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Kune ni sentlas specimenon de propaganda folieto.

N. Foss.
(Ufa, Rusl.).

(Harkov, Rusl.).

Veterinaro. Delegito de Universala Esperanto-Asocio, tre energia propagandisto de 1’lingvo internacia.

Inspektoro de I gimnazio. Prezidanto de Ĥarkova
Societo Esperantista, tre energia propagandisto de 1’
lingvo internacia.

V. Zamjatin.
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Estas malfermita por la jaro 1912 abono al la monata gazeto

„LA ONDO DE ESPERANTO"
Dum la IT-a jaro <le sia regula funkciado ,L a Oi}do“, krom 12 n-roj, (16—24 paĝaj), SENPAGE
donos al siaj abonantoj la tradukitan de s-ino M. Sidlovskaja kaj nun kompostatan ĉefverkon de
rusa literaturo

„Princo Serebrjanij" de A. TOLSTOJ.
(352-paĝa, grandformata librego, kies prezo por la ne-abonantoj estos Sm. 1,60 afrankite).
Literaturaj konkursoj kun premioj. Portretoj de konataj Esperantistoj. Diversaj ilustraĵoj. Beletristiko originala kaj tradukita. Plena kroniko. Bibliografio. Amuza fako (kun premioj). Anekdotaro. Korespondo tutmonda. (poŝtk. ilustr.).
La abonpagon (2 rubl.=2, 120sm.)oni sendu al librejo „Esperanto“ (Moskvo, Tverskaja, 26)
aŭ al aiiaj Esper. librejoj—poŝtmandate, respondkupone, papermone aŭ per bankĉekoj. 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.

Pensoj pri la propagando.
Jam delonge estas konfesita, kiel ĉi observante, kelkaj esperantistoj konsiefektivigebla, la ideo pri helpa lingvo in- deras tian naturan vojon kiel la solan
ternacia; jam delonge oni konvinki- eblan, kaj opinias, ke diversaj aliaj riĝis pri neceso havi por tiu 6i celo arte- medoj por pli rapida disvastiĝo estas
faritan neŭtralan lingvon, kaj videble la danĝeraj por Esperanto.
aŭtoro de Esperanto prosperis efektivigi Oni kredas, ke se eĉ la registaro, irante
la ideon per kreo de lingvo, kiu konten- renkonten al la pacaj batalantoj, helpus
tigas ĉiujn postulojn. Esperanto preskaŭ af ili per enkonduko de E. en lernejon,
sen konkuro okupis tiun ĉi lokon, kaj, kiel deviga scienco,—ĝi tre malrapidigus
ekzistante ĉirkaŭ 25 jaroj, pruvis sian esperantan movadon, se tute ne pereigus
vivkapablecon. La lastaj ĝiaj gigantaj pa- ĝin, ĉar tia rimedo povas kaŭzi malpleŝoj kaj pli serioza konatiĝo kun sistemo | zuron kaj eĉ abomenon de publiko konkaj historio de E. permesis ne nur alj traŭ „altrudata objekto“. Ni tute ne disapartaj pensuloj, sed ankaŭ al tutaj lan- putas kontraŭ tiu atentinda opinio, sed
doj, lasi ilianm okan rilaton al „utopio“ jnur ni volus montri, ke, evitante la ekskaj konsenti, ke la „utopio“ jam estas tremaĵojn, ni havas aliajn pli dehkatajn
tute realigebla afero. Malgraŭ tio, la patro- rimedojn, kiuj povas helpi al nia afero.
lando de la ideo ne montriĝis kiel fruk-i Ni plimultigu per prudenta propagando
todona kampo, kaj nia esperanta movado, ila kvanton da lumo kaj varmo super la
malgraŭ plej bonaj batalantoj inter la glacia kovrilo, kaj tiamaniere, se ni ne
rusa esperantistaro, progresas malfacile.i atingos la tutan degeladon, ni atingos
Ne estas necese serĉi ie ajn la kaŭzon sufiĉan moliĝon, kaj tio ĉi jam estos la
de tiu ĉimalĝoja cirkonstanco: ĝi estas—• simptomo de venka triumfo.
nia inteligentularo, kiu, moke rigardantej Tamen, ia propagando devas esti „aparnian problemon, prezentas sin kvazafl ta “ por ĉiu afero, ĉar kelkaj propagansub dika glacia kovrilo. Tiu ĉi kovrilo diloj ne povas servi kiel utilaj, sekve de
postulas multegan kvanton davarmoener- nia cirkonstancaro. Ni devas ĉiujn progio por ĝia plena degelo.
pagandilojn dividi en du kategoriojn:
La artefarita lingvo Esperanto nun- 1) Esperantaj insignoj, poŝtkartoj kun
tempe jam ŝajnas esti tute natura lingvo tekstoj, propagandaj ĵurnaloj, anoncoj,
laŭ sia uzo, disvolviĝo kaj disvastiĝo. Gi ŝlosiioj, verdaj standardoj kaj aliaj. 2)
senhalte sin movas antaŭen kaj almili-j Paroladoj, ekspozicioj, kaj fine, potencaj
tas ĉiam pli kaj pli grandan nombron aŭ influaj personoj, kiel prezidantoj de
da adorantoj; sendube tiu ĉimovado jam societoj aŭ grupoj.
ne estas haltebla kaj ĝi fine devas tra-i La rimedoj de fa unua kategorio malrompi ankaŭ nian glacian kovrilon. Tion graŭ ilia disvastiĝo ŝajnas al ni ne havi
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grandan signifon por nia inteligentularo,' lojn—jen estas la demando, kiun oni tuj
tamen tiuj de la dua kategorio estas sen- proponos. Ni konfesas, ke tia afero estas
sufiĉe malfacila; tamen, ni samtempe
dube tre efikaj.
La viva parolo, kiu prezentas tute re- esperas, ke se oni faros mallongan, sed
ale la lingvon, ĝian sistemon, historion, konvinkan raporton pri E-to kaj E-ismo,
nuntempan situacion, praktikan uzadon, aldonos al ĝi kelke da bonaj esperantaj
literaturajn ecojn, k. t. p., konatigas la libroj, kaj ĉion ĉi prezentinte al la aŭaŭskultantaron kun esenco de tiu ĉi de- toritatulo, oni petos lin akcepti la premando, serioze atentigas ilin kaj, se ne zidantecon en societo aŭ la nomon de
elvokas la pretecon ĝin studi, ĝi elvo- honora membro, sendube la sukceso
kas la plenan aprobon de l’ideo. Eĉ tio estos plena preskaŭ ĉiuokaze.
estos sendube granda paŝo antaŭen por La tria rimedo,—esperantaj ekspoziesperanta afero, kiu en nia lando ne cioj,—certe estas ankaŭ bonega armilo
rapide progresas dank’al nesimpatia ri- en^la manoj de l’„pacaj batalantoj“.
lato al ĝi de 1’rusa societo. La societo Cio supredirita ne estas io nova, ĝi
nekonas „Esperanton“, „Esperantismon“ estas malnova, ĉar ĝi turmentas ĉiun
kaj vidas en ili ian amuzaĉon de kelkaj fervoran samideanon. Tamen, ni denove
esperantaj rondetoj, kiuj sin okupas per alvokas: Karaj amikoj—rusaj esperantiportado de signoj, eldonado de sensen- stoj—ni ne perdu oran tempon kaj, levcaj poŝtkartoj, kiuj forlogiĝas per verda inte alte nian verdan standardon, kuraĝe
koloro...
kaj unuanime marŝu en la kampon de
Tian vivan propagandilon oni konsi- l’paca batalo!
deras kiel la plej utila, kaj en kelkaj
L e ŭ te n a n to N. G.
landoj oni jam kolektas la kapitalon necesan por la paroladistoj - predikantoj,
speciale veturantaj en diversajn angulMonoferoj.
etojn de sia patrolando. Eble, nia rusa
inteligentularo ne sekvos tiun alvokon, Post la apero de la Marta n-ro ni ricevis de s-ro
opiniante, ke ĝi estas nova nesenprofita A. M. Tinjakov (Armjansk, Tavriĉ. gub.)—4 rubl.
90 kop., s-ro N. Menŝikov (Moslcvo)—3 rubl., s-ro
amuzo de la „verdsteluloj“, kaj tial la B.
Fokin—1 rubl. 10 kop. Sume—9 rubl. Por tiu
simila rimedo ne estas por ni konvena. mono ni jam sendis 3 kompletojn al studenta bibTamen, oni ne devas forgesi, ke la rolom lioteko en Jaroslavl kaj al publikaj bibliotekoj en
de l’predikanto povas plenumi ĉiu iom Smolensk kaj Kremenĉug (Poltav. gub.). Krom tio,
da samideanoj el Niĵnij-Novgorod kolektis kaj
elokventa esperantisto, ĉar la lingvo Es- kelke
sendis per s-ro N. Petrov 3 rublojn por du biblioperanto mem laŭ siaj ecoj estas sufiĉe tekoj (urlia kaj popola) en Niĵnij-Novgorod (lernokonvinkema kaj elokventa.
libroj kaj „La Ondo“). Plue, speciale „La Ondo“n
Estas nur necese aranĝi sian parola- oferis s-ro A. Ivanov (Moskvo)—(5 rubl.) por biblioen Caricin, Ekaterinoslav, Sizranj, Ardatov
don tiamaniere, ke ĝi, prezentante al aŭ- tekoj
(Simb. gub.) kaj por legosalono de Moskva Veget.
skultantoj la esencon de Esperanto kaj S-to. S-ino A. N. Mirolubova— 1 rubl. (Rostov) por
Esperantismo, havu nenian senfundamen- Rostova Popola Biblioteko; s-ro N. N. Foss (Ufa)
tan argumenton, kiu povas ridetigi la 1 rubl. por legosalono de Urba Biblioleko en Ufa
Tomska Stud. Rondeto—1 rubl. por legosalono
plej flaman kritikiston kaj malamikon kaj
de Makuŝin (Tomsk).
ij: *
de Esperanto.
Tio ĉi estos vere paca batalado, kiu La legantoj eble miros, ke nun ni sendas kompledonas grandegan batalkampon al espe- tojn por 3 rubl. (ne por 4 rubl.). Sed, la monoferoj
gute (ne rivere) kaj tial ni pli modestigis
rantaj pioniroj kaj ne postulas grandajn alfluas
la kompletojn. Kion fari? La bibliotekoj estas grandelspezojn.
nombraj, sed la monoferantoj estas tre, tre malmulLa vivo jam montris al ni, ke se la taj, ĉar bedaflrinde la plej konat.aj, plej helpeinaj
rolon de 1’prezidanto aŭ organizanto de kaj ĝeneraie oferemaj esperantistoj kvazafl ignoras
nian monkolekton. Kial? La motivo estas jena: „Mi
iu societo aŭ grupo prenas sur sin per- ja
faras ĉion eblan en m ia reg io n o ",—klarigisunu
sono, kiu posedas aŭtoritaton aŭ estas tre simpatia propagandisto el Suda Ruslando. Jes,
konata en la urbo, la afero (dankial esti- vere li faras ĉion kaj agas senripoze, sed li forgemo kaj atento de Tprtbliko al liaj per- sas, ke lia „regiono“ similas oazon, ĉar la apuda
regiono prezentas sablan, senakvan dezerton.
sonaj meritoj) de 1’komenco stariĝas sur najbara
Se oni deziras, ke nia prediko estu pli efika, oni
firinan fundamenton kaj tre rapide far- devas iomete zorgi pri la lokoj, kien ankoraŭ ne
iĝas la plej fruktodona. Ni rememoru la penetris la radio de nia verda stelo. Oni devas nur
aŭgsburgajn esperantistojn kun ilia pre- komenci kaj la dezerto baldaŭ ekfloros.
Esperanto ankoraŭ ne estas konata en multaj
zidanto, por konvinkiĝi pri tio; krom tio, [urboj;
tie, en publikaj bibliotekoj nia lernolibro
niaj grupoj ankaŭ konstatis saman fak- ihavus p io n ira n signifon, signifon pli grandan ol
ton. Sed kiel allogi ĉi tiujn aŭtoritatu-lIpublika lekcio en urbo, kie jam delonge funkcias
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Ksper. Societo, kie oni multe, tro multe aŭdis pri
la „teda“, „enuiga“ Esperanto. En urbo, en kiu
energie laboras fervoraj Esperantistoj la atmosfero
estas saturita per- Esperanto kaj tie la esperantemaj urbanoj jam „aliĝis“ kaj „aniĝis“... Nature
malseka spongo malmulte ensorbas... Ne, ni ne
devas enlimigi nin per la „propra regiono". Samtempe ni ĵetu semon sur la teron virgan, neplugitan!
Ni seran, se ni deziras rikolti.

K.

Esperanto en Ruslando.

Ne 4

ciante, kompreneble, esperante., Post la
ekskurso multaj studentoj-neesperantistoj, partoprenintaj la ekskurson, fervore
komencis studi Esperanton.
V. Sirunjan.
Kovno. La 4-an de Marto (novstile)
dum ĝenerala kunveno de Kovna S-to
.Esperantista, s-ro A. Nedoŝivin raportis
Ipri sia poresperanta vojaĝo eksterlanden, en Peterburgon kaj Varsovion, La
raporto nun estas presita’

Moskvo.—Moskva Studenta Rondetaj Varsovio._La 8-an de Marto okazis
(Universitata) rekomencas sian agadon. en
salono Uranja“ la monato kunLa 14-an de Marto okazis kunveno delyeno de Pola Esperantista Societo. S-ro
la rondeto. Profesoro R. Brandt parolis p ri:A. V. Brzostowski legis en pola lingvo
Esperanto. Konata filologo, prof. Brandt sian lerte verkitan referaton pri Espeatentigis pri la artefariteco de vivantaj1ranto. S-ro A. Grabowski deklamis siajn
lingvoj, pri iliaj gravaj fnankoj k. t. p. originalajn versaĵojn „A1 Semanto" kaj
Interalie la raportinto komunikis, ke lai „Reveno de Filo“. La unua kanto, kiu
reformojn en Esperanto, kiujn li propo- estos kantata dum la Oka laŭ la melodio
nis antaŭ kelkaj jaroj, li juĝas nun ne-j komponita de konata pola komponisto,
necesaj. Post la raporto oni diskutis pri aludas nian Majstron kaj la 25-jaran
la internaj aferoj de la rondeto. Kiel jubileon de lia verko, la dua—la formikomitatanoj estas elektitaj s-roj Bodnar- Igron de Esperanto ella naskolando kaj
skij, Jarmoloviĉ, Karapetov, Ottesen. iĝian nunan revenon. En la fino estis
aranĝita diskutado pri la temo: „KiaLa 16-an de Marto, en kunsido de maniere propagandi Esperanton“. InterMoskva Societo Esperantista advokato jalie oni proponis otganizi en Varsovio
A. I. Safkovski, niafervorega samideano, antaŭkongreson por traveturantoj aŭ
raportis pri sia publika lekcio pri Espe- Ipostkongresan vojaĝon.
ranto en Orelo kaj pri la plej bona enFer Vora.
havo de ĉiu propaganda lekcio. La raporto elvokis longan kaj vivan diskut- Narva.—La 23-ande Februaro de 1912
adon. Laŭ la opinio de plejmulto de la estis aranĝita de Narva Esp. grupo en
parolintoj, propaganda lekcio devas trakti jteatra salono de loka „Esta societo11 la
ne nur la demandon pri la teoria signifo Iunua internacia propaganda vespero por
de Esperanto, sed ankaŭ enhavi sciigojn IEsneranto.
#*pri la nuntempa praktika uzado de la| Gar la programo konsistas el 20 eslingvo.
0. peranto-rusaj kaj estlingvaj numeroj,
tial mi citas el la programo nur espePeterburgo.—En Esta klubo, dum la rantlingvan parton:
koncert-vespero, la 28-an de Februaro, I. „Esperantista marŝo“ ludata de oraktoro Elve deklamis esperante 2 vers- kestro de s-ro E. Knude. II. „Malferma
aĵojn: „Blanka vualo“ kaj „Nokto sen parolo“ en tri partoj.—La unua parto
steloj“. La publiko varme akceptis la verkita de I. Tenisson enUa lingvo Esdeklamadon.
V. D. peranto (parolis s-ro Ad. Ŝmidehelm),—
la dua parto en la iingvo Esta, paroliLa studenta grupo „Esperanto“ de Psi- ta de s-ro V. Bukk, la tria parto en la
ko-Neŭrologia Instituto aranĝis ekskur- lingvo rusa de s-ro instruisto P. Vasiliev.
son en Finnlandon. Oni vizitis Viborgon, La parolintojn sekvis brua aplaŭdado de
Imatron kaj Helsingforson. Laekskursant- publiko. III. „La espero“^kaj „Sonoriloj
ojn bone akceptis finnaj esperantistoj, kiuj d e l’vespero“, kantata de ĥoro de instrutre helpis la vizitadon deTvidindaĵoj. En isto M. Frisŝ. IV. „Nova kanto“ (de DomHelsingfors oni aranĝis esperantistan brovski) deklamis s-ro I. Kespert. V. „Al
vesperkunvenon, kiun ĉeestis reprezent- poeto“ (de Puŝkin), deklamis fraŭlino
antoj de 6 nacioj (finnoj, norvego, rus- E. Ivanova. VI. „La vojo“ (de D-ro Loj, armeno, kartveloj kaj hebreo). Oni Zamenhof), deklamis fr-ino A. Narvelltre ĝoje pasigis la vesperon, konversa- VII. „Nokto“ (de Georgo Deŝkin), dekla-
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mis fr-ino E. Ivanova. VIII. Dialogo por nelonge. Krorn raporto pri Esperanto
Esperanto (aranĝita speciale de I. Tenis- de s-ro K. J. Bojanovski, la vespero
son) interparolis s-roj I. Kespert kaj I. enhavis grandan koncertan parton.
Tenisson.
I
Dum la tuta vespero regis plena ordo Rostov sur Dono.—Rostovaj esperankaj gajeco.' La komitato de Esp. grupo jtistoj havis plezuron akcepti en stacimalavare disdonadis senpage diversajn domo traveturantan persan samideanon,
propagandilo j n .
esperantiston s-ron Ter-Hovhanissianc,
La propagandfestenon partoprenis 750- kiu direktiĝis Tabrizon.
800 personoj.
F. Porosjukov.
Fine, mi havis la honoron esprimi je i
1’nomo de Narva.Esp. grupo sincerajn U fa.-J us estas ricevita oficiala informo
dankojn, al senlaca propagandisto s-rO de Kuratoro de Lerneja Distrikto pri
I. Kespert kaj precipe: al s-ro M. Frisŝ jkonfirmo de s-ro Zavjalov kiel „lektoro
kun gekantistaro, al s-roj P. Vasiliev, jde la lingvo Esperanto".
V. Bukk, S. Kalinin, Villmans kaj fr-ino
L. Bah, kiuj senlace akcelis nian pro- La 3-e de Marto estas grava dato por
pagandon.
jnia movado; tiun tagon estis fondita
7. Tenisson.
„Esperanta Sekcio“ ĉe Famiha-Pedagogia Societo. Post longa pripensado ni
Orel.—En la salono de Aleksejevskaja rifuzis la antaŭan intencon fondi apartgimnazio s-ro Vsevolodo Basov tralegis an societon kaj decidis uzi la afablan
la 25-ap de Februaro referaton pri Espe-j inviton de 1’nomita societo, kiu estas
ranto. Oeestis lernantoj de superaj klasoj firme bazita, posedas propran sidejon,
kaj kelkaj instruistoj.
bibliotekon, pli ol 200 anojn k. c,; tial
ni esperas, ke nia decido estas inulte
Moskva advokato A. I. Ŝafkovski la| malpli riska, ol fondi memstaran societ14-an de Marto en la ejo de Lekciaj on, tiom pli, ke ĉiuj sekcioj estas preRondeto parolis publike pri. „Lingvo skaŭ sendependaj, havante apartan koInternacia". Oeestis pli ol 100 personoj, mitaton. La unua kunsido okazis la
interalie gimnazia direktoro, urbkonsil- 7-an de Marto. Kiel prezidanto estis
anto, geinstruistoj kaj precipe gelernan- elektita s-ro V. Zavjalov, gvidanto de
toj. La severe-logika parolado multej la kursoj (Instruisto de Reallernejo);
plaĉis. al la aŭskultantoj kaj interesis vicprezidanto—s-ro N. E. Suhotin (filoilin. Ni devas rimarkigi, ke s-ro Safkov-1 logo, eks-inspektoro de Grimnazio en
ski vizitas multajn urbojn de Centra Simbirsk) kaj sekretario —N. C. KrasRuslando kaj la esperantistoj povus sovskij (termezuristo). Antaŭ ĉio oni
utiligitiujn okazojn pororganizi lekciojn. decidis ŝaluti nian Majstron, poste—aligi
V. B.
la Sekcion al U. E. A., mendi la propagandafiŝojn por dissendi al ĉiuj lernKoĥma (Vladimirsk. gub.).—En mas-l ejoj de Ufa’a uezdo (preskaŭ 400), aranĝi
kobalo, okazinta la 16-an de Februaro la ekspozicion dum Pasko k. t. p. Estis
la lokaj esperantistoj por sia kostumoj aŭskultita la traduko de s-ro Foss pri
..Verda stelo“ ricevis laduan premion. Esperantismo el Ja paroladoj de la MajU. Kisljakov. jstro. Oni decidis aranĝadi la kursojn
unu post alia seninterrompe kaj ĉiuj
Voroneĵ. — En la kunveno de Voro- kore dankis simpatian instruiston por
neĵa Societo de Esperantistoj estas elek- la afabla senpaga gvido de la kursoj.
titaj komitatanoj: P. N. Juŝkov (prezi- Fine la ĉeestintoj honoris per leviĝo
danto), F. D. Ivanov, M. N. Kunakov la memoron de 1’mortintaj samideanoj
kaj K. D. Podvalnaja. Laŭ la ekzemplo s-roj Robin (rumano) kaj Soong (ĥino).
de antaŭaj jaroj oni decidis labori kune La intereso al Esperanto ĉiarn pli kaj
kun la sekcio „Esperanto“ de Popol- pli kreskas en nia urbo.
universitata Societo. En la kunveno s-roj
N. Foss.
K. Gr. Veselovskij konatigis la societanojn kun la celoj de U. E. A.
Harkov.— Okazis ĝenerala kunveno
Ko. Vo.
de Harkova Societo Esperantista (Ribnaja ul., iN° 30).
Zaporoĵje-Kamenskoje (Ekaterin. gub.) La Komitato raportis pri la agado
Esperantista danc-vespero okazis antaŭ-j de la Societo dum la pasinta jaro; el tiu
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raporto oni vidas, ke Harkovaj samide-i HtMenKHMH acnepaHTHCTaMH upoeicrnpvcTCfl
anoj tre multe laboras por „nia sankta ycTpoScTBo acn e p . kojiohih bt, H p a a ra iH . Jlmpb.
HHTepecyioH],HxcH AeTaoM H npoeKTa npocinT ,
afero“.
oĉpaT . n o a,np.: S-ro M a y e rh a u s e r, B a d R e ic h e n Estis elektita nova komitato, kiu nun h a ll, D e u tsc h la n d .
konsistas el: 1) Prezidanto s-ro V. N.
IllB eflu,apiH .— B jia ro ja p s i n p o n , CTarbHMT, JiaZamjatin (Jnspektoro de la 1-a klasika CTHTaro
npoi{). A bt . 4>opeJiH, DcnepaiiTO 3anoegimnazio); 2) Vic-Prezidanto s-ro Gu- BaJio ceo i; nonyMpHOCTi> cp ex u iiiBe0u,apcicHXi>
biev; 3) Sekretario s-ro_M. V. Novode- ispaueB. OcnoBaHo o6iu,ecTBo uiBefiu,apcitHXT> ocn.
reĵkin; 4) Kasisto s-ro flarlanov; 5) Bi- Bpauefi. IIpe.s.efoaTejieMT, H36paHT> T. C h riste n ,
npoij). BepiiCKaro ViiHBepcHTeTa.
bliotekisto s-ino Semenova.
T p a im is i.— <t>paHii,y3CKoe O S m e c rao

D c n ep a ii-

., cor.iacH o OTueTy 3a 1911 r. HacuHTbiEn kinematografo Moderne nia Societo thctobt
naeTi, 8385 'uieiiOBT,.
aranĝis seancojn. Post ĉiuspecaj elspezoj B t> I la p iu K i r. JciHiTHiiiibi.MT, o6pa3OBaiiT> itp y por nia kaso restis 177 rub. Enakceptejo !3KOKT> 9CIiepaHTHCTOBT> - JHOĈHTejiefi apa.MaTHMCestis aranĝita malgranda ekspozicio kaj j CKaro HCKyccTBa.
vendado de lernolibroj. La nornbro de E e jib rin . — Il36paHT> bt> K ap.uiiiajiu g c n e p a n la vizitintoj (laŭ la disvenditaj biletoj)= thct T) o. V an R o ssu m .
B t> K y p o p rt S pa, b b pe3yjibTaT4 anep iT rin o ft
2000. Giu el vizitintoj ricevis senpage i ntHTejibHOCTH
JKenEUHHbi-Bpaua, ,’i-p a B isk e 9 c propagandan folion kun gramatiko kaj u e p aii'ro HaniiHaeTT, npoHHKaTb bt> hikojim .
vortaro de la lingvo.
ro ju ia H n in . -raarcKHMT>MyHHHHuajiHTeTOM’b, n o
/'. Semenov. InpejiJioJKeHiio
n ia c H a ro KanHTaHa ToMCOHa, n o -

Siberio.
Tomsk.—Ĵus la administracio enregistris la regularon de Esperantista Societo. La unua kunveno devis okazi
la 24-an de Marto. La apero de nova
societo estas des pli ĝojiga, ke dum la
lasta jaro la antaŭe agemaj studentaj
rondetoj pro la malfavoraj kondiĉoj estis
devigitaj preskaŭtute ĉesigi sian laboron.
A. S.

! craHOBiieHo npoii3BecTH onbiTT, npeiKpi.aiianifi
dcnepaH T o bt> ropoj,CKHXT> iHKoiiaxT>.
H p jiaH n ia .— D cnep. K ypcu jijih B pauefi Be;i.yTCfi
JI-poMB J. J o h n s to n ’oMT>. Cpe.au cjiym aTejiefi 6.
HauajibHiiKT, raaB H aro Mc;i,iui,iiHcitaro vnpaBJicHifi,
uhKo iopbie npoijicccopa, h ceitpeT aph n p jia iu c K o S
MeaHu,HHCKoft acconiaiuH .
CoenHHeHHbie UlTaTbi.— B t> 3acfoiaH in AM epnitaHCKaro K p a c n a ro K pecT a, iio.n, n p e a c ia a ie a b ctbomt, npesnaeH -ra Coea- IIlTaTOBT. 'IfojiTa, a-p-i>
Y e m a n s (rjiaBHbift npaan, tjuioTa) nponeaa, aoK jiaan
o 6 t> DcnepaHTo.
ABCTpaJiia. — I I KOinpeccT, aBCTpaaiftcKHXT>
■acnepaHTHCTOBT, coctohtch b b M ejib6ypHfo

Vladivostok. (Telegrafe).—La 2 (15) de
Mario mortis prezidanto de nia Societo, A p a B ia,— B b E a r a a a t opraHH3yeTCfi o ĉ m e c ra o
estrc deMarista Lernejo s-ro Neupokojev, !9Cnep3HTHCT0BT>.
CaMoc-b.— H a 6 a ay scnepaH T cicaro o ĉ in e c n »
tre fervora kaj sindona esperantisto.
Elleder. npHcyTCTBOBaaT> lcinisb CaMOccKifi ct> iciijiniHefi

cenaTopbi.
ItaKT,
coo6maioT'i>
mockobckhmt,
raaeaa.Mb,
24 MapTa (h . ct .) itHfi3b CaMoccKifi 3 m. K o n a c CHCT> yĈHTT> BblCTpliJiaMH H3T> peBOJibBepa. lIOKottHbitt noitpoBHTeJibCTBOBajn, acnep. ;iBiiaceHiio n
e ro CMepTb TfiHteJibift y a a p b aJW caMoccitHXT>
(Hocjirbdnifi u3/irbcmi>iy
i 9CIiepaHTHCT0BT>.
.
.
K.
ABCTpia.— B t, B larĥ KOMenaaHTOMT. oiĴKĴmniajib- j
ho c o o C u en o O(j)iiu,epaMT> M tc r a a r o ra p n irio n a.,
o 6 t> OTKpuTin KypcoBT> H3biica CciiepaiiTO hjiji
BoeHHbiXT>.— B t> B u d e jo v ic e (BoreMin) ct . jieftTe-!
HaHTOMT> H a lle g c h a npouT eH a jieitn,ifi o 6 t> 9 c n e - j
paHTO. IIpH cyTcraoB3Jio 122 oijiHuepa,
B t> H oB oceJit (FaJiHuifi) ocnoB aH a r p y n n a
9cnepaHTHCT0BT>-yicpaHHHeBT>. — B t> I l p a r t 28-30 La ,,Ondo de Esperanto" raportospri novaj
nur kiam la Iiedakcio donace
ilOJIfl COCTOHTCH lOĜIiaefiHblfi C B fe a t CJiaBHHCKHXT> , verkoj,
cokojiobt, n p n BiianoMb jvaC T in acnepaH m cT O B b. )
ricevis du ekzemplerojn.
OpraHH3anioiiHbiMT> itoMHTeTOMT, CT.foaa, yjKe 113aaiibi npocneKTbi Ha OcnepaHTO.
h

ScnepaHTO 3a rpaHHueŭ.

Bibliografio.

La organizado de la intelekta laboro
per „La Ponto“, de K. W. Buhrer kaj

re p M aH in . — repM aHCican D cnep. Accouiau,iH A. D. Saager, esperantigita de J. Schmid,
nojiyuHJia nofK epraoBaH ie bt> 5000 Ma.poiob ott> L. K., Ansbach, 1911, eldono de la libro cn ep . 'tp n .ia , JiaypeaT a HoĉejieBcitofi npeMin.
ejo Fr. Seybold, p. V I-)-157, bindit.,
C oio30 mt> repMaHCKHXT> 3y6HbixT> ispa.ueii bt,
K e ab H t opraHH3OBaiibi Kypcbi O c n e p a irro ;i.;ifi prezo 2 Sm. Aĉetebla en Moskva librejo
„Esperanto“.
uaeHOBB coiosa.
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Jen estas libro de 1’ekskluziva inte- pri monografia principo,mondformatokaj
reso, libro, kiu povas fari epokon en Dewey’a registrado. La stilo plejparte
nia movado. „La Ponto“ estas la nomo estas senriproĉa, science preciza kaj „laŭde 1’Internacia Instituto por la organiz- fundamenta", pro kio ni precipe gratuado de Tintelekta laborado en la tuta jlas s-ron Schmid, ĉar li sukcesis prakmondo. Tiu nomo estis elektita, ĉar la jtike pruvi, ke Zamenhofa Esperanto sen
ĝisnunaj intelektlaboraj organizaĵoj pre- jiaj ŝanĝoj kaj “plibonigoj" taŭgas por
zentas nur izolajn erojn, kva.zaŭ apartajn |la pure scienca verko. Nur ie la stilo
„insulojn“, interligotajn per „La Ponto“ ŝajnas iom peza; tio eble rezultas el la
en la solan laŭcele konstruitan organis- troa sekvemo al la germanligva originalo;
mon, kapablan forigi la vanan energi- eble, samdevena estas la stranga uzado
elspezon kaj eltiri la tutan sumon da en la tuta verko de „cd“ anstataŭ „kielu'
utilo el la intelekta laborado de la tut- kaj de „jam“ anstataŭ „ankoraŭ“ kaj la
mondo. Forsendante por la tre interesaj jnenecesa duopigo de prepozicioj, ekz.
detalaĵoj nia.jn legantojn al la libro mem, \„de el“, „ĝis sur“, „de kun“.
ni nur intencas montri ĉi tie la gravecon La historio de la recenzata libro estas
de 1’projektata institucio. Ni ekmemoru tre interesa. Unu el la aŭtoroj, s-ro
nur, ke multaj miloj da intelektaj labor- Bŭhrer, sin turnis al prof. Schmid kun
istoj en ĉiuj partoj de la terglobo jam la propono traduki esperanten la germade kelkaj centjaroj laboras por diversaj nan originalon por poste fari la tradufakoj; kaj la tuta laboro, jam produktita kon de 1’esperanta teksto en 12 naciajn
de ili, devus prezenti efektive grandiozan lingvojn. S-ro Schmid, konvinkiĝinte, ke
konstruaĵon, se nur oni estus sukcesinta tio havos tre grandan signifon por nia
tiamaniere ordigi kaj registri ĝin, ke movado „unue ĉar la libro estas komunnenio, farita ie ajn en la mondo en la' interesa, due ĉar la tradukado de 1’scienteritorio de la homa scio, perdiĝu kaj ca verko estos efika propagandilo de
ĉiutempe kaj por ĉiu bezonanto estu fa- Esperanto",—tuj konsentis kaj per alvocile atingebla.
ko, presita en la gazeto „Esperanto“,
La libro enhavas du partojn: la pri- invitis kunlaborontojn; la alvoko plene
skribon de ĝeneralaj bazoj por tiu orga- sukcesis kaj la traduko ĝustatempe estis
nizado kaj la klarigon de la rimedoj, preta.
proponataj por tio de Taŭtoroj. La dua
D-ro A. Vejtcler.
parto de la verko entenas la detalan
priskribon de la rimedoj, kiel por la for- Aŭgust Ŝenoa. Latrezoro de Toraĵisto,
igo de ĉiuj nunaj mankoj, tiel ankaŭ por el kroata lingvo tradukis Frak Kolarla aŭtomata organizado de 1’intelekt.a la- Kroin. Pĝ. Prezo 1 rubl. Aĉetebla en
borado. Ni trovas tie, intercetere, la opi-1 Moskva librejo „Esperanto“.
nion pri universala helplingvo: „Unu „Traduko el kroata lingvo"! Tiuj vorel la plej gravaj pensoj de organizado, toj vekis en mi la ideon, ke nun per
kiun la hornaro ĝis nun havis, estas Esperanto ĉiuj, eĉ malgrandaj, popoloj riintenco enkonduki universalan helplin- cevis bonan rimedon disvastigi tra la
gvon... Krom tiuj reakciaj elementoj, kiuj tuta mondo siajn literaturajn ĉefverkojn.
principe kontraŭbatalas ĉion novan, sole Kiu el ni rusoj legis ion el kroata linla miopuloj estas kontraŭ la ideo de gvo? Mi almenaŭ por la unua fojo vidas
artefarita helplingvo".—E nla sama parto kroatan literaturaĵon kaj kun des pli
ni detale informiĝas pri la esenco kaj granda intereso mi komencis legi ĝin,
profitoj de ..monografia principo“ de pre- kaj la intereso ne malpligrandiĝis ĝis la
saĵoj, „mondformato“ kaj „decimala si- fino de la verko. La verko donas vere
stemo de registrado de Dewey“. La lasta ibelegan biklon de la mezepoka kruela
ĉapitro de la libro pentras vere allogan kaj persista interbatalado de 1’Zagreba
bildon de la estonto, kiam „La Ponto“ burĝaro kaj de la. aristokrataro; sur tiu
reciproke interrilatigos ĉiujn izolajn par- historia fono la aŭtoro pentras tre intetojn de la intelekta laboro kaj ĉiujn resajn kaj reliefajn tipojn kaj figurojn,
intelektajn laboristojn".
kiuj kvazaŭ vivaj aperas antaŭ ni el la
Koncernante la eksteraĵon de la libro, historia nebulo: politiko kaj privata vivo
ni devas konstati ke ĝi estas eldonita kiel ĉiam, tiom pli multe en la primititre bone, eĉ lukse, kun apliko de ĉiuj vaj vivkondiĉoj de tiu malproksima epoko
rekomendataj en la verko rimedoj porj interplektiĝas ĉiam kaj ĉie, kaj komunela plej perfekta kaj utila aranĝado de jhomaj sentoj de amo, envio, ĵaluzo kaj
presaĵoj, t. e. ĝi plenumas la postulojn de venĝema malica malamo ludas vid-
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eble gravan rolon en la evoluado dejdie Welt, 58) Zamenhof. Gentoj kaj
Thistoria vivo. La verko de Senoa estas j Lingvo Internacia. Int. Prop. Inst.
vere rekomendinda. Sed... la esperanti-;Leipzig, 59) N. V. Gogol. Maja nokto
staro ricevas la verkon en traduko, kiu— aŭ la dronintino. Trad. R. Frenkel. Bumi devas averti la samideanojn—en mul-curesti. Kol. de „Danubo“, 60) A. Chartaj lokoj ilin ne kontentigos.
jles. Kurludo de toroj. Paris. Librairie
La traduko enhavas strangaĵojn, kred-j de 1’Esperanto, 61) Why not aUniversal
eble naciismojn, el kiuj kelkaj certe estas jEntente Cordiale, 62) lIc K O B C K o e Py6epnsolveblaj, ekzemple: „Ekdormi eĉ porjcKoe 3 cmctbo. MaTepiajmi kt> Bonpocy
momento ne!“ (p. 47) „Pro timo mi eljo pacnpenhJieHiit p a c T H T e jiB H O C T H j i y la monahejo nenien, kaj ŝi pro timemo tobt> h jiŭcobb bt> 3 a B H C H M 0 C T ii ott,
nek proksimen11 (p. 119). „Kien miajnouBu (kun resumo en Esperanto).
pafilo „cak“, tien ankaŭ mia animojCocr. M. ©. KopoTKiŭ. II ckobb, 63) Ad„amin“ (p. 182). „Mia animo estis surjresaro de la grupoj aliĝintaj je „Gerla lango“ (p. 144); „malprenis“ en lajmana Laborista Esperantista Asocio.
senco „ellasis“ (p. 88); la bukloj malsta-jHamburg, 64) Gabriel Chavet. Pourquoi
ris malsupren de la nuko (p. 97).
les postiers doivent apprendre 1’EspeSed kiamaniere deŝifri ĉi subajn enig-jranto. Paris. Centra Oficejo, 65) M. O.
mojn: „lia animo ne estis pli bone sub- KopoTKin. IlaineHHaji pacTHTejiBHocTb
ŝtofita" (p. 3); „ilia saĝo staras en avelo“ Ĵ B i. O T H o m e H iH cooĉihgctbt,. C.rlleTep(p. 212); „kiel ne vi en fajro viva!“ j6ypnb, 66) Moderna Esper. Biblioteko
(p. 61); „turni mallaŭmonten en arbaron“ jiN° 1. Eld. Stephan, Leipzig, 67) Eok(p. 67); „al la diablo estas tiel solumiisano. La senlaca sinofero. Beziers, Fr.,
kaj nenion faraĉi. et caetera“ (p. 8).
168) Gvidfolio tra Elberfeld, ilustr., dekEstas domaĝe, ke la aŭtoro, antaŭ oljpaĝa, 69) Klarigo pri "Unitaria kristaeldoni la libron, ne donis ĝin al iu ali-inismo de R. A. Armstrong. London,
landa esperantisto, por ke oni montruj70) H. Hodler. Kiel nin organizi? Espeal li la naciismojn kaj erarojn. Se li sek- rantio. Genevo, 71) Gvidfolio tra Praha,
vus tiun bonan kutimon, kiu pli kaj plij 72) Bohema Gimnastika Societo „Sokol“.
disvastiĝas inter la esper. verkistoj kajjEldonis Bolrema Unio Sokola. Praha,
kiu ankaŭ estas rekomendata de nia 73) Tontori L. Zamenhofin KansainvaT. U. E. V. (Tutmonda Unuiĝo deEsp.jlinen Apukieli Esperanto, de H, SaloVerkistoj), la eraroj malaperus el liajkannel. Finnlando, 74) „Stelo brilas“.
traduko, kaj la libro fariĝus perfekta, Romanco de Weksler, „Simfonio“ Moĉar ec nun la stilo tute ne estas mal-jskvo, 75) „Oni diras malsaĝuT“, kanto de
bona, ĝi eĉ videbligas la potencan, pla-ĴRusanov „Simfonio“, Moskvo, 76) „Kial?“
stikan, impresigan stilon de la originalo.iromanco de A. Rusanov. „Simf.“, MoCiuokaze la libro eĉ en la nuna eldonojskvo, 77) Hinda melodio de Rusanov,
estas legebla kaj leginda. Kaj ni esperu, j „Simf.“, 78) „Printempa nokto“ de Gunst,
ke en la dua eldono la stilo estos tutej „Simf.“, 79) „De 1’ventego rompiĝis la
neriproĉinda.
jpina branĉar’", de Pomerancev „Simf.“,
71/. Sidl. 80) „Stel’ falas“, romanco de Abutkov,
„Simf.“, 81) „Mi portos vin al Gangeso",
Novaj libroj lastmonate ricevitaj por de B. Fjodorov, „Simf.“. Krom tio, oni
recenzo: 56) Kapitano Klingenberg. <sendis al nia redakcio por recenzo novLa Pacparlamento kaj ĝia organizo.jan originalan romanon „P. Debenham“,
Kristiania, Norvegl., 57) Prof. Christa-j sed, ni ne ricevis ĝin, laŭ ordono de
ller und Simon. Im Siegeszuge durchjTcenzuro.
(ŝ^=6=^_/^=U-----0

Skizoj el Ja esperantista historio.
IV.

De Volapŭk al Esperanto.
Komence, kiel la unua provo de problemo pri de abato Schlever, akiris jam multajn milojn da
lingvo internacia, Volapŭk >), elpensita en 1878 j. adeptoj, el kiuj, ekzemple, s-ro Jul. Lott sola konigis volapŭkon en Aŭstrio preskaŭ al 10.000 homoj;
t) „Vol“ signifas „mondo“ de la angla vorto kelkaj germanaj ĵurnaloj presadis volapŭkajn ekzerc„world“, kies genitivo estas „vola“; „pŭk“ signifas ojn; estis fonditaj katedroj de Volapŭk en Parizo
„lingvo“ de la angla „speak“. „Volapŭk“ signifas (Ecole des hautes etudes commerciales), Bordeaux,
kvar katedroj en Vieno (unu ĉe universitato), Mad„mondlingvo.“
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rido (Filologia s-to), Italujo, Norda kaj Suda Ame- solvitaj plej bone, kaj tial mi ekkrias kttn plena
riko; oni instruis Volapŭkon en Munnena gimnazio !certeĉo: la demando de lingvo internacia estas fine
kaj en kelkaj lernejoj de Hispanujo; laŭ la ordono absol.ute solvita, ĉar neniam povos esti kreita grade itala registaro poŝtoficistoj devis scii Volapŭkon; j matiko pli simpla, ol eu la Internacia, kaj nenia
en Volapŭk aperis gazetoj kaj ĵurnaloj en Konstanco, jvortaro de lingvo internacia povos esti (logike) konBreslaŭo,^ Parizo, Vieno, Madrido, Milano, Stokhol- jstruita sur aliaj principoj, ol en la vortaro de la
mo, Munĥeno. Porto-Riko, Bejruto kaj eĉ unu en jlnternacia. Se en la Internacia estos eble trovitaj
Hinujo (Interpretor, 1889 j.). En 1887 j. estis orga- kelkaj eraroj, ili estos nur malgrandaĵoj, kiuj kun
nizita jam II kongreso de volapŭk stoj en Munĥeno la tempo tacile estos bonigitaj sen bezono rompi
kaj, en la sama jaro, sub prezido de A. Kerckhoffs la sistemon. Kia ajn estos la estonta lingvo de 1’
el Parizo, estis fondita Akademio de Volapŭk, por mondo, estas tute sendube, ke ĝi povas esti nur la
plenigi kaj plibonigi gramatikou kaj vortaron de jlnternacia, aŭ en ĝia nuna formo, aŭ en formo ioin
Schlejer. Organizita en 1889 jaro tutmonda vola- ŝanĝita nur en detaloj, sed ne en la fundamento.
pŭkista kongreso aliformigis la regularon de la Aka- . Alia fundamento estas neebla, kaj tial mi nun povdemio, per kio la rajtoj tle Schleyer jam estis pli- as tute trankvile labori, ne timante jam, ke mi
malgrandigitaj. Kaj kiam Schleyer ekprotestis j devos iam defali de la sistemo“.—Jam ok semajnoj
kontraŭ la decidoj de la kongreso, komenciĝis post la aliĝo de Einstein eliris prese lia verko
„La Lingvo Internacia als beste Losung des Intergranda kaj rapida disfalo de Volapŭk.
Certe, tiu falo, falo post tutmonda brusukceso, nationalen Weltsprache-Problems“, kiu elvokis konne sole maldolĉe senrevigis, malesperigis kaj dis- fuzon inter la Volapŭkistoj kaj alportis al la aŭtoro
pelis volapŭkistojn, sed ankaŭ rnulte senkreditigis grandan persekuton de ilia flanko. Ne povante resentute la ideon mem pri lingvo internacia. Nature pondi ion gravan kontraŭ la verko de Einstein, ili
la unuaj esperantistoj, preskaŭ en ĉio kaj ĉie, ren- lcomencis batali kontraŭ li per la plej sentaktaj
kontadis ne nur obstinan indiferentecon kaj jam personaj atakoj kaj insultoj. Ne timigite delaatakoj,
neanalizatan kaj blindan skeptikecon (ekzemple, al la mortinto daŭrigis energie bataladi; sed, bedaŭrinde,
propono studi Esperanton, la kontraŭdiron:—„ha, la sorto ne permesis al li tion ĉi fari: malfacila
Volapflk! mi scias, mi scias. Ne, liberigu min jam malsano alforĝis lin baldaŭ al la ĉami ro; doloroj
de tio, mi vin humilege petas“,)—sed, ankaŭ, ofend- kaj suferoj ne permesis al li plu labori. Li skribis
an, nemerititan mokon, eĉ insulton. Tial pioniroj al ni kelkajn monatojn antaŭ sia inorto: „Mi estas
de Esperanto devis posedi multe da heroa kuraĝo, maljuna kaj malsana kaj ne vidos jam la veukon
energio kaj persisto por aŭskultigi la publikon pri de nia sankta bela afero, sed vi ĝin vidos baldaŭ,
vera kaŭzo de pereo de Volapŭk.
baldaŭ en ĝia tuta beleco. Se eĉ pasos kelka nomTiucele d-ro L. Zamenhof jam en la unuaj nu- bro da jaroj en malfacila batalado, ne perdu la
meroj de „Esperantisto“ verkis majstran studadon kuraĝon kaj laboru. Antaŭ, ol nia centjaro finiĝos,
pri Volapŭk komparita kun esperanto kaj, paŝo post nia afero venkos, kaj la kuraĝaj konstantaj batalpaŝo, plej detale kaj klare, pruvis, ke Volapŭk antoj havos dolĉan rekompencon".
estas absolute netaŭga por rolo de lingvo internacia,
7i. I'. Radvan-Ripinski.
En la tria mia skizo, intercetere, mi diris kelkajn vort.ojn pri volapŭkisto Leopoldo Einstein, kiu,
unua elirigis Esperanton sur la vojon de progresado. Jen estas fragmentoj el neltrologo de d-ro L.
Zamenliof pri tiu neforgesebla unua esperantista
apostolo en Germanujo:
„Antaŭ kelkaj semajnoj mortis en Nŭrenbergo,
post longa kaj malfacila suferado, s-ro Leopoldo I
Einstein, unu ej la plej varmaj kaj energiaj amikoj
de nia afero. Gis nia lingvo estis publikigita. li
estis varmega Volapŭkisto. (Li skribis ĉirkaŭ du(K un premioj por 45 rubl.— 120 fr.)
cent artikolojn en diversaj gazetoj pri Volapŭk).
Jam de la komenco li sentis la tutan malfortecon
Rezolucio de la juĝantaro.
de la Volapŭka vortaro, sed, ne esperante, ke tiu
Laŭ decido de la juĝantaro *) (s-ino M. Ŝiĉi demando estos iam solvita pli bone, kaj vidante,
ke la diversaj novaj proponataj sistemoj estas nur dlovskaja, s-roj M. Buloĉkin kaj S. Kogan) Ia
efemeraj nepripensitaj provoj, kiuj volas detrui unuan premion (20 rubl.) ricevis s-ro Poltavskij
Volapŭkon, sed donas nenion pli bonan, li daŭrigisj
sian fervoran laboradon kaj batalis kontraŭ ĉiu nova (Saratov, Rusl.), aŭtoro de rakonto „Viva Lepropono. Sed, ricevinte okaze, en 1888, la unuanl gendo“. La dua premio (por 15 rubl.) apartenlernolibron de nia lingvo kaj la duan libron, li tute Jas al s-ro Hersche! S. Hall (Cleveland, Ohio,
ŝanĝiĝis. Malgraŭ lia aĝo (li havis tiam kvindekj N. Ameriko), aŭtoro de rakonto „La premiito”.
kvar jarojn), li enladaŭro de kelkaj tagoj perfekte!
ellernis nian lingvon kaj fariĝis ĝia varmega amiko,— j Per la tria premio (10 rubl.) estas rekompen„La demando de lingvo internacia, — li skribis al cita ,,Tra la loko ensorĉita" de rusa pastro
ni kelkan tempon poste, —estas fine absolute solvita. Iv. Ŝirjaev (Ivan Malfeliĉulo) el Timoĥovo
Laborante por Volapŭk, nti diris al mi, ke unu j(Jarosl. gub.).
duono de tiu ĉi lingvo (la gramatiko) estas bona, J
sed la dua duono (la vortaro) estas malbona; sed
mi timis, ke nenio povos esti perfekta kaj unu
parto devos suferi je la kosto de la dua. Sed en
la Internacia *) la unua parto kaj la dua estasf

Nia konkurso de originala
literaturo.

J) Esprimo prenita de s-ro Einstein el la nomo _*) La redakcio de „La Ondo“ ne influis la deoficiala de la lingvo, Lingvo Internacia, jam nur j cidon de la juĝantaro, kiu agis sendepende kaj
poste nomata Esperanto laŭ la aŭtora pseŭdonimo. Imemstare.
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Nia enketo.
Hispana bovbatalo.
Nia enketo estas finita... Kvankam partoprenisj pasigis en Suda Hispanujo o jarojn,—skribas s-ro
nur */i2 da niaj abonantoj, tamen la rezultato estas Richard Sharpe (Torquay, Anglol.),—mi vidis multe
kontentiga. Oni esploris la demandon multflanke, da bovbataloj. Ofte okazis, ke multfoje la bovoj
diversmaniere, el plej malsamaj vidpunktoj. La jena enprofundigis la kornojn en la ventron de malfelica
diversmaniereco de 1’esplorado instigis nin organizi ĉevalo kaj faris grandajn truojn, el kiuj pendis la
la enketon: ni esperis kolekti tre interesan „vid- j internaĵo. Tiam ordinare venas la servistoj, tute
punktaron“. N u r kv in personoj, ne aprobante simple ili fortranĉas la pendantan intestaron kaj per
la bovbatalon, aprobis la konkludon de s-ro fojono ŝtopas la truon“— „Generala bildo estas jena:
R a fa el S an M illa n A lonzo (M adrid) k a j nur\ —pentras s-ro inĝeniero Striĵev (Tomsk)—vundoj,
u n u sola persono absolute defendis la bovbat-\ elfalintaj intestoj, mokturmentado de bestoj, morto,
alon mem. Cetere, ni ne dubis, ke proksimume la kadavroj de bovoj kaj ĉevaloj, sango kaj... „ĉie
tuta nia legantaro protestos kontraŭ la nehominda regas gajeco!“ Vere mirinda spektaklo!“ S-ro Dolspektaklo. Sen la enketo la redakcio ja povis ankaŭ gov el Tverj elpensis pli simplan amuzmanieron kaj
respondi al la aŭtoro de la artikolo kaj tiamaniere li invitas: „gesinjoroj, ŝatantaj la bovbatalon, prepruvi, ke lia opinio ne estas prava. Sed, ni preferis fere vizitu urban bovbuĉejon, kie ordinara buĉisto
respondigi la tutan legantaron, kiu denun disponu estas altgrade lerta kaj sperta je la „bela arto“,.
liberan parolejon sur la paĝoj de „La Ondo“ *). pli sperta ol s-ro toreadoro. Tie, en la buĉejo la
Generale, ni opinias, ke „ara“, „opa" laboro amatoroj de „bela arto“ povus plene sin kontentigi
estas multe pli interesa kaj precipe diversflanka.
per aspekto de mortigata besto kuj tie ili ĝuosSe oni ne forgesis, en la Februara n-ro de „La „la p le j a rta n k a j interesan m om enton“, kiam
Ondo“ jam aperis detala respond-artikolo de hispano ĵ tranĉilo enpikiĝas en vivan kaj tremetantan karnon
s-ro J. Bremon (Barcelona), kiu parte detruis la de bovo...“ La konkludo de s-ro Alonzo estas nura
argumentaron de s-ro Alonzo. Nun la redakcio ri-ĵ sofismo,—diras s-ro F. Bussy (Lausanne, Svisl.)—
cevis por la enketo tre multe da artikoloj sendube la milito ankaŭ estas arto, tamen oni ja ne devas
p resin d a j, sed bedaŭrinde ne preseblaj, ĉar mank- rekomendi Eŭropan militon, ekzemple". Same konas la necesa loko kaj ĉar ofte unu aŭtoro ripetas Itraŭdiris ankaŭ s-ro In. Rukavicin (Kazanj).
tezon de alia. Tial ni decidis nur fragmente citi la
„Ciulande ja estas homoj, kiuj ĉasas nur proplej originalajn ideojn kaj en jena maniero la tuta
opiniaro estas sisteme ordigita kaj „artikoligita“. plezuro"—argumentas s-ro Alonzo. „La ĉaso estas
Proponante la enketon, ni petis ĉiun leganton tute alia afero, — rimarkigas s-ro Max Jannaseh
respondi: 1) ĉu li aprobas la konkludon de s-ro Alonzo; (Leipzig, Germanl.),—ĉar oni ne ĉasas pro turmenjes aŭ ne? 2) Kiamotive li aprobas aŭ malaprobas temo, sed por ekstermi malutilajn bestojn afl por
la bovbatalon. I.a plimulto senm otive respondis havigi al si nutraĵon, vestaĵon k. t. p. Vera ĉasisto
nur la unuan demandon per u n u „ne“.— „Ne, ne en nia lando ne turmentas, sed mortigas tuj per la
trifo je ne!“—respondis s-ro Oscar Bŭnemann (Ham- unua pafo“. S-ro E. el Suursaari (Finnlando) edifas:
„Vi ĉasu labovojn liberajn sur la montaroj hispanaj
burg, Germ.)— „Ne, m ilfo je ne!“-—voĉdonis s-ro N.
ne postulante aplaŭdon. Vi ĉasu ilin kaj mortigu tuj
Dolgov el Tverj **). M a ljes\— ektondris voĉo de
en inomento, senturmente". S-ro N.Stepanov el Zlatos-ro Skvorcov (Voroneĵ).
Kiamotive? „Mi malaprobas la bovbatalon, ĉar ĝi pol, Kiev. gub. skribas: „observante la ĉasadon mi naestas bruta spektaklo de sovaĝuloj; ĉe ili tute for- ture sentas grandan plezuron, ĉar la ĉasataĵo povas forestas amo kaj kompato por la besto. Vidante la kuri, sin kaŝi, fine vundi aŭ eĉ mortigi la ĉasiston.
tluantan sangon de vundita bovo, ili aplaŭdas. Kia TJnuvorte ili havas preskaŭ egalajn ŝancojn: la homo
sangavido! Abomene!" — ekkrias s-ro A. Krastin havas pafilon, ponardon, la besto—kornojn, dentojn
(Jurjevsk. zavod, Ekat. gub.)—„Mi ne aprobas, ĉar k. t. p. Se vi volas imiti la bovbatalon, starigu lupmi estas vegetaristo (s-ro Lepilov, Ivanovo-Vozne- on antaŭ amaso da hundoj en stalo. Cu la lupo
sensk).—„Bovo, estas tre utila, pacema kaj humila restos viva?"—Speciale pri kai pro birdoj parolas
besto. Oni eĉ ne decas manĝi bovon. Estas peko s-ro J. Epstein el Pinsk: „mi opinias, ke neniu
kaj senkoraĵo:—formanĝi sian bonan, obeeman kaj vere morala homo aprobos la ĉason, la mortigon
laboreman helpanton (s-ro N. Osjmak, el Gogolev, de senkulpaj birdoj nur por amuzo“.—Laŭ opinioCernig. gub.). „Niaj praavoj volonte observis mort- de s-ro Skvorcov, (Voroneĵ): „La ĉaso sennobligas,
ekzekuton de krimulo. Nun oni jam ekzekutas sen- sed la bovbatalo senmoraligas, ĉar oni mortigas
publike, sur ia dezerta insulo. Same forpasis la sen ia libera liontraŭbatalo". Detale esploras la
epoko de bovbatalo. Nun agas societoj por protek- demandon s-ro N. Dolgov: „ĉason, kiu celas ekstertado de bestoj, societoj de vegetaristoj k. t. p. (I. R.). mon de malutilaj bestoj-rabobestoj, mi ne solePlej akre la enketanoj protestis kontraŭ la kon- aprobas, sed eĉ estimas kaj opinias ĝin tre utila
ata frazo de s-ro Alonzo: „la bovbatalo prezentas por la homaro. Sed mi ne aprobas ĉason kontraŭ
ne brutan spektaklon, sed regulan arton!—„Ne re- bestoj kaj birdoj ne rabaj. Mi ne aprobas eĉ se oni
gulan arton ĝi prezentas, ĝi prefere meritas esti uzas la ĉason por komercaj celoj, kiam ĉaso estas
nomata laŭregula liuĉado" — trafe respondas s-ro vivrimedo por ĉasisto. La defendantoj diras, ke la
V. Zamjatin (Harkov).— „Ciu mortigo,—regula kaj !ĉaso akcelas kuraĝon, energion, sinregon k. t. pmalregula—estas mortigo, sed ne arto“ (Lepilov).— 'Tiamaniere por esti kuraĝa, energioplena, mi devas
S-ro Tinjakov (Armjansk, Tavriĉ. gub.) proponas Imortigi malfortajn bestojn kaj birdojn. Mi, hoiw>
problemon: „Oni provu solvi kio pli interesas la kultura, devas superruzi ian leporon aŭ perdrikon
publikon:—ĉu la „arto“ de 1’toreadoroj afi la ek- por «eduki» min. Absurdo! Nu, en la bovbatalo ni
bato de la bovkornoj, faliganta la ĉevalon?"-—„Mi itrovas elementojn de ĉaso kaj sekve jam pro tio la
bovbatalo ne estas aprol)inda“.— „Certaj homoj defendas la militon kaj mortpunon, ĉar ili opinias, ke
*) Ni intencas aranĝi post nelonge alian enketon. ĵmilito estas neevitebla kaj ke mortpuno estas ne**) Tamen ni kalkulis ne 1000 „ne“, sed nur 1 ne, ĵ cesa. Same per neceso oni pravigas la bestbuĉadon.
ĉar unu persono ja ne rajtas havi pli ol unu voĉ- Sed pro p lezu ro ĉasi, pro plezuro aranĝi bovhatialon,—tio estas kontraŭmorala. Plezuremaj homoj„
on, se li ne estas „rajtigita delegito".
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(lefendantaj ĉason kaj bovbatalon, estas m alhom oj!— ŝtonon en la mano, s-ro Fer-Vora (Varsovio) dubas:
(Fer-Vora, Varsovio). Plej akre kaj tro akre espri- „se vian koron ne povas tuŝi !a agonia stertorado
raas sian raalaprobon inĝeniero Striĵev (Tomsk, Si- de via viktimo, ĉu vin povos atingi mia ŝtono?!
berio): «vere ĉiulande estas homoj kiuj ĉasas nur Tamen mi ĵe tas..."— „Oni ĝenerale ne devas ĵeti
pro plezuro, same ĉiulande estas homoj, kiuj grand- ŝtonon kontraŭ malbonulo, sed, se li pravigas malplezure ĝuus bovhatalon, kiuj ofendas malfortulon, bonon, ĉiu devas ĵeti almenaŭ dek ŝtonojn!" (S-ro
senhonorigas virinon, ŝtelas, rabas kaj mortigas, Malkov, Tara, Tobol. gub.).
tamen ĉu tio estas bona kaj aprobinda kaŭze de la
Kaj jen la legantoj ŝtonĵetas: „Nomi tian aboinenĉiulandeco?> Pli afabla kaj bonkora estas s-ro D. aĵon „regula arto“ estas nepardonebla, plej neparCiskarauli (Vladikavkaz, Kaŭkazo): <Jes,mia kara,—- donebla sovaĝeco" (Osjmak)— „Mi povas nur esprimi
li skribas, — ĉiulande oni ĉasas pro plezuro, sed mian miregon, kiamaniere en XX jarcento oni povinter la ĉaso kaj bovbatalo ekzistas diferenco la as ŝati kaj publike defendi tian nehumanan kruelsama kiu estas inter brava militisto, kiu mortas sur an amuzon (F-ino M. Ŝidlovskaja, Aleŝino, Moskv.
la batalkampo, kaj malfeliĉa kondamnito kiu en lcat- . gub.). La artikolo de s-ro Alonzo eĉ febre tremigis
enoj estas kondukata de . kruela ekzekutisto al jnian Jegantinon, f-inon R. Semiontkovskaja (Grosugilotino>.
Ilovo, Hers. gub.): „La aprobo de s-ro Alonzo,—
„Ciulande ekzistas spektakloj kaj sportoj danĝer- skribas f-ino Semiontkovskaja,—-treege min incitis,
aj—defendas la bovbatalon s-ro Alonzo. „Ne,—diras !mi tute tremas kaj eĉ ne povas plue skribi. Cetere,—
s-ro Oscar Biinemann (Hamburg), ne estas sen- konkludas indulgema fraŭlino,—sinjoron Alonzo iom
kulpigo, ke en aliaj landoj ekzistas aliaj sportoj senkulpigas lafakto,ke li estas ido d ein kv izic io ".(?!)
k iu j tam en ne m a n ka s en la lando de bovbatS-ro S. Iĵutkin (Samara gub.) „dubas, ke en nia
alo. Ekzistas sufiĉe da rimedoj por ekzerci sian lando estas kruelaj homoj, kiuj aprobas bovbatalon
forton kaj sentimon, ne kaŭzante suferon al alia kaj la konkludon de s-ro Alonzo“. Tamen Peterkreitaĵo vivanta”. S-ro Striĵev (Tomsk) klarigas: «la burgano, s-ro K. Mihin opinias alie: „Jes!—li skribovbatalo estas ekzerco malpli danĝera por homo, bas, — mi aprobas la konkludon de s-ro Alonzo.
ol kruela rilate la beston. Jes, la akrobataj ekzer- Kvankam la spektaklo de bovbatalo malĉastigas la
coj, la bokso ofte estas danĝeraj, sed ili ne liavas morojn de liispana popolo, sed..x Hispanujo sen bovla karakt.eron de krueleco, ĉar la danĝero estas egala ibatalo — ne estus Hispanujo! Cirkaŭ la bovbatalo
kaj ĉar oni endanĝerigas sin propravole aŭ pro oni kreis multe da belaj legendoj! La spektaklo de
sala.jro. Same la ĉevalkuroj kaj konkursoj havas bovbatalo, hela suda suno, blua ĉielo, brunaj kaj
certan valoron por la plibonigo de la ĉevalraso... gajoplenaj vizaĝoj dehispanaj belulinoj... unu kun alia
La kokbatalo estas amuzo sendanĝera kaj simple mirinde harmonias!"—„Kvankam mi ne aprobas la
malsaĝa"...—S-ro In. Rukavicin (Kazanj) prave sub- bovbatalon,-—skribas alia lJeterburgano,s-roBetrov,—
strekas, ke „inter bokso, ekzemple, kaj bovbatalo tamen, laŭ mia opinio, ĝi estas iom pli bona ol
ekzistas granda diferenco. Se iu persono deziras, ekzistado de infanoj-akrobatoj en niaj cirkoj“.— „Mi
ke liaj makzeloj estu rompitaj kaj la alia ankaŭ konsentas kun s-ro San Millan Alonzo, ke bovbatalo
konsentas fari tian operacion, ĝi estas ilia afero, estas bela spektaklo“ diras s-ro B. Breslaŭ (el Rekiu eble eĉ prezentas plezuron—ekzistas ja diversaj ,’ĵica), citante libron „Bovbatalo en H ispanlando"
gustoj,—kiom da kapoj, tiom da ĉapoj. Sed, dumbov- de fama pola verkisto Rejmont. „Ne riproĉu Hisbatalo suferas ĉevaloj kaj bovoj,kaj nature ili sufe- panlandon pro dube-kruela, sed certe belega speltras sen ia plezuro". — Kolonelo J. Jakuboviĉ (Ka- , taklo“,—defendas s-ro B.Breslaŭ.—Tre interesa estas
miŝlov) opinias: „ĉaso kaj sportoj estas amuzo de vidpunkto de prof. I’. Christaller (Stuttgart, Germ.):
apartaj personoj, sed bovbatalo invitas la tutan pu- „tiom longe kiom oni ne ĉesis veneni la internaciblikon partopreni sangan aferon. For bovbatalon! ajn rilatojn per incitemaj diroj, postuloj kaj gazetOni mallaŭdu Hispanlandon!"—ekkrias s-ro Jaku- artikoloj, kiom longe oni ne ĉesis instrui kaj sin
boviĉ, ne cedante al peto de s-ro Alonzo:
prepari al milito, tiom longe oni ne ra jta s ieti
„Ne mallaŭdu Hispanlandon! Se ia nacio estas ŝtonojn al lahispanoj. Kiam oni ĉesos pri la diritaj
senkulpa, ĝi ĵetu la unuan Ŝtonon". „Mi ne inten- faroj, tiam oni zorgu, ke malaperu ankaŭ la malpli
cas ofendi hispanojn,—avertas s-ro N. Petrov (N,- Igrandaj kruelaĵoj".
Novgorod)—„Ne mallaŭdi, sed bedaŭri oni devas
Kelkaj legantoj faris ekskurson en la regionon
Hispanlandon (s-ro Striĵev). — Certe Hispanlando de historio kaj psikologio. S-ro Zamjatin (Ĥarkov)
estas senkulpa kaj estas ekster ia juĝo. Kulpaj estas komparas bovbatalon kun gladiatorbataloj de antikva
nur hispanoj kaj eĉ ne hispanoj, sed homoj“ (Skvor- Romo: „Cicero kaj Seneca nur sofisme penadis
cov)— „Sendube neniu nacio rajtas mallaŭdi aŭ pravigi la gladiatorludon, pretekstante, 1) ke tiu
ŝtonĵeti kontraŭ Hispanlando (Zamjatin). „Mi ne jspektaklo kreskigas la ĝermon de senkompato konvolas ŝtonĵetadi la tutan landon nur ĉar ĝi ŝatas traŭ malamikoj en la koro de Romaj militistoj kaj
spektaklon de bovbatalo (G. Kurkovsldj, Ufa)—„Ni 2) ke por la Romanoj ili nepre necesiĝis kiel favorrusoj eble havas pli multe da similaj regulaj artoj; igilo de la popolaĉo*’. — „Laŭ teorio de evoluciissed tio ankoraŭ ne devigas nin laŭdi Hispanlandon" mo,—skribas nia leganto, inĝeniero Spengler (Vladi(A. Bagrecov, Egorjevsk). „Cetere,—notas s-ro Ti- vostok) la homo ricevis heredaĵon post milionoj da
memulo (Moskvo), s-ro Alonzo interne sentas sian antaŭuloj ne sole homoj, sed ankaŭ ne-homoj. En
malpravecon, ĉar alie li ne konkludus per frazo: jsiaj ostoj, muskoloj, organoj k. t. p. la homo havas
Ne mallaŭdu Hispanlandon. Ni konsilu al li atente videblajn signojn de la herodaĵo, sed en la koro
tralegi libron „Sango k a j Sablo* de fama hispana! li havas plimulte da sekretaj signoj. Ekz., la formverkisto Blasko Ibanjes, kiu energie protestas kon- ikoj pli zorge vartas idojn ol nutristinoj en la
traŭ la barbara moro. Kaj ni, pacaj batalantoj, Moskva domego por la bastardoj. La bovbatalo—
ankaŭ protestu kontraŭ barbaraĵo de ĉiu nacio."— daŭriĝas s-ro Spengler,—apartenas al la spektakloj,
„Jes, oni ne devas ŝtonjeti, ĉar neniu nacio estas sen- kiuj ekscitas la sangsoifan instinkton, sekve, ĝi
kulpa,—konsentas s-ro Zamjatin,—sekve... Hispan- infektas la socialan atmosferon. La homaro emas
lando ankaŭ ne estas senkulpa. Vi konfesas tion sin ebriigi ne nur per la vino, sed ankaŭ per dimem, s-ro Alonzo!“
versaj spektakloj. La bovbataloj sendube malaperos,
Tamen, kelkaj legantoj estas pretaj utiligi ŝton- ĉar ili estas atavismo de la pasinta ltrueleco, kiu
ojn. Ekz, s-ro Mkrtiĉjan (Batum, Kaŭkazo). skribas: Ifloris iam en la formo de inkvizicio kaj dum la
„Mi ĵetas mian ŝtonon kaj mi esperas, ke mi estasi tempo, kiam oni amase mortigis Hebreojn, Moriskne l'a unua, sed eble la centmilunua". — Tenantel ojn, Indianojn (en Meksiko kaj Peru). Sed nun en
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la mondon venis nova sento!“—La saman ideonprij
Cu VI volas scii la motivon?
atavismo esprimis s-ro F. Maetz (Amiens, Fr.), kiuj
— Jes.
por la enketo esperantigis francan poemon:
— Bone, filo mia. Tiu afero estas
„Mi sentas en mi kvanton da konfuza.j pensoj,
jneebla... ĉar tiu junulino... fraŭlino Jrŭn„Malklare mi konscias, ke mi vivis ĉiam,
jguin... estas... estas... via fratino!.. Cu vi
„Ke longan tempon rni vagadis en arbaroj
„Kaj ke ankoraŭ restas en mi bestaj emoj...“
, komprenas.

La junulo
komprenis, kaj... ekserĉis
Krome ekzistas opinio, ke bovbatalo estas necesa
.
kiel rimedo kontentigi la sovaĝan instinkton de la jn o v a n fiancmon. Jost unu monato li
popolo, ĉar alie la „ekscesemo“ povus sin turni ne ŝin trovis, kaj tuj li denove parolis al
kontraŭ la bovoj, sed kontraŭ io pli grava. L apasia' sia patro. Sed, kiam li diris la nomon
hispana temperamento ĝuste postulas bovbatalon.
Sed, kiamaniere, ekstermi la sangan spektaklon?j de 1’nova fianĉino, lia patro ekkriis kiel
Pastro A. Dombrovski (Kovno) proponas anstataŭigi la pasintan fojon.
la barbaran bovbatalon per io pli kultura, ekz. per
— Tiu edziĝo estas neebla... ĉar via
historiaj ludoj, similaj je la ekzistantaj jam en nova fianĉino estas ankaŭ filino mia...
Anglujo. „Fratoj-hispanoj,—alvokas s-ro A. Dombrovski,—sur la areno de bovbataloj prefere montru fratino via...
Aŭdinte tion, Ludoviko pensis, ke lia
al via popolo ian belan epizodon aŭ memorindan
momenton el la hispana historio, kaj mi estas certa, patro mokas lin kaj li iris al sia patrino.
ke ĝi pli plaĉos al la publiko, ol la tradicia, abo— Panjo, mi volas edziĝi.
mena bovmortigo".
— Bone, filo mia, tre bone!
Finante, ni devas noti respondon aŭ pli ĝuste
— Cu vi jam elektis edzinon?
demandon de s-ro P. Kravĉenko (Ekaterinodar, Kaŭkazo): „Kial oni kuraĝas demandi min, ĉu mi apro— Jes, kaj pri tio mi deziras paroli.
bas la bovbatalffn, la agon de atavismo? Kial oni Unue mi amis fraŭlinon Penguin, sed
ne demandas min: ĉu mi aprobas mortigon de homo
aŭ homino pro mia amuzo kaj kiamaniere mi pre- mia patro . diris: „Tiu edziĝo estas neferas turmenti ilin? Kial oni ne kuraĝas demandij ebla, cai’ tiu frauimo estas filino mia,
publike pri tio?! Sed, mi konas la mondon kaj mijfratinc^ via“ .
volas nur diri: kial ne estas lionte al homaro, ke
Cu tion diris via patro?!
tiaj demandoj ankoraŭ ne estas solvitaj. Sed al mi
Tes. Poste,’ nun
bonte“. Same, s-ino M. Razumnikova
Kazummkova (Moskvo
(Moskvon
. mi amas fraŭlinon,
estas honte".
malaprobas la... enketon. Aliflanke multaj, tre mul- Sangonard, sed mia patl’0 ĴUS diriS al
aJ
taj dankis la redakcion por la enketo. Cetere nunjmi: „AnkaŬ estas neeble, Ĉar Ŝi estas
estaf
la legantoj juĝu mem, ĉu la enketo estas interesa jsarne filino mia“ .
kaj aranĝinda.
,,
r,— Cu ankaŭ tion diris via patro?..
iĈu vere?
j — Jes, panje, jes.
— Nu filo mia, vi povas edziĝi kun
PATRINETO CION ARANGAS.
fraŭlino Penguin aŭ kun fraŭlino San- De Georges Aureol.
gonard, kiel vi volas, ĉar... mi diras al
Ludoviko Moreau, tre simpatia kajjvi,— kaj mi havas sufiĉe da kaŭzoj por
tre bonedukita junulo el Parizo fojeen-jbone scii tion, ke via patro ne estas
via patro!
iris skriboĉambron de sia patro.
— Patro — li diris— mi volas edziĝi. El la lingvo hispana trad.
R afael Fiol.
— Vi volas edziĝi?
Sevilla.
— Jes, mi volas edziĝi.
— Bone, knabo, bonege! Alvenis al'
vi tre bona ideo. Baldaŭ vi estas du-j
dekkvinjara. Vi havas do bonegan aĝon!
por la edziĝo, Mi supozas, ke vi jam|
trovis fianĉinon.
Helpemo de Esperantianoj.
•— Certe, vi trafis patro. Mi multe
Moskva b l i n d u l o , esperantisto s-ro
amas fraŭlinon Penguin... Tiu estas kun
Eroŝenko, lerninte esperante kaj angle
kiu mi volas edziĝi.
— Fraŭlino Penguin?!— ekkriis la mal- kaj dezirante perfektiĝi je ambaŭ lingvoj, la 9/23-an de februaro forveturis tute
junulcm-neeble, tute neeble.
sola, la ŭnuajn fojon L o n d o n o n. Espe— Ĉu neeble?
rantianoj de diversaj landoj belpis lin
— Jes.
— Kial patro?.. Si estas tre bona kaj survoje. Varsovia Delegito s-ro Hirszowhonesta fraŭlino, kaj vi mem estas mal- ski, publicisto, dufoje veturis al la stacidomo, sed ne renkontis s-on Eroŝenko.
nova amiko de ŝia honora familio...
— Malgraŭ tio... estas neeble... ĉu vi Jam en Berlino esperantianoj, kiel skribis s-i n o S o f i o M o t a r d, vizitis kun
min aŭdas? tute neeble!
li la R e ĝ a n B l i n d u l e j o n .
— Sed... kial?
fe>" ĉ>

D lV E R S R ĴO J.
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En K o ln li pasigis vesperon ĉel Internacia Ligo de Esperantistaj Poŝt
oficistoj. (ildepo).
Esperanta Societo dank’al la klo-j
podoj de la Delegito s-ro Max Coblen-i Ciu vojaĝanto bezonas la poŝton kaj la telegrafon.
zer, telegrafa oficisto. La konataj b lin - l Pli kaj pli intensa fariĝas la laboro de deĵoranta
kiu devas plenumi la petojn de interd a j esperantistaj geedzoj Zapater-dej poŝtoficisto,
nacia turistaro, respondi ĝiajn demandojn. Ne ĉiuj
Chalmont (hispano kaj germanino) ankaŭj sufiĉe regas la rilate nacian lingvon, kiuj deziras
partoprenis je lia akcepto.
uzi la poŝton aŭ la teiegrafon. Kiel ofte restas la
Delegito de Calais — leŭtenanto Le-1 sola lielpilo: Esperanto. Ekzistas en la diversaj
jam nun esperantistaj poŝtoficistoj; sed— ili
clancher kaj Vicdeligito s-ro Perrin, landoj
estas disaj.
presisto, havis la bonecon aĉeti bileton Fondiĝis „Ildepo“, kies unua celo devas esti
ĝis Londono, finekspedi lian pakaĵon, antaŭenpuŝi la utiligon kaj la aplilson de Esperankaj konduki lin sur la vaporŝipon *). to al poŝtaj ateroj. Por atingi kontentigan praktikadon oni montru, kiel Esperanto estas uzebla por
La Dover’a Delegito, s-ro Finez plej poŝtistoj.
La prezidanto de Ildepo prizorgas la apezorge elŝipigis s-on Eroŝenko kaj, en- rigon de fakvortaro, elirigante la ĉiumonatan gazeton
vagoniginte lin, telegrafis al la Londona „Poŝta Esperantisto". La dua celo de Ildepo estas,
praktike uzi Esperanton porla trakto pri internacie
Delegito.
demandoj koncernaj al falcaj aferoj.
En L o n d o n o s-ro Eroŝenko estis interesaj
Ĉiu esperantista poŝtoficisto estas insiste petata,
bone akceptita ĉe gesinjoroj Blaise.
aliĝi je Udepo aŭ almenaŭ peti pluajn informojn de
La noblaj agoj de la cititaj reprezen- ila subskribinto. Kiel membrojn oni akceptas geofitantoj de Ŭ. E. A. instigu ankan aliajn |cistojn ĉiurangajn; jara kotizaĵo estas unu spesmilo.
Ĉiu membro senpage ricevas la gazeton „P. E.‘‘ kaj
agi simile!
~
F-ino A . S.
la aliajn presaĵojn, elirigatajn de la Ligo.

Literaturaj konkursoi de la Oka
Kongreso en Krakovo.

Breslau 16, Maxstr. 22 (Germ). MntoZd Behrendt.
” to 6 '

I. ProzaĴo beletristika, konsistanta el minimume 5000 vortoj; ia aŭtoroj estas tute liberaj
elekti temon por .la verko. La. mimumaj premioj,
garantiataj da la Kongresa Komitato de la Oka, N i petas la abonantojn sendi al ni anekestas: La unua premio—65 Sm. La dua premio— dotojn. L a p le j spritaj aperos en niaĵurnalo.
35 Sm. La ambaŭ premioj estas eventuale pligranArtifiko.—Procentegisto skribis super sia pordo
digotaj de oferdonacoj proporcie dividotaj.
li. Poeziaĵo. Temon ni tute lasas al la inspiro „9 p r o c e n t o j " . Kia senhontaĵo! — oni diris al
de aŭtoroj. Lapoeziaĵo devas esti minimume 24-versa. li,—timu do Dion!—Nu, Dio,—li respondis,—rigarLa minimumaj premioj, garantiataj de la Kongresaj das ja malsupren el la ĉielo kaj legas, anstataŭ 9,
Komitato, estas: La unua premio—30 Sm. La dua nur 6°/0.
Esperantigis Prof. R. B randt.
premio—20 Sm. La ambaŭ premioj eŝtas eventuale
Neeblaĵo estas neebla.—Kial vi ne vekis min
pligrandigotaj de oferdonacoj proporcie dividotaj.
iil. Scienca disertacio. La verko devas esti purej je la 10-a matene,— S e r v i s t i n o - Pardonu, sed
scienca (literaturo aŭ historio estas esceptitaj). Laj vi ja revenis hejmen duonhoron antaŭ la dekunua!
A. Bulanov.
minimumaj premioj, garantiataj de la Kongresa
Imperiestro-barbiro.—Jozefo II foje vizitis sen
Koinitato de la Oka, estas: La unua premio—
65 Sm. La dua premio—35 Sm. La ambaŭ pre- la sekvantaro unu urbeton. En hotelo, kiam la impemioj estas everituale pligrandigotaj de oferdonacoj. riestro sin razis, la hotelmastrino demandis lin:
Generalaj jim arkoj. 1) Ciuj verkoj devas esti „Certe vi okupas ian oficon ĉe la kortego?" „Jes,—
originalaj. 2) Ĉiuj verkoj devas esti skribitaj legeble, respondis la regnestro,—mi razas iafoje la imperinepre fremdamane aŭ maŝine kaj porti moton aŭ estron mem“.
F. Jarmolovii,.
pseŭdonimon de 1’aŭtoro; ld nomon oni devas alDistremo.—Forirante profesoro N. algluis al sia
ineti en fermita koverto, signita per la sama moto
aŭ pseŭdonimo. 3) Ĉiuj verkoj devas esti senditaj |pordo jenan surskribon: „Mi revenos noktomeze. Se
al laRedakcio de „Pola E spcran tisto“, Tarsovio, jiu en mallumo ne povos tralegi la surskribon, honW lodzim ierska 8. 4) La lasta templimo por ĉiu, jvolu peti kandelon ĉe la najbaro".
A . M. Popov.
verkoj estas 15 de Jtm io —1912 j. 5) La premiitaj
Diferenco. — Eama rusa basulo demandis sian
verkoj restas proprajo de la laŭreatoj. Nepremiitajn verkojn oni resendos nur sub la.lcondiĉo, ke fiakriston: ĉu ankaŭ li iam kantas.—Jes,—respondis
tiu,—kiam mi estas ebria. — Kaj kiam mi estas
la aŭtoroj kompensos la poŝtelspezojn.
Por starigo de premioj ,,P. E.“, akceptas ofer- !ebria,—reparolis la kantisto,—anstataŭ mi kantas
Prof. R. B randt.
donacojn kaj tial la Organiza Komitato petas ĉiujn alia basulo.
Logiko de infano.—Infano ploris kaj kriis. Kial
esperantajn societojn, asociojn, gazetojn, entreprenojn kaj bonvolemajn privatajn esperantistojn subteni Ivi krias?—oni demandis.—Mi perdis la monereton,
la aferon de la konkursoj kaj sendi monoferojn al kiun ini ricevis de panjo.—Ne ploru, jen estas alia
ni kun klarigo por kiu temo la oferdonanto sendas monero. La infano trankviliĝis, tamen baldaŭ rekola monon. Eĉ plej malgrandaj sumoj (en poŝtmarkoj mencis sian ploron kaj krion.—Kial vi ree krias?—
aŭ respondkuponoj) estos dankeme akceptataj kaj Se mi ne estus perdinta la unuan moneron, mi nun
La sania.
citataj en iisto de oferdonacoj. Oni memoru, ke liavus dn!
Naivulo. — Jen mi alportis pendolon. Bonvolu
„dufoje donas kiu rapide donas".
ripari ĝin. — H o r l o ĝ i s t o : Bone, sed kie estas
*) Atentinde estas, ke ĉiutaga ĵurnalo de Calais la horloĝo?—Ho, la borloĝo funkcias bonege, nur
S. Tarasov.
presigis artekoleton pri la vojaĝo de rusa blindulo la pendolo difektiĝis...
per helpo de esperantianoj.

Anekdotaro.
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jMoskvo (Rusi.), Staro-Gostin. dvor, 52. S-ro J. Vaĥmistrov kun ĉiul. samid. P. I., P. K.. L.

Ni donas ĉiujarkvarone du premiojn lote al la Moskvo (Rusl.), Marosejka, 2. S-ro V. Markuze.
divenintoj: la unuan (da libroj por 2 rb.) al personoj, divenintaj plej multe da problemoj, kaj laduan
(da libroj por 1 rb.) al ceteraj, divenintaj ne mal- Moskvo (Rusl.), Poĉtov. jaŝĉik Jf» 1177 (poŝtkesto
1177). S-ro Nikolao Menŝikov. P. I. L.
pli ol 3 problemojn.
Moskvo (Rusl.), Tverskaja, Leontjevski per., dom
A1 unua celas ĉiu,
Granat, kv. K® 1. S-ino Lidy Jakovleff P. I.
Dua estas inter montoj;
kun ĉiuland. esperantistoj.
Jen—la tuto, kreskas kiu
En arbaro apud fonto.
Ostrogoĵsk (Voroneĵ. gub., Rusl.). Muĵskaja gimnaE. Tihonov.
zia. S-ro N. Incertov, gimnaziano de V kl.
P. I. L.
17. m aro, karpo, fib ro , p uno, lardo. bero.
Per ŝanĝo de unu litero en ĉiu vorto formu noĤarbin (Or. Azio, Rusl.), Kitajskaja ul„ M 35. S-ro
Johano Risin P. I. kun aliland.
germana poeto.
B. B reslaŭ.
Ufa (Rusl,), Uezdnoe Zemstvo. S-ro G. Kurkovskij.
18. Kun a mi estas fiŝo, kun i armajo.
P. I., P. M. Ĉiam respondas.
P. B oreckij.
i
Gorlovka,
Elcaterinosl. gub. (Rusl.), Gornoe uĉiliŝĉe.
19. Faru vorton nur el sufiksoj et, an, er. ar
S-ro I. Uŝakov. P. I., P. M. (oni petas reA natolo Koh.
presi).
20. Oni devas solvi la problemon Jf» 8 (el la Jf<
de „La Ondo“) korenktinte unu preseraron: en la
ISamara
(Rusl.), Gosudarstv. Bank. (Canapa, Tocydua linio la tria litero estas ne 1 sed e.
ttapcTB. BaHKt). S-ro N. A. Seliverstov (H. A.
C eJiH B epcTO BT»), P . I. nur kun vidaĵoj de urboj.
Averto. La solvoj devas esti alsenditaj nepre
antaŭ la 12 de Majo. Kelkaj el la legantoj plendas, Niĵne-Tagilskij Zavod, Permsk. gub. (Rusl.), Gornoke iliaj nomoj ne estas presitaj en la rubriko „dizavodsk. uĉiliŝĉe, II kl. S-ro M. Kuznecov P. I.
venis"—sed la redakcio ne estas kulpa, ĉar iliaj
leteroj estis ricevitaj post la 12-a de Marto.
Ĥarkov (Rush). T-vo Jokiŝ. S-ro K. M. Ĥarlanov.
P. I. L. kun alilandanoj.
Problemoj, presitaj en Jf» 2 de „La Ondo“;
Solvoj. 6) Oi kuros en alian duonon; 7) „Tio“ Ekaterinodar (Kaŭkazo, Rush), Muĵskoe duĥovnoe
uĉiliŝĉe. S-ro Surĵanenko P. I. Tuj respondos.
8) Kigardu la problemon JSfs 20 de ĉi tiu numero |
9) pap-avo, pavo, papavo.
Divenis: A. B., G. Kagan, A. Pagirev, N. Pet Lugansk, Ekater. gub. (Rusl.), ul. Uspenja, 9. S-ro
Vik. Kotelevcev P. I., P. M., Esp. gaz. Tuj
rov, P. Volujskij (po 3); J. Bacquet, Berta di Ve
resp. Represu!
nis, M. Cimbalisty, V. Dmitriev, I. Madĉavariani |
Ufa (Rusl.), Gubernatorskaja ul. 1. Du fratoj, A.
(po
Popov kaj L. Popov deziras korespondi. La
M.
|elev, V. Markuze,^ P. Soroko, A. Spicevskij,
i
unua (A. Popov) interŝanĝas P. I. aŭ fotoSabnoveckij, E. Tiĥonov, E. Drezin, Tyl Jaroslai
grafaĵojn. La dua (L. Popov) korespondas nur
(po 1). Krom la presitaj en Ji» 3, solvis la proble
pri la pentrarto.
mojn de
2: A. Loman, B. Breslaŭ (po 2), E. Dre
zin, P. Boreckij (po 1).
Bijsk (Tomsk. gub. Rush). Kontoro Nobel. F-lo
A. N. Blinkov kun alilanduloj. Ĉiam respondos.

16.

Redaktoroj

B. Kotzin.

K oresponda fako.
En tiu ĉi fako estas presataj adresoj de la per
kiuj deziras korespondi kun samideanoj at
simplaj poŝtkartoj, aŭ per la ilustritaj (P. I.), i
leteroj (L).
Ĉiu trilinia adreso kostas 30 sd. (30 lton.), ĉi
vanta linio 15 sd.

. 1Ruslando, Siberio, Zabajkala regiono, Verĥneuda
■I
distrikto, vilaĝo Krasnij Jar. La vilaĝanestro
Aleksandro Pagirev. P. I., L. Oni petas represi.
-! Kiev (Rush), Duĥov. Semin., Voznesen. sp. 22. S-ro
|
P. Boreckij P. I. lcun tutm. esper.
jOrel (Rusl.), I Puŝkarnaja, 5, d. Basov. S-ro D.
Smirnov. Ĉiam respondas.

,i

r Isertbal (Bohem., Afistrio). S-ro VVenzel Bartoscb.
P. I. Ĉiam respondos.
c' La Varenne, pr. Paris (Francl.), 84, av. du Bae.
S-ro E. Gallon. P. I.
o i Vrŝovice-Praha 94 (Bohem., Aŭstrio). S-ro C. Smid.
P. I. Ĉiam respondas.

dez. kor. P. I.
Moskvo (Rusl.), Moĥovaja 17, ltv. 16. S-ro D. Tep
lickij. P. I.

Funclial (Madeira ilba, o. Masefipa), Rua da Carreira Jf» 99. S-ro Eduardo Antonino Pestana
koresp. Esp., france, hisp., angle, latine.

Moskvo (Rush), Staro-Gostin. dvor, 52. S-ro A. Be- Utunomija (Japanl.) Toĉigiken. S-ro 0 . Vfakabajasi
giŝev kun ĉiul. samid. P. K., P. I., L.
studento de Normala lernejo. P. I.

N? 4
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Ĉetleŭtenanto Buchleituer el Jaromer (Aŭstrio)
anoncas, ke li ne havas tempon por korespondi kun 1000 gesamideanoj kaj li petas ke
la korespondantoj pardonu lin.

„Pola Esperantisto“.

JoskvaLibrejoEsperanto“.

Etihavas ŭianumere jen a jn rubrikojn.
Fruntaj artikoloj.
Korespondaĵoj.
Opinioj pri Esperanto.
E1 Esperanta Mondo.
Esperantaj artikoloj.
Faktoj
Literatura parto.
Bibliografio.
Populare sciencaj artikoloj. Revuo de la gazetoj.
Konltursoj kaj problemoj.
Scienco kaj vivo.
Humoraĵoj.
Konsideru!
Kroniko.
Respondoj delaRedakcio.

(Moskvo, Tverskaja, 26),
senprokraste plenumas mendojn por ĉiuj
libroj esperantaj kaj rusaj.

monata pola-esperanta gazeto.

La Ĉefa tenejo de la iibroj:
Devjatnin. Plena verkaro 2-a vol.—1 p. (1,06 sm.)
»
>
»
3-a vol.—65 k. (0,65 sm.) Abonprezo: rb. 2.00=2.10 Sm. sen [
„Literat. Aldono“.
A. A. Saĥarov. Sur vojo al kunfratiĝo de popoloj.
„ 2’50=2.65 „ kun }
Kolekto da artikoloj pri internacia lingvo Esperanto
en esperanta kaj rusa lingvoj. Pr. 60 kop. (0,63 sm.) Specimenaj n-roj estas sendataj senpage.
Kabe. En Malliberejo, de E. Cirikov—10 sd.
K. Bein. Patroj kaj Filoj, de Turgenev—1 rublo Adreso de la Redakcio — Varsovio, Polujo, Vlodzimierska, .Y» 8. Administracio—IJoza, .V» 20.
(1,06 sm.).
K apt n naHbe. ScnepaHTO bt, 10 ypoKOBi», nep. Oni povas aboni per librejo „Esperanto“: MoTiuiiireeBa—no.ri, peg. A. A. CaxapoBa—20 k.
skvo, Tverskaja, 26,

Zamenhof. Plena Esperanta-rusa v ortaro—80 k.
B. H. JTeBSTHHHT». Kjhoto kb yre6unKy Kapi. n
A Kl
Ilanie: Bcnepamro bt>10 ypoKOBT,. I(. 15 K.
L-ZrAI N
T. A. IUaBHHCKiii. Ilojninfi Kypei, MewyHapoj,Haro I

| I p f" )
LJ

Monata organo de la rumanaj
kaj bulgaraj Esperantistoj:

lnternacia gazeto (32 p. 16X24) nur en Esperanto.
Redaktata de speciala komitato kun la kunlabo>
»
>
100, 3K3. I ( . 1 p. 60 K.
rado de eminentaj diverslandaj Esperantistoj.
A. Rivier. En Rusujo per Esperanto. l’r. 60 kop i
ENHAVAS: abundan kvanton da plej internacia
(sm. 0,63).
B. Kotzin. Du rakontoj de A. Ĉeĥov. Pr. 10 kop. kaj zorge elektata literaturo; interesajn „Mil<saĵoj“,
apartan multpaĝan rubrilton „Krestomatio“; artiko(sm. 0,10).
A. Ŝarapova. Kaŭkaza kaptito de L. Tolstoj. lojn pri Esperanto, Esperantismo, Arto, Scienco;
k. a.; zorge redalctatan „Esperantista Movado“;
Pr. 10 kop. (sm. 0, 10).
A. Saĥarov. Signifo de akciaj societoj por Esp. „Diversaĵojn“ k. t. p., k. t. p.
movado. Pr. 5 kop. (sm. 0, 05).
Fundamenta korelcta stilo! Plej enhavoriĉa!
Ruslanda Adresaro. Prezo 40 kop (sm. 0,40).
P lej m alkara!
Red.-Administracio:
Dum la lasta monato estis ricevitaj
5, str. J.-C.-Bratianu, Bucuresti (Rumanujo).
_ n3iiKa 3enepaH'ro, 2-e H3g. II,. 60 Kon.

Ĉefeĉ. Kjiioti. dcnepamo. If. 2 k.

Jara abono: 1, 400 Sm. (Rubloj: 1,40).
la libroj:
r . k.
Ajspurit. Internacia krestomatieto kun laŭ— Specimena n-ro kontraŭ respondkupono. —
artikola vortaro seslingva............................... — 151 Persono, kiu ahonigas 5 novajn personojn por jaro
Roksano. La senlaca sinofero, novelo orirajtas ricevi senpage „Danubo“n dum unu jaro.
ginale verkita..................................................... — 20
Oni povas aboni „Danubo“ ankaŭ ĉe Moskva
Hodler, H. Kiel nin o rg a n iz i? .........................— 10
Librejo „Esperanto“, Tverskaja, 26.
Rodet, P. Por niaj iiloj kiam ili estos dekok jaraj, de prof. Fournier.........................— 24
Rodet, P. Raporto pri la ŝlimbanejo de SaintAmand-les-Eaux, de D-ro Thiroux. . . . — 2 0 1
Privat. Pri esperanta literaturo, parolado. . — 30
Noel. Evolucio de la evoluciismo, parolado
Oficiala organo de la Esperantista Asocio
de p-ro Le Monnier..................................... — 12
de Norda Ameriko.
Busquet, R. Gil Blas de Santillana, de
Lesage............................................................. — 50
Jara abono $ 1.25 (Sm. 2.50).
La pacparlamento kaj ĝia organizo, propono
de Brynjulf Jhss. Klingenberg................... — 151
Specimena ekzemplero 15 cendoi
Chavet, G. Pourquoi les postiers doivent
(Sm. 0.30).
apprendre 1’Esperanto................................ •— 10
L ite r a tu ra - P ro p a g a n d a - In fo rm a .
L’Esperanto et les instltutions publiques. . — 50
Oficiala Jarlibro deU. E. A. por 1912 . . . — 50
De
la januara (1911) numero sub nova
Kovno-Esperanto V» 6. . ............................. —
3

A m erika E sperantisto.

direkcio kaj kun tute nova aspekto, la
vi deziras presigi en Moskvo gazeto estas nnu el la plej interesaj kaj
vian libron sub redakto de plej gravaj esperantaj gazetoj enla mondo.
sperta Esperantisto, turnu Redahcio kaj Direkcio. Wash,ington, D. C.
vin laŭ adreso:
Usono.

Moskvo, 9-e poct. o td .,l‘oĉt. jaŝĉik A? 1168 Abonejo-. Librejo „Esperanto“, Moskvo,
Tverskaja, 26.
(por K.).
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4

ra H 3 /8 A specimenojn de leterpapero, ko«J v i I jz<3y C vertoj, poŝtkartoj k. t. p. sendas-

de Esp. propag. kovertoj, ' leterpaperoj
kaj poŝtkar. estas tre. petataj sendi la! Moskva Studenta Grupo „Esperanto“
ĉe Universitato.
specimenojn laŭ adreso:
Adreso:
M oskvo, Poŝtkesto, 1102.
Russie. Saratov. S-ro M. M. Boite posMendaiite
oni
devas
aldoni 7 kop. por rekomendo
tale Na 12.
3—l
kaj 10°/0 de la tuta sumo por transsendo.

JARKOLEKT0J de
„La Ondo de Esperanto“

Estas malfermita por la jaro 1912
abono al la gazeto

(jaroj 1909, 1910, 1911)
estas aĉeteblaj ĉiu por 80 kop. afranldte
(sen la literatura aldono).

FINNfl E^PERRNTISTO

Oficiala monata organo de Esperanto-Asocio dc
Finnlando.
La gazeto estas redaktata en tri lingvoj, nome
Moslcva librejo ,, Esperanto", Tverskaja, 26. \
esperanta, finna kaj sveda.
ABONPREZO: unu jaro—Sm. 1,20, ’/2 jaro—0,70,
unu numero—0,10.

S e rb a ^E E E E E E E

Esperantisto
Direktoro: Dragomir Andonoviĉ, Universitata docento, Belgrad, Brankova, 23.

Ĵarabono—2 Sm.

M onata gazeto

Rund um die Welt

Adreso de R edakeio k a j A dm inistracio:
S-ro A. Sandstrom, Kauppiaskatu 11, H e ls in k i
(H elsingfors), Finnlando.
Oni aiionas ankaŭ pere de librejo „Esperanto“,
Tverskaja, 26, Moskvo.

NaNe 1—3 de la jaro 1912 jam aperis.

Espero Katolika
INTERNACIA MONATA REVUO.

(Cirkau la mondo).

Oficiala organo de I. K. U. E.

Jarabono 5 fr. = 2 Sm.
Abono estas nur akceptata por unujaro.

Oficiala organo de Saksa Esperanto j
Instituto.
Jarabono Sm. 1.50.

Komenco de abono: Januaro, Aprilo, Oktobro.
Sin turni al:

Redaktoro: Dr. phil. Schramm.
Dresden — Standehaus.

Abonu per librejo „Esperanto“,Moskvo,Tverskaja,26.

Abonebla

pere de Moskva
„Esperanto“.

librejo

Orienta Azio
monata internacia gazeto.

l)-ro Smulders Schijndel, Nedierl.

BOHEMR R E V ( J O =
-----— ESPERRNTISTR
MONATA GAZETO
k n n 1 i t e r a t u r a a 1 d o n o:

„Legolibro de Bohemaj Esperantistoj “.

Abonpago por unu jaro—Sm 1,20;
Jarabono Sm. 1,50.
duonjaro Sd. 60; unu numero Sd. 10.
ltedaktejo: „Ŝekaigo-Ŝoin“, Oŭsakimaĉi, Redaktoro Ed. Kfihnl, Dittrichova ul. 7
Praha II, Austrio, Boheml.
Ebaragun. Toltio (Japan.).
Abonejo: Moskvo, Tverskaja, 26, Librejo Abonejo: Moskvo, librejo „Esperanto"
Tverskaja, 26.
„Esperanto“.
P e n a R T o p n -m u ia T e jn ) A. A. CaxapoBi>.
Tnnorpa(J)iH II. H. Pa6yniHHCKaro. MocKBa, CTpacTHofl 6yjitB., IIyTiiHKOBCKift nep., co6.

aomv.

