-Zeelandse Espe-
rantist op dinsdag 5 febr. 11. Wij or-
ganiseerden de vergadering samen
met de afdeling van de Belg. Espe-
rantisten-Bond. Wij hadden daartoe
een mooie zaal besproken in het cen-
trum, n.l. op de markt. Daar S-ro
Bertram Potts diezelfde dag in Gent
moest optreden, zouden wij maar kun-
nen beginnen om 21 u. In afwachting
werd er wat gebabbeld. Daarna gaf
onze voorzitter wat nieuws van het
Esperantofront en nadien besprak
onze onder-voorzitter de Esperanto-
gazetaro. Om 21 u. stond iemand van
ons met de wagerr aan het station om
de eminentaj gegastoj naar het lo-
kaal te voeren. Helaas! Mr. Potts was
daar niet. Naar Gent getelefoneerd.
Door bandenpech had hij de trein ge-
mist, en zou hij met de volgende arri-
veren! Wachten dan maar. Zo begon
de vergadering bijna om half tien, en
duurde dan nog tot over half elf. De
voordracht over de Maoris was bui-
tengewoon interessant. Bij ons zijn
de „Exploration du Monde" en „Ken
de Wereld" voordrachten zeer begeerd.
Welnu, deze hier kan gerust de ver-
gelijking doorstaan of overtreft ze
zelfs nog. Hartelijk dank en proficiat
voor B. Potts.

De donderdag nadien hadden wij
bestuursvergadering en de zaterdag
daarop waren wij weer, en dat in volle
winter, op Ryckevelde om onze gelief-
de sport te beoefenen. De maandag
daarop vergadering van EKI zijnde:
Esperantista Komitato Intergrupa,
waar wij elkaar feliciteerden voor de
goede samenwerking (!) en verdere
werking bespraken.

INTERSANGO DE
ESPERANTO-GAZETOJ

Ni notis dum unu jaro ĉiujn Espe-
ranto-gazetojn kiujn ni ricevis inter-
ŝange kun Flandra Esperantisto.
Kvankam ni sendis regule dum la sa-
ma periodo nian revuon, ni ne ricevis
la sekvantajn:
Arbetar Esperantisten
Argentina Esperantisto
Dia Regno
,luna Vivo
Laborista Esperantisto
Svenska Esperanto - Tidningen
North America Esperanto Review
Progresante
Revuo Orienta
SAT Amikaro
Sennaciulo

Ni petas al la redaktoroj de tiuj ga-
zetoj ke ili bonvolu sendi al nia re-
daktora adreso:
Flandra Esperantisto
Sint Klaradreef 59, BRUGGE
ekzernpleron de ilia revuo.

ESPERANTO KIEL
SOLDATLINGVO

La Belga armeo en Germanujo kreis,
celante la organizadon de manovrojn,
malamikon kun speciala unuformo, in-
signoj, armeoj sur la ttro, surmare
kaj en la aero, kaj, kiel lingvon Es-
peranto. Cu ne estas ironie, ke la in-
strumento de la Paco, trovis jam , prak-
tikan aplikadon ĉe la militistoj!

PREMIOJ POR FAMILIAJ
MEMBROJ

Inter la familiaj membroj kiuj ali-
ĝis antaŭ la kongreso en Eindhoven,
ni lotumados por la sekvantaj verkoj:

Miru, ridu, pensu de Paul Benneman.
La Karnavalo kaj 'la Sonnabulino,

de K. L. Immerman.
Judoj sen mono, de Michaël Gold.
Gebonden Stijl, door F. Faulhaber.
Ne hezitu do: krom la membreco al

FL.L.E., UEA kaj la alsendo de „De-
Esperantist", la familiaj membroj po-
vas ankoraŭ profiti de unu el Ia su-
praj menciitaj libroj.

ABONOJ JE NACIAJ ESPE-
RANTO-REVUOJ

Dum 1957 ni sendos al jenaj sam-
liganoj la menciitajn gazetojn. S-ano
Aucienaert ricevos Norvega Esperan-
tisto.
S-ano Couwenberg, Franca Esperan-

tisto.
S-ano Degraeve, Pollando Bulteno.
S-ano I serentant, R., Germana Espe-

rantisto.
S-ano Martens R., Dansk Esperanto-

Blad.
S-ano Miny R., The British Esperantist.
S-ano ■eefs, La Progreso.
S-ano Pilloy, La Progreso.
S-ano Vanderpoel, La Progreso.
S-ano Vanderzeypen, Amerika Espe-

rantist.
S-ano Vandenvelde A., Svenska Espe-

ranto-Tidningen.
Kelkaj samideanoj petis por la re-

vuo OOMOTO. Sed jam dum 1956 ni.
ne plu ricevis unu numeron de gi, do.
ni ne plu promesis gin al iu.

KURSOJ
La sekretarioj de la sekcioj kie kur-

soj estas organizitaj, bonvolu sciigi al
la sekretariejo la nombron de la ens-
kribintoj de la finlernaotoj, kaj la uzi--
tan lernolibron.

Kardinalo-artisto
Kardinalo Constantini, prezidanto

de la „Papa Komisiono por Eklezia'.
Arto en Italujo", faris mem la mode-
lon de statuo de la patrono de la Ko-
tolikaj Esperantistoj, Sta. Pio la Xa.

Tiu statuo estos starigata en Castel-
franco, urbo kiel la sanktulo sekvis la
elementan lernejon. La statuo prezen-
tas la Papon kiel knabon, irantan
nudpiede al la klaso kaj portantan la
ŝuojn sur la ŝultro. Oni scias ke Pio
la Xa devenis el tre malriĉa familio.
La patro mortis kaj la patrino pene
-tams El .tod ul'opauIpApa t?1 spognl iad
]io. Tial la knabo, pro ŝparemo, sur-
metis la ŝuojn nur alvenante al la
lernejo.

Rev. Frato Arni De Corte..
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