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Estas malfermita por la jaro 1912 abono al la monata gazeto

„LA ONDO DE ESPERANTO".
Dum la IV-a jaro de sia regula funkciado „La Ondo“, krom 12 n-roj, (16—24 paĝaj), SENPAGE 
donos al siaj abonantoj la tradukitan de s-ino WI. Sidlovskaja kaj nun kompostatan ĉefverkon de 

rusa literaturo

„Princo Serebrjanij“ de A. TOLSTOJ.
(352-paĝa, grandformata librego, kies prezo por la wc-abonantoj estos Stn. 1,60 afranldte).

Literaturaj konkursoj kun premioj. Portretoj de konataj Esperantistoj. Diversaj ilustraĵoj. Be- 
letristiko originala kaj tradukita. Plena kroniko. Bibliografio. Amuza fako (kun premioj). Anek-

dotaro. Korespondo tutmonda. (poŝtk. ilustr.).

La abonpagon (2 rubl.=2, 120 sm.) oni sendu al librejo „Espera>nto“ (Moskvo, Tverskaja, 26) 
aŭ al aliaj Esper. librejoj—poŝtmandate, respondlrupone, papermone aŭ per banltĉekoj. La 

Moskva librejo „Esperanto“ akceptas la pagon ankaŭ per rusaj poŝtmarkoj.
Noto: oni povas pagi unu rublon nun kaj unu rublon ĝis la 1-a de Majo.

AyAieHuĴH.
24-zo smeapu («. cm.) u3en>cmHUŭ acnepanm- 

ciciti opamopb, npueamb-doaenmb pKeneecKazo 
yHueepcumema F.dm. Privat 6bijib npuHfum «?> 
nemep6ypzn> npedcrbdamejieMb Coemma Mu- 
Hucmpoeb z. B. H. KoKoeupsbLMb. BbincHUMCb, 
nmo npasumejibcmeo cnumaemb dcnepanmo deu- 
jicenieMo Hucmo-Hayn.Hazo xapaKtnepa, Komo- 
poe ne UMtbjio u ue mozjio UMtunb hukokozo 
omuoiueHifi Kb npou,eccy Kan. A. A. riocmHUKoea. 
Bbificnujiocb maKOKe, im o dajibutbŭuiasi drbumejib- 
nocrnb acnepanmucmoeb er> Pocciu u eb Hacmno- 
cmu omKpbimie H06bixb3cnepaHmcKuxt> o6iu,ecmeb 
ne ecmprbmumb HUKaKuxb npennmcmeiŭ co cmo- 
poHbi adMUHUcmpaniu.

floAT. cyMji-feHieMT>.
(Cb ocpezoRb Heeu).

Becnoft HaCTomnaro rona bt, IIeTep6yprfe oujit, 
apecTOBaHi, no noj.o3p'feniro bt, rŭc.v.iapcTiseiiiiofi 
H3Mfellt ItanilTHHT, IIoCTHIIICOBT,.

Bt, CBoe BpeMH yate 6hjio OTMfeueHO, hto apecTO- 
bhhhuh IIocthhkobt, coctoĵijit, npencfeAaTeJieMT, 
BcepocciflcKofl Jinrn scnepaiiTncTORi,. 3TOMy, Ka- 
3aJiocb 6u, hhcto BHtiHHeMy o6cTOHrreJibCTBy 
6buio npitaaHo KaKoe-To ocoĉeHHoe 3HaqeHie. 
4 a ry  acnepaHTHCTOBT, cohjih He 6ojifee, KaKb 3a 
uiHpMy, KOTopoii IIocthhkobv 6buio yjo6Ho npn- 
kpbiBaTi, cboh H3MfeHHHuecKiH onepaHĴH h ciio- 
nieHin ct> MejKjynapo,nHbiMii mnioHaMH. 4 'Ihcibh- 
Tejibiio, nojT. MaCKofl 9cnepaHTH3Ma IIocthhicobt, 
Mon, CKopfee ycicojib3aTb ott> no.iospfeHift, mI.mt, 
6e3i Hea. Ho OTcroja 6biJio 6u CTpaHHO jfejiaTb 
o6paTin>ifl buboat,, mto nojT> BcnepaHTO uenpe- 
MtbHHO jojijkho CKpuBaTbca 'iTO-iiiifivjb onacHoe 
h ripecTynHoe.

OjnaKO, hobhjhmomv, Taitoe BHeaaMiHie nojiy- 
MHJIOCb...

HbinfeuiHHMT, JifeTOMT, bt, Bproccejife, Ml0HXeHfe 
h BeHepiH TaMouinie gcnepanracTbi no3Ha.KOj 
MHJiii MeHH ct, pasMfepaMii h pe3ynbTaTaMH cBoefi 
padoTbi, — h a  6hiJiT, 6yKBajihHO nopaateHT,. Bt> 
cpaBHeHin c'b TfeMb, hto jocrarHyTO Ha 3anajfe,

i ycnfexH acnepaHTH3Ma bt> Poccin mojkho cniTaTb 
iiobth MJiajeHuecKHMH. OcnepaHTO — HyjitHO jhi 

! npHĉaBiiflTb jJia He3HaiomHXT>, tio sto BceMipHbift 
ĵh31>ikt>, HjieajibHO icpacHBUft, ra6icifl h upe3Bbi- 
uafiHO ĉbiCTpo ycBaiiBaeMuft,—iiMfeeTb bt. EBpont 
cothh Tbicflflb apuxT> npiiBepjKeHiieBT, n iioooh- 
hhkobt,, 6ojibinyro jniTepaTypy h BechMa 3fiauH- 

l TeJibHyio npeccy. Cpe.ni acnepaHTiiCTOBb 6ojibuioro 
j nonyjiapHOCTbio nojn>3yeTca Mucjib, hto aoKTopb 
j 3aMeHrotj)'b, H3o6pfei’aTeJib □cnepaiiTO, no.ijicein, 
!6biTb narpaiK.ioni, Ho6eJieBCKoro npeMieft MHpa.
. Oahhko, sana.ini.ie ocnepanTHCTbi bt> 9tomt> otho- 
j meHĴH iiiiaero He MoryT'b npennpHHaTb, Taivh icain, 
3aMeHroi()T> — pyccicift nonjaHHbift, a  KaHAHnaTH 
na irpeMiro aoajkhi.i iipe.iCTaiiainbca jihhib otcio- 
CTBeHHbiMH aicajeMiHMH h napjiaMeiiTaMH.

Pocciflcicaa AKanesiia Hayii'b, iiobhahmomj', o6t> 
OcnepaHTO noicTopa 3aMeHrotj)a euie He ycnfejia 
v3HaTb, xoth ero Tpyin> ony6jiHKOBaHT> yjKe hohth 

'25 JifeTi, TOMy Ha3aAT>. A Haraa Foc. 4ysia ao 
chxt> nop'i> hĜ 6biJia isKJiiOTeiia bt> 'iiicjio ycTaiio- 
BJieiiifl, HMfeioHiHXT> npaBO npejCTaBJHTb icaHAii- 
jaTOBB iia npeniit Ho6eaa, — h jiHiiib Ha-,iiifix'i, 
nojiyiHJia H3T> XpiiCTiaHin noTpeŭHua yKa3aHia 
ii CTaTyTH. OTHHiife bt> Bi>iCHieMT> KOMHTeTfe npe- 
Mifl Ho6ejia,—9thxt> ejHHCTBeHHbixT> bt> cBoeMT, 
po.ife narpa;i,'i> 3a ryMaHiiCTii'iecicyio h Hayrayio 
AfeHTejibHocrb,—rojiocT, pocciftcKofi rocyjapcTBeH- 
hoh flyMU, yKa3biBaioinifi pyccKiixT> KaHjHjaTOBt 
Ha 9th narpajbi, 6yjeTT> npiiHHMaTbCH bo bhh- 
Manie npii ejKerojHOMT, npncyajeHiii. IIo mojkho 
jih oan.iaTb, htoĉu (IyMa cyMfejia OTjfejiHTb T[iy,n> 
3aMenro(j)a ott, toh pokoboh tIihh, kotopĵio Ha- 
Ĝpociuia Ha Hero iiSMfena nocraiiKOBa h KOTopaa 
BjpyrT> /i,a.Ta y Haci, iioro/i.t, „B3HTb iio/i.a, cyMJife- 
Hie“ jfejio, Bcrojy bt> EBponfe bucoko iifeHHMoe, 
khiit, reniaJibHoe HayiHoe H3o6ptTenie jjia  06- 
maro ĉjiara h ĉpaTCKoft jik>6bh! *)

C K H T ajieai». 
(„Pan.Hee Ympo“).

'  (9 ” <9 ■

*) Cl  yirI;peBHOCTi,io mohcho Tenept cica3aTi>, 'ito 
raseTHLie cnyxH o penpecciaxT> npoTHBi, 9cnepaHTCi:. 
O-bt>, JiHineHH 0CH0B<uii:i. E c o  ŜcnepaHTO n <B3flTO 
110,1’L cyMJifcuie>, to jraniL «CistTOin,», «Kojiokojioml» 
h t . h . opraHaMH. (C m. BLime 3aMfeiKy «AvsieHiiia»).

Ped.
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Ni kolektu mem la necesan monsumon 
(400—600 rubl.). En Ruslando ja ekzi- 
stas fervoraj esperantistoj. Ni alvokas ilin. 
La monoferoj povas esti direktataj al la 
Redakcio de „La Ondo“, kiu senprokra- 
ste sendos la propagandilojn k. t. p, laŭ 
sia elekto aŭ la deziro de la oferintoj. 
Pri ĉiu mondonaco kaj ĝia uzo estos 
raportite en la plej proksima numero de 
nia gazeto.

Tiamaniere Esper. propagando havos 
sisteman karakteron. Nur tiamaniere ni 
varbos adeptojn en la tula vasta Ruslando.
. Ni komencu!
!• K.

Monoferoj.
S-ro A. Arumov el Tifliso sendis al nia Redakcio 

por propaganda celo 4 rublojn kaj ni jam ekspedas 
al Mitava biblioteko lernolibron, esper.-rusan kaj 
rus.-esper. vortarojn, krestomation kaj «La Ondon>

! (jarabono).
S-ro G. Pavidov el Saratov en Lecembro oferis 

3 rublojn, ke ni sendu «La Ondo»n al Saratova 
j Universitato, «Saratovskij Vestnik» kaj «Saratovskaja 
Kopejka».

Celante la propa.gandon de Esperanto R.edakcio 
de «La Ondo» senpage sendasla gazeton al 9 Mo- 
skvaj bibliotekoj, 37 rusaj ne-esper. gazetoj kaj so- 
cietoj, kluboj k. t. p., kaj al 101 Moskvaj hoteloj, 
restoracioj, kafejoj, frizsalonoj k. a. pubbkejoj.

Atentinda alvoko.
Oni ofte plendas, ke nia movadopro-j 

gresas tro malrapide. Oni ofte diras, ke nia 
rusa publiko estas, tro inerta. Sed ni, ru- 
saj esperantistoj, sincere demandu nin 
mem: ĉu ni efektive agis energie porven- 
ki la skeptikecon kaj profanecon? Cu ni 
uzis la tutan „arsenalon“, kiun ni dis- 
ponas? Certe ne! Ni ordinare preferas 
nur plendi kaj atendi tempon „pli opor- 
tunan“, „pli favoran"... Tiamaniere ni 
nur perdas la tempon. Ni devas mem 
„favorigi“ kaj „oportunigi“ la tempon. 
Ni devas labori mm, labori senprokraste 
kaj persiste.

Unue, ni utiligu la plej simplan me- 
todon de propagando:—ni semu Espe- 
ranton per propagandaj folietoj persone 
kaj poŝte. En ĉiu gubernia urbo estas 
eldonata oficiala jarlibro (Jlaommnafi 
KHU0KKa“) kaj diversaj privataj adreslib- 
roj. Do, la Esperantisloj dissendu propa- 
gandajnfolietojn (cento kostas nur 70 kop.)

«Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas,—
«Ni semas kaj semas konstante».

Due, en ciu pli-malpli granda urbo 
funkcias publikaj bibliotekoj kaj legosa- 
lonoj. Nia devo estas zorgi, ke bibliote- 
koj nepreposedu Esper.lernolibron, vorta- 
ron kaj propapagandan ĵurnalon. Tamen, 
eĉ en la urboj, kie Esper. societoj fer- 
vore laboras, la bibliotekoj havas nek 
Esper. lernolibron, nek Esper. gazeton, 
kvazaŭ oni intence ignoras tiun ĉi plej 
simplan, plej niglkaran kaj plej efikan 
propagandilon. Cu efektive la lokaj Espe- 
rantistoj ne povus kolekti, kelkrublan 
„kapitalon“ por donaci al la urba bib- 
lioteko lernolibron, 2 vortarojn, ruslin- 
gvan priesperantan broŝuron kaj rus-es- 
perantan gazeton? *).

Aliflanke, la ĵus aperinta Ruslanda Ad- 
resaro montras,keproksimume 100 „uezd- 
doj“ ne liavas eĉ unu aktivan Esperan- 
tiston, profunda dormo regas en tiuj 
„uezdoj“. Do, ni devas nepre almillti ilin, 
ni devas sendi tien al urbaj, „zemstvaj“ 
kaj aliaj bibliotekoj po komplekto da 
Esp. lernolibroj, vortaroj, gazetoj k. t. p.

Antaŭ du jaroj Moskva riĉulo, s-ro 
G. Gadalov promesis dissendi cent Esper. 
kompletojn al diversaj bibliotekoj, sed 
bedaŭrinde li subite mortis, ne plenum- 
inte sian intencon **). Ou ni nun atendu 
alian mecenaton? Ne, ni agu memstare!

'*) Por la bibliotekoj „La Ondo“ akceptas unu- 
rublan abonpagon sen Iiteratura aldono.

**) V. „La Ondo“ 12. 1910.,

RAJTIGITAJ DELEGITOJ.
Dum la Antwerpen’a Kongreso, sekve de propono 

de nia estimata Majstro, estis farit.a la unua provo 
por „oficialigi“ la kongresajn „dezirespriinojn“, por 
ke ili fariĝu „decidoj“, pli-inalpli devigaj, almenaŭ 
morale, por la tutmonda Esperantistaro. Por atingi 
tiun celon, estis proponite, ke ĉiuj propagandaj so- 
cietoj kaj grupoj sendu al la kongreso „rajtigitajn 
delegitojn“. Mi ne parolas pri detaloj, ĉar tio ne 
estas grava,—la signifplena fakjto estas, ke la dele- 
gitoj, partoprenintaj la 7-an Kongreson, reprezentis 
nur 26.825 esperantistojn, t. e. (laŭ la ĝenerale 

lakceptata kalkulo) la duaekonon de la tutmonda 
Esperantistaro.

Ĉii la decidoj, voĉdonitaj en la nomo de tia mal- 
granda parto de la interesitoj, povas liavi iun ajn 
moralan valoron?!..

Feliĉe, la rajtigitaj delegitoj de la 7-a Kongreso 
jfaris neniajn tro gravajn decidojn: ili elektis nur 
jkomision, por ke ĝi studu la ĉefan nuntempan de- 
mandon pri „centra organizo" kaj preparu projek- 
ton, diskutotan dum la 8-a Kongreso eu Krakovv.

Por tiu lasta estas do necesege, ke laŭeble ĉiuj 
ekzistantaj grupoj elektu delegitojn, kaj ke ĉiuj 
izolitaj esperantistoj aliĝu al grupoj por partopreni 
en la elekto de delegitoj.

Sed, por ke tiu elekto estu tute konscia, estas 
same necesege, ke ĉiuj societoj, grupoj, rondetoj 
k. c. antaŭe pristudu la demandon pri „centra orga- 
nizo“, espriinu sian pensmanieron pri ĝi kaj post. 
tio elektu sampensan delegiton. Nurtiain la socie- 

Jtoj kaj grupoj, kiuj ne havos la eblon sendi al la 
kongreso delegiton el la mezo desiaj propraj mem- 

jbroj, povos plenkonscie rajtigi en sia nomo delegi- 
jton de iu ajn alia societo, kies pensmaniero koin- 
cidas kun la sia.
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Estas do ankaŭ'necese, ke la societoj ne silentu 
pri siaj pensmanieroj, sed publikigu ilin en niaj 
ĵurnaloj, kaj ke la samideanoj, kiuj intencas veturi 
al la kongreso, ankaŭ esprimu laŭte sian opinion i 
pri „centra organizo", por ke la societoj, ne send-j 
ontaj sian propran delegiton, povu ilin rajtigi en j 
sia nomo.

Cio dirita estas aparte grava por la rusaj espe- 
rantistoj, ĉar kutime nur malmultaj el niaj samland- 
anoj partoprenas kongresojn, kaj tial la voĉo de j 
rusoj ofte ne aŭdiĝas sufiĉe laŭte...

Mi esperas, ke„La Ondo de Esperanto" gastame 
malfernios siajn paĝojn por la antaŭpreparaj pridis-j 
kutoj de la gravega demando, solvota en Krakow... *) I

Tio estas la plej urĝa bezono de la momento!..
D-ro Andreo Fiŝer.

Tifliso.
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Privat sur la fervoja perono. En aŭto- 
mobilo la prezidanto D-ro N. V. Kor- 
zlinskij kun la gastoj rapidis al la soci- 
etejo, ĉar tie jam atendis pli ol 80 anoj 
de la Societo, malgraŭ tre malfrua horo. 
Dirinte kelke da salutvortoj, gesinjoroj 
Privat forveturis al s-ro N. V. Korzlin- 
skij, kiu kompleze disponigis al ili sian 
propran loĝejon.

Dimanĉe, je la 12 tagmeze en la so- 
cietejo estis aranĝita komuna maten- 
manĝo kaj oni decidis sendi al D-ro 
Zamenhof telegramon:

„Moskvaj Samideanoj kun Geprivat 
kore salutas. Longe vivu!“

Je la 2-a posttagmeze s-ro Privat, laŭ 
invito de la Direktoro, konata s-ro Bi- 
jrjukov, vizitis la Tolstojan Muzeon kaj 
Vegetaran Societon.

Sed jen vesperiĝis, batis la 8-a kaj la 
jpubliko (pli ol 500 personoj) plenigis 
ila vastan salonon de „Alilandaj Kores- 
jpondantoj“. Speciale pro lekcio alveturis 
iMoskvon kelkaj Esperantistoj el Serpu- 
jhov, Dmitrov, Puŝkino k. t. p. Prof. de 
^Moskva Universitato R. F. Brandt, s-ro 
Birjukov k. a. ankaŭ alvenis por ĝui Esper. 
jparoladon de talenta oratoro. La salono 
jestis bele ornamita per standardoj, flag- 
etoj k. a. Esper. emblemoj. Post la ko- 
lonoj oni aranĝis tre riĉan ekspozicion 
de Esp. libraro kaj gazetaro.

Esperanta festo komenciĝas. D-ro N. V. 
Korzlinskij ruslingve diras kelke da vort- 
oj pri Esperanto ĝenerale kaj atentigas, 
ke Zamenhofa lingvo ne atencas ekster- 
mi la lingvojn naciajn. Aliparte, Espe- 
ranto ne tuŝas speciale ian problemon 
de politiko aŭ religio. Finante sian pa- 
rolon, D-ro Korzlinskij bonege deklam- 
as en Esperanto.

Post virtuoza pianludo de s-ro N. A. 
Orlov, la katedron okupas s-ro Edmond 
Privat. Lia parolmaniero estas vere maj- 
stra kaj nature la parolado faras grand- 
an impreson.

„Romanoj,—diris Privat,—verŝis sang- 
on, disvastigante la lingvon latinan. Ni, 
esperantistoj, ne agas perforte, ni estas 
jpacaj batalantoj...

„Ni devas meti en Esperanton nur 
jbonon, bonan spiriton, bonan moralon...

„...Esperanto estas lingvo vivanta. Ne 
en la vortaroj, ne en la libroj ĝi kuŝas, 
sed en la leteroj, en la korespondado, 
en la flamaj paroladoj de niaj kongres- 
oj. Nia lingvo estas lingvo vivanta kaj 
tial eĉ la plej kompetentaj scienculoj 
ne povus ŝanĝi eĉ unu komon, eĉ unu 
litereton de nia lingvo...

Esperanto en Ruslando.
Moskvo.—Niaj legantoj jam scias, ke 

Moskva Societo Esperantista invitis la 
faman oratoron, s-on Edmond Privat, 
privatdocenton de Geneva Universitato. 
Kun granda malpacienco oni atendis la 
alvenon de s-ro E. Privat, ĉar efektive 
li estas unu el la plej „flamaj“ predik- 
antoj de nia ideo. Lia biografio estas 
vere interesa kaj rimarkinda. En la jaro 
1902, en Genevo 13-jara knabo E. Pri- 
vat kun sia kolego H. Hodler fondas
gazeton „Juna EsperantistoL E nlajaroj 
1906 li jam organizas la Genevan Kon-j 
greson. Dum la jaro 1907 li vojaĝas tra 
Nord-Ameriko kaj pionire parolas pri 
Esperanto en 250 urboj de Usono. En 
Washington lin akceptas la Prezidanto 
mem, s-ro Roosevelt (Ruzvelt). Nun, 
E. Privat kun sia juna edzino komencis 
novan paroladvojaĝon kaj li jam vizitis: 
Lyon, Vienne, St. Etienne, Annecy, Bor- 
dighera, Genova, Firenze, Roma (aŭdi- 
enco ĉe Itala Reĝo), Bologna, Trieste, 
Verona, Genova. Pasiginte la.kristnaskan 
feston en Genevo, s-ro Privat rekomene- 
is la vojaĝon. La 8-an de Januaro **) 
li parolis en Praha (Aŭstrio), la 9-an en 
Dresdeno (Germanujo), la 10-an en Bre- 
slaŭ (Germanujo), la 12-an kaj 13-an 
en Krakov (Galicio), la 15-an en Lwow 
(Galicio), la 17-an li venis Kievon, la
19- an li parolis en Harkov, kaj fine la
20- an sabate je 10*/2 vespere gesinjoroj 
Privat alveturis Moskvon, akompanataj 
de s-ro J. A. Arakelov, delegito de U. E. A. 
el Lozovaja, kiu ^speciale veturis kun 
la karaj gastoj el Harkov ĝis Moskvo.

Multe da samideanoj renkontis ges-ojn

*) Jes, ni volonte presigos artikolojn por kaj 
kontraŭ „centra organizo“. Rim . de la Red.

’*) La datoj estas novstilaj.
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„...Lingvo internacia nun estas necesa. 
Antaŭe la kristnaskan abion oni lumigis 
per simplaj stearinaj kandeloj kaj ĉiun 
kandelon oni bruligis per alumeto. Sed 
nuntempe ni havas abion kun elektraj 
lampoj, kunigitaj per orita fadeneto kaj 
per unu butoneto ni lumigas la tutan 
abion. Same, per unu Esper. cirkulereto 
oni povas konigi tra la tuta mondo kion 
ajn. Dank’al Esperanto ni ne bezonas 
la tradukojn de retradukoj. Ni povas 
senpere esperantigikiun ajn literaturon...

multe pli uzata ol oni kredas. Multaj 
ne sin enskribas en Esp. Societojn, mul- 
(taj ne propagandas, sed tamen uzas 
Esperanto’n. La lastan jaron 2000 vojaĝ- 
antoj uzis la servojn de U. E. A. Pli 
ol 500 junuloj per U. E. A. trovis oficon. 
Kaj la Delegitoj sindone zorgas pri ia 
vojaĝantoj, ili konsilas, konsolas k. t. p. 
Dank’al U. E. A. geblinduloj vojaĝis el 
Barcelono ĝis Kolonjo, tra diversaj landoj. 
Mi konas Esper. konsulinon, k iu je la 
2-a matene leviĝis por renkonti la vojaĝ-

Gesinjoroj Privat en Moskvo.

„...Mi ŝatas la slavan karakteron kaj 
mi alvenis duone kun la celo inviti vin 
Krakovon, por ke vi alportu la slavan 
elementon, kiu estis pli forta dum la 
unua komenca periodo de nia lingvo... 
Kaj blovu la vento el slavaj landoj kaj 
klinu la tutan nian abiaron, ĉar kelkaj 
abioj tro alte stariĝis...

„...Subtenu Universalan Esperanto- 
Asocion. Esperantistaro finance ne sufiĉe 
subtenas ĝin. Nia lingvo praktike estas

antojn kaj ilin konduki al la alia staci- 
domo... Do, ni subtenu U. E. A.!..

„...Ni kredu ne je la fina venko, sed 
je la konstanta venkado. Ni ne atendu, 
ke al ni en la buŝon enfalu rostitaj bird- 
oj... Ni ne kaŝu nian trezoron sub lalito...

„Ni ne pensu tro multe pri. la orga- 
nizado oficiala. Nia „popolo“ ne bezo- 
nas ian registaron Esperantistan...

„Ni utiligu Esperanton kaj ni ĝin uzu 
jam nun. Ni ne bezonas ĝin atendi por
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niaj idoj kaj infanoj, ni utiligu ĝin porj Peterburgo.—Antaŭ 3 semajnoj peter- 
ni mem... Ni estas unu laborantaro kaj burgaj esperantistoj, kiuj havis la eblon 
unu kolegaro por la paca milito... Kiam' kolektiĝi nur antaŭ nelonge, decidis in- 
ŝajnos la vetero malbonega kaj ĉe nijviti s-ron E. Privat en Peterburgon. Pro 
fajfos furioza vento, ni pensu, ke en laimultaj neforigeblaj malfacilaĵoj, kiuj estas 
aliaj lokoj, ie en Novzelando, laboras jbone klarigataj de la nuna situacio de
aliaj Esperantistoj...

„... Mi krias: »Vivu Esperanto!
Moskva Societo Esperantista!"

peterburga esperantistaro, la permeso 
Vivujpor la aranĝo de la parolado estis ricev- 

jita nur la saman tagon (la 10-an de
Poste, sin turnante al la francoj -ne-j Januaro), kiam gesinjoroj Privat venis 

esperantistoj, s-ro E. Privat, diris en lajmatene el Moskvo. Vespere la 10-an de 
lingvo franca mallonge pri „malŝato kon-! Januaro je la 8-a horo estis aranĝita la 
traŭ Esperanto". „Esperanto ja ne estasjparolado de nia elokventa oratoro pri 
lingvo fabrikita, sed konstatita. La lingvo j Esperanto en la loĝejo de societo „Labo- 
franca neniam fariĝos internacia, ĉarjro kaj Kulturo“. Malgraŭ malbonaj cir- 
ĉiu granda nacio deziras ke ĝia lingvo 
estu internacia. Oni eraras, supozante, 
ke estas eble vojaĝi sole per la franca. 
Jen estas ekzemplo frapanta: en angla 
urbeto mi ne povis trovi eĉ unu person-

konstancoj, permesintaj nek afiŝojn nek 
publikigon nek avizilojn, la salono de la 
societo estis plenigita ne sole de espe- 
rantistoj, sed eĉ de personoj, kiuj nur 
ekinteresiĝis pri la parolado. La kunveno

on, parolantan france kaj tamen ĉie mi estis malfermita per parolado de nia Kov- 
trovis Esperantistojn... Ankaŭ en lajna samideano s-ro A. M. Nedoŝivin, hel- 
Francujo, ekz. en Lille, Esp. jam estasjpinta aranĝi ĝin. Poste sekvis la bril- 
oficiale instruata en lernejo, ĉar infano janta parolado de s-ro E. Privat traduk- 
ellernas la geografion per Esperanto p li; ita preskaŭ laŭvorte en rusan lingvon de 
bone ol per geografia karto, kiarn lijs-ro N. P. Evstifejev. La interesplena 
ekz. korespondas kun japana knabo... parolado de s-ro Privat elvokis grandan 
Se vi ne lernos Esperanton, Esperanto j entuziasmon ĉe la ĉeestintoj kaj post resu- 
tute egale venkos sen via helpo kaj vijma parolo de s-ro Nedoŝivin la kunveno 
restos malantaŭe!“ jestis fermita. La kunvenon vizitis multaj

Entuziasma ovacio sekvis la parolad- konataj samideanoj, inter kiuj aparte
on de Ttalenta oratoro. estas notinda la nonio de inĝeniero T

Car parto de la publiko komprenis j MatuseviĈ, esperantisto de la unuajaro. 
nek la francan, nek la Esperantan pa-j Krom la parolado, s-ro E. Privat faris 
roladon, advokato A. I. Ŝafkovski rus-jankaŭ kelkajn vizitojn, inter kiuj la plej 
lingve parolis pri Esperanto tre elok- grandan signifon por la rusa esp^ranti- 
vente kaj logike. Lia parolado estis bonajstaro havas la aŭdienco ĉe S-ro Cefmi-
modelo de propaganda lekcio. jnistro F. V. Kokovcev, prezidanto de la

Tre malfrue, je la 11-a oni komencis j ministraro *). 
la koncertan fakon. Bele kantis en Espe-! La aŭdienco aranĝita kun helpo de 
ranto s-inoj Dolĵenkova kaj Grjubieva,; svisa ambasadoro s-ro Odje daŭris pli ol 
s-roj Degterev kaj Lavrentjev. Artiste j kvaronhoron kaj havis senduban sukce- 
deklamis Esperante s-ino L. D. Kriĵa-json, ĉar s-ro Kokovcev unue klarigis al 
novskaja kaj s-ro M. L. Gradov. Estasjs-ro Privat, ke la regiŝtaro neniam mik- 
atentinde, ke en ses Moskvaj gazetojjsis la aferon de s-ro Postnikov kun Espe- 
aperis tre favoraj raportoj pri la lekcio. jranto, ĉar la agoj de s-ro Postnikov estas 
Tre detala artikolo estis presita en „Rus-jmilitaj krimoj kaj Esperanto estas pure 
skija Vedomosti". jscienca afero. Do, post la demando de

Lunde gesinjoroj Privat vizitis Krem-is-ro Privat: kial rusaj esperantistaj sufe- 
lon kaj aliajn vidindaĵojn de Moskvo. jras tiom da malagrablaĵoj kaj aparte 
Vespere ili jam forveturis Peterburgon. kial la peterburgaj samideanoj havis 
Senlace, senripoze Privat semas Espe-jtiom da baroj por aranĝi ekzemple lian 
ranton: la 25-an (novstile) li parolas en j paroladon, s-ro Kokovcev respondis, ke 
Varsovio, la 26-an en Lodz, la27-anense esperantistoj volas esti organizitaj, ili 
Vieno (Aŭstrio), la 28-an en Budapeŝt, povas intertrakti kun la registaro kaj, se 
la 29-an en Debreczen (HungarL), lajili elektos taŭgajn personojn, ilia societo- 
30-an en Kolozsvar (Hungarl.). E1 Hun-, ekzistos.
garujo, s-ro Privat vojaĝos Anglujon.
Ni deziru sukceson al lia propagando! «) g.r0 y. ĵj. Kokovcev samtempe~estas ministro 

li. /\ . d<> financoi.
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La 10-an de Januaro gesinjoroj Privat 
tagmanĝis kun la samideanoj en la re- 
storacio „Wieno“ kaj la 11-an okazis 
bankedo ĉe gastama s-ro Sakoviĉ, post 
kiu la gesinjoroj forveturis je la 7-a horo 
Varsovion, adiaŭataj de la samideanoj.

Aieksandro Zajcev.

En. ia societejo de „Trud i Kultura" 
ĉiumerkrede okazas Esperantistaj kun- 
venoj. Oni aranĝis Esper. kursojn, ele- 
mentajn kaj specialajn, sub la gvido de 
s-roj N. Evstifejev kaj M. Ambros. La 
kursoj estas senpagaj. Kelkaj samidea- 
noj jam ellaboris regularon de memstara 
societo kaj espereble ni baldaŭ havos 
oficialan Esper. organizaĵon,

R.-Ji.

Kvankam la ĉefa rnilita tribunalo, 
aŭskultinte la kasacian plendon de kon- 
damnita kapitanc a . A. Postnikov (eks- 
prezidanto de Peterburga Ligo Esperan- 
tista), decidis kasacii la rezolucion kaj 
transdoni ia proceson al la civila tribu- 
nalo, tamen sekve de ministra ordono 
Postnikov duafoje estis juĝata laŭ la mi- 
litista leĝaro kaj oni ree kondamnis lin 
al okjara punlaboro. Kompreneble, la 
persona krimo de Postnikov ne havas 
kaj ^ne povas havi ianrilaton al Esperan- 
to. Generale oni ne devas tro grandigi la 
rolon, luditan de Postnikov en Esper. mo- 
vado *), ĉar ekz.,li fariĝis Esperantisto nur 
antaŭ tri jaroj. Multe pli konata esperan- 
tisto estas lia samnomulo, eks-prezidanto 
de Peterburga Societo „Espero“, s-ro F. A. 
Postnikov, kiu nun elmigris Amerikon.

IF. F.

Astraĥanj. — En nia urbo nun estas 
fondata Esper. Societo.

S. Saridcv.

Homel.—Esperantistaj grupoj agas en 
la gimnazio kaj en la komerca lernejo. 
Nun oni organizas oficialan societon.

J). V.

Kovno.—Dum la XVIII ordinara kun- 
sido de Kovna Societo Esperantista s-ro 
A. M. Nedoŝivin detale raportis pri iijter- 
nacia monsistemo kaj pri Esper. Cek- 
banko.

-A.
Kronŝtadt.—Car s-ro Koliŝko, bedaŭ- 

rinde, devis forveturi, la taskon de de-

*) V. detalan artikolon pri Postnikov on .V 9—10 
de „La Ondo“ j. 1911.

ligito de U. E. A. nun prenis sur sin 
s-ro A. A. Aleksejev, pastro de Marista 
Inĝeniera Lernejo. Nia afero progresas 
precipe dank’al subteno de oficiala 
milite-marista gazeto „Kotlin“, kiu jam 
presigis 28 artikolojn pri Esperanto.

Odesso.—Sub gvido de s-ro Lev Espe- 
ranton nun studas ĉiuj lernantoj de 
VIII klaso en unu el la lokaj gimnazioj. 
iLa afero rapide kreskas.
I
I Ufa.—Esperanto en nia urbo evid- 
lente progresas. Oi tiea „Familia Peda- 
gogia Societo" aranĝis la kurson sub 
gvido de s-ro V. V. Zavjalov (instru- 
jisto de la Reallernejo). Tiun kurson 
partoprenas ĉirkaŭ 40 plenaĝaj lern- 
iantoj, kiuj diligente lernas nian lin- 
Igvon. La 29, 30, 31 de decembro la 
Isama societo aranĝis esp. ekspozicion 
el la kolekto de N. Foss. Tiu konsistis 
el jenaj fakoj: literaturo—pli ol 100 libroj, 
specimenoj de 87 gazetoj, albumoj, pre- 
I skaŭ 700 poŝtkartoj ordigitaj laŭ iandoj 
kaj urboj, historia fako kun la portreto 
de laMajstro sub esp. standardo, U. E. A. 
kun amaso da reklamoj, kaj geografia 
karto de la tuta mondo kun signoj de 
delegitoj, kongresa fako kun ilustraĵoj. 

jregistro de la tutrnondaj asocioj, „Int. 
Esp. Instituto“, Oek-Banko, kies fako 
precipe interesis p e rla ĵu s  ricevita ĉeko 
de anglo (monofero por ĉi tieaj malsatu- 
loj),k.olekto de laspecimenoj de23 divers- 
naciaj esp. leteroj, kolekto de moneroj el 
15 landoj, kolektitaj per Esp., multaj ilu- 
straĵoj k. t. p. La vizitantojn, kiuj estis 

I diversaĝaj kaj diversrangaj, gvidis s-roj 
Popov, Foss kaj Zavjalov. Entute vizitis 
gli ol 200, el kiuj multaj fariĝis adeptoj. 
Ciuj plakatoj, klarigantaj la detalaĵojn 
de fakoj estis skribitaj grandlitere en 
la esp. kaj rusa lingvoj. Bedaŭrinde 
ne estis provizitaj libroj por vendo, 
nur estis disdonataj la ĉefeĉŝlosiloj. La 
eniro estis senpaga.— La papervend- 

jejo „Poligrafo“ decidis aranĝi la esp. 
jfakon.—-Ni estas tre ĝojigitaj per la pro- 
imeso de farna kalifornano s-ro D. E. 
IParrishveni al nia urbo dum marto por 
I la lumbilda parolado.—La gazeto „Ufim- 
skij Vestnik“ presigis notojn pri la eks- 
pozicio, ankaŭ pri la veno de s-ro Par- 
rish kaj jr r i  monofero de anglo farita 
per Esp. Cekbanko. Sendube la sukceso 
de tiu ĉi ekspozicio, la unija en nia urbo, 
estas multe kontentiga. Car ni intencas 
Iripeti la ekspozicion post kelka tempo, 
aranĝinte tiun kun enirpago por mal-
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Iroj: Lepneva, Epifanov, Viktorov, Ra- 
donskij, Harlanov, Belkin kaj Markin. 
Gazeto „Don“ presigis detalan recenzon 
pri nia kunveno. Generale, en la nomita 
gazeto ofte aperas artikoloj pri Esperanto 
kaj tradukoj el Esper. ĵurnaloj.

K. V.

En la I gimnazio estis aranĝita ekspo- 
zicio kiin tre bela Esperanta fako. La 
gimnazianoj deklamis ep. Esperanto, dis- 
donis la ŝlosilojn de Cefeĉ k. t. p. La 
ekspozicio havis tre grandan propagan- 
dan signifon kaj ni devas aparte danki 
s-rojn Skvorcov kaj Zverev, kiuj sindone 
jlaboris por la Esperanta fako.

X.

satuloj, mi denove petas ĉiujn samide- 
anojn pliriĉigi mian kolekton per sendo 
de diversaj esperantaĵoj.

Delegito de U. E. A- -V. Foss.

Varsovio.—Dum la monata kunveno 
de la loka Esperantista Soeieto, 4-an de 
Januaro 1912 j. (novstile), varsoviaj espe- 
rantistoj havis la honoron akeepti du gas- 
tojn, samideanojn el Moskvo kaj Kra- 
kovo. S-ro Sabuneviĉ, moskva samideano, 
en sia, saluta parolo diris kelkajn vortojn 
pri Moskva Esperantista Societo kaj li, 
interalie, rimarkigis, ke „en la Moskva 
Societo, oni parolas ekskluzive Espe- 
rante“.

Samideano el Krakovo, studento de tiea 
universitato, salutante diris pri vigla la- 
boro de krakovaj samideanoj, kiuj pre- 
paros por la venontaj al la Oka bonan 
akcepton; pri krakovaj vidindaĵoj, pri tio, 
ke varsoviaj esperantistoj precipe devas 
helpi preparajn laborojn de siaj aŭstriaj 
samideanoj, ĉar Krakovo kvazaŭ ansta- 
taŭas Varsovion en solena jubilea festo 
de Esperanto.

Programo de la vespero estis: 1) Pro- 
va lekcio de lingvo Esperanto (por 
gastoj) de D-ro I. Dubroviĉ (poligloto). 
2) Kelkaj vortoj pri uzebleco de lingvoj 
Esperanto. 3) Komunikaĵo de la Orga-| 
niza Komitato pri tutmonda esperant-l 
ista kongreso en Krakovo—11—18-an de 
aŭgusto 1912 jaro.

4) Diskuto pri la kongreso kaj kon- 
kursoj kongresaj. (S-ro Leono Zamenhof 
proponis, ke iu el samideanoj de la unuaj 
tagoj skribu laŭeble kompletan 25-jaran 
historion de Esperanto, kio estus plej 
bona memoraĵo de la jubileo. 5) Projek- 
to de vojaĝanta esperantista biblioteko, 
(D-ro Z. Chybczynski), 6) Fragmentoj el 
„Halka“ kaj „Mazepa“ deklamis s-roj 
A. Grabowski kaj M. Czerwinski.

Ako.

Vilno.—En la Societo malfermiĝis 
Esper. kursoj.

Zet.

Voroneĵo.—La 15-an de Decembro 
(novstile) en la dato, kiam naskiĝis la 
aŭtoro de Esperanto D-ro Zamenhof, en 
la Popola Universitato okazis ĝenerala 
kunveno de sekcio Esperanto. Antaŭ ĉio 
oni sendis al D-ro Zamenhof gratul-le- 
teron kun versaĵo de nia poeto J. J. Epi- 
fanov. Poste, s-ro K. G. Veselovskij pa- 
rolis pri historio, nuna stato kaj estont- 
eco de nia lingvo. Bele deklamis gesinjo-

Kaukazo.
Tifliso.—En la „Belarta literatura 

salono“, ĉe la redakcio de la armenoj 
revuoj „Ahbjur kaj Tazar“ en Tifliso, 
okaze de centjaro depost la naskiĝo 
de 1’fama komponisto List. kaj 80-jaro 
de Tarmena publicisto M. Nalbandjan, 
estis aranĝita vespero. Dum la soleno 
f-ino E. Godzjan interese deklamis la 
versaĵon „ Almozulino" de M. Nalbandjan, 
tradukitan pro tiu okazo en Esperanton. 
La melodieco de la lingvo devigis la 
publikon peti ripeton de la versaĵo. Ne 
malpli interesa estis la deklamado „Vin 
mi deziras“ de Balmont kaj „Serenado“ 
de Minskĝ en Esperanto, farita de f-ino 
T. Melik-Sahnazarjan.

La ĉeestintoj de 1’vespero disiris tre 
kontentaj de la deklamaĵoj.

Armena granda komerca kaj industria 
gazeto „Surhandak“ en Tifiiso ĉiun se- 
majnon regule enpresas artikolojn pri 
Esperanto. La aŭtoro de la artikoloj estas 
s-ro Ŝrind. La anaro de Tnomita gazeto, 
kune kun la redaktoro fervore lernas 
Esperanton. Imitinda ekzemplo!

La verko de Vasaro—„La fela Stan- 
dardo“ estas tradukita armene kaj pres- 
ita en la pers-armena gazeto „Aravot“.

„ Kaŭkaza Esperantisto “.

Siberio.
Cita.—La 17 -an de Decembro en nia 

urbo okazis filantropia vesperbalo por la 
„Societo de instruistoj kaj instruintoj“. 
Oni ludis en Esperanto komedion „Ama 
bileto" („Esperanto. efektive estas viv- 
anta lingvo"—admiris la publiko). Oni 
kantis en Esperanto la romancon „Ciga- 
nino—mi, ne gravaj estas zorgo kaj
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ĉagren’“. Pine, ĥoro interalie kantis 
Esper. himnon. En speciala kiosko oni 
vendis diversajn esperantaĵojn.

Car nia filio de Rusl. Ligo estas fer-j 
mita, ni nun intencas fondi memstarani 
Transbajkalan Societon Esperantistan.

F<ovickij.

E e jib r is .  — C y n p y ra  npHHua H an o jieo n a  („npe- 
TeH.T.oma/1 u a  <j,p;inny3CKin npeeTOJiT,) noacep- 
TBOBajia ocnepaHTCKOMy ooinecTip' bt, C n a  cboio 
6n6jiioTeKy.—Kap.iHHajrb M ercier BupasHJib cboh 
CHMiiaTin aciiepaiiTCKOMy .iBnjiceHiio.

CeicpeTapb AiiTBepneHCKaro iconrpecca ;i-p'i, 
A . van d e r B iest HarpaameHT. HcnaHCKHMT, op;ie- 
iiomt, „ KpecTT, Caparocci>i“ sa  JiHTepaTypHue Tpyjiu 
n a  DcnepaHTo.

Tomsk. •—Studenta Esperanta grupo 
dum sia nnua komuna kunveno elektis 
novan administrantaron: prezidanto—s-ro 
A. K, Skalskrj (adreso: Tomsk, Univer- 
sitato, medicina studento de IX sem.), 
sekretario—s-ro A. P. Kozlov, kasisto—- 
s-ro M. N. Kubosov, bibliotekisto—s-ro 
G. I. Poljakovkaj s-ro S. A. Aŝihmin— 
por gvidado de esperantaj kursoj. Grupo 
ara.nĝis vendadon de libroj en du kioskoj 
sur grandaj stratoj de urbo.

A . Kozlor.

ScnepaHTO sa rpaHMuen.
iriocjirb()Hiii u:t(in,crni>i).

MiajiiH. — ScnepaHTCKifi opaTopi, E dm ond  
1 Privat HMijrt aydienniio y umajibnncKaro ko- 
\ po.iji IĴuKmopa-JMManpujia III . Bt> npHcyTCTBiH 
r. P r iv a t icopoJib mhthjit, ucjiyxT> rio-ocnepanTCKii. 
„fl BCe HOHHMaiO, —  BOCICJIHKHyJH> KOpOJIh. 

i „9cnepaiiTO sb^ hhtt. cobcT mt,, icucl HTajihflH- 
|cicifi“! Bt> P in i t  P r iv a t  6i>urc. jno6e3HO npHHHTi, 
TaKJKe jnunucmpoMo napodnaio npocemifenin.

i H o p B eris .— Bt, XpHCTianiH OTicpujiHCb acne-
paHTCicie icypcu djM cjwnux~o.

. PyM biHia.^-3cnepaHTO npenoAaeTCH bt> 6yxa- 
ipecTCicoMT. jiH nei, bt> AByxT, jkchcich.vi, niMHa- 
isinvi,, bt> IlapojiHOMb yHHBepcHTeTis h hb np. 
yne6iibix’b 3aBe;ieiji.nx'L. -O icojio 30 topncToiiT, 
H3yaai0TT, scnepaHTO bt, B y x a p ec T i n a  cneu iajib - 
HbixT> icypcaxi, iioit, pyicoi>.o;i,CTiiŭMT> auioicaT a 
A. Teo.nopecicp.

CKoimajicsi inpeK Topb acnep . acypHajia „D a- 
nub o “ , A-pb R obin , ojihht, h3T> nionepoB-b acne- 
paHTO BT> PyMbIHiH.

«kpaH uia.— H a  ycTpoeHiioMT> iiapnnccicnMH acne- 
paHTHCTaMii ŭaHK.ert iiSBiiCTHbifi (|)paHiiy3cicifi 
M enenarb  A ndre  M ichelin  3aaBHjn>, hto acepTBj- 
eiT, 20 tuchht, (jipaHicoBT, n a  npeM in j j h  cjiym a- 
Tejieft 9cnepaHTCicHXT> KypcoBT>. l ’-Hy M ichelin’y 
6buia ycTpoeHa o iian ia  yuacTHHKaMH ĉamceTa, 
CpeAH K0T0pbIXT> BaCJIJOKHBaiOTb ĜblTL OTMhneH- 
h um h  ceHaTopb R ey m ond , jienyTaTT> B reton , 
reHepajrb B aillond , 'i leirc, AKa.iCMin HayKT>, 
ren . S ebert, ichhbi, M ontebello , a B ia ro p u  re iip n  
<t>apMaHT>, A rchdeagon  h mii. jip.

lipepch.ijrrejib  acnepaiiTCKaro JliiHrBHCTiuie- 
CKaro KoMHTeTa npoij). B oirac  (peicTopr, Jĵhjkoh- 
CKaro VHHBepciiTCTa); no  nocTaHOBjieHiio Ana- 
Aemiii HayicT> narpaJK.ieHb npeMiefi bt, 2000 (}ip. 
3a coHHHenie rio HKcnepHMeHTajibnoft ncHxojioriH.

OcHOBana noiiafi icaTOJiHiecKO-acnepaHTCicaH 
jin ra  „Hyp4,T>‘‘.

TepM aHisi.—Bt> B erlin -Schoneberg’t  OcnepaHTO 
yjice npenojm.CTCii bt> HanajibHbiKT, uiKOJiaxh. 
Bt> nporpaMMU cejibcicoxo3sificTBeHHaro (j)aicyjih- 
T era  M arre6yprcicofi KoMMepnecKofi AKaueMin 
bicjiiotoho raKJKe OcnepaiiTo.

I i a  pp(!3;i,(;nci,'<)M'b MejK;iyHapoa,HOMT> icoH rpecct 
aKyinepoicT> nocTaHOBJieHO nojii>3OBaTbCfi ocjujbn- 
HiajibHO H3. DcnepaiiTo n a  nocJii5,'i,yioui,HXT> CT,t3- 
ja x i , .

ABCTpo-BeHrpin. -B t> K o lo zsv ar’h  icaJiH(}>op- 
Hieu,T> X  E . P a rr ish  nponeju, jieKuiio n a  acne- 
paiiTO. HpHcyTCTBOBajia bch M tcraaH  HHTejuni- 
reH giĵi, enHcicom, h npo4>eccopa yHHBepcHT6Ta.

B t> rpagcicoMT, yHiiBepcHTeTt o t k pu t h  icypcu 
acnepaHTO.

A btopt, acnepaHTCKHXT> yqe6HHKOBT>,naiiH$HCTT> 
A. P r ie d  (B tH a) noJiy<iHJrc> Ho6eJieBCKyio npeMiio.

ro ju iaH A in. B'b 1’a a r i i  coprariH3OBajiacb rp y n n a  
acnepaHTHcroBb - noiiHHeficKjixT>. B t> MtcTHOMT, 
coK)3i> pa6oHHXT>-coiiiaJiHCTOBT> Be;iyTca scnepaHT- 
cicie icypcu.

I l e p c h i— A bdul B aha, rjian a  iiepcnacKoii pe- 
Jiiirio3Hofi ceKTU, HaeiHTUBaioinefi ;io TpexT> mhji- 
JiioHOBb nocji'hj,OBaTeJiefl, o6t,hbhjit>, hto 3 c n e -  
paHTO o6H3anu H3ynaTb nci, <uieHu ceicTbi, ne 
HCKJnoiaa aceHiHHHb h xfcTefi, h6o bt> cBHinen- 
Huxi> nepcHj,CKHXT> KHHraxT> cicasaHO, hto o6mifi 
H3UKb 6u.ni, Cu BejiHHafiuiHMT. ojiiiro.rkiinievrb 
AJih  nejioBtHecTBa.

ABCTpajiisi. B t> A.nejiaHjih coctohjich KOHrpeccT, 
aBCTpajiificiunch acnepariTHCTOBT, ho;u> npe.rci;- 
;iaTejibCTBOMT, ry 6 ep n a 'ro p a  iuT ara. ripncyTCTBO- 
najiii MHHHCTpbi, apxienHCKonT> h BHAHhfiuiie 
oĉm ecTBenHue AtHTejiH.

Ii.

VIII Universala Kongreso Esperantista, 
Krakovo, 11 18 Aŭgusto 1912.

J)ua eirkulero.
La laboroj de la Organiza Komitato rapide mar- 

ŝas antaŭen. Multego da ĉiutage ricevataj korespond- 
aĵoj kun informpetoj, konsiloj kaj proponoj montras, 
ke la Oka vekis viglan intereson inter la ĉiulandaj 
gesamideanoj.

A l i ĝ o j .—La Komitato eldonis aliĝilojn, kiuj 
estis senditaj al ĉiuj ĝisnunaj provizoraj aliĝintoj.—

I La Kongresa karto kostas Sm. 6= K . 14.40. Por 
ricevo de aliĝo, akompanata de mono, tuj estos sen- 

I dita provizora kongreskarto kun definitiva numero.— 
i La unuaj kelkcent aliĝintoj ricevos kune kun la 
provizora kongreskarto, lciel premion, la belegan 
esperantistan himnon (kun notoj) „La Tagiĝo“, ver- 
kitan de s-ro A. Grabovrski kaj malavare donacitan 
de s-ro J. Gŭnther, redaktoro de „Pola Esperant- 
isto“.

Familianoj (edzinoj kaj infanoj) lcune venantaj kun 
la familiestro pagas nur Sm. 3, sed la kongresajn 
dokumentojn ricevas sole la familiestro. Same ge- 
blinduloj pagas duonan prezon, sed ili plenrajte ĝuos
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ĉiujn privilegiojn de la Kongreso. La kongresa karto 
n-ro 1 havas specialan karakteron, ĉar ĝi estos 
aŭkoie vendita.—Gin rioevos tiu kongresano, kiu ĝis 
la unua de Majo oferos por ĝi la plej altan sumon.
Oni sendu proponojn!

A d r e s o.—La sola adreso de la Organiza Ko- 
tato estas: Kongreso Esperantista en K r a k o v o, 
Austrio-Galicio.

L o ĝ a d o.—La loĝigan sekcion efike helpas la 
urbestraro, kiu metis je dispono de la Komitato 
riĉan materialon koncernantan ĉi tiun fakon,—La 
preparaj Iaboroj de la aludita sekcio baldaŭ estos|nacia 
finitaj kaj ni povos en plej proksima estonto publik-[ 
igi tarifon kun prezoj de loĝado kaj manĝado. Car, 
ni ricevis de diverslandaj studentoj avizojn, ke la 
studentaro intencas grandare partopreni en la Oka j 
kongreso, ni zorgas por havigi al ili kiel eble plej j 
malkaran loĝejon. Ni do sukcesis trovi por la stu- 
dentoj agrablan hejmon, en kiu la loĝado dum ses 
tagoj kostos nur Sm, 1.25.

O f i c i a l a  h e l p  o.—La Organiza Komitato sen- 
dis konformajn petskribojn al ministrejo por publi- 
ka instruado, ministrejo por fervojaj aferoj, mini- 
strejo por publikaj laboroj ltaj ministrejo por Gali- 
cio,-—La galicia ministro dum speciala aŭdienco 
firme promesis al la Komitato subtenadi ĝiajn ltlo- 
podojn ĉe la aluditaj estraroj. Same estis sendita 
al la provinca parlamento petskribo pri subvencio, 
kiun subtenos la krakova urbestro, I)-ro Leo, est- 
anta samtempe provinca deputato.

G v i d l i b r  o j.—Estas presataj gvidlibroj tra Za

Bibliografio.
La „Ondo de Esperanto" raportos pri novaj 
verkoj, nur kiam la Redakcio donace 

ricevis du ekzemplerojn.

La malsanulo pro imago. Komedio en 
tri aktoj de Moliere. E1 franca lingvo 
traduk ita  de Rektoro W. Velten. In ter- 

librotrezoro, kajero V-a/VI-a. El-
donejo „Deutsche Esperanto-Buchhand- 
lnrtg“. Leipzig. Paĝoj 98, prezo sm. 0,20.

Gi estas jam  la kvara Esperantlingve 
tradukita  komedio de la fam a franca verk- 
isto Moliere(kiel estas konate, antaŭe aper- 
istradukoj de jenaj verkoj: “GeorgoDan- 
d in“, de D-ro Zamenhof; „La Avarulo“ 
de Meyer, kaj „Don Ĵu a n “ de E. Boirac).

Certe, tre m ultaj samideanoj propra- 
okule vidis tiun  ĉi kom edion (ruse— 
„Mhhmuh 6ojibhoh“) sur la scenejo de 
iu teatro kaj m em  ĥavis la eblon kon- 
vinkiĝi en la majstreco de 1’aŭtoro. Do, 
de la prezentarta vidpunkto la traduk- 
into faris tre bonan elekton.

Sed la tradnkinto celis ne nur tion:
kopane kaj Tatroj kie okazos postkougresa ekskurso j } t  d i r i te  } antaŭparolo, ii Cfe 
kaj spectala gvidlibro tra krakovaj preĝejoj, iamaj! -, . - . . . .  n  ;
pro siaj multenobraj artaĵoj. Laŭ sia eksteraĵo la 
cititaj gvidlibroj similos la gvidlibron tra Krakovo.

lis pruvi, „ke ĉiurilate neniu el la vivaj, 
kaj ankoraŭ pli m almulte neniu el mal-

A lc c e p t e j o,-—Por aranĝo de akceptejo kun j vivaj lingvojporas konkurikun E sperantc“. 
apartenaĵoj(skriboĉambro, legejo, poŝtoficejo, vest- j Qet ere, li aldonas, „por ĉiu sperta kaj

,ejo, lavejoj k. t. p.), de ekspozicio kaj vendejo la 
Komitato ricevis la vastan kaj belegan konstruaĵon 
de Komerca Akademio, kiun la direktoro s-ro Kan-

Jidera Esperantisto tio ne estas io nova“ . 
jjes, por esperantistcj eerte ne; sed por la 

nenberg, granda amiko de nia inovado, bonvolis doni neesperantista publiko... nu, tiOn ankaŭ 
j scias ĉiu klera esperantisto, kaj li neniamje dispono de la Kongreso.

T e a t r o . —Estos ludita „Mazepa“, kortuŝantai devas laciĝi, ripetante la supran frazon, 
tragedio de Juliusz SIowacki, eldonita de la firmoj- - -
Hachette & C-o. en Parizo. La tpagedion ludos lap
plej eminentaj aktoroj de kralcova urba teatro.

L i t e r a t u r a  k o n k u r s o . —Ni varme petas, 
ke bonvolemaj personoj, instigitaj de nia

car tio, kio estas por ni tu te  kom pren- 
jebla kaj natura,—por la cetera publiko 
estas ankoraŭ mistero kaj tu te nova ne- 

unua cir-j eltrovita mondo.
kulero, prokrastu sian intencon pri difino de temoj j La traduko ĝenerale estas bonega kai

punk‘°.ni do,.,o,s jnt<?-' bone reproduktas la klaran, precizan kaj.resajn aetaloin nur en la plei proksima cirkulero. , , 1 .
n v n I elegantan stilon de Mobere; tiom  pli fortepli :

kune kun la provizora kongreskarto specialan tabe-iem  lip ioci la tiadukinton, ke li
lon de distanco inter Krakovo kaj 30 plej gravaj preskaŭ ĉiam (en 18 frazoj!) ne ĝustaloke

V o ja ĝ o  a l K r a k o v o.—Ĉiu aliĝinto ricevas

urboj en Eŭropo kaj Azio. La tabelo montras de- 
talajn prezojn de fervojoj (nur en unu direkto—ne 
ire ltaj revene) kaj la daŭron de 1’vojaĝo.

P e to .—Fine,grava peto al ĉiuj samideanoj, kun 
kiuj ni interrilatas pri kongresaj aferoj: ili ne pro- 
krastadu siajn respondojn kaj tiamaniere ne mal- 
fruigadu niajn laborojn, memorante la anglan pro- 
verbon; „Time is money“ (Tempo estas mono).

LoJea Organiza Komitato.

juzas la negacion „ne“. Efektive, estas 
jtute nature kaj tn te logike m eti la  ne- 
gacion „ne“ nepre senpere antaŭ la vorto, 
kies senco estas neata, kaj neniel disigi 
la neatan kom prenaĵon de la neanta  vor- 
to... Alivorte, se iu  frazo konsistas el la 
vortoj, kies sencojn ni markos per la 
literoj a-b-c, kaj ni volas nei la ideon,
kiun esprimas la litero c, ni ja  devus 

P. S. La prezo de Pvojaĝo ĝis Krakovo el Mos- j (tute laŭ  logiko) m eti la negacion antaŭ
kvo: II klaso—32 Sm., III kl.—27,02 Sm.; el Peter 
burgo: II kl,—27.85, III kl.—23,28. La daŭro de 
1’vojaĝo el Moskvo—34 horoj, el Peterburgo— 
30 horoj.

iinn in iin n in n iM MiiiiiiiiiiiiiijiiiT

la litero c, t. e. diri a-b-ne-c, sed neniel 
j a-ne-b-c, ĉar tiuĉiokaze ni neos ne la ideon, 
j k iun entenas la litero c, sed tiun  de la 
jlitero b, kaj la tu ta  frazo ricevus tute 
\alian sencon.
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Por ilustri la diriton ni prenu jenajn 
frazojn el la recenzata libro: „Mi ne lin 
konas“, p. 80; „Li ne ĝin meritas", p. 77; 
„mi ncpŝin devigus edziniĝi", p. 54, k.t.p, 
k.t.p. Sajnas, ke koncernaj komentarioj 
estas superfluaj. Ni diru nur, ke ĉi tiu 
parolmaniero estas speciala al francaj 
samideanoj, inter kiuj ni antaŭ ĉio devas 
citi la mortintan D-ron Vallienne.

Plue, kiel en ĉiu nun aperanta tradu- 
ko, en la verketo de s-ro Velten ankaŭ 
troviĝas novaj vortoj; sed ilia nombro ne 
estas granda kaj plejparto de ili estaS 
kompreneblaj kaj pravigeblaj, krom nur 
„insinuati.va“ p. 7, kies senco restas tute 
mistera, „defeki“ (12), „defekaĵo“ (8) 
kaj „ĵalupo“ (8) kiuj per si mem ŝajnas 
nebezonaj kaj superfluaj.

J7.

Suferado de Verter de Goethe. Unua 
libro. Unua parto. Prezo 0,10 Sm. El- 
donejo Esperanto Leipzig. 14 pĝ.

La stilo de tiu broŝuro estas, bedaŭr- 
inde, nekorekta kaj ni trovas ne nur 
stilajn, sintaksajn, sed eĉ gramatikajn 
erarojn. Precipe malĝuste la aŭtoro uzas 
„sia“, „ŝia“, „lia“.

5'. Obr.

Espersntista Poŝkalendaro por la
jaro 1912, redaktita de D-ro Albert 
Schramm, reĝa asesoro. Esperanto Ver- 
lag Moller & Borel. Berlin. Prezo 0,40 
Sm. Pĝ. 142. Aĉetebla en Moskva libr- 
ejo „Esperanto“.

La ĵus aperinta nova poŝkalendaro 
prezentfis belan volumon, elegante bin- 
ditan. Gri enhavas niulte da praktikaj 
tabeloj kaj diversajn informojn pri Espe- 
ranto: Deklaracio pri Esperantismo, Kra- 
kovo, la urbo de la Oka; la Fundamento; 
Esperantista Centra Oficejo, Lingva Ko- 
mitato, Akademio k. t. p. Bedaŭrinde 
oni forigis la liston de la tutmondaj gru- 
poj esperantistaj kaj nur presigis la li- 
ston de asocioj kaj ligoj. Sed, espereble, 
la plena listo de Esp. Societoj aperos 
en Aprilo, kiel aparta libro.

Esperanto woti. (Esperanta ŝlosilo por 
estoj). Prezo 3 kop. 20 paĝoj.

Novaj adeptoj aniĝas al la esperanti- 
staro, novaj popoloj aliĝas al nia ideo. 
Jen la malgranda energia esta popolo 
(loĝanta enEstlando kaj Norda Liflando) 
povas jam esti kalkulata en niaj vicoj; 
la nove aliĝinta popolo konatigis nin 
kun kelkaj tradukoj el sia lingvo, ĝi 
aperigis siajn lernolibrojn k. a. broŝurojn;

nun antaŭ ni kuŝas „Estlingva ŝlosilo“. 
La libreto krom kutima teksto de siaj 
kolegoj alilingvaj enhavas kelkajn scii- 
gojn pri U. E. A. kaj nomaron de kel- 
kaj plej legataj ĵurnaloj.—Ankaŭ neestoj 
certe havigos al si tiun malmulte- 
kostan libreton por konatiĝi kun est- 
lingva skribaĵo.—Brilan sukceson al la 
nova propagandilo!

Marko Konstanta.

Ruslanda Adresaro. Eldonis Moskva 
Librejo „Esperanto“. 108 paĝa. Pr. 40 kop.

Kun granda senpacienco la rusg.j espe- 
rantistoj atendis ĉi tiun libron. Gis nun 
ili ja tute ne sciis, kiamaniere estas dis- 
lokita en Rusujo nia esperantista armeo. 
DanlCal ĵus aperinta adresaro nun ni
scias, kie estas niaj plej grandaj fortoj 
kaj kie estas breĉoj en niaj muroj. E1 
la adresaro ni vidas, ke la plej granda 
nombro da rusaj esperantistoj loĝas en 
Moskvo, (ilia nomaro okupas 8 paĝojn), 
en Peterburgo (4 paĝojn) Voroneĵ, Odessa, 
Tiflis, Vilno, Kovno, Kiev, Kostroma, 
Narva, Riga, Saratov, Rostov sur Don, 
Vladikaŭkaz, Tomsk, Ĥarkov, Baku, 
Simbirsk, Orenburg, t. e. en la urboj, kie 
laboras la laŭleĝe enregistritaj grupoj 
esperantistaj. Do, la statistikaj ciferoj 
konsilas al ni ĉie aranĝi la esperanti- 
stajn societojn!

Jen estas la unuaj pensoj, kiujn in- 
spiris al ni trarigardo de la Ruslanda 
Adresaro. Ni insiste konsilas al ĉiuj 
rusaj esperantistoj nepre havigi al ili 
ĉi tiun utilegan libreton.

A .

Novaj libroj lastmonate ricevitaj por 
recenzo: 13) Antaŭen kun kredo! Litera- 
t.ura Jarlibro de „Pola Esperantisto" por 
1911 jaro, 14) La Amkonkurantoj, ko- 
medio de R, Schmidt, 15) Halka, opero 
de Moniuszko. Trad. A. Grabowski. 
16) Mazepa, tragedio de J. Slowacki, tr. 
A. Grabowski, 17) La Biblio. II libro. 
Eliro. Trad. L. Zamenhof, 18) E. Boirac. 
Vortaro de oficial. radikoj de Esperanto, 
19) Karaktero, de .J. M. Van Stipriaan 
Lufscius, 20) Internacia Oficiala Univer- 
sala Komerc-Adresa.ro. 21) La Devo de 
E. Naville (Dua eldono), 22) Aline de 
Ramuz (Dua eldono), 23) E1 la domo tie 
kontraŭa. Skizo de Arnohl Behrendt, 
24) Silver Jubilee. Nebraska Endeavor 
Union, 25) Prof. P. Ghristaller und Prof. 
O. Simon. Im Siegeszuge durch dieWelt, 
- 6) n  paKTHnna na MeJKnyHapoflHim ecn kt, 
EcnepatiTo; Co$ hh, 27) Bulgara Espe-

Adresa.ro
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ranto-Biblioteko, «N» 5—6 Hoji3HT^ OTT>ls-ro Ostanieviĉ senrezultate petis permeson
, T ' . „ , ___ „ v  aperigi en Peterbureo gazeton „Sciigoj de So-EcnepaHTO. I lo /n  peAaanHara n a l  ■“ ■\ciet0 Espero". Notante malprosperan ldopo- 

KptCTaHOBH. CofjĵHH, 28) Luslanda Ad- lHa(ion eldoni esperantiŝtan ĵurnalon en Ruslan- 
resaro. Volumo unua, 29) Oficiala Jar-ldo, alia esperantisto, peterburgano W. Win- 

nicki en la sama jaro anoncas, ke li je propraj 
monrimedoj presos en Ŝekzardo (Hungarujo) ĵur- 
nalon „Beletristo“, kiun redaktos samurbanino, 
s-ino A. V. Proĥoroviĉ-Koĉmsjrenko. En 1903 jaro 
mi, loĝinta en urbo LodejnojeMole, ricevis inviton 
de s-ro A. Saint-Martin veturi^l li en Montrealon 

j (Kanadlando) por tie redakti ruslingve la aldonon 
lal ĵurnalo esperantista „L« L um o“.\ Enfine, en 
i 1904 jaro veninta el Jalto en Peterburgon, D-ro 
|I. D. Ostrovski ricevas permeson eldoni en Peter-

libro de Universala Esperanto-Asocio por 
la jaro 1912, 30) Esperantista Poŝkalen- 
daro por la jaro 1912.

SKIZOJ EL LA ESPERANTISTA
HISTORIO. . ........... .. ........... ..... ,........ .........................

Laŭ la materialoj de propra biblioteko kompilis, ||Urg0 ja ĵ urnai011 nEsperanto“, kiun, post tri kajeroj 
s-ro E. V. liadvan-iU prnsla. ! eldonitaj, sukcese anstataŭigas nova Peterburga jur-

„Ruslanda £sperawHsfo“, redaktita de d-ro A.I.
Ekapero de Esperanto en mondo.

21 Julionde la jaro 1887 en Varsovio, el presejo 
de II. Kelter (str. Novolipie,d. 11) eliris ankoraŭ unue 
en la mondon en lingvoj rusa,pola, germana kaj franca 
malgranda broŝuro titolita: -„D-ro Esperanto. Lingvo 
Internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro", vend

I nalo ,
Asnes ĉe mia ĉefkunlaborado kun pseŭdonimoj: For- 
miko,Rato, Radripo, Olonano, Eipelito. Enl908jaro, 
en Peterburgo,naskiĝas dikaĵurnalo esperantista „Es- 
pero“, eldonita kaj redaktita de s-ro W.Bitner, eldon- 
isto de „VestnikZnanija“.Enlasamajaroreaperas unu 
numero de „Ruslanda Esperantisto“ sub redaktado- 
de d-ro Asnes kaj naskiĝas en Moskvo alia ĵur-

atarusa kaj pola eldonoj po 15 kop. kaj la ce tera j--! nalo „La Ondo de Esperanto". En la fino de tiu 
po 20 kopekoj. Tiu broŝuro, manskribe preparita|jaro N. Aleksandrov anoncas pri nova ĵurnalo
de ĝia aŭtoro en la jaro 1885, pro manko de mon- 
rimedoj por presado kaj pro netrovo de bonvola 
helpema eldonisto, estis elirigita nur post preskaŭ 
du jaroj de la aŭtoro mem, okulisto Lazaro-Ludo- 
viko Zam enhof, (naskiĝinta 5 Decembron m. st. 
1859 jaro en urbo Belostok de Grodna gubernio), 
ĉe financa apogo de lia bopatro, unua esperantisto 
s-ro S. Silbernik, mortinta 25 Martori, 1906 jaro.
En la jarfino de sekvanta 1907 mortis en Varsovio 
la patro de genia aŭtoro de Esperanto, fama f lo- 
logo Marko Zamenhof. Aŭtora pseŭdonimo „Espe- 
ranto“, ltiu ruslingve signifas „nas'tioiui8cn“, „yuo- 
BareJtt",—fariĝis nomo de lingvo internacia mem.
En la citita broŝuro atentigas karakteriza aŭtor- 
rimarko — „por lte lingvo estu tutmonda tute ne 
sufiĉas ĝin tiel nomi“.—Enhavo de la broŝuro estis 
la sekvanta:—1, Antaŭparolo klariganta la utilon 
de lingvo internacia, postulojn de tia problemo ltaj 
manieron de ĝia efektivigo; 2, lom da teksto proza 
kaj versa en lingvo internacia; 3, Gramatiko dek- 
sesregula; 4, Aro el 900 vortoradikoj kaj 5, Sistemo 
de kondiĉa promeso, per kiu aŭtoro invitas ĉiun,! 
legintan la broŝuron, resendi al li unu el dekses, 
rezerve almetitaj, deŝireblaj folietoj, kun lapromeso 
ellerni lingvon internacian tuj, kiam la saman foli- 
eton sendos al la aŭtoro 10.000.000 personoj.

Kiam la protneson ellerni lingvon internacian! 
donis 1.000 personoj, en Varsovio, en 1889 jaro| 
aperis unua serio de Adresaro. kie estis enpresitaj 
familinomoj kaj adresoj de tiu unua inilo de pro- 
meŝdonintoj el kies aro multaj fariĝis fervoraj 
esperantistoj.

II.
Pri esperantista gazetaro en Ruslando.

Unua sciigo, tuŝanta la intencon eldoni en Rus-! 
lando dusemajnan gazeton esperantistan aperis en I 
la jaro 1894, en N» 282 de pola gazeto „Dziennik 
dla Wszystkich“, en kiu oni skribis, ke tion entre- 
prenas varsovianoj. Poste, en 1897 jaro pri similaj 
intenco de s-ro M. Sapoĵnikov venis sciigo el urbo 
Kaŝira. En la jaro sekvanta 1898 vane klopodis pri 
la sama afero s-ro A. Zakrzevvski, loĝinta en Arĥan- 
gelsk. En 1899 jaro rusa gazeto „Boarapt“ (Vol- 
gano) raportis pri intenco de s-iuo T. A. Tenisova 
eldoni en urbo Niĵnij-Novgorod ĵurnalon „Stelo\ 
E speranta“. Klopodis eldoni esper. gazeton en| 
Odesso kuracisto s-ro V. Filipoviĉ. En 1901 iaro i

'esperantista „Internaciaj R ila to j11. IJu oje, en la 
sama urbo, en la jaroj 1909 kaj 1910, malprospere 
renaskiĝas „Ruslanda Esperantisto" sub redaktado 
de A. Postnikov kaj P. Vasilkovski. En 1909 jaro 
aperas en Tifiiso „Kaŭltaza Esperantisto“. En 
1910 en Rigo naskiĝas Jurnalo „Riga S te lo“, 
redaktita de inĝeniero V. Smurlo. En la sekvanta 
1911, sub redaktado de s-ino M. Zike, aperas en 
Peterburgo sola numero de „ Universala Surnalo". 
En la sama jaro aperas ankoraŭ du novaj ĵurnaloj: 
en Bakuo—„Bakua Stelo“ kaj en Kovno—„Kovno- 
Esperanto“.

E. V. R advan-R ipinski.

Napoleono.
Li havis regnojn sub kalkano,
Hero’ kun venka aŭreolo;
Tremigis mondon li per mano, 
Grandega estis li—kaj sola.
Li poste, pro la ŝanĝ’ de l’sorto, 
Pereis sur ŝtoneg’ izola,
Enterigita antaŭ morto,
Senkrona en forges’ kaj—sola...

L. Levenzon.

E1 miaj larmoj kreskis 
Belaj floroj,

Kaj miaj spiroj faris 
Birdajn liorojn.

Se vi min amas, kara,
Prenu florojn!

Eksonn snb^fenestro 
Gajaj horoj!

G. Donner.
(Traduko el Heine).
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La edzino de Li *).
/ie  T. S.

Senfine malproksimen etendiĝas lalsentas malfortecon en la tuta korpo,,man- 
mongolia stepo, nuda, sunbruligita. Ab-jkas fortoj por moviĝi, sed mankas ankaŭ 
sinte odoras. Zumas la akridoj, kun por forgesiĝi, kaj malrapide, malrapide 
kolerega krakado leviĝante en aeron rampas la apenaŭ kunligitaj pensoj. 
kaj- tremigante siajn nigrajn, kun ruĝa Kiel enue estas vivi! Dio, kieJ enue 
subaĵo, flugilojn. Pace dormas, kvazaŭ estas vivi!.. Kaj kio do estas vivo? lo 
mortis la ĥina gardodomo, forĵetita enjsenfina... Oni diras ke mia edzo havas 
malproksiman, dezertan stepon. Cirkaŭe i 50 jarojn kaj li estas tiel granda, tiel 
estas nek hejmo, nek nomadejo **). Mal-jdika, tiel sana, li kredeble neniam mort- 
altaj dometoj kun plataj tegmentoj estasjos. Mi havas nur 23 jarojn, kiel longe 
ĉirkaŭitaj per alta muro. Cion ĉi onijankoraŭ mi devos vivi, kiel enue tio 
konstruis el argilaj brikoj: ĉio estas griza, jestas. Jes, mia edzo estas granda kaj 
kota, senkolora, kiel la sunbruligita stepo. j forta, kiel „sarliko“ *). Liaj manoj estas

En la gardodomo dormis ĉiuj: la estro-jtute kvazaŭ feraj, li iafoje tiel dolorige 
oficiro kaj ĉiuj liaj subuloj. Kion dojkunpremas min—al mi ŝajnas, ke iam 
devas fari tiu areto da soldatoj? En rompiĝos ĉiuj miaj ostoj. Li ne estas 
malaltaj ĉambroj, inter dikaj argilaj! malbona, ne, oni diras, li amas min,

Pordego de hina gardodomo en Dĵungario,sur rusa-ĥina linio. 
Kotografaĵo de profesoro V. V. Sapoĵuikov.

muroj estas sufoke, odoras putre kajjli donacas al mi vestojn, karajn, brod- 
mucide, sed dum ne estas ankoraŭ var-jitajn per oro, parfumojn, fortajn, fortajn, 
mege, oni povas dormi. Nur en la tiajn ke la kapo turniĝas pro ili. Estus 
lasta duonmalluma ĉambro, sur la kuŝ-!bone tuj enspiri ilin, profunde, profunde, 
ejo, sur blanka lupa felo, inter sennom- sed ili estas kaŝitaj malproksime en la 
braj silkaj kusenoj, ne dormas, sed nurjkofro, oni ne povas ilin eligi. 
senbrue kuŝas hinino, malgranda, kiel Jes, li estas bona, sed granda, mi tim- 
pupo. Sia vizaĝo estas pala kiel vaksojas lin, kaj la sarlikoj estaŝ malbonaĵ, 
lalipoj—bluaj, la manoj—maldikaj, osto-ĵmi ilin ankaŭ timas; ili estas teruraj, 
havaj, kvazaŭ pergamentaj. Ŝi tute for-ĵili havas densan, densan lanon, kiu 
velkis, sekiĝis, la vivo apenaŭ restas en j pendas ĝis la tero mem, kaj la vosto 
ŝi. Ŝi ne povas dormi, estas enue, mal-i estas longa, longa, oni faras el ĝi belajn, 
ĝoje, io premas la bruston, la malmola blankajn, lanugajn balailetojn kun longa 
kalikota ĉemizo dolorigas la korpon. tenilo, kaj sur la tenilo pendas ruĝaj, 
Jen estas al ŝi varme kaj sufoke, jenŝiĵbluaj, flavaj silkaj franĝoj. Mi ankaŭ 
tremas de malsekeco, kaj kuntiriĝinte, havas tian balaileton, estas tre gaje for- 
ŝi envolvas sin en ĉifoniĝintan, malpur- peli per ĝi la muŝojn kaj kulojn, sed ĝi 
an silkan halaton. Ŝi volas forgesiĝi, ŝi fariĝis nun malnova, malpura, kiam do

*) L i  estas ĥina nomo. 
“ ) Nomadejo—KOueBi.e.

*) Tibeta kaj mongolia vila bovo; ruse — HKt, 
france—yack, angle—yack.
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mi veturis ĉi tien, al mia edzo, estis 
printempo, mi havis blankan ĉevalon 
kaj sur la brido— ruĝajn kvastojn, kaj 
mi svingis la balaileton; tio estis antaŭ- 
longe, antaŭlonge,tiam mi havis 15 jarojn.

scias ridi, ili ne rnortos. Tamen Junj 
baldaŭ edziniĝos, ŝi estas jam 14 jara,
ŝi ankaŭ forgesos, kiel oni ŝm nomis,
ĉiuj forgesos... ŝi ĉesos ridi, ŝia edzo 
ankaŭ havos fortajn manojn, al ŝi estos 
dolore, kaj ŝi ĉesos ridi, kaj baldaŭnenien veturadis. KielPoste mi jam

enue estas ĉi tie, mi scias, mi malsanas 1 mortos, ŝi estas malgranda.
pro tio, ke estas tie ĉi enue, sopire. Mi 
ja estas malgranda, malgranda, mi pov- 
as baldaŭ morti. La edzo estas granda,
tial li vivas longe. Miaj manoj estas tute stante grumblas, kvazaŭ . tie sidas iaj
flavaj, kiel la papero, sur kiu oni skribas 
librojn, kaj ĉiuj vejnoj estas videblaj,

Oj, oj, oj, kiel denove doloras io in- 
terne. Tiel doloras, jen ĉi tie, jen tie, 
kvazaŭ ruliĝas ĉio kaj grumblas, kon-

bestetoj kaj koleras, kaj grumblas, tiel 
timige... kiel doloras... Mi scias, Li mal-

malgrandaj, bluetaj, jen ĝi' kuras, kurjam as min, sed kial li prenis la opion, 
kie ĝi estas kaŝita?.. Jen li kuŝas kajas, rekte laŭlonge de Tfingro, supren

malproksimen. Mi memoras, kiarn mor- 
tis la patrino, ŝi havis malgrasajn man- 
ojn kaj bluajn, bluajn vejnojn, sekve, 
mi ankaŭ baldaŭ mortos, tio estas bone.

La edzo havas filinon Junj, ŝi estas 
ankaŭ malgranda, sed ŝia korpo estas 
roza, fortika, kaj ŝi ankaŭ kapablas ridi

roukas, tiel laŭte, hieraŭ certe li drinkis 
ĝis ebriiĝo, kirgizoj alportis brandon. 
En la poŝon li metis... Kaj poste?.. Se 
li vekiĝus, mi petus, petegus... Li donus... 
li estas bona... Li diras, ke mi estas pala, 
la lipoj— bluaj kaj malsupren pendantaj, 
ke mi baldaŭ mortos...Nu, bone,mi niortu,

si tiel sonore ridas. Mi malamas ŝin, jtiel enue estas, tiel dolore. Jam estas ja 
jes, malamas, kaj iam mi disgratos alivarmege, mi, scias, la.suno staras alte,
ŝi la tutan vizaĝon, eligos ŝiajn okulojn, sur la stepo estas varmege, en la kort- 
la brunajn, rondajn okulojn, kaj labuŝ-leto velkis, kliniĝis la floroj, mi scias, 
on disŝiros, la ruĝajn pufajn lipojn. Oni ’
nomas ŝin Junj, al ŝi estas gaje vivi, ŝi

ĉiam tiel okazas... kaj li dormas, dorm- 
as „kaj ronkas..’ mi timas veki.

povas ec lom kuri, kvankam ŝi havas Cu serĉi mem? Jen, sur la kofro kuŝ- 
same malgrandajn piedojn, kiel mi. Nu.iaĉas lia halato... eble en la poŝo... Ne- 
tamen, ne tute la samajn. Mi scias, mi cesas pli rapide... Kie do estas la pan- 
aŭdis, oni diras, ke ŝia patrino venis tofloj?.. Jen unu... Kie la alia?.. Kie do 
el malriĉa familio, si havis grandajn la alia?.. Necesas pli rapide, li povas

vekiĝi. Jen, mi trovis... Kiel malfacile 
estas iri, mi timas fali, oni devas sin 
apogi al la muro... kia malvarma... mal- 
seka... aŭ miaj fingroj estas tiel varm- 
egaj?.. Jenla.kofro, halato, jen la poso-

piedojn, kaj Junj ankaŭ, kvankam ne 
tre; ŝi ne sciis kudri al Junj silkajn 
pantofletojn kun longaj rubandoj, ne 
sciis brodi ilin, tial Junj povas marŝi, 
nenien mi bezonas marsi, rni estas edz
ino de Li. Li estas granda, forta, riĉa, ne, malplena... ankoraŭ... jen! La pipon 
mi ne devas labori, rni ne devas marŝi, jmi kaŝis. Tuj... pli rapide sur la kuŝej-
se mi volas, mi la tutan tagon kuŝas, jon... Kiel ridinde kaj gaje murmuras
mi kuŝos kaj fumos la opion. Opio.Jla fumo en la pipo... bul, bu-ul, bul... 
kiel mi deziras... tiam fariĝos gaje kajiKiel hele lumas la suno sur la stepo... 
turniĝos la kapo. Por kio li forportis la Kiel varme estas... Kiel mola estas la 
opion, kia malbona li estas, mi malamas felo... Ankoraŭ enspiri... Bone... kiel 
lin... por kio forportis li la opion, kien kviete...
li kaŝis, kiel trovi?.. 1 Kio do iras al rni renkonten? Jes, ĝi

Mi ankaŭ estis roza, fortika, simila estas rni, mi, la edzino de Li. Mi havas 
al Junj, kaj min oni nomis... nomis... blankan, blankan frunton kaj rozajn 
jes nomis... sed nun ne nomas... mi estas vangojn. Neniu povas tiel ronde kaj 
la edzino de Li. Ciuj devas forgesi mian I precize kovri la vangojn per ruĝigilo. 
nomon, kaj mi ankaŭ, mi estas la edz-ĴKaj kiel ruĝaj estas la lipoj: du makul- 
ino ,de Li, granda dika Li, kiu havas etoj en la mezo de la lipoj, kaj la bu-ŝo 
ankaŭ vivplenajn, ruĝajn lipojn kaj ka- tiel malgranda kaj ruĝa. Kiel bela! La 
pablas laŭte ridi. Estas tute egale... mi nigra jaketo, tute brodita per oro, nigraj 
baldaŭ mortos... Li havis edzinon, ŝinjharoj... Kiel forte ĝi odoras, la kapo
oni ankaŭ neniel nomis, ŝi forgesis sian 
nomon, ĉiuj forgesis, ŝi ankaŭ estis mal-

turniĝas... estas sufoke... V i volas kapt- 
preni min?.. Kion vi volas?.. Kial viaj

granda kaj mortis. Si certe ankaŭ ne okuloj ardas?.. Vi volas bruligi min?.. 
scias ridi kaj morti.. Sed Li kaj JunjlKiel dolorige ĉirkaŭis vin miaj manoj,
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tiel dolore kaj dolĉe... tiel proksime... 
Por kio estas tiel proksime viaj lipoj... 
miaj lipoj... tiel vivplenaj, ruĝaj, varm- 
egaj... kiel sufoke... flavaj floroj.... multe 
da floroj, kiel forte odoras... kiel sufoke 
kaj dolĉe...

Tradukis kun la permeso de de Vaŭtoro 
Sir G.

* 6 ’ c) ”

Pri hispana bovhatalo*).
(Letero al redaltcio de „Lci Ondo)“.

Mi legis, estimata s-ro Redaktoro, ke 
vi aranĝis enketon pri la hispana bov- 
batalo. Do, mi permesas al mi diri mian 
opinion.

En la nomita nacia festo hispana ekzi- 
stas nur du aŭ tri bonaj flankoj: la okaz- 
igo de l’spektaklo en plena aero; la ĝojo 
kaj entuziasmo de la publiko, tre multe- 
nombra, ĉar en grandaj urboj la bovba- 
talon ĝuas ne malpli ol 15.000 personoj. 
Kiu ne amas enfermiĝi en salonoj, kiu 
ŝatas la publikan amason, kiu kompre- 
nas la ĝojon de grandnombra personaro, 
tiu ŝatas la bovbatalon.

Sed ni ekzamenu aliflanke la abomen- 
aĵojn de bovbatalo. La plej granda, la 
sendube plej indigniga estas. la terura 
mortigado de ĉevaloj. Malfeliĉa besto,—t 
post longaj jaroj de senlaca laborado,— 
estas vendata de senkorulo, kiu kvazaŭ 
balaaĵon, liveras ĝin al la entreprenisto. 
La homoj povas facile eviti la danĝeron 
de la bovkornoj, sed la mizera ĉevalo 
vole-nevole devas suferi la atakon de 
furioza besto, ĉar oni bandaĝe ŝirmas al 
ĝi la okulon de la flanko, kien la bovo 
ĝin atakos. La forto de la atako estas 
tia, ke ofte,—ho ve! tro ofte,—la kornoj 
de l’bovo tratranĉas la ventron kaj tia- 
maniere la intestaro de la ĉevalo, kun- 
miksita kun la sango, eliras el la korpo 
dum ĝi havas sufiĉan forton por stari 
kaj eĉ paŝi: kiam okazas tio, la ĉevalo 
piedpremas sian propran intestaron... Ge- 
nerale ĉevalon tiel vunditan oni mort- 
igas, sed iafoje oni kondukas ĝin al la 
ĉevalejo, oni tie reenmetas la elirintajn 
intestojn, oni kunkudras la felon kaj de- 
nove la ĉevalo devas suferi la atakon.

Spektaklo, en kiu ludas malfortaj bestoj 
nekapablaj sin defendi,—tia spektaklo ne 
rajtas meriti la nomon „arta“; pli ĝuste 
oni nomu ĝin „barbara“, „kruela“ aŭ 
„sovaĝa“.

La diro de 1’aŭtoro, s-ro San Millan, 
ke en ĉiu lando ekzistas homoj mortig-

antaj (ĉasantaj) pro plezuro, estas neĝusta 
komparo. La besto ĉasata povas defendi 
sin ĉu per flugiloj, ĉu per siaj kruroj. 
Nenie estas limo en la spaco aŭ sur la 
tero kaj ĝi povas flugi aŭ kuri. kien ajn 
ĝi volas; tamen la ĉevaloj estas devig- 
itaj iri perforte kontraŭ la bovo kaj la 
bariero fermas la tutan arenon.

La mortigado de la ĉevaloj estas la 
plej abomena. La eksterlandanoj, vizit- 
ante Hispanlandon, ne povas eĉ kompre- 
ni, kiel oni povas permesi tian ludaĉon 
|kaj post la festoj okaze de kronado de 
I la Reĝo Alfonso, la tuta gazetaro notis, 
jke la reĝino, unuafoje vidante la spek- 
taklon, turnis malagrable la vizaĝon kun 
lekkrio: „tio estas terura“.

Alia fakto, kiu evidentigas la barbar- 
econ de la spektaklo, estasjena. Okazas 

jiafoje, ke bovo estas timema: ĝi ne ata- 
kas kaj eĉ forkuraspro timo antaŭ la torea- 

jdoroj kaj ĉevaloj. Ŝajnus racie, ke tia- 
okaze oni devus forlasi la beston, ĉar ĝi 
havas tro trankvilan karakteron, tamen 
okazas alie: la barbareeo de la homoj 
elpensis la banderillas fuego, kiuj konsi- 
stas el bastonetoj-pikiloj kiujn oni enigas 
en la korpon de la besto; la bastonetoj 
enhavas pulvoron, kiu eksplodas, brul- 
igas la felon de hkompatinda bovo kaj 
rostas ĝian karnon. Imagu do la furio- 
zegon de besto, kiam ĝi sentas fajron 
sur sia kolo. Besto nature fariĝas monst.ro.

Tiuj du solaj faktoj pruvas, ĉu oni estas 
aŭ ne estas prava, nomante la spektak- 
lon „barbara“. Mi persone opinias, ke la 
jregistaroj de Hispanlando kaj de aliaj 
landoj,—ĉar la hispana nacio bedaŭrinde 
ne estas sola nacio, ŝatanta la bovbata- 
lon,—agus tre bone malpermesante tiun 
spektaklon.

Oar mi supozas, ke la enketo estos 
partoprenata de multaj samideanoj, rni 
ne volas paroli pr.i la komparo de bokso 
kaj aliaj danĝeraj sportoj kun bovbatalo, 
kaj lasas al ili la pristudadon de tiu 
interesa temo.

Mi deziras al via enketo, eŝtimata 
sinjoro Redaktoro, la sukceson, kiun ĝi 
meritas pro sia intereseco kaj noveco. 
La aŭtoro de artikoloj „Historio kaj pri- 
skribo de hispana bovbatalo“, s-ro Ŝan 
Millan bonvolu pardoni min, se mi ne 
partoprenas lian opinion. Mi samideane 
premas lian manon, por ke esperantista 
manpremo evitigu eĉ la plej etan mal- 
pacon inter ni.

J. Bremon.
Barcelona, IPspanl.

■) Vidu X»M 11, 12 de „La Ondo“, jaro 1911. o "'cT

monst.ro


36 LA O N D O  DE E S PE R A N T O . J\jo 2

Edukado en Australio *).
En Aŭstralio la registaro pre- 

nas sur sin la devon ecjuki la 
geknabojn de la lando. Ciu in- 
struisto estas civila servisto kaj 
estas devige, ke ĉiuj geknaboj 
inter la aĝo de 6 kaj 14 vizitu 
lernejon aŭ alimaniere ricevu 
instruadon.

Elementa instruado en la pu- 
blikaj lerpejoj estas senpaga kaj 
sensekta. Generala religia instru- 
ado estas donata, sed tio ĉi ne 
estas aligita al iu reiigia sekto- 
Oni instruas pri legado, skribado, 
aritmetiko, gramatiko, geografio, 
historio, manovrado, kantado, 
desegnado, elementa scienco, gi- 
mnastikoj, naĝarto kaj kudrado, 
kuirado kaj mastrumado por 
knabinoj. Oni donas ankaŭ le-
cionojn pri sano kaj sobreco. k. t. p., vojaĝas de loko al loko, instruante

Dank’al multa] stipendioj estas eble, kejla geknabojn. 
kapablaj ] ernantoj povu ricevi la rajton j En Aŭstralio estas nur ĉirkaŭ du mi- 
viziti la duagradajn lernejojn kaj posteilionoj da geknaboj kiuj ne ankoraŭ ba- 
la universitatojn hc/e senpage. vas la aĝon cle 15 jaroj, sed ni havas

En la kamparo estas starigitaj centraji 16.500 instruistojnkaj laregistaroelspezas 
lernejoj al kiuj la geknaboj estas alve- jare por edukado 23.807.560 spesmilojn

Car-Pafilego *)
fabrikita en Moskvo, en la jaro 1586- Gia pezo estas 
2.400 pudoj (unu pudo=l6,38 kg.), la longo—7p2 arŝ.; 
diametro de l’aperturo l*/4 arŝ. Ciu kuglego pezas 
120 pud. La pafilego staras sur Moskva Kremloplaco 

kaj oni neniam pafis per ĝi.

turigataj senpage. Kie estas fervojo la 
geknaboj povas ve.turi al la lernejo plej 
proksima al la hejmo—senpage. En la 
plej malproksima kamparo estas eĉ ve-i 
turilo, en kiu instruisto, havante librojn!

La ĉefa principo de nia instruado estas 
senpageco,

Melbourne fAŭstralio), Gerald Whitrford.

Car-Sonorilego
fabrikita en la j. 1735; ĝi troviĝas en Kremlo 
apud laplej altaMoskvaturo de Johano la Gran- 
da. La pezo estas 12.327 pud. 19 funt. En la 
jaro 1737 dum brulego la sonorilo fendiĝis. 

Oni neniam sonorigis per ĝi.

Pri la Turka-Itala milito.
Kara. s-ro Redaktoro! En la Januara 

numero de via gazeto aperis letero de 
italo, s-ro D-ro Alfredo Stromboli, kiu 
skribas: „Mi esperas, ke la rusoj tre sim- 
patias al ni, ĉar nia milito estas sankta 
milito“. Bonvolu diri al s-ro italo, ke li 
eraras. Ni rusoj, ne nur esperantistoj sed 
rusoj entute, ne simpatias al italoj okaze 
de la milito. Ni, rusoj, eĉ ne povas koin- 
preni por kiu bezono fluas sango de 
turkoj kaj italoj. Milito estas sankta? Ni 
jkredas male.

Mi treege hontas pri la diro de mia 
sankta milito“!!!

N. 7.
i itala samlingvano:

D a n k o.
Komitato de Moskva Societo Esperantista espri- 

mas sian sinceran kaj profundan dankon ai jenaj 
personoj, kiuj per sia laboro multe helpis aranĝon 
de „Esperantista Vespero“ la 8-an de Januaro 1912.

A l sin jorinojtM . (h. Gjubieva, N. P. Dolĵenkova,

*) En ĉiu n-ro de „La Ondo“ ni presigos foto- 
grafaĵojn de Moskvaj, Peterburgaj k. a. vidindaĵoj. 
Poŝtkartoj kun la sama ilustraĵo kaj sama teksto 

jestas aĉeteblaj en Moskva librejo „Esperanto“ kaj 
per poŝtkesto 1102, Moskvo.
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M. I. Korzlinskaja, L. D. Kriĵanovskaja, 0 . 6. Gab- 
rik, E. S. Istomina, M. G. Mencel, I. L. Semiont- 
kovskaja, A. N. Ŝarapova; al sinjoroj: Edinond 
Privat, M. L. Gradov, D. I \  Degterev, I. V. Lav- 
rentiev, N. A. Orlov, A. I. Ŝafkovski, A. E. Ajspu- 
rit, M. P. Aleksandrov, V. S. Bodnarskij, I. L. Bo- 
henskij, V. F. Javoronkov, B. A. Koĥ, V. A. Koĥ,
N. V. Korzlinskij, B. I. Kotzin, V, P. Miĥajlovskij,! 
D. P. 1’oniaiioviĉ, A. A. Saĥarov, A. I. Sudakeviĉ, ! 
S. K. Sabarin, S. B. Ŝabunjeviĉ kaj al ĉiuj perso- 
noj, kiuj morale aŭ finance kuraĝigis la aranĝintojn.

7. Tri junaj krokodiloj, rostitaj kun terpomo ka-

Anekdotaro.
Ni petas la abonantojn sendi al ni anek- 
dotojn. L a p le j spritaj aperos en niaĵurnalo.

Komplezemo. E d z in o .  Ho,por ricevi aeropla- 
non mi volonte fordonus la duonon de mia vivo. 
E d z o (rapide). Nu, en tia okazo mi nepre morgaŭ 
aĉetos por vi du  aeroplanojn.

(Satirikori).
Funebro.—S-ro N. vidviĝis. La amikoj konsolas 

lin: Ne ploru: per larmoj oni ja  ne po.vas revivigi! 
—Kial do ne plori?—respondis la vidvo.

Garantio de kuracisto.—Ĉu vi legis, s-ro D-ro, 
la statistikon: kioma procento da vivaj homoj estas 
enterigata erare, ekz. dum letargio? Terure!—Nu, 
iniaj pacientaj estu trankvilaj. Mi garantias, ke post 
mia kuracado tio ne estas okazebla.

A . Jodko.
Eterna amo.—Ĉu vi eterne amos min.—Ho,jes, 

mi ĵuras! Vi estas inia fianĉino kaj vi eterne restos 
mia... fianĉino!.. A. B.

Malsana geografiisto.—Kio doloras al vi?—Ore- 
lo.—Kiu orelo?—La okcidenta. A . B.

Kontraŭpruvo.—(Edzo al sia edzino). Dum vi 
per bastono senpolvigos la meblaron, mi staros ĉe 
la fenestro por ke oni vidu, ke ne mi ricevas 'la 
batojn. J- Fuks.

Precizeco.—Diru, ĉu via hundo ne mordos min.— 
Sendube, ne, ĉar unue vi ne incitis ĝin, due ĉar ĝi 
ne vidas vin, kaj trie, ĉar ĝi estas ligna.

Eŭropano.
En lernejo,—I n s t r u i s t o. En kioma jaro vivis 

Moseo. Vi ne memoras? Nu, rigardu la libron.— 
L e r n a n t o.~-Moseo. 4000. I n s t r  u i s t o.—Kial 
do vi ne respondis ,la demandon jene: Moseo vivis 
4000 jarojn antaŭ la Kristonasko. L e r n a n t o.— 
Mi pensis, ke tio estas telefona numero.

(Blua Surnalo).
Pruntu!—Kara amiko! Pruntu al mi 500 rublojn.— 

Ne, se vi petus nur 50...—Do, pruntu 50.—Lasu 
min fini:—se vi petus nur 50, mi ankaŭ ne donus.

J. Fuks.
En juĝejo.—Juĝisto: vi diras ke li vundis vin per 

kaserolo, sed mi ne rimarkas ian post.esignon.—Sed, 
s-ro juĝisto, vi rigardu la kaserolon kaj sur ĝi vi 
trovos la postsignojn.

(Panoramo).

R M U ZR  FRKO.
Ni donas ĉiujarkvarone du premiojn lote al la 

divenintoj: la unuan al personoj, divenintaj plej multe 
da problemoj kaj la duan al ceteraj, divenintaj ne 
malpli ol 3 problemojn.

6. Kiam leporo alkuros en la mezon de arbaro, 
kion ĝi faros?

La vortoj, legataj de maldekstre dekstren kaj de 
supre malsupren devas esti la samaj.

N. B.
9. Tri literoj de 1’komenco 

Nomas grandan potenculon 
Kaj restintaj—la parencon.
Kvar literoj de la fino 
Estas birdo (sed ne ino),
Kaj la tuta vorto mia 
Kreskas en ĝardeno via.

A. Jodko.
10.
Averto. La solvoj devas esti alsenditaj nepre 

antaŭ la 12 de Marto.
La solvoj de la problemoj presitaj en M 12 kaj 

la nomaro de la solvintoj aperos en la Marta n-ro.

LINGVAJ RESPONDOJ.
Dematido N» 1. — Oni renkontas jafoje en lite- 

raturo novan vorton „ komisiono “ kaj samtempe la 
malnovan „komisio“. Ĉu efektive „komisio“ ne 
sufiĉas kaj nun necesega estas la vorto komisiono?

Sennomulo.
Respondo N» 1. — „Komisiono“ (komhccm) ne 

estas samsenca kun komisio (nopy'ieuie). La unua 
vorto signifas komitaton, kolegion, kies tasko estas 
plenumi ian komision. Tiamaniere, oni evitas la du- 
sencecon de „komisio“. Komisiono =  komisiitaro 
simile al aliaj paralelaj vortoj: delegacio =  delegit- 
aro, redakcio =  redaktantaro, administracio =  admi- 
nistrantaro k. t. p.

B. K.
“ <9 " <9

Poŝtkesto de la Redakcio kaj Admi- 
nistracio.

Kelkaj plendas, ke ili ankoraŭ ne ricevis la sen- 
pagan aldonon „Princo Serebrjanij“, sed la Re- 
dakcio de „La Ondo“ ankaŭ ne ricevis ĝin: oni nun 
kompostas la libron, post 3—4 monatoj ĝi estos 
preta kaj tiam ni senprokraste ekspedos ĝin al la 
abonantoj, kvankam ordinare la senpaga aldono es- 
tas sendata kun la Decembra n-ro.

* *
La Redakcio avertas, ke oni ne skribu por diver- 

saj fakoj sur unu sama folio. Pri ĉiu aparta temo 
oni skribu sur aparta folieto por faciligi laŭfakan 
ordigon de la manuskriptoj (Versaĵoj, Anekdotaro, 
Amuza Fako, Enketo, Anoncoj k. t. p.).

« **
Ni tre petas, ke por respondo oni nepre sendu 

poŜtkarton aŭ poŝtmarkon.

T-, , , , . ) B. Kotzin.
Redaktoroj v Obruĉev.
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A N 0 N C 0 J.
Koresponda fako.

En tiu ĉi fako estas presataj adresoj de la personoj, 
kiuj deziras korespondi kun samideanoj aŭ per 
simplaj poŝtkartoj, aŭ per la ilustritaj (P. I.), aŭ per 

leteroj (L).
Ciu trilinia adreso kostas 30 sd. (30 koh.), ĉiu sek- 

vanta linio 15 sd.

Moskvo, Ŝabolovka, Krivoj per., d. Andreeva, kv. 68. 
Leŭtenanto K. Haŝkovskij. P. I. Skribu 
legeble.

Moskvo, Povarskaja ul., Borisoglebskj per., d. 6, 
kv. 5. S-ro 1. S. Semenov. P. I.

Moskvo (Ruslando), Poŝta kesto. S-ro A. Prager 
sendas poŝtkarto.jn kun karikaturoj pri Na- 
poleono interŝanĝe je historiaj ilustraĵoj el 
lia vivo.

S.-Peterburgo, Kanonerskij per., N° 4, kv. 15. Fraŭ- 
lino M. Klimova. P. I.

Gunersdorf - Frankenberg (Germanl.). S-ro Albert 
Lange P. I.

Praha 11, (Aŭstrio, Boheml.). Tyrŝova 5 u p. Stiburka. 
S-ro Frant. Pospiŝil P. I. Poŝtmarkon bild- 
flanke. Tuj respondas.

Frankfurt a. M. (Germanl.), Rodelheimerlandstr. 24. 
S-ro R. Meyer. P. I. Respondas tuj.

Halle-Saale (Germanl.), Friesenst.r. 31/11. S-ro Eduard 
Ziemann, stud.-med., P. 1.

' Koposd, Nvitram (Hungarl.). S-ro Rubes Antal P. 1.

j Vekauĉiĉe, p. str. Skaliee (Aŭstrio, Boheml.). S-ro 
Fr. Blaha, arbara adjunkto.

[Dresden-A (Germanl.), Karcher-Allee 29. S-ro A. 
Klemperer, junulo, P. 1., P. M.

Mananjary. Madagascar (o. MajaracKapt, AijipHKa). 
S-ro Bernard Andrianalj, komercisto. P. I. L.

! Cbrdoba (Argentina, Amer.), San Martin 279. S-ro 
Gr. Discovsky kun rusaj esper.

Paris (FraneL), 17 rue des Chaufourniers. S-ro P. 
Asselin P. I.

Zeja-Pristan, Amursk. obl. (Rnsl., Siberio). Petro 
Kabanov, instruisto L. pri specialeco kaj P. I.

Odessa (RusL), Poste-restante. S-ro A. Bliĉi. P. I. 
kun ĉiuland. Ciam resp. (poŝt.m. bildflanke).

Svvinton ap .. Rotherdham (Anglol.), Clifton llouse, 
Crossland-street. Fr-ino E. IIousby.

Castalpino, Sienna (ItalL). S-ro G. Saccardi.

Rio de Janeiro (Brazill.), rua 7 Septembo. S-ro C. 
Vellozo. P. M.

Astraĥan (Rusl.), Kontora Gubiria-Kui P. I. S-ro 1 
Saritschev resp. ĉiujn leterojn.

Krasnij Jar, Zabajk. obl., Verĥneud. uezda (Siberio, 
RusL). S-ro A. D. Pagirev, vilaĝanestro j 
(krestjansk. naĉalnik) P. I. L.

Lugansk, Ekat, gub., (RusL), uL Uspenja, A? 9, s-ro! 
V. Kotelevcev P. I. kai P. M. Resp. tuj. Oni 
petas represi.

Vilna (Rusl.), Hersonskaja ul., 4, Esperant. Societo. 
S-ro II. E. Jermolin, termezuristo kun sam- 
profesianoj rusaj kaj alialandaj.

Harkov (Rusl.), Okruĵnij Sud (Juĝejo). al s-ro A. 
Jakovlev P. I.

Petropavlovsk, Akmol. obl. (Rusl.), Realnoje IJĉi- 
liŝĉe. Petr Ivanoviĉ Moskalev. P. I. L., P. M.

Harbin-J?ristan (Rusl.), Korotkaja ul., 7. S-ro E. P. 
Ŝĉekanov.

Nerĉinskij Zavod, Zabajk. obl. (Rusl., Siberio). Iv. 
Usoleev. poŝtoficisto. Pri poŝtaj aferoj. Inter- 
ŝanĝas poŝtmarkojn.

Krapivna,ATulsk. gub. (RusL), Selivanovo. S-ro S. M. 
Mihajlovskij kun alil. kaj ruŝaj samid. Tuj 
ĉiam resp.

Jmerinka, Podolsk. gub., Stanislavĉik (Rusl.). S-ro 
Dm. Savkeviĉ P. I. L.

Zlatopol, Kievsk. gub. (Rusl.), Selsko-Hoz. uĉiliŝĉe. 
Nik. Stepanov de 5 klaso. P. I. L.

Gĵatsk, Smolensk. gub. (Rusl.), Kontora Br. Kono- 
novi. S-ro P. D. Belikov kun komercistoj 
pri lina k. agrik. eksporto. Interŝ. esp. gaz. 
kaj. fotograf.

Uskub JTurkl.), Lyceo Imperia 302. S-ro Trajce 
Cakareviĉ, P. I.

Danilovgrad (Montenegro, Hepiioropia). S-ro Risto s 
M. Popovich-Cupick, pastro.

„MoskvaLibrejoEsperanto
(Moskvo, Tverskaja, 26), 

senprokraste plenumas mendojn por ĉiuj
libroj esperantaj kaj rusaj.

La Ĉefa tetiejo de la iibroj:
Devjatnin. Plena verkaro  2-a vol.—1 p. (1,06 sm.) 

» > > 3-a vol.—65 k. (0,65 sm.)
A. A. Saĥarov. Sur vojo al kunfratiĝo de popoloj. 
Kolekto da artikoloj pri internacia lingvo Esperanto 
en esperanta kaj rusa lingvoj. Pr. 60 kop. (0,63 sm.) 
Kabe. En Malliberejo, de E. Ĉirikov—10 sd.
K. Bein. Patroj kaj Filoj, de Turgenev—1 rublo 

(1,06 sm.).
Kapb n flanbe. ScuepanTO bt, 10 ypoKOBT>, nep. 

TujiHueeBa—iio/it, peji,. A. A. CasapoBa—20 k.
Zamenhof. Plena Esperanta-rusa v o rta ro—80 k.
B. H. HeBHTHHHT». Kjiiott, kt> yveCHHKy K apt H 

HaHie: DcnepauTO bt, 10 ypoKOBB. 11,. 15 k.
I. A. U laB H H C K iH . IIojihhS KypcT, neat,nyHapo/i,Har(, 
„ H3HKa DcnepaHTo, 2-e H3jb H,. 60 Kon.
Ĉefeĉ. Kjiioht, Dcnepanio. I(. 2 k.

> > > 100 3K3. I ( .  1 p. 60 K.
A. Rivier. En Rusujo per Esperanto. Pr. 60 kop- 

(sm. 0,63).
B. Kotzin. Du rakontoj de A. Ĉeĥov. Pr. 10 kop. 

(sni. 0,10).
!a. Ŝarapova. Kaŭkaza kaptito  de L. Tolstoj. 
jPr. 10 kop. (sm. 0, 10).
A. Saĥarov. Signifo de akciaj societoj por Esp. 

movado. Pr. 5 kop. (sm. 0, 05).
Ruslanda A dresaro. Prezo 40 kop (sm. 0,40).
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Dum la lasta monato estis ricevitaj 
la liforoj: R. kJ

Picard, I-M. L ’Esperanto a 1’eeole. . ■ • ■ 
E. Stark. Metoda gvidlibro por la instruado 

deE speran to .........................■ ■ ■ • • •
Stark kaj Rockmann. Internacia legolibro. . 
Frenkel, R. Krestomatio por infanoj kaj ko- 

mencantoj....................................... • • .• '
Boirac, E. Vortaro de la oficialaj radikoj (le 

.........................................................................
Luiscius. K araktero.........................................
Fiŝer D-ro, A. Historieto de lisperanto . . 
Bohema Unio Esperantista. Praha, ilustrita 

gvidlibro............................. ' • • • • • •
Eliot Jr. Aladino kaj Polomido, de Maeter- 

linck.................................................................
Hankel, M. Sableroj. . • • ■ • - • ■  • • ■ 
Arntzkaj Butin. Sinjoro Herkules, de G. Beliv. 
Runeberg. Tri legendoj. - . ■ • • • • • ■ 
Fischer, D-ro W. La blonda Ekberto, de L.

T ie c k ......................................... , ■ . • • ' ■
Kuhl, B. Legendoj de Nieinojevvski . . . .
Lingvo Internacia. Almanako 1910...............
AVarden, J. M. Raporto pri la sesa kongre- 

so de Esperantistoj................................. •
Velten,W .La malsanulo proimago,de Molifere. 
Rienzi, Reymond. Tra Belglando, Neder-

lando kaj Anglolando per Esperanto. . .
Deveno kaj historio de E speranto ................
Raez, D-ro B kaj aliaj. La ŝtonpististo. . . 
Zamenhof, L. L. Eliro, el Biblio . . . .  ■ 
Marich. Skizoj el mia propagandista vivo. . 
Schmidt, Reinhold. La amkonkurantoj, ko-

.. .......................................................... .... ■ •
AVendel, Lehman. La lastausonano,de J.A . 

Mitchell E. B. I. M 2 0 .............................
Morera, E. Anĝelo, de Lermontov. • • • • 
Menil, E. de. Saluto al Belgujo, poezio de

II. Menalda.....................................................
Erk. Elekto el germana kanttrezoro . . . .  
Boon, f-ino N. Nederlanda kantaro esperan- 

tista. 10 kantoj. .........................................

U. E. A.
(UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO)

ESPERANTO
Z eo i duonmonata internacia gazeto 

Direktoro: H. Hodler.
— 20:

: Tutmonda informilo.-Ciulandaj korespondantoj.
' 2TSocia vivo.— Komerco.— Geografio.— Ideoj kaj 

2Zi'aktoj.— Kongresoj kaj Festoj.— Esperantistaj Ma- 
2 i nifestacioj. — Diversaj statistikoj.— Esperanto-Mo- 

: vado. — Juro. — Arto kaj Literaturo. — Eelietono.—
— 2j Rubrikoj por korespondado kaj por petoj kaj pro-
— 5 0 'POnOĴ‘
_ gg | Kun la aldono de la Fakaj Asocioj:
_10! Interŝanĝa Bulteno. (Universala Intersanĝa Asocio).
_ 10 Laborista Buiteno. (Universala Laborista Asocio).

Virina Bulteno. (Universala Virina Asocio).
— 20 KOMERCA BULTENO kaj la PAOPAGANDISTO.

1 50' Direkcio: 10,Rue dela  Bourse, Geneve (Svisujo).
Jara abono: 2,00 Sm. (5 fr. »)

— 30 j Luksa eldono: 2,50 Sm. (6 fr. 25)
— 20! jj;i abonoj komenciĝas de la 1-a de ĉiu monato. 

20 i Unu numero aŭ specimeno: 10 Sd. (unu interna-
T 32! c’a respondkupono).

201 Abonejo: Moskva Librejo „Esperanto“, Tverskaja, 26.
— 8 0 --------------------------------------------------------------------

Depost komenco de januaro 1911, dum
— 25) la kvara jaro de sia aperado

= S (ĴERMANA ESPERflN-
— »! =TO-<ĴAZETO =
_ .'estas eldonata en formo de ĉiusemajna

— 20! revuo kun riĉa raporta kaj literatura en-
------ - havo kaj diversaj interesegaj aldonoj.

Unua regule aperanta kaj plej ampleksa 
esperautista semajua gazeto

je plej malalta abonprezo, en Germanujo 
rekte mendebla ĉe la poŝtoficejoj por 
M. 1,25 jarkvarone, eksterlanden por Sm. 4.
Specimeno kontraŭ respondkupono.

Abonantoj ricevos kun 2O°/0 da rabato 
niajn eldonaĵojn:

La blonda Ekberto de L. Tieck, esp. 
D-ro W. Fiscber 0,20 Sm.

Hermano kaj Doroteo de W. v. Goethe, 
esp. B. Kŭster 0,50 Sm.

Legendoj de A. Niemojewski esp. B. 
Kulil 1,00 Sm.
Oni aldonu monon aŭ respondktiponon por la alsendo. 
Nur mendoj superantaj la sumon de Sin. 2.50 (sen 

abonprezo) estas efektivigotaj afrankite.
Emil Stark-Magdeburg, Kaiser Friedrichsir. 1.

i „Germana Esper.-Gazeto' estas abonebla per librejo 
„Esperanto“, Moskvo, Tverskaja, 26.
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ĴUS APERIS NOVAJ LIBROJ:
D-RO ANDREO FIŜER. Historieto deEsperanto.
Premiita ĉe la literatura konkurso de la 7-a Kon- 

greso en Antverpen.—Prezo 20 kop.
N. V. GOGOL. Portreto , rakonto trad. de d-roj 

Andreo Fiŝer.—Prezo 50 kop.
Aĉeteblaj ĉe d-ro A. Fiŝer (15, Sudebnaja str.,j 
Tiflis), Librejo „Esperanto“ (26, Tverskaja s t r . ,r  
Moskvo), kaj Presa Esperantista Societo (33, rue

Lacĉpĉde, Paris). |.

Ĵ U S  A P E R I S

LA TREZORO DE L ORAJISTO.
Hist. roinano de Kroata verkisto August Senoa, I 

tradukita de Fran Kolar rom.
La prezo nur 1 Sm.

IX +  290 paĝ. kun portreto de 1’aŭtoro.
Aĉetebla ĉelibrejo „Esperanto“,Moskvo,Tverskaja, 26.

* Tutm ondaEsperanto Anoncekspedo * 
* T h . Andinĝ, Berlin SW . 335. B liiclierstr. 33. * l

N O R D R  G R ZETO
monata bulteno.

Jarabono: 1 franko.
dr.: S-ro E. Deligny, Boulevard Vau- 

ban, Saint-Omer, Francl.Belga Ratoliko
Oficiala organo de Belga Katolika 
Ligo Esperantista, senpaga por la 

liganoj.

S IN  T U R N I
al s-ro Leo Heidendal, Arendonc, 

Belglando.
A KOLEKTADO
... de anoncoj por ĉiuj esperantistaj gazetoj ktp. ... | 
; ;  Speciale por la kongreslibro «

de la VHI-a Internacia kongreso de Esperanto,
;; Kraltov 1912. ;;

;♦ Eksportoficejo «
• X. ♦*♦’ Solvendado de industriaĵoj kaj esperautaĵoj en ĉiu ’

. lando kaj dum naciaj kaj internaciaj korgresoj.*♦* *♦* 
; ;  Oni postulu informojn kaj pro- ;;

spektojnkontraŭ respondkupono.
8  «  

8  ❖  8  ❖  8  ❖  8  ❖  8  ❖  8  ❖  8  ❖  8  ❖  8  ❖  8  ❖  8

EHO E S P E R A N T IS T fi
monata eldono de „Das Echo“, semajna gazeto en 
la lingvo germana; ĝi ne povas esti abonata sole, 

sed nur kune kun la ĉefa gazeto.Abonprezo: M. 20 =  Sm. 10.
A d r  eso: Berlin. S. W., Dessauerstr. 1.

ANTACJEN
Oficiala organo de la Germana La- 

borista Esperantista Asocio.
Aperas la 1-an de eiu monato.
Jarabono 1,10 Sm., por eksterlando 1,40 Sm.

Redakcio kaj Administracio:
F. Zuckarolli, Hamburg 5 (Germank), 

Beim Strohhaus 31-e, III.

„ESPERRNTR PENSO"
Monata, ilustrata, diverslingva revuo, organo 

de Societo „Verda Stelo“.
Ciuj Esperantistoj devas aboni ĉi tiun 
interesegan revuon, ĉar ĝi montras la 
staton de la bela lingvo Esperanto ĉe ĉiuj 
landoj de la mondo, kaj en speciala ma- 

niero, ĉe la amerikaj landoj.
Ciu numero enhavas artikolojn en Espe- 
ranta, franca, angla, itala kaj Tiispana 
lingvo, traktantajn pri diversaj aferoj. 

Tuj vi devas aboni ĉi tiun malkaregan 
revuon, kies jarabono estas nur Sm. 1,60 

eksterlande afrankite.
Adreso: Santiago (Chile) Sud America. 

Correo 3, Casilla 103.
Abonejo: Jttoskva librejo „Esperanto“.

LA VAG ABO N D OOficiala organo de la E. V. K.
RedaJccio: 11 Wilbury Avenue, Hove, Sussext 

Anglujo.
Enhavas: Progresemajn artkritikaĵojn, 
Carmajn novelojn, Spritan babiladon, 
Humoraĵojn kaj Altgradajn ilustraĵojn.Belepresita interesplena revuo aperos ĉiudumonate.
Jarabonon 2 s. 6 p. (2.50 8m.).

SENDU AL
Sek. E. V. K. 81 Erpingham Road, Putneg, 

Londono, Anglujo, 
aŭ al la Redakcio.
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„NEDERLANDA 
h h h  KATOLIKO"
Interesa monata organo, redaktata espe- 

rante kaj nederlande.
Ĉiumonate 16—20 paĝoj

A b o n p re z o :  Sm. 1,04 ja r e .
Specimeno nur kontraŭ respondkupono.

Redakcio kaj Administracio.
S-ro H . Damen, s’Hertogenbpsch (Neder- 

lando), St. Crispjgnstraat 57.

LA VERDA STANDARDO.
Intemacia Esperanta Revuo. 

Aperas ĉiumonate kun almenaŭ 16 pĝ. 
Almenaŭ 14 paĝoj da Esperanta teksto. 
Originala kaj tradukita literaturo.

Jam la Vll-a jaro. 
Abonprezo 5 kronoj (2.10 Sm.). 

Budapest (Hungarlando) IX Ulloi ŭt 59. 
Abonejo: Librejo Esperanto: Moskvo, 

Tverskaja, 26.

a

GERNiANA
ESPERANTISTO

Duonmonata gazeto por la disvastigado de ia 
lingvo Esperanto.

Lagazeto aperas en du eldonoj, kiuj duon- 
monate aiternas.

Eldono A, eliranta la 5-an de ĉiu mcmato, 
celas la propagandon por Esperanto. Gi en- 
liavas tiurilatajn artikoiojn en germana kaj 
esperanta lingvoj kaj kronikojn pri lagermana 
kaj internacia Esperanto-movado.

Eldono B, eliranta la fO-an de ĉiu monato, 
estas pure literatura. Gia enhavo konsistas 
el pli-malpli facilaj legaĵoj kiel eble plej bon- 
stilaj, ekzercoj kun apuda germana teksto por 
komencantoj kaj progresintoj, bibliografio, kon- 
kursoj, praktikaj konsiloj, enigma parto k. t. p.

Jara abonprezo por Germanujo kaj Aŭstrio- 
Ilungarujo 4 M. (2 Sm.) por ĉiuj aliaj landoj 
2.250 Sm.

La abonoj nur komenciĝas en Januaro, 
Aprilo, Julio kaj Oktobro.

Laŭdezire oni povas aparte aboni ĉiun el 
ambaŭ tute sendependaj eldonoj por la 
duono de la supre montritaj prezoj.

Esperanto Verlag Mdller & 
Borel.

BERLIN SW. 68, Lindenstr. 18/19.
Oni abonas per librejo „Esperanto“, Mo- 

skvo, Tverskaja, 26.

Kostas la jarabono nur 1 Sm. a!

LA KRŬNIKO.
Redaktata de Karlo Steier, sub kunlabor- 
ado de konataj ĉiulandaj propagandistoj. 

Cravaj konkursoj.—Ĉiulandaj korespondantoj.
Fidindaj informoj pri tutmondaj progresoj de 

Esperanto. Preciza ltaj ĝustatempa raportado.—No- 
vaj libroj, broŝuroj, gazetoj, propagandaj artikoioj kaj 
Esperantaĵoj entute.—M alnova historio de Espe- 
ranto.—Enketoj kaj konkursoj pri plej bonaj me- 
todoj de propagando kaj instruado. — Lingva 
fako  p ri novaj vortradikoj en Esperanto. La Kro- 
niko estus vera komplemento al ĉiu nacia gazeto 
Esperanta. Literaturŝatantoj abonos „L. K.“n kun 
literatura aldono, formanta apartajn libretojn 16-24 
paĝajn ĉiumonate. Jam aperis: n-ro 1-a Kongresa 
Parolado de D-ro Zamenhof en Washington, n-ro 
2-a Propraj nomoj en Esperanto de Prof. Chri- 
staller, n-ro 3-a Libro de Kantoj de 11. Heine, 
n-ro 4-a Esperanto kaj Ido de L. E. Meier, n-ro 
5-a Vidajoj de Senlimo de Prof. Finot.

La bibliotekaj kajeroj estas riceveblaj ankaŭ 
aparte por 10 sd. aŭ abonebiaj por 1 Sm. por 11 
sinsekvaj numeroj afrankite sendotaj.

Esperanto-Propaganda Instuitso. Centra vend- 
ejo kaj eldonejo ae Iisperanta literaturo kaj ĉiu- 
specaj Esperantaĵoj.

Leipzig, Kaiser-Wilgelm-Str., 15.
Abonejo: Librejo Esperanto, Moskvo. Tver- 

skaja, 26.

La plej malnova el ĉiuj gazetoj Esperantistaj
fondita en 1895.

La plej interesa! La plej bonstila! La plej viv- 
anta! La plej enliavoriĉa! La plej malnra!

LINGVO INTERNACIA
centra organo de la Esperantistoj.

Ĉefredaktoro: Prof. j j i .  Cart.
Jarabono: 5 fr. (2 Sm.).

33, rue Lacdpede, Paris.
Abonu per librejo „Esperant,o“,Moskvo,Tverskaja, 26.

Kisl ĉiu vera Esperantisto devas ab ii 
„Lingvon ln te rnac ian“?

Ĉar ĝi estas la olej energia defendanto de la Za- 
menbofa Esperanto;

Ĉar ĝi estas skribita en plej bona klasika stilo, kaj 
la tekstoj estas plej zorge elektitaj kaj plej inte- 
resaj;

Car en ĝi la lingvaj demandoj estas pridiskutataj 
de la plej eminentaj kompetentuloj;

Ĉar ĝi posedas la plej multenombran kaj piej inter- 
nacian' korespondantaron;

Ĉar ĝi estas la plej enhavoriĉa, kaj tamen piej mal- 
kara gazeto en Esperanto
„Cion alian niaj amikoj povas fari aŭ ne fari, sed 

kiu ne abonas nian standardoh, la „Lingvon Inter- 
nacian“, tiu ne estas Esperantisto".

L. L. ZAMENHOF.
(L. I., Junio-Julio 1896).
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Estas rnalfermita por la jaro 1912 
abono al la gazeto

L U Z  E S P A N O L A
(Hispana Lumo).

Laŭ la adreso: Pasage des Comercio. 8, M adrid. 
<ji estas organo delaGranda Oriento de Hispanujo- 
Gi enhavas artikojojn pri framasoneco, liberpensemo, 
teosofio, li. t. p. Ciu artikolo estas hispane kaj espe- 

rante verkita.
Abonprezo 2 spesm iloj jare.

LE PHARE STENQGRAPHIQUE[
Organo Stenodaktilografika kaj Espe- 

rantista.
Jarabono—4 fr. (eksterl.).

Direktoro: H. Hautot, 17 d' 84, Rue Saint-Sever, 
Rouen (Francl.)

■ ESPERRNTISTfl 
POŜKRLENDRROI

i por la jaro 1912---------
Redaktoro:

D-ro A. Schramm, reĝa asesoro, Dresden. [

' La nova eldono enliavas, krom la anibaŭstila [
1 dataro kaj diversaj tabeioj, tre riĉan kaj valoran

materialon, multe pli ampleksan ol en la antaŭaj 
1 jaroj. Multaj artikoloj informos la aĉetantojn !

de la libro pri ĉio, kio estas sciinda en Esper- ■
[ antujo, kaj pro tio la nova Poŝkalendaro estas [

bezonata libro por ĉiu esperantisto.
[ Pro la abundeco de la materialo la kompleta 
' listo de la esperantistaj grupoj, kiu ĝis nun 
- troviĝis en la Poŝkalendaro, aperos kiel aparta I

libro en Aprilo 1912.

Prezo de la Poŝkalendaro (unua parto) !
0,80 M. (0,400 Sm.) neafrankite.

) Sendkostoj por Germanujo 0,10M.,por ĉiuj aliaj
landoj 0,15 M. (0,075 Sm.) '

Oni postulu specialan prospekton de [
i Esperanto Verlag Moller & Borel )

Berlin SW. 68, Lindenstr. 18—19
kaj korespondantoj. 4—3 ;

Organo de Vaska Esperantistaro.
APERAS ĈIUMONATE.

Abonprezo en Fremdlandon—Sm. 0,90.
Administracio: Strato Jardines, 7, Bilbao, 

Hispanujo.

„Pola Esperantisto".
monata pola-esperanta gazeto.

Enhavas ŭiunumere jenajn  rubrikojn.
Fruntaj artikoloj.
Opinioj pri Esperanto. 
Esperantaj artikoloj. 
Literatura parto.
Populare sciencaj artikoloj. 
Scienco kaj vivo. 
Konsideru!
Kroniko.

Korespondaĵoj,
E1 Esperanta Mondo. 
Faktoj
Bibliografio.
Revuo de la gazetoj. 
Konkursoj kaj problemoj. 
Humoraĵ oj.
Respondoj delaRedakcio.

Abonprezo: rb. 2.00=2.10 Sm. sen f T ±„ 2-50=2.65 „ kun [^ rte ra t. AldonoL

Specimenaj n-roj estas sendataj senpage.
Adreso de la Redakcio —  Varsovio, Polujo, Vlodzi- 

mierska, M 8. Administracio—Hoza, .V» 20.
Oni povas aboni per librejo „Esperanto": Mo- 

skvo, Tverskaja, 26,

M) A  N  l S R O  Monata organo de la rumanaj 
L / i N V / . jia , bnlgaraj Esperantistoj:
Internacia gazeto (32 p. 16X24) nur en Esperanto.

Redaktata de speciala komitato kun la kunlabo- 
rado de eminentaj diverslandaj Esperantistoj.

ENHAVAS: abundan kvanton da plej internacia 
kaj zorge elektata literaturo; interesajn „Miksaĵoj“, 
apartan multpaĝan rubrikon „Krestomatio“; artiko- 
lojn pri Esperanto, Esperantismo, Arto, Scienco; 
k. a.; zorge redaktatau „Esperantista Movado“; 
„Diversaĵojn“ k. t. p., k. t. p.

Fundam enta  korelita stilo! P lej enhavori&a! 
Plej m alkara!

Red.-Administracio:
5, str. J.-C.-Bratianu, Bucuresti (Rumanujo). 
Jara abono: 1, 400 Sm. (Rubloj: 1.40).

— Specimena n-ro kontraŭ respondkupono. —
Persono, kiu abonigas 5 novajn personojn por jaro 

rajtas ricevi senpage „Danubo“n dum unu jaro.
Oni povas aboni „Danubo“ ankaŭ ĉe Moskva 

Librejo „Esperanto“, Tverskaja, 26.

flm erika Esperantisto.
Oficiala organo de la Esperantisfa Asocio 

de Norda Ameriko.
Jara abono $ 7.25 (Sm. 2.50).

Specimena ekzomplero 15 cendoj 
(Sm. 0.30).

L ite ra tu ra  - P ro pag an d a  - Snforma.

De la januara (1911) numero sub nova 
direkcio kaj kun tute nova aspekto, la 
gazeto estas unu el la plej interesaj kaj 
plej gravaj esperantaj gazetoj enla mondo.
Redakcio kaj Direkcio. Washington, D. C. 

Usono.
Abonu. per librejo „Esperanto“, Moskvo, Abonejo-. Librejo „Esperanto“, Moskvo, 

Tverskaja, 26. Tverskaja, 26.
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k. librojn interŝanĝas „Antikvejo Esperanta". 
Moskvo. Poŝtkesto 1168'

Kiu havas: La Barbiro .V» 1. La Duonmonata 
A» 1,13. Londona Gazeto .V 1. ?

Ĉu vi estas kolektanto
de Poŝtmarkoj? Ilustritaj poŝtkartoj? Fotografaĵoj? 
Naturaĵoj? Mono-Pentraĵoj?Sigelmavkoj?Moneroj?ktp.

<ui vi deziras korespondadi 
letere aŭ poŝtkarte kun diverslandaj nacianoj, celante 
perfektigi viajn konojn diverslingvajn; vastigi vian 
sciaron; ŝanĝi reciproke informojn privatajn aŭ 

komercajn?

LINTERNRCIR LIGO
{Societo internacia por korespondado kaj por 

kolektantoj ĉiuspecaj)
donos al vi la plej bonan okazon korespondadi kun 

la tuta mondo kaj grandigi viajn kolektojn. 
Skribu pro detaloj

A1 s-ro Jean Thalmann, Fischenthal (Zilrich.) 
Svisujo,

Paris-Esperanto
Bulletin Mensuel du Groupe Espe- 

rantiste de Paris. 
Abonnement — 1 fr. 50.

Administration: Paris, 21, rue dePArbre— 
Sec, 21.

O ficia la Bulteno ile T, E. K. A.
(Tutmonda Esperanta Kuracista Asocio). 

Jara abono: Sm. 2.30.
Senpage por T. E. K. A.-anoj. 

ADMINISTRACIO:
Centra Presejo Esperantista, V. Polgar. 

33, Rue Lacĉpede, Paris,
Esperantistaj Kuracistoj!

Aliĝu al T. E. K A.!
L e g u 1 a B u 11 e n o n d e T. E. K. A.!
Oni sendu la aliĝojn al Prof. D-ro II. 
Dor, Lyon (Francujo) 55, Montee de la 

Boucle.

HONĜARA
STUDENTO.

Duonmonata ĵurnalo.
Jarabono — Sm 1,50.

Adreso: Budapest VII, Alpar - u. N° 8.

ONI VENDAS
esperantistan kartaron, la plej grandan en 
la mondo. Gri enhavas pli ol 20.009 poŝt 

kartojn.
Sin turni al C. Charrier 

Zabola 111. Montevideo (Uruguay).
Samideanoj abonu la gazeton:

GERMAN - AŬSTRIA = = = = = = =
-----FSPFR AN TIfiTO I

la plej regule aperantan esp. gazeton en Aŭstrio, 
kiu enhavas regulajn kaj detalajn sciigojn pri la

organizado de la
OKA KONORESO EN KRAKOVO

Gi aperos en 1912 ĉiumonate, komence de Janua- 
ro 1912.

La abonpagon (3 R '= l  Sm. 250 por la tuta jaro) 
oni sendu poŝtmandate, respondkupone, papermone 
aŭ per ĉeko aŭ transpagilo de esp. ĉekbanko al la 

adminisiracio-. Wien, IV. Dŭrerg. 19.
Anoncpj laŭ malkara prezaro!

Abonejo: Moskva librejo „Esperanto“.

T r a  la  FiBatelio.
Unika filateiia gazeto internacia 

(12 a jaro)
havas fervorajn kunlaborantojn en ĉiuj landoj, do 
estas la plej rapide kaj plej certe informita. Ĉiu- 

monate enliavas longan liston de interŝanĝistoj. 
La abono kostas nenion, ĉar por 2 fr. (Sm. 0,80) 
vi ricevas: 1) Serion de serbaj poŝtmarkoj 1900: 
5, 10, 15, 20, 25, 50 (Valoro 'laŭ katalogo 2,25), 
2) unu anoncon kvarlinian, vaioranton 0,75. Sume= 
3 fr. premie. Specimena n-ro por respondkupono. 

Adr.: D-ro Verdy, 20, Rue Cloitre Merri, 
Paris, IV-e

ABONU GAZETON

„GESTUDENTAJ INTERESOJ"
(1 Sm. jare)

kiu aperos de Januaro 1912 kiel monat; 
ilustrita revuo.

Arfr. Joza Mares, Banurbo Luhaĉovice, 
Moravio, Aŭstrio.

Belga —  
Esperantisto

jpublikigas regule artikolojn pri belgaj 
kaj eksterlandaj literaturoj, esperantajn 

jkantojn kun muziko, belgan kaj ekster- 
landan kronikon, oficialajn sciigojn, ori- 

jginalajn poeziaĵojn kaj prozaĵojn k.t.p.
Jarabono—5 frankoj=2 Sm.

\ Administracio: Fr. Schoofs, Kleine Be- 
erstraat, 45, Antvverpen, Belgujo. 

\Abonn per Moskva librejo „Esperanto“, 
Tverskaja, 26.
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M O N A T A  R E V U O , 

Jarabono 5 fr. =  2 Sm.
Abono estas nar akceptata por unu jaro.

K oinenco  de abono: Ja n u a ro , A prilo, O ktobro. 
L a  revuo  ne a p e ra s  en A ŭgusto  kaj S ep tem bro . 

S in  tu rn i  al:

ĴD-ro Smulders Schijndel, Nederl.
A bonu p e r  lib re jo  „ E s p e ra n to “ ,M o sk v o ,T v e rsk a ja ,2 6 .Normanda Stelo

M O N A T A  O R G A N O . I

Jarabono—Sm. 0,80.
Adm.: M. M. Liebard et Leroux, 41, rue 

de la Vicomte, Rouen, Francl.

BOHEMR REVUO
:ESPERRNTISTR

MONATA GAZETO
k u n  l i t e r a t u r a  a l d o n o :

„Legolibro de Bohemaj Esperan- 
tistoj".

Jarabono Sm. 1,50.
Redaktoro Ed. Kŭhnl, Dittrichova ul. 7, 

Praha II, Austrio, Boheml.
Abonejo: Moskvo, librejo „Esperanto“, 

Tverskaja, 26.

SARTA STELO
monata bulteno de Sarta grupo Espe- 

rantista.
Jarabono— 1 franko.

Adreso: M. Aut-in, 3, rue de la Mariette, 
Le Mans (Francl.).

IIPMHMMAETCH n O Jin H C K A  Ha 1911— 12 rotu> ( ct> ceHTflĜpsi 1911 no ceHraĉpb 1912 r.) 
(I’o;(T> nsTMft). HA ElKEM TiCHTIIblll JRVPIIA.TB (orrAirt iiE.iArorieiECKoii p e «i>oi>jili)

„CBo6oflHoe BocnnTaHie11
iio;i,t. pegaKgieft M. r o p S ^ H o e a -J lo c a d o e a ,

A/in ropoflCKMXT> k cenbCKKXi> yMKTe/ieH k a/ih poflKTe/ieK.
IVMb wypHa/ia: pa3paooTKa noirpocoirB o TaKOnr. BOcnHTaiŬH n ofipanonaHin, Koiopoe ocnonano n a  

ca.MO.i/LiTo.ftiiocTu, Ha v.TOBJieTBopeBin cbo6o,thlixt> aaiipocoiri, g k ie fi n loiioniecTBa n n a  iipoiiaiio.ijiTcai.iifE.n. 
Tpvffh, KaKT> IieOOXO.(IlMo5 OCIIOIili JKH3HH.

nodriHCHasi u tn a :  na  1 r o j t  ci. nepecLuiKoft 3 p ., Ha n o jiro ;(a -  I p . 50 k., ;sa rpaHHny 3 p. 60 k. 
/Ijih cejTi>CKHXT> vTHiejieft 2 p ., n a  n o n ro ja  I p . IIo;(HH(:Ka npHnHMacTca: M ocitna, Jl/fsitn m.e noae, T py- 
oomtofi nep ,, 8 , pe;(aiti(ia sKypnajia „CBo6o;(Hoe BocnHTame“ .

HssaTenB A. H. Hohujmhh. PesaKTopt M. rop6yHOBT>-fiocaflOBT>.

npHHHMaeTcn noAnHCKa na 1912 ro;n> na HJunocTpHpoBaHHbiĤ »ypHa.Tb
M  12 KHHI”b’ A°  1200 CTP- 4  Py6/ia bt> ro /fb

jjiVirk/lIV U  . (2 npHJiomeHiH, ao 500 M/i/uocTpauiM. “  ct> nepecbi/iKoŭ.
f lim  i t T e i i  C T ap u iaro  n c p e f ln a r o  8 0 3 p a c T a  ct> OTfltJiOMt fljin ManeHbKHXT>. IIo;u> pejjaRnieft H. r o p f ) y H o a a - l ! o c a a o o a .  

Pe,naKH,in „M asKa“ CTpeMHTCa jaTb jiTHMT. is.ioponoe, nojie3Hoe h  HHTepecHoe 'i ie n ie  h cnocoo-
CTBOBaTL pa3BHTilO BT> P'i',THXL CaMOgkaTeJILHOCTH, TBOpneCTBa, paBHOft JIIOĈBH KT, yMCTBeHHOJiy H (])H31I- 
'lecEosiv ipy;(y h jvksrreJlLHoft CHMnaTin ko bcomv jkhbomj. B t> 9thxt> CTpeMJieHinxT> pejaKiijfl ,,ManKa" 
iiihctt, nojcnepiKKH co CTopouM B cim , giTCKHXT> ,npy3eft. B t> HHCJiii 12 npHJioaieiiift jaiOTCH pyKOBo;(CTBa o 
'l'OMT>, Kaifb jtfsTflMfc CaMHMTS fffljiaTL HHTepeCHLie .Ulfl HHXT> II|)I[6o[){,I, ManiHIILI, M.KJL jfuiaTL OHHTLI H 
iiad.iiojeni;!, coiiJ tu  o pncoBaHin, noobine pviioiiopcTiia kt> pa3HLiMi> saHHTiaMi n  nrpaMT> bt> KOMiiaiis n 
Iia OTKpLITOMT, IIOI’,;(yX'f', H T. J .  B'J> TeKCT'1 JIiypHajia H npHJIOJKeHift HOMtmaeTCfl MHOJKeCTBO HJIJIOCTpaitift. 
JKypHa/i-b AonymeHi> no npe/iBapHTe/ibHOK no/inHCKfe bt> roposcrin y’iiuiHina, bt> 6n6jiioTeKH peMecjiennLixi>, 
[IpOlJieCcioiiajILHKIVI, H TeXHH'ieCKHX'L y>IHJIHU(T, BC'kxL THHOBL H BT> POTHLIH ĈHĈaiOTeKH l - ro  H 2 KJiaCCOBT. 
K.a.ieTCKHvj, itopnycoBT>. IIo;(nncHan naaTa ct> nepecLuntoft bl ro;(L 4  p ., 3a nojiroga 2  p. 3 a  rp an m n ’ 6 p. 
B t. M ocrai 6e3L joctabkh n a  aoml 3 p. 50 k ., n a  n o jiro ja  I p. 75 k. IIojnHCKa npHHHJiaeTca: 1) bt> 
KOiiTopi; pegaKnin ;itypHajia „MaaKL“ : M o craa , fl/lsBHHbe nojie, Tpy6euKOH nep ., p. A» 8 , 2) bt> khhto- 
H3j(aTeJiLCTB’h „nocpesHHKL“ (M ocraa , Ap6aTL, ;i. TkcTOBHXL), 3) bl khhjkhoml Jiaraisjiiri; „nocpe;(Hiiiu>“  
(MocKBa, IleTpoBCKin jian in) a ito Bi:kxL ;(pyrnxL khhjkhhxl iiara:-siiHaxL h KOHTOpaxL, npnHHMaioinHXT> 
no;(HHCKy Ha iitypHajiLi. Il3saTejiLiiHna M. B. rop6yHOBa. PesaKTopn H. M. rop6yHOBT>-noca/(OBv.

P e A a K T o p n - i iB A a T e j ib  A. A. CaxapoBT>.

Tiinorpa$iH II. II. Pa6ynriiHCKaro. Mocioia, CTpacTnoft 6yjibB., IIyTHHKOBCicift nep., co6, iomt>.
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