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Inĝeniero, malnova esperantisto, eldoninto de „Riga
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Kuracisto, malnova esperantisto, ano de Lingva komitato.

82

LA O N D O DE E S P E R A N T O .

J<2

Estas malfermita por la jaro 1912 abono al la monata gazeto

„L A ONDO DE ESPERAMTO"
Dum la IV-a jaro de sia regula funkeiado „La Ondo“, ltrom 12 n-roj, (16—24 paĝaj), SENPAGE
donos al siaj abonantoj la tradukitan de s-ino ffl. Sidlovskaja kaj nun kompostatan ĉefverkon de
rusa literaturo

„Princo Serebrjanij“ de A. TOLSTOJ.
(352-paĝa, grandformata librego, kies prezo por la Me-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, 120 sm.) oni sendu al librejo „Esperanto“ (Moskvo, Tverskaja, 26)
aŭ al aliaj Esper. librejoj—poŝtmandate, respondkupone, papermone aŭ per bankĉekoj. La
Moskva librejo „Esperanto“ akeeptas la pagon ankaŭ per rusaj poŝtmarkoj.
Noto: oni povas pagi unu rublon nun kaj unu rublon ĝis la 1-a de Majo.

AHrJliMCKiH H3bIKT> BT»

pojiH MeiKAyHapoAHaro.

1431) w H B bixi, nsbiKOBb, npeTeHityiOHiHXT> H a THTb y n o p H o e conpoT H B JieH ie c b h x i > c t o p o h l i .
p o jib M eJKayHapoAHaro, aH raiftcK ifi BCTpkuaeTi) Ijfe.iT, bt, caMOMt jvfeafe: „4,.ifl i'a,K oro-iin6y;i,b Habt> P o c c iH
H aH o o ab m e e uiicjio c t o p o h h h k o b b . p o jia iiH caTb H a ' ivjkomt , a3biicfe— 3iia.'!iiTi> n p n Pfejiico naii.TCTCH 'le.Toirlui'!,, 3aipHHi,aioinifi (JipaH- 3iiaTb Hajn> c o 6 o fl BJiacTb jtp v ro fi H aujoH aJibH ouy3CKifi h jih H tM euK ifi. B o jib in eft uacT bio BaMi> c t h “ . ( P r o f . H . D ie ls .)
roB opH T b: „A b o t b aH rjiificK ifl: noueMV 6bi e r o
B t H CTopin Mbi BHiHMb He mujio n p u jife p o in .
He c.i/t.iaTi, MejKjijHapo.a.HbiMi)? Bfejib oht> caM ufi conpoT H B jieH ia BBejteHiio uyHcoro H3biKa. B c h om hhm "t> ABCTpiio, r ife b i > npojiOJiaceHie CTa ĵ i Iitt ,
p ac.n p o cT p an eH H b ifl?"
T'I;fic'n!iiTC.'ii>HO,
ro B o p flm n x 'b
n o -a n rjiittc K ii C T a p a n ia npaB H T eibC T B a BBecTii nfeMeiiKifl a3Uici>
fiojibine, ufeMb roBopjim HXi> H a KaKOMT>-iH6o a p y bt> icaaecTBfe ro c jT ia p c T T .e n n a ro pa36iiBaJiHCb o
roMT> a3UK± (H'e CHHTaa, iconeM iio, KHTaftCKaro). conpoT H B neH ie pa3Jipo6jieH H aro, pa3H O iuieM eH H aro
H o oflH a p a c n p o c T p a H e H H o c T b He n a e n , e m e n a c e jie H ia , b ch o m h h m b IIoJibH iy:— u ap o .ijb , pa3,tfen p a B a cjifejiaTb H3biKi> M e atA jH ap o jH u acb — ecTb jieHHbift Meacji;y TpeM a rocya.apcTBa,M H, y n o p H o
e u ie MHoro Apyinx'i> ooctoj ]Tcjh >c tb 'i >, K O T opua AepacHTca CB oero A3biKa. H o b i > c j i y u a i , o koto nyacH 0 npHHHTb b o B H im aH ie . H aitrb ro B o p a T t: pOJIT, Mbl rOBOpiIMb, fl3hIICl> BCTptTHTb R'b Jllinfe
„ B b c r a y CBoeft p a c n p o c T p a H e H iio c T H h npoM bi- CB0HXT> npOTHBHHICOBl) He CJiaĈblfl, paCHblJleHHblH
n u ieH H aro npeB ocxojiC T B a BpHTaHin aHrJiificKifi Hau,ionajibHOCTH, a icpfenK ia ro e y jia p c T B a . Kpfena3biK'b .caM b cofiofi HeMiiHyeMo cjvfeaaeTCH M eaciy- icia He TOJibico BpeMeHHbiMi> coeji,HHeHieMi> iio jii >
HapoAHbiM b". H o 3TO nepeHOCHTb p fe iu e n ie b o - | BJiacTbio 'ro ro h jih jv p y ro ro npaBHTejibCTBa, ho
n p o c a b i > TyM aHiiyio o o jiacT b 6 y A y u ia ro h h h - cnaflH bifi AOJiroft KyjibTypH oft jkh 3hlio . C jia 6 o e
CKOJibito H a e b He ĵ Ĝ f e jk ia e r b . M bi MoaceMi> n p n - npe/iCTa.B.TeKie o t o m i >, K aK aa 6 y p a nojiHHJiaci,
neCTH He Menfee y6fejtHTejibHbia jvoKa3aTeJibCTBa | 6 u b i > cjiy>iafe BBejteHifl aH rJiiftcicaro H3biica,.
T o ro , hto aH rjiiftcK ift asbiK b HiiKor.ua He cnfe- j[,ae'n> iiaiiT, nojieM HKa, nonH H M aiouvaacfl
bt ,
jia e T c a M eiiy,yiiapo;iHUM i,. OicHHeMi. ncr.iJi.iOMi, n p e c c fe BCHKift pa3i>, K orjta o ĉ c ja c jta e T c a s t o t b
HCTopiio Kyjii>TypHi>ixi> mipo.iOBi.,:— bt> n ponojiace- B o n p o c b .
H ie ueTbipexi> ci> jih ih h h m i > T b icau i. jiL t b h ii
i H e Menfee B a j r a a h a p y r a a C T o p o n a B o n p o c a .
o i.h h T) H3i> acHBHXi> H3biKOBi> He cjifejaiiC fl MeacjivBfejib MoacHO cuHTaTb H eocnopH M biM b, hto MeacnyHapOAHblMb Bb HCTIIHHOMb CMblCJlfe 9T0T0 CJIOBa,— inapojtribiM i, MoaceTb ckfejiaT bca H3h k t >, a o c t j h h h R
He fl3bIKOMl> H36paHHbIXl> ICpyHCK0MT>, HO H3blKOM1> ĴHe TOJIbKO H36paHHbIMl>, H0 H TOMĴ OPpOMHOMy
Bcfexi> JiioAefi, 'laicb h jih iiH a u e yuHcTByioni;Hxi> KOJiHuecTBy nio.iefi c o cpejiHHMB h h h 3ih h m i >o fip ab i > M eac.iviiapo.iH oii jkh 3h h . A Meac.iy TfeMi, h c to !3OBaHieMi>, KOTopbie HyacjtaioTCH bt> HeMi>. ,H3u k i >
pnueC K afl o6cTaHOBKa He pa3i> aB Jiajiacb 6ojrfee
bt> oojibuiHHCTBfe cJiy'i:i,eiTb HBJiaeTCfl BOBce n e
6 jiaro n p iflT H o fi, HeacejiH b b HacTOHiuee BpeM a. ; caMOAOBJifeioineft nfejibio, h o cpeacTB O M t, h 3 aT p aK yjn>Typa h BJiacTb bt, npoiuaoM -b uacTO c o c p e - uiiBaTb TaKi> mhoto B peM eiin H a e r o ycB o eH ie
AOTOHHBajiHCb, b i , oflHott CTpaHfe, ii BJiiaH ie e a
CJIHHIKOMb paCTOHHTeJIbHO.
H a ocTaJibHHH r o c y n a p c T B a 6 u jio bo mhoto pa3T>
CHJibHhe, h 4 mt> T e n e p s , n B ce ace a3biKi> 3Tofi i K aicb h BCfe ocT aJibiibie aciiBbie a3biicH, aH rjiiftCTpaHU He Mon> OKOHuaTeJibiio no6feji,iiTi> ocT ajib- jCKift He yiOBJieTBopaeTi> b b 9 tomt> OTHorueHiH
Hbie. B t> T eaeH ie iio c jrĥ .in n v i, bt . koist, B b E B p o n h Tpe6oBaHiai>ii>, upeA taB JiaeM biM b k i > MeacjiyHapoAo6p a3 O B aJica iifejibift pfiji/b iio h t ii p :)n n o u b H n i,ix 'b !HOMy H3biKy. ĵijaace caM bie a p u e e r o npH B epacem tbi
OMaronT KyjibTypbi. B jiacT b n e p e x o jiiu ia ott>o jm o ro jjloJiacHbi npii3H aT b, h t o : „ E f o o p o o r p a ijiia n p o k b A pyroM y, h o 3 to n e
3HauHTi>, hto naHHbift ĴTHBHa JIOniKfe H Xa0THHHa. H31, BC'fexl> fl3b!KOBl>
HapOAl. 0THCMT> CBOe BpeMfl— H'feTl>, 3T0 BpeMeH- j OH'i> H anĉojifee jiero K b ju ia y c T H a ro H3y>ieHifl h
H bia ico jieĉaH ia. H ace a a H ie ojvtoho H apojva H a- i H anĉoJifee TpyjieHi> j u h v c B o en ifl n p n nocpejiCTBfe
Bfl3aTb BCfeMb OCTaJIbHUMb CBOft flSblKb BCTp'fe- In eaaT H o ft crpaH H H bi11. ( B r a n d e r M a tth e w s , cT aT b a
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„ T h e C e n tu ry “ B t 3 a m m y aH rjiificK aro H3HKa).
ABTOpt Ha3BaHHOft CTŭTbll BOCXHIU,aeTCH npOCTOToft aHrjiiftCKoft rpaMMaTiiKH, ho bt . cpaBHeniH
ct, rpaMMaTHKOH ScnepaiiTO jiocrarHVTbie pe3yabT a rti itaacyTCH j L tckhmii. H a n p iiM tp b , ejtua i h
n e 6oJH>mefi npocTOTu jiocthtjio cnpajK eiiie— ho
ThMb n e M eiite Bb aHrjiiiicKOMb a3biich 170 n e npaBHJibHbixb , rjiarojioB b n joBOJibno cnoMHaa
CHCTeMa BpeMeHb n HaicjioneHift. n p a m u ia yn o TpefijieHiH n x b Toace He OTJiHnaioTCn npocTOToft.
R to ace icacaeTca o p eorp aijiin, to OHa (ib .m ctcsi
Bb cBoeMb ponjfi o a c c iia e c K o ft. PaCKpoeMb icaicoftHiioy;ib yqeĉ>HHicb an rjiificicaro H3biica, H anpiiM ipb,
II. HypoKa. Mbi nafijteM b npaBHJia npoii3HOiueH ia, ii3JiojiceHHbiH Ba. 10 cTpaH H paxb y6opncT aro
mpiKĴrra, Bb oftmeft cjiojkhocth 101 iip a e n jio n ,
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William Stead.

312 HCKJHOHeHift.
3 tii iiCKJHOHeniH
hbjihiotch HOBbiMH

Bb cbok) oaepejib uaCTbio
npaBiuiaMH. II npaB iuia, II
HCKJiioueHia BupajKCHbi HHorjia BecbMa TyMaHH0.
BoTb, H anpiiM tpb, n p a B M o : „6yKBa « npoii3Hociitch icaKb pyccK oe aii, ico ria o n a OKaHiiiBaeTb
cjiorb, n a KOTopoMb HaxojiHTca ynapeH ie,“ — 3iiaScnepaHTHCTb B. CT3flT>.
HiiTb, c n a u a jia Hajio BbiyuHTb n p a B im a o6b ynaIl3B'I>CTHMfi anrjiificiiiS tKvpnaJincT-i nop e n iflx b , H3JioweHHbia Taicace oneHb H eonpejitrnĉmifi na 6opTy «TnTiiHiiKa».
JieHHO ii co MHoriiMH oroBopKaMii! „ByKBa i npoH3HOCHTCS icaKb pyccK oe w (jiojiroe) Bb OKOHuaHiflXb cnoBb (j)paHny3Cicaro iiponcxoacjieHifl, e c jin '
de la loka esp-sta s-to Espero kaj danke akceptis
OHa CTOHTb n ep ejib corjiacH oft, 3a KOTopoft cjt6 - !al Ji donacitajn lernilojn esperantajn lcaj verlcojn.
AyeTb irfiMoe e “ (Bb a p y rn x b cJiOBaxb n b 9T0Mbj
Ceestante en la jaro 1907 en Paca Konferenco
CJiyqaii o n a npoii3H ociiTca Kaicb pyccK oe a ŭ ).— ! en Hago, s-ro W. Stead sendis Kenibriĝon al orgaH e 6yneTe jih Taicb jio ĉ p u H3yuHTb criepB a (jipan- nizinto- de Esperantista Kongreso, d-ro Cunningham
ny3CKift asbiicb!— ByKBa « npoii3HocHrr c a Bb p a 3 - ' la sekvantan karakterizan leteron:
jiHHHbixb c jiy a a a x b Kaicb 3«, icaicb a, Kaicb a\
„Mi gratulas vin, lce vi atingis ia honoron akcepti
(npoTaacHoe) m icaicb o! h t . n.
d-ron Zamenhof kaj Esperantistan Kongreson en
Anrao(j)HJibi oiKHjiaiOTb,HToaHrjiificKiR H3biKboy- glora Kembriĝa universitato. Mi do, ho ve! mi dev4eTb BBejieiib Bb KaaecTBl, o6fl3aTejibiiaro npenMe- igite restas tie ĉi partopreni en la alia kongreso,
Ta bo Bc1iXb cpe;iH iixb yae6H bixb 3aBejieHiaxb. IIo kiu multe pli estus interesa kaj utila, se ĝiaj anoj
onbiTb HauiHXb ii 3arpaHHHHbixb rnM naaifi cbii - parolus Esperanton. Kaj ju pli mi partoprenas en
jriiTejibCTBjeTb o njiaHeBHbixb pe3yjibT aT axb Bb la internaciaj konferencoj, des pli konvinlciĝas mi,
jiaiiHOMb HanpaBJieHin. OĉbiicHOBeHHO, n oT paraB b ke, kreinte Esperanton, d-ro Zamenhof donis la so7— 8 JiiTb Ha H3yqeHie HHOCTpaHiiaro a3biica, lan, tre necesan por Pacasocio, simplan, logikan,
VHeilHKb BHXOJHTb H3b HIKOJIbl, VMiiiil, Bb Jiya- neŭtralan lingvon—ŝlosilon, komune uzeblan.
HieMb c j i y i a i , Jinnib npoaecT b icHiiry n a HTOMbj Antaŭ la fino de jarcento Esperanto jam estos
a3Mict.
alprenota kiel io absolute necesa por la tuta civilizita
K poM i Toro, y a a m ie c a HacTOJibico n e p e rp y -j homaro.
aceHM caMbiMii pa3HOo6pa3HHMH 3aHariaMH, h t o !
Bonvolu transdoni al d-ro Zamenhof mian dankBBejieHie enje ojihoto H3biKa, noiiH siuio 6 m y p o - '
emecon kaj de mi salutu lin kiel unu el la plej
BeHb 3HaHift no jpyrHM b npejiMeTaMb. IIo otho - gloraj bonfarantoj por homaro".
Hieniio ace icb 9cnepaH T 0 nojioĉiibia BO3paacenia j Nun William Stead mortis. La ondoj kisas lian
HenpiiMhHHMbi, TaKb Kaicb n a H3yfleHie Meacjiy-’senvivan korpon. Frue, tro frue vi forlasis nin, ho,
H apojiH aro H3biica T pe6yeTca ropa3,a,o MeHbine!kara samideano!
BpeMeHii. H a n p iiM tp h riiuuibCKHXb ropojicicHXb!
E . V . R a d v a n - R ip i n s k i .
uiicoab mm jfiĥ jn u in cb Bb TOMb, hto naace b i !
HH3HiHXb yqeŭH bixb 3aB eneniaxb npenoj,aB aH ie I
a3MKa 3cnepaHTO nejib3a n e npHBiTCTBOBaTb.
5. Obr.

*|* P. K- Miĥalev.

La 20-an de Julio de 1’pasinta jaro en Kazanja
malsanulejo mortis nia fervorega samideano Paŭlo
Kiriloviĉ Mihalev. Estante studento de lasta semef William Stead.
stro de la medicina fakultato, li flegis malsahulon,
Kiel jam oni scias, la 3 (16) de Aprilo, nolcte, [kies malsanon li devis observi kaj priskribi en sia
en Atlantika oceano subite kaj tragedie pereis gi-i ekzamena verko, infektiĝis de tifo kaj post naŭtaga
ganto-vaporŝipo „Titanic“, kunportinta pli ol 1.500 malsanado mortis, vidante ĉirkaŭ si neniun el siaj
homajn vivojn en la subakvan tombon.
geparencoj kaj samideanoj. Nur okaze mi eksciis
Kaj inter tiuj malfeliĉuloj troviĝis ankaŭ tre fama pri lia morto. Alveninte en Kazanjon, kie la espeangla publicisto, fervora pacifisto kaj esperantisto, ranta movado dum la lasta tempo donis neniun
60-aĝa s-ro Wiliiam Stead, fondinto de ĵurnalo signon de sia vivo, kaj serĉante samideanojn, mi
„Review of Reviecvs", kiu jam multe simpatiis al vizitis lian loĝejan mastrinon. Sed, de ŝi mi povis
esperantista movado kaj eĉ eldonis Esper. librojn. ekscii nur pri la malĝoja okazintaĵo kaj ricevi la
Dum sia dua, lcaj jam lasta vizito en St. Peter- fotografaĵon de la mortinto. Sendante al la redakcio
burgon en la jaro 1905, s-ro W. Stead tre favore ĉi tiun fotografaĵon, mi samtempe komunikas jenajn
akceptis, gviditan de s-ro K. Ostanieviĉ, deputataron i biografiajn sciigojn pri li.
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N° 5

P. K. Miihalev naskiĝis en Perma gubernio en
la jaro 1876. Filo de; malriĉaj gepatroj, li ne
povis mnlte lerni kaj de la ĈO-jara aĝo fariĝis vilaĝaj
inslruisto. Ĉi tiun ofieon li okupis dum 10 jaroji MOSKVO.— La 29-an de Apriio (12 de Majo
ĝis la ja ro 1905, kiam li sukcese plenumis la ekza-j n.0VS^Je), eii *a g ta n d a M alnovaA ŭditorio de Pomenon pri matureco kaj matrikuliĝis studento de j ^^eknika Muzeo je la 8-a vesp ere oficiala rep reKazanja universitato. Ĉi tie li konatiĝis kun l a !zentan) ° de Komerca Ĉambro en Los-Anĝeles
lingvo Esperanto kaj tiom fiamiĝis per ĝia!(A m eriko)s-ro D.E. P arrish p aro lo s en E speranlo
signifo
aliforniokaj
biidojn.Por
signtlo kaj interna
mterna ideo. ke dediĉis
dedicis al ĝia studo j Pr
Prl’ K
«vaniornio
Kaj dem onstros 2001um bildojn.Por
1 tutan
• •
•
1liberan
,1
rrtŭ _ o c n o i_ _i ..
_ ..
,
« <
kaj' propagando
sian
tempon.
Kiam Jl ua rne-esper.
publiko la _____
p arolado
estos trad
ukmi en la jaro 1906 konatiĝis kun Miĥalev, li jam j a ta rusert de s-ro A. Stupin, instruisto de Moestis plena „enkorpiĝo“ de nia ideo. Ĉiuj liaj pensoj[s^ va Supera Komerca Instituto. En la k o n certa
direktitai al eia
nronasando kaj
kai li eeĉĉ revis lasi
la .s i 'D
1'" parto
1 p ren o s: s-ino* 'L. "Smirnova,
’
~
estis direktitaj
ĝia propagando
fako
s-roj E
universitaton kaj dediĉi tutansian vivon al efektivigo Am urri, O. Anisimov k. a. La biletoj estas aĉetdelaideo. Ciun renkontatan homon li rigardis, kiel eblaj en librejo „E sp eran to “ (T verskaja, 26)
esperantigotan personon, ĉiun objekton — kiel ilon Ni esperas, ke la tuta Moskva kaj apudmoskva
de la propagando. Dum la somera libertempo en la esperantistaro vizitos la paroladon de nia kajaro 1907 li kunprenis grandan keston da esperant- lifornia samideano!
aj lernolibroj kaj entreprenis specialan vaporŝipan
D-ro N. Kabanov nun gvidas Esper.
vojaĝon sur Volga kaj Kama por propagandi nian
lingvon en vapotŝipoj kaj en apudriveraj urboj. Tia- kurson por kuracistoj en la ejo de Tutmaniere li disĵetis la semojn de nia ideo en tiaj ruslanda Esper. Kuracista Societo.
anguloj de la regiono, kie ĝis tiu tempo oni nenion pri ĝi aŭdis. Aŭtune de la sama jaro kun aliaj
La 30-an de Marto en Rusa BibliograKazanjaj pioniroj li aranĝis privatan esperantan

Esperanto en Ruslando.

t

fia Societo ĉe Imperiestra Moskva Universitato okazis solena kunsido de la
jSocieto dediĉita al Prof. II. E. Brandt,
jokaze de lia 25-jara scienca kaj literatura agado en Moskva Universitato. Oeestis precipe profesoroj kaj scienculoj.
jLa kunsido de 1’Societo estis malfermjita kaj la unua gratulis s-ro rektoro
jde Moskva Imp. Universitato. Poste
jsekvis jenaj gratulsalutoj: de historiojfilologia fakultato de Moskva Univ.
(dekano prof. A. A. Grruŝka), de Orientlingva Instituto (prof. A. E. Krimskij),
de Moskva Urba Universitato (pr.-doc.
P ..N . Sakulin), de Imp. Akademio de
Sciencoj (pr.-doc. D. N. Uŝakov), de Imp.
Societo de Historio (prof. M. M. Bogoslovskij), de Moskva Psikologia Societo
P. Miĥalev.
(prof. L. M. Lopatin), de Moskva Tolstoj’a
Societo (P. I. Birjnkov), de Literondeton, kiu invitis profesoron de Kazanja Uni
ratura
kaj Belarta Rondeto (Val. J. Prjuversitato V. N. Ivanovskij tralegi la tre sukcesintan
kaj
publikan lekcion pri Esperanto. Post tio, la sama sov), de uliteraturista
t o io u iu is u o
os-to
-c u p(Bunin)
u u m i i j Jtaj
rondeto klopodis pri fondo en Kazanjo de oficiala; multaj aliaj; de esperantistaj organizaioi
registrita esperantista societo, sed laKazanja admi-jestis reprezentanto de Moskva Soeieto

mstracio rifuzis gm konfirmi. Printempe de lajaro T N n e ra n ristn InT O ri/lonM v
v tv
t
1908, Mihalev denove entreprenis propagandan j
1 N ' V ' K ° r z ll n '
vojaĝon, elektinte por tiu celo la guberniojn: M o-jsRlP '),ueMoskva Studenta Grupo „Esskvan, Tveran, Kostroman kaj Niĵne-Novgorodan. *) D-ro N. V. Korzlinskij, transdonante al prof.
Dum tiu vojaĝo li vizitis Moskvon kaj tie helpis
aranĝi ia Moskvan Librejon ,,Esperanto“ (Tver- Brandt belan paperujon, diris:
skaja, 26) Poste li veturis tra supra Volga, sed
„En la nonio de Moskva Societo Esperantista mi
tiu vojaĝo jam ne estis tiom prospera, kiel la antaŭa. permesas al mi gratuli Vin okaze de Via jubilea
La rusa esperantistaro tiam estis sub impreso de datreveno. Nia Societo povas esti fiera, havante Vin
la bedaŭrinda „delegacia“ okazintaĵo, kiu disrevigis inter siaj membroj. Vi konstante estis favora al la
multajn esperantistajn entuziasmtulojn. La disreviĝo esperanta movado. Kvankam Viaj diversaj ŝeriozaj
tuŝis ankaŭ lin, sed feliĉe ne mortigis lian kredon laboroj en Moskva Universitato kaj en aliaj instije triumfo de ia ideo. Li decidis lriel eble plej tutoj restigisal Vi ne multe da liberatempo, tamen
baidaŭ fini la kurson de Universitato kaj tiam la Vi ĉiam interesiĝis pri la lingvo internacia, volonte
propagandon de nia ideo kunigi kun la helpado al partoprenis en la ĵurnalo <La Ondo de Esperanto»
la suferanta homaro. Sed, ho ve! ia sorto ne efek- kaj per publikaj lekcioj propagandis Esperanton.
tivigis lian „belan sonĝon“. Tamen trankvile povas Bonvolu do kara Samideano, akcepti niajn korajn
ripozi lia animo. Li redonis al la homaro sian dankojn kaj dezirojn, ke Via tiel tervora kaj imitŝuldon!
mda agado daŭru ankoraŭ longan tempon por la
Universitata . scienco kaj por la utilo de 1’rusa
A. S.
esperanfistaro".
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peranto" ĉe Moskva Imp. Universitato Esperantisto“, „La Ondo de Esperanto"
(V. F. Jarmoloviĉ) kaj de Universala ĵkaj „Riga Stelo“, de nia kara Majstro
L. L. Zamerihof, kiu interalie skribas:
Studerita Unio (V. S. Bodnarski).
„...Mi gratulas en vi ne sole sekan ŝciencEstas atentinde, ke responde al Espe- ulon, sed ankaŭ eminentan idealiston kaj
rantistaj salutoj prof. Brand parolis en laboranton por la bono de la homaro...“,
Esperanto kaj la tuta aŭditorio, profe- de generalo H. Sebert, de C. Bourlet,
soroj kaj akadeinianoj, aplaŭdis kaj tia- de A. Ivanickij kaj mult. al.
maniere aprobis Esperanton.
La kunsido finiĝis je 12-ahoro nokte
Eine, sekretario de la Bibliografia So- kaj tuj post la kurisido en la Literatura
cieto B. S. Bodnarski raportis pri salu- kaj Belarta Rondeto estis malfermita
toj senditaj telegrafe kaj poŝte (proksi- solena vespermanĝo je Thonoro de prof.
mume 150): de Hungara Akademio de Brandi.
Sciencoj (Budapesto), de Belga Akad. i Komenciĝis la toastoj. S-ro prezidanto
de Sciencoj (Bruselo), de Bohema Akad. >de Moskva Societo Esperantista N. V.
de Sciencoj (Praho), de Rusl. Akademio Korzlinskij atentigis en sia parolado, ke
de Sciencoj; de Universitatoj: Berlina, la jubileulo, kvankam li estas okupita
Kenigsberga, Budapesta, Roma, Helsing- per amaso da scienclaboro, tamen kunforsa, S.-Peterburga kaj Jurjeva; de aliaj laboras en „La Ondo de Esperanto". S-ro
superaj lernejoj: de Konstinopola Arkeo-1 V. Jarmoloviĉ kaj V. Bodnarski, stulogia Instituto, de Moskva Arkeologia dentoj de TUniv., en siaj paroladoj monInstituto; de sciencaj societoj: „Syllogue tris la bonan rilaton de Prof. R. F.
Litterraire Grec“ (Pera), de Internacia Brandt al studentoj ĝenerale kaj aparte
Bibliografia Instituto (Bruselo), de scien- al stud.-esperantistoj. Prof. de Moskva
culoj kaj profesoroj: Lamanskij, Fortu- Univ. (de filol. fak.) S. K. Sambinago
natov, Bodouin-de-Curtenay, Kulakovskij, diris, ke antaŭ 20 jaroj li jam trastudis
Vengerov, Anuĉin, Tarasov, Porĵezinskij, broŝuron-lernolibron de L. L. Zamenhof,
Elistratov, Cvetkov, de-la-Bart, Cinger, jlegis esperantajn librojn kaj sciis parPogorelov, Durnovo, Rubakin, Genzel, jkere „La Espero“, „Ho, mia kor’“, verde Moskva Civila Urbestro Guĉkov kaj jsaĵeton el Hejne „Patro nia“ kaj mult.
niult. al. E1 esperantistaj salutoj ni ĵ al., sed nun Ii estas denove vekiĝinta,
notos: VIII Universala Esper. Kongreso ĵkaj promesis denove labori por la grave(Organiza Komitato), Centra Oficejo, ga ideo de Esperantismo. Post la vesperLingva Komitato (Boirac), U. E. A., manĝo fama historiisto prof M. M. BoUniversala Studenta Unio, The British goslovskij diris, ke li estas adepto de
Association, La Grupo Esper. Pariza la ideo, des pli ĉar Esperanto ĉarmas
(Bourlet), Itala Esp. Asocio, Kroata Ligo per sia beleco, kiu similas al la itala
Esp., Bohema Klubo Esp., Bohema Unio lingvo. Akademiano F. E. Korŝ (fama
Esp., Lvova Soc. Esp., Bulgara Soc. Esp., lingvisto, esploranta proksimume 40 lingBulgara Studenta Esp. Grupo (enSofio), voj) diris, ke Esperantaj salutoj al prof.
Haga Esp. Klubo „Fine ĝi venkos“, R. F. Brandt estis de li absolute preGrupo Esp. de Lausanne, Esp. Grupo en cize komprenitaj.
Bern, Klubo Esp. de Karhula, Societo
Finante la priskribon de la jubileo,
Esp. de Kotka, Societo Esp. „La Polusni
ankoraŭ unu fojon salutu karan prof.
stelo“ en Helsingforso, Pola Esp. SocieBrandt
per vortoj de nia Majstro:
to, S.-Peterburga Studenta Esp. Grupo
.....Eminenta
idealisto kaj' laboranto por
ĉe Uriiv., Sekcio „Esperantc“ ĉe Voro-j
la
bono
de
la
homaro", vivu!
neĵa Popola Univ., Voroneĵa Societo)
U. Bodnarski.
Esp., Kazanjaj Esperantistoj, Kaliŝa Asocio „Lumo“, Societo Esp. en Kamenskoje,
Kovna Esp. Societo (Nedoŝivin), Kostro-Ĵ Peterburgo.—La 16-an de Marto en
ma Societo Esp., Melitopolaj Esperanti- Rusujon venis el Finnlando s-ro D. E.
stoj, Moskva Societo Esperantista, Moskval Parrish, paroladanta pri Kalifornio. Lia
Studenta Grupo „Esperanto“ ĉe Imp.j unua parolado okazis la 17-anen la saMoskva Universitato, Narva Esp. Grupo, lono ĉe Esta Preĝejo. La dua parolado
Esperantistoj Petrozavodskaj (Poljanskij), okazis la 18-an en la salono de Esta
Serpuhova Soc. Esp., Tomska Societoj societo kaj altiris pli multe da aŭskulEsp., Ĥarkova Societo Esp. (Zamjatin), tantoj. Belaj lumbildoj, riĉe ilustrantaj
Jurjevaj Esperantistoj (Muŝinski), redak-! la mirlandon, perfekta stilo de la lerta
ioj de „Franca Esperantisto", „Pola paroladisto kaj majstra traduko en ru-
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san lingvon de s-ro Evstifejev plaĉis ali milito". La estrino disdonis al la flegistinoj propagandajn folietojn.
ĉiuj.
H . Janson.
La unuan paroladon vizitis ankaŭ laj
fama geografiisto, profesoro Vojejkov,
espriminta grandan intereson al la pa- Pernov(Liflando).—En la ĝenerala jarkunveno de Pernova Esperantista Grripo
rolado.
Post la dua parolado estis montritaj estis elektitaj: prezidanto—Eduardo Sode s-ro Parrish ankaŭ la lumbildoj de ovik, sekretario—Aleksandro Kirikal kaj
ikasisto—Eduardo Siitan. La grupo arankongresa urbo Krakov.
La gasto pasigis eri Peterburgo pli ol ĝas por nemembroj senpagajn vesperunu semajnon kaj forveturis Narvon. kursojn, kiujn ĉeestas precipe lernantoj
de urblernejo.
A. K.
La 20-an de Marto estis fine renaskita 1 Bjelostoko.—Bulgara samideano, posocieto „Espero“.Jja fondintoj estas s-roj pola instruisto S. S. Papanov, kiu vojR. Sakoviĉ, G. Oernohvostov, Vasiljev aĝas piedire tra Eŭropo, vizitis nian
kaj A. Zajcev (iniciatinto). Espereble, urbon. S-ro Papanov la 19-an de Majo
aŭtune ĝi disvolvos sian agadon.
1911 eliris el Sofio kune kun 15 aliaj
A . Z.
konkurantoj kaj vizitis jam Serbujon,
jRumariujon kaj preskaŭ la tutan EŭroRigo.—La 29 de Marto okazis la unua pan Ruslandon. Nun li iras tra Vilno,
kunveno de nova „Riga Esperanta So- Kovno, Grodno kaj Varsovio en Germancieto“. Estas elektitaj: kiel prezidanto ujon. Estus dezirinde, ke en la vizitotaj
s-ro J. Alksnis, vic-prezidanto—P. Rodd, urboj la esperantistaj societoj gastame
sekretario—J. Vinzaraj, vic-sekretario— akceptu la vojaĝanton.
Ael.
A. Abel kaj kasisto—A. Vaĥter. La societanoj kunvenas ĉiumarde.
Vilno.—La 2 (15) de Aprilo okazis en
J . Pinzaraj.
salono de ĉi tiea komerca lernejo lumNarva.—La 6-ande Aprilo Narva Esp. bilda parolado de s-ro D. E. Parrish pri
grupo havis la honoron akcepti s-ron Kalifornio. La parolado havis grandan
D. E. Parrich, kiu parolis pri Kalifor- sukceson. La unuan fojon Vilnanoj vidis
nio. La lekcio estis varme akceptita antaŭ si fremdan esperantiston, praktike uzantan la lingvon.
de lokaj esperantistoj kaj publiko.
Jjodo.

La 12-an de Aprilo la sama grupo Rjazanj.—Esperanto rapide disvastiĝas
aranĝis en teatra salono de loka „Esta en la gimnazioj. Somere la gimnazianoj
societo“ propagandan maskobalon, kun intencas aranĝi Esper. ekspozicion.
vivaj bildoj kaj premioj. La unua bildo
K . Kozlatnikov.
prezentis nacian estan eposon sub verda
stelo, la dua—„Verda supo“, la tria— Niĵni-Novgorod.—En la urba publika
„Esperantianoj sub verda standardo", la biblioteko-legejo kaj en la biblioteko—
kvara—-procesion de Esperantianoj sub legejo ĉe Popola Domo nun estas ricevverdaj flagoj kaj standardoj, akompanatan ata „La Ondo de Esperanto“ kaj en la
de Esperantista marŝo, k.t.p. La premi- katalogoj de la samaj bibliotekoj estas enojn gajnis kostumoj „Esp. aviadisto“ kaj Iregistritaj kelkaj esperantaj lernolibroj
„paŝtisto“. Partoprenis pli ol 800 perso- ' kaj legolibroj. En ambaŭ bibliotekoj la adnoj, inter kiuj 250—300 maskitoj; dum jministracio sin montris tre favora al nia
la tuta vespero regis gajeco. Oni disdo- Iafero kaj permesis pendigi en la salonoj
nis grandan nombron da rusaj kaj estaj por legado plakatojn priesperantajn kaj
propagandiloj.
la folietojn-lernolibrojn.
La gazeto „Niĵegorodskij Listok" antaŭnelonge presigis sciigon pri ricevita
Revel.—La loka flegistina komunumo en ĉi tiea komerca lernejo permeso. inde l’Ruĝa Kruco ricevis de la ĉefdirek- strui Esperanton (nedevige).
Nikolao Petrov.
toro cirkuleron kun sekvanta enhavo:
„Estus dezirinde, ke la flegistinoj de 1’
komunumo konatiĝu kun Esperanto, Kiev.—La 24-an de Marto okazis multĉar ĝi povas esti ekstreme utila dum Inombra ĝerierala kunveno de la Kieva
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S-to Esp-a „Verda Stelo“. La anaro aŭ- La 22-an de Marto Harkova Esperanskultis raportojn de sekretario, inĝ. Kon- tista Societo aranĝis propagandan vesdrackij pri la 3 unuaj jaroj de ekzisto pereton en sia loĝejo. Pli ol cent novde la societo kaj raporton de vic-prezi- uloj alvenis. La vespereto komenciĝis
danto kapitano Illaŝeviĉ pri ĝia nuna, per esperanta parolado de nia prezidantre kontentiga, stato. Poste estis elektitaj to, s-ro V. N. Zamjatnin, kiu komunik3 anoj de la Revizia komisio kaj 10 estr- is pri la ricevita letero de s-ro Privat.
aranoj. La lastaj kunsidis la 18-an deMarto Poste legis sian referaton „Pri Esperankaj nomis jenajn personoj: s-ron Sepe— tismo kaj rusa inteligentularo" s-ro P.
prezidanto, s-ron kapitanon Illaŝeviĉ—vic- Semenov. S-roj Gubiev, Spicevskij kaj
prezidanto (ambaŭ reelektitaj), s-ronKol- Kolja, malgranda filo de la lasta, dekladajev—sekretario kaj starigis oficojn de mis, f-ino Zamjatin kantis kelkajn rola membro propagandisto (s-ro Kondrac- mancojn, speciale esperantigitajn por tiu
kij), membro korespondanto (s-ro Koz- Ivespero de s-ro V. N. Zamjatin. La veslovski), estro de la pedagogia komitato pereto estis finita per deklamado de s-ro
Zamjatin: „Ho mia kor’“ (esperante kaj
(s-ro Traĉevski) k. a.
S-ro Privat, trapasinta Kievon en jar- iruse).
komenco, kvazaŭ sole per sia ĉeesto
P. Scmenov.
plivigligis esperantan vivon de la urbo.
En la „Verda Stelo“ nun regule funkcias
Voznesensk (Ĥersona gub.) — Multaj
I grupoj de komencantoj kaj unu supera, lernantoj de nia gimnazio komencis lerni
la biblioteko, kies fondo estas permesita Esperanton.
antaŭ apenaŭ kelkaj semajnoj, jam enE. M.
kalkulas pli ol cent librojn, ĉe kelkaj
solidaj magazenoj troviĝas komizoj parol antaj esperante, post oficiala permeso Astraĥano.—En la Societo de komini a lingvo estas instruata en vira gim- zoj organiziĝis esperantista grupo. S-ro
n azio de Ĵuk, agadas rondeto ĉe Poli- E. M. Tihonov jam gvidas kurson en la
t eknika Instituto. Baldaŭ estos eldonita salono de la societo. Por la estontajaro
prezidanto de Zorga Konsilantaro de
gvidfolio kun plano de Kiev.
Komercaj
Klasoj permesis transporti la
Fine, kun ĝojo nĝ devas konstati plifortiĝon de U. E. A. Ĵus estas starigitaj de kursojn en la Komercajn Klasojn.
$. Saricev.
s-ro Illaseviĉ (delegito) konsulino por
virinoj (s-ino Kondrackaja) kaj konsuloj
por la komerco (s-ro Borodkin), junuloj
Ufa.—En Marto la komitato de U. E. A.
(s-ro Kiperman), turismo kaj studentoj konfirmis du vicdelegitojn—s-ron Zavja(s-ro Traĉevski). Direktoro de la E. lov por Ufa kaj s-ron N. I). Oiĵov (inOficejo estas s-ro Sepe kaj vicdelegito spektoro de lernejo.) por Katav-Ivanovs-ro Romanenko. La oficanoj de U. E. A. skij zavod (montfabriko ĉe Ufa), kie tiu
ne apartiĝas, sed ĉiuj laboras interne de ĉi nova adepto entuziasme propagandas
la „Verda Stelo“.
Votra. nian aferon. La 9—12 de Aprilo estis
aranĝita de nia sekcio la dua ekspoziLa loka grupo decidis organizi espe- cio; inter aliaj vizitantoj estis s-ro Gurantan fakon en la estonta kieva bernatoro P. P. Baŝilov, kiu multe
ekspozicio. La grupo havas jam 200 interesiĝas pri nia ideo, kiel granda ilo
membrojn kaj kelkajn kursojn, gvidat- por paco de 1’homaro. S-ro Guberniestro,
ajn de s-ino Goraleviĉ-Kondrackaja kaj konanante multajn lingvoj, libere koms-roj Traĉevskij, Ficovskij, Romanenko, prenis la esp. tekston, tamen li promeVerdstelano.
Rogaĉevskij.
sis lerni nian lingvon. La kolektita monsumo de 1’enirpago estas transdonita por
Ĥarkov.—S-ro Ter-Hovhannisianc, de- malsatuloj. Nia sekcio ricevis salute
legito de U. E. A. en Tabrizo (Persujo), leteron de D-ro Zamenhof, kies skribinterkonsentinte letere kun Harkova aĵo estis ankaŭ ekspoziciita.—La 2-a
samideano s-ro V. Jakovlev, venis ĉi tien kurso finas lernadon, dum la unuakurpor kuracigi sian fratinon ĉe prof. Girŝ- sanoj jam korespondas kun alilanduloj.
man. Ili pasigis en la urbo 8 tagojn, Estas decidite rekomenci la kursojn aŭkaj sciante nur la persan kaj armenan tune sub gvido de s-ro Zavjalov helpe
lingvon, dank’al la helpo de lokaj espe- de 1’afable konsentintaj s-ino A. V. Krerantistoj, sukcesis fari ĉion deziritan.
hova kaj s-ro N. B. Krassovskij.
------

V. J.

V. Foss.
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Saratov.—La 14-an de Aprilo okazis tanoj—prof. F. K. Krjuger, inĝeniero
kunveno de esperantistoj. Oni decidis Kalinovskij, studento G. I. Polakov kaj
refondi Esper. Societon, ĉar en Saratov s-ro V. A. Gurjev. Dum la kunveno la
iam pli ol 300 esperantistoj estas enre- Istudenta rondeto aranĝis belan ekspozigistritaj. Oni decidis kolekti monon por icion de esperantaĵoj, kaj vendadon de
malfermo de Esper. librejo en Saratov. Ilernolibroj.
Distrikta delegito por Orienta Ruslan- La nova societo jam malfermis du
do estas elektita la malnova samideano kursojn—unu por komencantoj (partos-ro Georg Davidov, kiu intencas eldoni prenas 35 personoj) kaj alian superan.
gvidfoliojn tra ĉiuj urboj de Orienta La unuan gvidas s-ro A. Kozlov, la
Ruslando, kie estas delegitoj de U. E. A. duan—G. Polakov.
Krorn tio, s-ro Davidov jam preparis
Sekretario de stud. rond. A , Kozlov.
por presado: 1) Katalogon de sia Esperanta Biblioteko Al» 3 (pli ol 1.000 tito- Transbajkala regiono —En malmultaj
loj), 2) Katalogon de Esp. Gazetaro por Iurboj de nia regiono nur en tri penetris
unuaj 25 jaroj, 3) Katalogon de Esp. Mu- jEsperanto. En Cita ekzistas esperantista
zikverkaro, 4) Historion de Esp. Movado Isocieto kaj delegito deU .E . A. En Sreen Saratov. Baldaŭ aperos nomaro de tensk en la pasinta^jaro estis delegito
de U. E.'A.; en Verhneudinsk troviĝas
Rusa literaturo.
nur kelkaj disaj esperantistoj. La ceteD.
rajn urbojn ankoraŭ ne tuŝis nia movaLodz.—La 24-an de Aprilo (novstile) do, secl en la vilaĝoj ĝijestis pli forta,
okazis esperanta parolado de la fama ekz., en Darasun, Kumaĥta, Doronino,
kaliforniano s-ro D. Parrish, ilustrata Zjulza kaj presk^ŭ en ĉiuj ĉefaj vilaĝoj
per koloraj lumbildoj. Antaŭ la lekcio apud la rivero Cikoj: Urluk, Ŝergolĝin,
la prezidanto de la societo s-ro F. Ender (5 personoj), Bajhor (5 pers.), Malaja
parolis pri s-ro Parrish, fcparte notinte, Derevnja, Krasnij Jar (4 pers.), Korotke s-ro Parrish vojaĝas per helpo de kovo. La kvanto da ricevataj ĵurnaloj
Esperanto. Poste Esperante parolis prij kaj leteroj estas sufiĉe granda, ekz. nun
Kalifornio s-ro Parrish, s-ro Ender tra-1en poŝtoficejo de Krasnij Jar estas ridukis polen. La salono, en kiu okazis jcevataj 21 esp. ĵurnalo: dum la pasinta
la lekcio, estis plena. Oni aŭdis ankaŭ Ijaro per la sama poŝtoficejo oni forsenviglan esperantan babiladon. Aplaŭdoj dis 700 poŝtkartojn kaj ricevis G00. En
kaj krioj „Vivu Parrish“ sekvis la pa- Idu lernejoj oni konatigis la infanojn
kun nia movado.
roladon.
J . Sapiro.

Siberio.

Pastro I. Seriŝev.

A1 nia legantaro.

Tomsk.—Fine la lokaj esperantistoj Ni tre petas niajn gelegantojn atente
festis malfermon de Tomska Societoj relegi nian artikoleton presitan sur la
Esperantista. Tio efektiviĝis dank’al sen- pĝ. 67—68 (N° 4).
ripoza laborado de inĝeniero K. M. Stri- La listo estos daŭrigita en la N» 6.
ĵev. La fondintoj de la societo estas, |
krom s-ro Striĵev, profesoroj de Tomska
universitato F. K. Krjuger kaj A. A. I
Kulabko, inĝeniero I. S. Kalinovskij kaj
s-ro N. A. Gurjev. La solena malfermo
havis lokon en la ejo de Siberia Tekni-I La „Ondo de Esperanto" raportos p ri novaj
kista Soeieto. S-ro Striĵev malfermis la verkoj, nur kiarn la Redakcio donace
ricevis du ekzemplerojn.
kunsidon per granda, entuziasmiganta1
parolado pri la ideo de lingvo internacia R. Unterman. En Danĝero. Triakta
kaj pri ĝia plej bona solvo—Esperanto. drama teatraĵo (en versoj). Originale verPost la parolado enskribiĝis kiel mem- kita. Eldonita de „Algemeene Boekhanbroj de la Societo 102 personoj. La pre- del T ’Kersouwken“ St. Jacobsmarkt 66,
zidanto de studenta esperantista rond- Antwerpen (Belglando). 1911. Sm. 1,10.
eto, s-ro A. Skalskij, salutis la ĉeestantojn Nova originala verko aperis en nia
je la norno de la rondeto. Estas elekt- iliteraturo. La lando de la agado estas
ita: prezidanto—inĝeniero K. M. Striĵev Rusujo, tarnen mi devas konfesi, ke la
(Tomsk, Milionnaja 27, kv. 6), komita- laŭtoro verŝajne ne estas ruso, kaj eble
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ne sufiĉe konas Rusujon; tion oni rimar- I La Vendetta estas unu el malmultaj
Iverkoj, kiujn lasis al ni Marcel Merckens,
kas laŭ kelkaj detaloj en la dramo.
La enhavo de la dramo, kiu, mi pen- talenta esperantisto, mortinta en Majo
sas, estos en prezentado tre impresiga, de 1911 j. La traduko estas perfekta, ni
estas jena: Juna rusa oficiro Bazanoff povas diri eĉ perfektega, kaj la verko
forlasinta la militon por plibonigi sian rajte apartenas al la klasika kerno de
sanstaton, loĝas en gubernia urbo. Tute nia literaturo. Zorge kaj bele eldonita,
okaze. en la ĝardeno de Tgubernia palaco la libro prezentas indan florkronon sur
li konatiĝas kun bela nekonatulino. Ili la tombon de Ttradukinto. La enhavo
kunvenas dum „feliĉa matena horo“ por estas ankaŭ bona—rakonto pri genta
interparolado, tanien ŝi ĉiam diras, ke venĝo el la unua kvarona de 19 jarcento,
nenion plu ŝi povas promesi, kaj rifuzas verkita de talenta aŭtoro, certe interesos
diri sian nomoh. La guberniestro, la edzo Ta leganton.
S. Obr.
de Katerina (nomo de la nekonatulino),
ekscias pri tiuj renkontoj; pro tio, kaj
ankaŭ pro envio al la militista gloro de Halka (opero en kvin aktoj), teksto
Tjuna heroo, li arestas la oficiron, mal- do IF. IVolski, muziko de S. Moniuszko.
prave kulpigante lin je mortigatenco Traduko de Ant. Grabowski.— Paris, Hakontraŭ li, guberniestro. Oni kondamnas ichette kaj K», 1912.—-X-j-35 paĝoj.
Bazanoff’on je rangdegradigo kaj ekzilo 'Prezo Sm, 0,40.
Siberion. Katerina penetras en la mal- La opero „Halka“ de la fama pola
liberejon kaj aranĝas al Bazanoff okazon komponisto S. Monjuŝko estas sufiĉe
por forkuro; sed li rifuzas tion, juĝante konata,, por ke mi devu paroli pri ĝi
ĝin malhonoriga por oficiro. La eniranta mem. Unu el niaj eminentaj pioniroj,
guberniestro trovas sian edzinon kun js-ro A. Grabowski, prenis sur sin la
Bazanoff en la malliberejo, sed post kel- maifacilan taskon traduki en Esperantkaj momentoj oni arestas la guberniestron jon la versan tekston de la opero, verkmem pro perfida vendo de fortikaĵaj iitan de la konata pola poeto kaj romaplanoj al la malamiko. Laŭ ordouo de Inisto W. Wolski (1825 - 1872). En sia,
caro, Bazanoff estas liberigata. Cion dekpaĝa antaŭparolo la tradukinto donaranĝas la amiko de Bazanoff, koman- as tre interesan biografian skizon pri
la ambaŭ aŭtoroj kaj pri iliaj verkoj.
danto Dubrovski.
La dramo estas iom romantika kaj tio La traduko de la teksto mem estas vere
pruvas la opinion de s-ro E. Privat, ke majstra: la versfarado kaj ritmo plene
nia literaturo devas travivi la romantikan koincidas kun la originalo kaj permesas
periodon kaj efektive ĝin travivas.
kanti la operon en Esperanto; la stilo
La versoj estas belaj kaj harmoniaj, de la traduko estas tute klasika kaj enla stilo montras spertan esperantiston, havas nur tri vortojn, ne troveblajn en
tamen oni renkontas kelkajn npdezirin- la „Universala Vortaro“ kaj en ĝia „Ofidajn formojn kaj esprimojn. Generale ciala Aldono": digna. beata kaj sino. La
la verko de s-ro Unterman estas interesa leldono estas eleganta kaj la prezo maljalta.
A. Fiser.
kaj leginda.
Romano Frerikel.
Novaj libroj lastmonate ricevitaj por
La senlaca sinofero. Novelo originale recenzo: 82) Gvidfolio tra Spa (Belgl.)
verkita de Roksano. Br. Fr. 0,50 (0,20 Sm.) ilustrita, kun kovrilo, 83) La Brabanpĵonne, belga nacia kanto, esperantigita
Beziers (Herault), Francujo. 28 paĝ.
Jamr de la unuaj paĝoj enhavo de la jde E. Joung, Spa, 84) „Dum ni ridas,
libreto kaj ĝia korekta stilo tiom vin jni esperas", verkita kaj komponita de
kaptas, ke vi nevole legas unu post la s-ro Harrison Hill, London, Brit. Esp.
alia ĉiujn ĝiajn paĝojn kaj fininte diras: As., 85) Statuts de la Societe Esperanto
jes, la aŭtoro tute meritite ricevis dum de Spa, 86) A. M. He^omi-iBiiHB. TIbb
la Antverpena literatura konkurso por ĉi 'flHeBHHKa ocnepariTHCTa. KoBHa, 87) Fetiu verko la unuan premion.
A. S. renc Herczeg. Hungaraj rakontoj, trad.
A. Panajott. Esp. Bibl. Int. JM» 21. BerLa Vendetta, novelo de H. de Balzac. lin. Moller & Borel, 88) „La verda kaE1 la lingvo franca tradukita de Marcel katuo“, unuakta teatraĵo de Arturo
Merckens. Kolekto de „Lingvo Interna- Schnitzler, trad. J. Schroder. Wien. R.
cia“. Paris, Presa Esperantista Societo. Waldheim, Eberle & Co., 89) E. Stark.
Pr. 0,50 Sm. Aĉetebla en Moskva librejo. Patrino al la infano. Magdeburg. Germ.
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„La Triburio", monata organo de Lniversala
Esp. Gazeto. 90) Lord Bavron. Parizina. S tu17)
d e n ta Unio. Abonprezo: jare 55 sd. Red. kaj
Esperantigis D-ro Venancio da Silva Adm.: Utiel (Vailencia), Hispanl. (Hcnaiiiu).
(Rio de Janeiro). Eld. Presa Esp. Socie- 1S) „Finna Esperantisto", oficiala monata orgato, Paris, 91) YcTaB'b Toncnaro O-Ba no de Esperanto-Asocio de Finnlando. Abonpago—
DcnepaHTMCTOBB, 92) Marcelle Fauvart-j Srn. 1,20. Adr.: A. Sandstrom, Kuppiaskatu, 11,
Finlando ($HUMHgia).
Bastoul. Cours elementaire pour appren- H elsingfors,
19) „Esperanta Stelo“, monata gazeto, oficiala
dre 1’Esperanto sans professeur. Paris. organo de la Esper. Grupo Casal Catala. RedaktHachette, 93) Prof. H. Dor. Internacia ejo: strato Tacnari 1402, Buenos A ires, Argentina,
Kongreso por la plibonigado de sorto S. Ameriko (ApreiiTHHa, K). AMepHKa).
20) „La Esperantisto". oficiala organo de Gerde blinduloj. Paris. Presa Esp. S-to, mana
Esperanto-Asocio. Abonprezo Sm. 1,20 + af94) Gvidlibro tra Essen-Ruhr, ilustrita, rankaĵo. Eldonisto J. A. Nobis (G. Fŭllborn), Re64 paĝa kun kovrilo, 95) „Esperanto“, daktoro Hans Ilurler, Leipzigerstrasse 110, B resden
prop. broŝuro, eld. de Kuba Societo N. 22. Germanl. (TepMaHia).
21) „CB'bTJ!HHa“ (,,Lumo“), monata bulgareEsper. Habana, 96) A. Ajspurit. Inter- esperanta
revuo. Abonpago—2,30 Sm. Redaktoroi:
nacia krestomatieto kun laŭartikola vor- H. Haralmbev, Ml. Georgiev. Adreso: A lla Redakeio
taro sesjingva (angla, franca, germana, de „Lumo“, Tirnovo, Bulgarl. (Boarapia).
latva. rusa kaj Esperanto). Moskva librejo „Esperanto“, Tverskaja, 26, 97) Gvidfolio tra Peterburgo.
Mi ne povas venki sorton—
Vane penas.
Vane
jn i alvokas morton—
Novaj gazetoj *).
Gi ne venas.
La sekvantaj novaj esper. gazetoj estis lastatempe
riceritaj de nia Redakcio:
15) „Scienca Gazeto", internacia monata revuo
pri scienco kaj industrio, oficiala organo de Inter- j
nacia Scienca Asocio Bsperantista. Jarabono: fr.
7.50; Sin. 3. Redakcio: Ch. Verax, 35, Boulevard
Arago, P aris (V lll-e ), Francl. (‘Fpaiiuiu). Admini-!
stracio: Hachette & K°. Paris. Abonejo: Librejo
„TEsperanto“, Moskvo, Tverskaja, 26.
16) „La Langue Internationale Esperanto",
revue parraissant tous les mois. Prix de 1’ahonnement: 1 fr. Adm. et Bed; 39, Grande-Rue, a
L ouhans (S.-et-L.), Francl. (<t>panuiji).

Mi laciĝis de suferoj,
De bataloj;
Ne sanigos min esperoj,
Revoj palaj.
Povus min sanigi morto,
Sed ne venas—
Pli, oiAĝi, potenca forto
Gin detenas...
Georgo DeŜkin.

& ----

Viva legendo.
(Originala norelo premiita de „La Ondo“\

I.
Kiu ne soias, ke Italujo estas historia luksplena, kiel ĝi ŝprucas per neelcerpebla popola fantazio, kiel kantas simile
lando de fabeloj?
De fabeloj fantaziaj, brilantaj per be- al revema markanto kaj brilas simile al
leco de elpenso kaj gracio de fonnoj, ridantaj radioj de varmega, suda suno!
kapricaj kiel la bluaj ondoj de Neapola Sed, iegendoj de la pasinto, tiuj belaj,
golfo kaj, simile al tiuj ondoj. kuraĝ- sed jam finintaj ciklon de sia disvolviĝo
mitoj, multege cedas laŭ forto kaj heleco
plenaj, bonodoraj kaj liberaj...
Komencante de nebula mito pri Eneo, | al nova, viva legendo, dum ĉirkaŭ duonforkurinta el fumiĝantaj ruinoj de Trojo jarcento jam floranta en ombro de Veal afablaj bordoj de la duoninsulo Ape- zuvio.
nina, aŭ de belega fabelo pri Romulo Mi volas rakonti al vi tiun ĉi legendon.
kaj Remo, elnutritaj de lupino kaj kreintaj rabeman lupe popolon kun koro j Antaŭ kvardek jaroj en unu el
de leono kaj kuraĝo de aglo,—komenc- iplej malcentraj, mallarĝaj kaj malante de tiuj perdiĝantaj en nebulo de lumaj stratoj de bruema Neapolo, en
jarcentoj kolorplenaj mitoj kaj finante malseka subteretaĝo de malnova, duonper antaŭnelongaj, preskaŭ ĵus ekflor- ruiniĝinta, trasorbigita per ŝimo kaj koto
intaj ..neapolaj legendoj", kiel gi estas ŝtona domo loĝis maljuna botisto.
Blankhara, korptremanta, senfortigita
per eterna tuttaga laboro kaj venena
*) Vidu A» 3, pĝ. 52.
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spirado de glitaj muroj en sia malvastal Malfrue je la vespero, kiam la maro
keleto,nruroj,kiuj dum multaj jardekoj en-l estis envolviĝanta en sian bluan mantesuĉadis kune kun koto miriadojn da mik- lon, kaj kiam en domoj jam oni komenroboj de plej danĝeraj malsanoj, li el-j cis estingi la lunrojn, la knabeto estis
iris ĉiumatene kun malgranda benketoi revenanta en la dometon de Ciĉjo tute
straten, sidiĝis ĉe la pordo de sia loĝejo Iĉirkaŭŝprucita per kalko kaj ĉirkaŭŝutkaj faris tremmane sian botistlaboron.1ita per griza ŝtona polvo, laca, sed senEn rnultvoĉa kaj senpaca vivado de| zorgema kaj gaja kiel ordinare.
granda urbo ordinare neniu rimarkis Pri tiu ĉi vigla dekkvinjara knabeto
malgrandan silenteman maljunuleton, oni babiladis plej kontraŭparole en la
modeste alpremiĝintan al porda fosto jmalluma kaj kota strato, kie li loĝis. La
kaj senparole farantan sian. lacigan kaj plejparto de la stratanaro friponridete
enuan laboron. Nur kiam sur malsekajj certigadis, ke li estas filo de Ciĉjo kaj
ŝtupoj de la strato, malsupreniradis kun de nekonata patrino, ke li aperis en la
du mulĵepezaj argilaj kruĉoj gaja nigr-j mondon kiam la maljuna botisto havis
okula Gustino, vendantino de mineralaj sur la ŝultroj dekkvinon da jaroj malpli
acqa ferrata *), aŭ paŝadis supren, alj kaj kiam li posedis ne nralvarmiĝintan
bazara placeto, la najbaro - legomvend- ankoraŭ neapolan sangon kune kun neisto Gregorio, kun obstinanta azeno, la lacigita, plena je fajro kaj pasio koro.
kurbiĝinta super sia laboro botisto sen-j Sed estis ankaŭ tiaj—certe, ili estis tre
tis direktitan al li afablan frazon: .
malmultaj,—kiuj je similaj certigoj skep— Bonan tagon, maljuna Ciĉjo!
tike balancetis la kapojn kaj ridis:
Tiam li. deŝiradis de ledĉifonoj siajnj — Ne, ĝi estas sensenĉaĵo. Malgranda
lacigitajn larmajn okulojn, malforte ba-j Vinĉepco estas simpla akceptito de mallancetis la kapon kaj kutime respondis, | juna Ciĉjo. Pro kio babili malsaĝaĵojn?
ĉu ridetante, ĉu kun simpla bonkoraj Entute, neniu sciis ion precizan pri la
grimaco:
deveno de la knabeto. Kaj neniu spe— Bonan tagon, bonan tagon!
ciale interesiĝis pri tio. Nur maljuna
La maljuna Ciĉjo ne estis solulo, kvan- Ciĉjo mem sciis sian misteron. Sed li
kam neniu de mateno ĝis malfrua ves- ĵaluze konservis ĝin por si rnern kaj nepero vidis apud li vivan lioman estaĵon, niam parolis pri ĝi inter sia gekonatulesceptante tiujn nemultajn mendantojnj aro kaj flanka mokemularo.
kaj aĉetantojn, kiuj iafoje sin baltadis! Kaj eble neniu aŭdis iam ajn, kiel
antaŭ la strata „metiejo“ de la botistol lacigita per taga laborado la botisto,
kaj longtempe gestfaris kaj disputis, pe- renkontante je la sojlo la revenantan
nante elmarĉandi kelkajn superajn cen-j knabeton, ame diradis al li:
tezjmojn.
— Nu, fine vi venis, nria Vinĉenco!
Ciumatene, apenaŭ la unua suna radioj Mi jam opiniis, ke vi denove nralfrutraŝiris bluan nebulon, pendintan super iĝos...
la dormanta golfo, el malnova keleto de
II.
Ĉiĉjo ebris straton brunvizaĝa knabetoi
kun longaj kaŝtankoloraj baroj kaj sen- Unu fojon Vinĉenco revenis hejnren
zorge svingante la manojn, rapidej tute nekutimtempe.
suprenpaŝadis larĝajn ŝtupojn de la stra-j La suno nur sin preparis tuŝi per brulto, saturita ankoraŭ per mistera nokta ruĝigita rando la verdan kadron de la
malvarmeto.
borizonto. Giaj malrektaj radioj ankoraŭ
Kaj kiam li malaperadis post angulo gaje ludetis sur la altaj turoj de gardde antikva preĝejo, enpenseme rigard- anta Neapolon kastelo San Martino kaj
anta el supro de siaj jarcentoj la kuti- sur blankaj nruroj de graciaj villoj, riman pentraĵon de maldormiĝanta homa fuĝintaj inter verdaj ĝardenoj kaj oranvivado, en la aero longtempe ankoraŭ ĝerioj de Vonrero.
pendis, ondiĝante je la mortetantaj triloj, Lastratoj estis plenaj de popolo. Vendlia sonora kanto:
istoj de ĉiuj rangoj kaj specoj plenigadis la aeron per laŭtaj alvokoj kaj kriaj
Dove sorridere
0 bella Napoli,
Deve ereato **)..
nomigoj de siaj konrercaĵoj. Lavistinoj
0 suol beato,
lavis sur la strato tolaĵojn, vigle interinsultante. Metiistoj frapis per nrarteloj
*) Fera akvo.
kaj pepis per segiloj kaj rabotiloj. Supre,
Kie rideti
**) Ho, bela Neapolo,
je
ses-etaĝa alteco, ŝtonlaboristoj kaj
Devas lcreito.
IIo, tero benita,
( Neapnla kanteto). stukistoj ritme balanciĝis en siaj ŝancel-
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emaj lignaj subpenditaĵoj, alligitaj blokel — Ho, eĉelenco!..
al plata tegmento, kaj gaje kantetantej — Sed maljunulo, via knabo havas
trans dentoj neapolajn kancon’ojn, ne-jgrandan talenton: mi jam rimarkis tion.
rapideme plenumis sian enuan laboron. Miksadi la kalkon ne estas lia afero. Mi
Unuvorte—la laborema vivo de l’urboj prenos lin en mian lghorejon kaj mi igos
bolis ankoraŭ, kiel akvo en kaldronobn bona skulptisto. Ou vi volas?
— Ho, eĉelenco!—timeme disetendis
super fajro, sed Vinĉenco, kiu, simile al centoj da aliaj, devis ĝis plej tremantajn manojn la maljuna botisto.•’ ’ "• en malpura
’
Se vi opinias... se al vi ŝajnas...
malfrua vespero miksadi
Originale verkita de S. Poltavskij.
akvo la kalkon kaj surŝmiradi vundojn,
(Daŭrigota).
faritajn al konstruaĵoj per peza mano de I
1’tempo,—li jam revenis hejmen...
Vinĉenco venis ne sola. Lin akompa-|
nis sinjoro kun bonteniĝo kaj manieroj
Felietoneto.
de aristokrato, en verda velura jako, [
kian neniu kaj neniam uzas krorn la
Pri esperanta gazetaro.
artistoj, kaj en mola fetra ĉapelo, el kies Mi komencas per demando: ĉu eksubo ,rigardis
vivplenaj
kajj atentajj nig•T‘ĵ,
1■
±
ĵ .
1
j
e, Izistas esperantisto, kiu nemam estus haia] o u o].
.^ lv in ta la intencon eldoni gazeton? Nu,
Maljuna Ciĉjo ne kredis al si mem. ekzistas nenia dubo, ke tia fenomeno
Cu propre lia \ inĉenco iras apude kun j ankoraŭ ne naskiĝis. Se iu esperantisto
tiu ĉi bone vestita sinjoro, tiel libere dlraS) lie lr neniam deziris eldoni ĵumaparolante, kvazaŭ li kreskis en plej ve-iloil) llo montras nur la profundan menraj mondsalonoj, sed ne inter ĉirkaŭ-[SOgemon de lia karaktero: por mi estas
polvitaj kaj ĉirkaŭŝiritaj skunjicoj: e) pli facile kredi eĉ tian absurdon, ke li
Kion
sitomfas. Kn- Vmcenco sukcesis ne verkis poemojn!
akiri tian noblan konatulon?..
' Mi eŝtas homo (kaj nenio homa—
La pensoj de maljunulo konfuziĝis. Lrom eldonisto por miaj geni-verkoj—
Ekbatis malregule kaj laŭte la koro. ieslas al ml fremda) kaj esperantisto.
En la cerbo flugetis fragmentoj delNu... kompreneble ankaŭ mi revis pri
frazoj, per kiuj decus saluti la gaston, -eldonado de propra gazeto.
sed ih senforte salutis kaj disfluis sen-l La komenco estis jena:
forme. Kaj jen el-post la dorso sonegisj _ g.ro iksowski, mi volas al vi koies mokema voĉo:
jmuniki gravan aferon.
— He, Ciĉjo! Rigardu, kian gravanj _ Nome?
sinjoron alkroĉis via knabaĉo! Preparuj — Mi intencas de Januaro komenei
plej baldaŭ lakitajn flikojn. Kaj rigardu jeldonadon de granda semajna ilustrata
bone, ne malprofitu...
revuo. Formato: 76 X 60. Ciu numero po
Vinĉenco kaj lia kunulo estis ankoraŭj 70 ĝis 80 paĝoj.La papero dika, luksa.
je distanco de kelkaj dekoj da paŝoj.iCu vi konsentas esti mia kunredaktoro?
sed la maljunulo jam buligetis en laj — Plezure, s-ro Kozlowski. Antaŭ ĉio
manoj flavruĝan ĉapelon kaj rapidemejni devas elekti titolon. Mi proponas:
malfermis la pordon de sia keleto.
!
Interparolo de la grava alveninto kun — Mi preferus: „Madagaskara Stelo“.
maljuna botisto estis tre mallonga.
bed pro kio do Madagaskara? Ni
—; Cu li estas via knabeto, maljunulo? ja estas Kievanoj.
_ Jes, eĉelenco **).
I — Nu, tio estas pravigebla, ekzemple,
— La mastro lin forpelis el la ofico. [Per--- Cetere, laditolo povas esti „Stelego“,
Li estis tro malbona stukisto. A n stataŭ an „Stelelo“, aŭ io simila.
5ble „Kvinpinta Stelo'0
blankkolorigi, kiel faras aliaj, la murojn
kaj kalkigi la fendojn inter brikoj, lij . - Estu tiel! Ni povos tion simbole
sin okupis per pentrarto. Jam blankig-!S1gm Per:
itajn de aliaj muroj li ornamis per karb-:
desegnaĵoj. Kaj kiam la mastro lin bat-j
Cj
instruis, li skulptadis el argilo karikaLa unua estas kvin, la dua pin’, la
turojn je la mastro.
tria tos’ kaj la kvara—kapo de infaneto,
jkiu anstataŭ tero elparolas teto; la tuto
*) Strataj buboj.
jkune: kvinpintastelo\ Genie, ĉu ne?
**) Via moŝto.
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— Nu, tiu kvara iom similas la ko- Ised kiu tamen prezentas al tutmonda
natan anekdoton. Tamen, entute estas !esperantistaro specimenonde „nia belega
nemalbone... Sed, ĉu vi havas monon !literaturo“.
5) Bihliografio, kiu nur atestas, ke la
por la eldono?
— Ho, je diablo! tion mi tute forge- Irecenzanto neniam legis la libron recensis! Ha, kiel estas malagrable! Do, ni zatan.
devas informiĝi kiom kostos la gazeto... Do! Mi demandas, ĉu ne estus dezirinde, ke niaj tro multenombraj gazetoj
Gis la revido!
Post unu semajno mi ekscias, ke tia kunfandiĝu en kelkaj, sed bonegaj?
gazeto kostus tro multe. „La revoj dolĉ- Cu ne estus dezirinde, ke „La Ondo
de Esperanto“ organizu jenan konkurson:
egaj forflugas“...
— S-ro Iksowski, eble ni „hektografus“ Oni elektus komitaton el kompetentaj
esperantistoj (me redaktorojj po unu pernian revuon.
— Tio estus ebla en Madagaskar. Sed sono de ĉiu gazeto, kiu aperas jam pli
ĉi tie estas malpermesate al privatuloj ol unu jaron. Ili devus plej atente enrigistradi ĉiun gramatikan kaj stilan
havi hektografon.
eraron. La gazeto, kiu enhavos plej mal— Eble, litografi?
— Nu, litografi po 80 ĝis 90 paĝoj multe da eraroj gajnus premion por...
ankaŭ ne estas tre malmultekosta afero. — S-ro Kozlowski!
— Jes... Tiaokaze, eble nur 16 paĝoj? — Mi petas, s-ro Iksowski?
— Konsentite! Sed kiamaniere ni pre- — Cu vi jam havas rnonon por la
sigus artajn ilustraĵojn? Iom dubinda premio?
arteco... litografita!
— Ho, je diablo! Pri tio mi tute forDo, sen ilustraĵoj?
gesis, s-ro Iksowski...
— Tamen ĝi kostos kare... kaj ver„Es ist eine alte Geschichte“... („Estas
simile ni ne havos abonantojn... la ga- malnova historio“).
zeto devos morti post 2 numeroj... Niaj
Cseslaiv Kozloivski.
Kievo.
malamikoj malice ĝojos.
•— Jes, vere. Kion do fari? .Jen, ideo!
Ni. simple skribu nian gazeton!
Postnelonge ni „eldonis“ ,.\» 1 de „KvinLETERO EL ĤINLANDO.
pinta Stelo“. Sed, ĉar ĝi estis skribita de
s-ro Iksowski kaj de mi, neniu povis Post granda ekbato^nia afero nun retralegi eĉ unu literon kaj nature neniu boniĝis. Unue, kelkaj hinoj, kiuj pli frue
volis „malpurigi manon", transskriban- loĝis en insulo Java pro komercado aŭ
instruado,ĵusrevenis nianurbonShanghai
te ĝin.
kaj komencis fervore sin okupi pri Esperanto. Ui. opinias, ke oni devas perTiamaniere nia entrepreno finiĝis bone, fekte ellerni nian lingvon kaj tial estas
sed kiom da entreprenoj finiĝas mal- fonditg speciala kurso, kiun gvidas s-ro
bone? „En la internacia helplingvo Es- Lu-Si-Cin, Vic-Delegito de U. E. A. Sed
peranto estas eldonataj pli ol 200 ĵurna- la plej grava fakto estas, ke registarano
loj“, triumfe krias propagandistoj. Sed, de Hina Respubliko, s-ro Isai tre apromi persone opinias, ke grava estas ne bas Esperanton kaj nun intencas oficiale
enkonduki ĝin en la programon por lerkvanto, sed kvalito.
Efektive, jen estas ordinara enhavo nantoj. Jam en tri infanlernejoj oni oficiale instruas Esperanton. Krom tio pride kelkaj Esper. gazetoj:
1) Cefartikolo de la redaktoro, kiu de- vate funkcias du esperanto-kursoj por
klaras, ke „kvankame rni solnure de viroj kaj eĉ fŭt kursoj por virinoj.
unun semajnon instruiĝas le Esperanto, Lastatempe oni penas reorganizi nian
sed tamen rni nun jam perfekta konas Hina-Respublikan Esperanto-Asocion.
Ni laboras kaj esperas!
tiu-ĉin mirebla linguo“,
K. Ch. Shan.
2) Versaĵo'. Neimageble terura
3) Nekrologo, okupanta duonon da N» 1. Shanghai.
lafoje versaĵo kaj nekrologo kuniĝas en
unu teruregaĵo. Ekz., mi legis nekrologan
LETERO EL PERSLANDO.
versaĵon, en kiu pro rimo al vundo, oni.
En Tabriz nia Esper. rnovado komennomis la mortinton... hundo\
4) lu tre naiva sentimentala novelo, cas progresi. La reorganizita Grupo Estradukita per plorige malbona Esperanto, perantista (persoj kaj armenoj) antaŭne-
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longe havis kunvenon. Oni decidis el-i Esperanto faros pastro Karol Michejda, estro de la
protestanta komunumo.
doni propagandajn folietojn en persa Krakova
E kspozicio de pola arfo. — La ei tiea „Societo
kaj armena lingvoj, malfermi. kursojn, por belaj artoj" instigita de la Organiza Komitato,
eldoni folie la gramatikon kaj vortaron, preparas por la kongresa semajno, en sia palaco,
festi la 25 jaran jubileon de Esperanto specialan ekspozicion de pola pentr- kaj skulptarto.—
La surskriboj kaj katalogoj estos redaktitaj en
k. t. p.
Esperanto.
L a O rganiza K om itato.
Jam dum la Pasko aperis armenlingva
propagandilo. Baldaŭ estos presita la|
A lbum o de la kongresanoj.
perslingva.
La escepte solena karaktero de la Oka Kongreso
postulas, ke ĝi havigu al la partoprenintoj daŭran
memoraĵon. Pro tio la Komitato decidis donacixal
VIII. Universala Kongreso Esperantista, ĉiu kongresano artan, bronzan medalon.
Nun montriĝis necesa nova aranĝo, kies mankon
Krakovo, 11—18 de aŭgusto 1912.
oni kun bedaŭro sentis ĉe la ĝisnunaj kongresoj.—
Kvara cirkulero.
Ni celas albumon de la kongresanoj. La albumo
L o ka p u b lik o .—La krakova loĝantaro tre forte estos eldonita nur tiam, se almenaŭ 500 kongresinteresiĝas pri la kongreso kaj preparas sin por anoj ĝin mendos, sed ĝi enhavos portretojn de ĉiuj
inde akcepti la fremdajn gastojn.—-Tion pruvas inter- kongresanoj senescepte. Pro tio ni turnas nin al
alie 17 kursoj, kiuj nun okazas en la kongresurbo.— ĉiuj aliĝintoj kaj aliĝontoj, ke ili sendu al ni sian
Inter ili speciale citinda estas kurso, organizita de fotografaĵon nepre en vizit - formato, bone faritan.
la Krakova Komerca Cambro por ĝia tuta oficistaro Tiuj kongresanoj, kiuj intencas aĉeti la albumon
kaj kurso por policanoj.
| sendante sian portreton, mendu samtempe la albuTabriz.

V. Sarkisjan.

Moskva Universitato.
Malnova centra eio.
ĴMntftZoj.—La loka ĵurnalistaro tre favore rilat-l mon, aldonante antaŭpagon de Sm. 2. Se 500 peras al la Kongreso, aperigante regule du tojon ĉiu- sonoi mendos la albumon, ĝia prezo estos Sm. 5.
semajne notojn kaj komunikaĵojn pri la Oka.— Ju plimultaj kongresanoj mendos la albumon, des
Krom tio ĉiuj redakcioj delegis po unu el siaj mem- jpli malalta estos ĝia prezo.
broj, kiuj lernas nian lingvon por ĉeesti la kongresL o k a O rganiza K om itato.
ajn kunsidojn kaj redaktadi raportojn.
H onora K ongreskarto.— Por la karto n-ro ],
kiu (vidu la duan cirkuleron) estos aŭkcie vendota,
oni oferas jam 12 Sm.—Tiun lastan proponon faris
unu konata angla samideano.—Kiu oferos pli multe?
A lbum o de kongresanoj.—Ni atentigas, ke ĉiu N i petas la abonantojn scndi al ni anekkongresano n e p r e d e v a s s e n d i sian fotograf- dotojn. L a plcj spritaj aperos en nia ĵurnalo.
aĵon.—
Vana espero.—Malriĉa fraŭlino, kiu edziniĝis
E kspozicio.— Ni ree faras varman alvokon al kun maljuna vidvo-kapitalisto plendas al sia amikiĉiuj eldonistoj, aŭtoroj, grupoj kaj izolaj esperant- no: Mi eraris, karulino mia. Mi pensis: se oni edzistoj, ke ili helpu la ekspozician sekcion per al- iniĝas kun bankiero oni fariĝas bankierino, kun
sendo de libroj, broŝuroj, muzikaĵoj. cirkuleroj, doktoro oni fariĝas doktorino. Do, kiam oni edzinafiŝoj kaj ĉiuspecaj aliaj dokumentoj.—Ciuj objektoj iĝas kun vidvo oni same fariĝas vidvino. Sed jam
estos zorge konservataj kaj tuj resendataj post la pasis du jaroj kaj tamen... Mia espero estas vana.
30 de aŭgusto. — Adreso de la ekspozicia sekcio —Nu, rezonis la amikino-esperantistino, se vi konus
estas: S-ro Benedikto Herold, Lwow, Potockiego 22, |Esperanto’n vi scius, ke edzino de bankiero estas
Aŭstrio—Galicio.
fne bankierino, sed nur bankieredzino. Sammaniere
P ro testa n ta diservo.— Diservo por protestantoj f edzino de vidvo estas vidvedzino, sed ne vidvino.
okazos en la protestanta preĝejo.—La predikon en
J/. Sahnoveckij.

Anekdotaro.
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En kuracejo.—Vi devas trinki feron.—K o m e r c- ] Problemoj, presitaj en .V» 3 de „La Ondo“:
i s t o.—Ho, s-ro d-ro, mia kapitalo sufiĉas eĉ porj Solvoj. 10) doloro-dolaro (estas ankorafi kelkaj
aliaj solvoj), 11) komon (2,3), 12) La eĥo (aŭ la
arĝento!
A. Jvoĥ. gramofono), 13) Am-oro (aŭ Am-mono), 14) avino,
Disputo.—Persono unuokula disputis kun homo bovino, 15) rat, akv, akar, vaz, tro.
duokula:—Mi vidas pli ol vi!—Strange! Kiamaniere?
Divenis: L. Moskvin, N. Petrov, P. Volujskij,
—Tre simple: mi vidas ĉe vi du okulojn, dum vi ĉe | E. Drezin (po 6), I. Smptanin, S. Soroka, A. Spimi nur unu okulon.
La sama. cevskij, A. Loman, M. Ŝaĥnoveckij (po 5); Bertadi
Scivola intano.—Kial vi, Ivaĉjo, rigardas la pie- Venis, M. Cimbaiisty, R. Meyer, A. Pagirev, I. Rudojn de lapatrino. Kion vi serĉas tie?—Mi serĉas ]a kavicin, E. Tiĥonov, V. Basov, S. Joffe, E. Lonkopatron. La kuiristino ja diris, ke la patro troviĝas polanskij, S. Surovcev (po 4); Vr. Dmitriev, V.
Jarmoloviĉ, G. Kagan, Ondleganto (el Ĥinujo),
sub la pantoflo de la patrino.
H. Mozgalevskaja. Arĥangelskij, F. Kalaŝnikov, A. Koĵevnikov, K. KozKonsiderema onklo.—Mia nevo komunikis el latnikov, N. Saltan, M. Sokolov, K. Tiĵcinski, D.
Ameriko, ke li ĵus edziĝis.—Kaj vi nature jam gra- Vigodskij, I. Usolcev (po 3); J. Bacquet, J. Madtulis la novgeedzojn?—Ke, ĉar, ne konante la edz- ĉavariani, V. Markuze, abon. M 2327, S. BeIoAkurov,
inon, mi ne povis gratuli mian nevon, kaj, lin ko- P. Boreckij, N. Foss, N. Povedskij, J. Ŝapiro,
Svirŝĉevskij (po 2); A. Koĥ, N. Torosjan (po 1).
nante, mi ne povis gratuli ŝin.
Prof. R. Brandt.
Krom la nomitaj en jV» 4 solvis la problemojn de
En stacidomo.—Mi petas, donu al mi 2>/2 bile- jV» 2: V. Jarmoloviĉ, A. Loman (po 1), K. Trĵcintojn,—sin turnas al la kasisto sinjorino, akompanata ski (2).
de vartistino kun knabo.—K a s i s t o . —Ne, por la
knabo bonvolu aĉeti ordinaran bileton, ĉar li ne
IIncbM a bi > peuaKuiK).
rajtas ricevi duonbileton. Jen li ja surhavas longan
pantalonon.—Nu, tiaokaze mi petas donu nur l 1/^
M hjiocthbhh ro c y n a p B r. penaKTopT,!
biletojn, se vi vendas laŭpantalone.—Kial do?—Jen,
HOKOPHO npOCIIMB HOMhCTHTb Ha CTpaHHIiaXT,
la knabo surhavas longan pantalonon, li bezonas unu
bileton; mi havas mallongan—sekve por mi donu B arnero yisa.iicaeMaro jK ypnajia HiuKecJihjvioinee:
IIp aB n en ie KocipoMCKoro O-Ba OcnepaHTH*/2 bileton. Kaj la vartistino bezonas nerdan bileton,
ctobt, nocTaHOBiuio
nocjiaTb npHBhTCTBeHHyio
ĉar ŝi uzas nenian pantalonon.
Kolonelo Re&ko.
Sprita kelnero.—Fi, rigardu, kelnero, en laglaso

TejierpaMMV n a H3biich OcnepaHTO 3acjiyweiiHOMy
npo(j)eccopy P . 0 . BpaHATh no cjiyua.io HBannaTHHHTHJitTia HayuHOH h JiHTepaTypHofi nhflTejibHOcth . HauajibHHKT, KocTpoMCKofi nouTOBo-Tejierpaij)hoh KOHTopbi r . BacHJibeBT, He npiiHHJii, e:r, y n a 3aBT>, uto h F tt, pacnopajK eH ifl npHHHMaTb TejierpaMMbi n a asbiK t OcnepaHTO.
TeaerpaM M y npH nuioch nocjiaTb n a pyccKOMt
H3bIKh *).
DpenchjaTejib O-Ba A. Medendee~o.
C eitpeTapb C. E o M a p o e o .

mi trovis grizan haron!—K e 1 n e r o. Estas nature,
sinjoro mia, ĉar la vino estis konservata en nia kelo
dum pli ol 200 jaro.j.
P. Boreckij.
„Novaj anekdotoj“.—Unu sinjoro, promenante
kun alia, rakontis al li multe da „novaj“ anekdotoj.
La kunulo post ĉiu rakonto levis la ĉapelon, ĉar,—
li klarigis,—mi ĉiam salutas malnovajn konatulojn.

Prof. R. Brandt.
Ne anekdoto, sed fakto.—Redakcio de „La
Ondo de Esperanto" ricevis plend-leteron: „Kial vi
ne aperigas miajnhumoraĵojn? Ja p l i m a l s a ĝ a j
anekdotoj estis presitaj en via gazeto“.

RMOZR FRKO.

Dankesprimo.
Ciujn, lciuj, okaze de mia sciencula kaj verkista
jubileo, afable min gratulis, mi, ne povante skribi
al ĉiuj aparte, petas akcepti tiujn ĉi liniojn, kiel
esprimon de mia profunde sentata danko.

Romano Brandt,

profesoro de la Moskva TJniversitato.
Ni donas eiujarkvarone du premiojn lote al la
divenintoj: la unuan (da libroj laŭ la katalogo de
Estimata s-ro Redaktoro!
librejo „Esperanto“ por 2 rli.) al personoj, divenBonvolu presigi en plej proksima V» de via estiintaj plej multe da problemoj kaj la duan (da lib- mata gazeto jenan leteron.
roj por 1 rb.) al ceteraj, divenintaj ne malpli ol
En la lcomenco de 1911 j. ai la komitatano de
3 problemojn.
Odessa Societo <Esperanto>—s-ro Grineviĉ, estis
donita oficiala dokumento certiganta, ke s-ro Grine21.
La unua estas nomo vira
viĉ efektive estas ano kaj komitatano. Per ĉi tiu
Kaj Ia duan havas kavaliro;
letero komitato de 0. S. A. anoncas, ke s-ro GriTuton manĝis preskaŭ ĉiu homo,
neviĉ jam ne estas komitatano kaj membro de la
Kreskas ĝi sur la bedet’ legoma.
nomita societo.

22. ilo,

D. Vigodskij.

F. Kala&nikgv,

\

Komitato de Od. Soc. <Esperanto>.

J

23. maco, cerbo, kateno, fago, dento, horo. Ŝanĝuj *) Pegaicnieii „B ojihm O cnepaH To" Heo/iHopo unu litero en ĉiu vorto por ricevi novajn vor- icpaTHo nocbijiajiHCb TejierpaMMbi Ha OcnepaHTo.
tojn. La trovotaj literoj donos nomon dp konata Dpotji. M ock . VHHBepcHTeTa P , ■BpamiTOMT, no
esperantisto.
J. Sapiro. cjiyuaio ioĈHJiea 6buin iiojivuenbi cothh TejlerpaMMT,
24. Kun r mi estas malamiko de la homoj, sed Ha O cnep. H3i> pa3HbJXT> ropoioBT, P o c c in h 3arpaiiHHbi. ĴI,m KocTpoMbi Tpe6yeTCH, noBHKHMOMy,
kun k mi fariĝas mia malamiko.
K. Kozlatnikov.

OCOĈblfi IlHpityjIHpT, H MU HajlheMCfl, HTO MtCTHOe
ofilHGCTBO 9CnepaHTIICTOBT>, He OrpaHHHHBHIHCb
B. Breslaŭ. niiCbMOMT, bt> fienaicniio H ainero scypH ajia, o 6 p a thtch bt, neTep6yprT>
s a cooTBhTCTByiomHMi>
esti alsenditaj neprej pa3T,HCHenieM'b.

25. L ab u aroaroaro mismis tere.

Averto. La solvoj devas
antaŭ la 12 de junio.

Ped.
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Nur unu demando!
S-ro B. K. en sia artikolo pri „centra organizo“
(„La Ondo“, Y° 3) atribuas al mi la opinion, ke oni
devas „l;onservi la nunan staton de la afero“.
Li estas iom ne prava: mi ankoraŭ ne eldiris
mian opinion en tia absoluteco, kaj... m i ankoraŭ
ne havas d e fin itiv a n opinion!
Mi partoprenis la Antwerpen’an Kongreson kiel
rajtigita deligito knn kvin voĉoj, mi voĉdonis p o r
(ne kontraŭ) starigo de komisio, pristudonta la demandon pri „centra organizo1*,—sed, bedaŭrinde,
ĝis nun mi nek aŭdis, nek legis ion precize formulitan pri la tasko de la projektata „reprezentantaro“.
Aliaflanke, al mi ŝajnas, ke ĝis nun ne tute malaperis la kaŭzoj de ant.aŭtimo, pri kiu nia Majstro
skribis en Ia 1890-a jaro („La Ondo“, 1912, jY? 3,
paĝo 53).
Do, mia rezervemo (kaj tiu de multaj, multaj aliaj
samideanoj) en tiu ĉi demando estas komprenebla...
Mi nun petas s-ron B. K. (aŭ, eble, iun ajn),
ke li bonvolu precise formuli la taskon kaj la
ra jto jn de la estonta „centra organizo"; plej bone
estos, se, ne uzante pli-malpli ĝeneralajn, «nebulajn» esprimojn, li prezentos 2—3 konkretajn ekzemplojn de ĝia estonta agado kaj farmaniero.
Iĉble tia m mi <konvertiĝos!..>
])-ro Andreo Fiŝer.
R im . de la red. En sia artikolo <Pri centra
organizo> s-ro A. Fiŝer skribis: <Universala Esperanto-Asocio estas la vera centra organizo. Ni ĝin
subtenu!» Nature oni povis supozi, ke la aŭtoro
proponas lronservi la nunan staton de la afero.
Pli detale la temo estas ekzamenita en la sekvontaj numeroj.

Poŝtkesto de la Redakcio.

J\» 5

A N 0 N C 0 J.
K oresponda 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. L), ati per
leteroj (L).
Ciu trilinia adreso kostas 30 sd. (30 Kon.), ĉiu sekvanta linio 15 sd.
Moskvo (RusL), Starij Gostin. Dvor, 52, T-vo Balaŝinsk. Manuf. S-ro N. V. Dobrovolskij.
P. I. L.
Moskvo (RusL), Poĉt. jaŝĉik A» 1177. S-ro N. Menŝikov. P. I.
Peterburgo (Rusl.), Nikolaevskij vokzal, Biblioteka,
Slav. Rondeto Esperantista. P. I. L.
Ufa (Rusl.), Centralnaja, 20. Famil.-Pedagog. S-to,
anoj de Esper. Sekcio. P. 1. Oni sendas nomaron kaj adresaron.
Ĉeremŝani (Samara gub., Rusl.), Der. Emelkino.
Instruisto Grig. Iĵutkin. P. I. L. ĝenerale afl
pri vegetarismo.
Samara (Rusl.), Polevaja, 32, kv. 3. S-ro Aleksandro Kolĉin P. I. L.

Ni atentigas, ke laŭ la abonkondiĉo la per- Kiev, Kontora „Mazut“ por T. J. A. S-ro C. Polak
sonoj, pagintaj nur unu rublon, devas pagi la
kun gejunuloj pri gejun. esper. unuiĝo. Reduan rublon ne pli malfrue ol la unuan deMajo.
presu!
Oni pagu akurate por ĝustatempe ricevi la N° 6.
Kirikovka, st. juĵn. ĵel. dor. (sudfervojo). S-ro H. D.
Ni povas komuniki, ke jam proksimume 200 paĝoj
Molĉan, popola instruisto P. I. L.
de nia senpaga aldono „Princo Serebrjanij" estas
presitaj. Kiam la tuta liliro estos finita, ni senpro- Sumi (Harkov. gub., Rusl.), Kadetsk. korpus. Kakraste ekspedos ĝin al la abonantoj.
det 2 roti Kremeneckij P. I.
Ne estos Jiresitaj la sekvantaj versaĵoj: «Mi ploras» de M. §., <Respondo al Iluzio» de B. B., «La
Maro» de E. R., «Preĝaĵo» de N. I. <Cu vi dormas,
kampŭl’» de G. I. <3ejienan sisfoga,» kaj <Ioann
Damaskin» de C. P., <Flugu trio», <La vespera
kanto», <La verda stelo» de R. R. «A1 si mem»
kaj «Ondiĝas senborda mareg’» de Eŭr., «Tombejo»
de A. P., <La libero saltanta» kaj «Estingiĝo» de G.,
«La kanto de karbfosistoj» de Blerio».
A1 E. Tibonov. Via letero kun solvoj de la problemoj el V» 1 ŝajne perdiĝis.
A1 A. Loman. Jes, tio estas eraro, ĉar viajn solvojn ni trovis en la arbivo. Viaj solvoj de la problemoj el M 1 alvenis post la 12-a de Februaro,
kaj tial restis ĝis la kvara numero.
A1 P. R. Via versaĵo „Maro spiras" ne estos
presita.
A1 G. S. Via versaĵo „Alvoko“ ne aperos.
A l kelkaj. Oni demandas nin, ĉu estos presitaj
tiuj aŭ aliaj problemoj, anekdotoj. Ni atentigas, ke
ni ne respondas pri la sorto de problemoj kaj anekdotoj, kaj ne resendas ilin al laaŭtoroj en laokazo
de mjpresado.

Sumi (Harkov. gub., Rusl.), Kadetsk. korpus. Kadet 2 roti 5 klassa. S. Klimĉuk.

„ „ „ , . ) B. Kotzin.
Redaktoioj $ Obruĉev.

Ekaterinodar (Kaŭkazo, Rusl.), Duĥovuoje uĉiliŝĉe,
s-ro Petro Surjanenko P. I., esp. gaz., ĵurn.

Volsk (Sarat. gub., Rusl.). Blagov. 32. S-ro N. Parfenov tre dez. koresp. P. I. L. Tuj resp.
Koĥma (Vladim. gub., Rusl.), Kontora Jasjuninskiĥ.
S-ro A. V. Zimin. Tuj resp. P. I. L.
Krasavinskoje poĉt. otd. Vologodsk. gub. (Rusl.)
S-ro G. J. Biltov. P. I. L.
Perm (Rusl.), Motoviliba. S-ro N. I. Luneĵev P. I.
L. Ciam respondas.
Kainiŝin (Saratov. gub., Rusl.), Starij Gorod, Ĉasovennaja ul. S-ro Gregoro Terentjev.
Ĉernigov (Rusl.), Severjansk ul., dom Glovaĉevskoj.
S-ro K. von Hagman kun ĉiul. samid. Ĉiam
tuj resp.
Asĥabad (Turkestan, Rusl.), Azio), Sapernaja ul.
•Y° 2. S-ro Serafo Bogaturov, gimnaziano de
VI kl. Ĉiam resp.

«N» 5 ____________ L A O JN D O DE E S P E R A N T O .
Vladikavkaz (Kaŭkazo, Rusl.), Linejnaja ul„ 16.
S-ro Pokrovskij. P. I. L.
Viadikavkaz (Kaŭkazo, RusL), Oficerskaja ul., .V? 1.
S-ro Laŝin. P. I. L.
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specimenojn de leterpapero, kovertoj, poŝtkartoj k. t. p. sendas

Moskva Studenta Grupo „Esperanto“
ĉe Universitato.

Adreso: M oskvo, Poŝtkesto 1102.
Kvirili (Kaŭkazo, RusL), Fraŭlino Nino KelenĝeridPor grupoj kaj revendistoj —aparta rabato.
ze dez kor. P. I. L. Tuj resp.
Mendante oni devas aldoni 7 kop. por rekoniendo
kaj 10% de la tuta sumo por transsendo.
Kvirili (Kaŭkazo, Rusl.), S-ino Antonino Merinova
dez. kor. Tuj resp. P. I. L.

ATENTU KOLEKTANTOJ!

Kamennij Ribolov (Primorsk. obl., Siberio, Rusl.)
Mi deziras lcofespondadi per ilustr. poŝtkartoj
La vilaĝanestro de Hanka parcelo s-ro Aleksan
dro Pagirev. P‘. I. kun poŝtmarlcoj bildflanke.' aŭ leteroj kun ĉiulandaj gesamideanoj.Mi ankaŭ interiŝanĝas poŝtmarkojn, esperantajn aŭ fremdlingvajn
Oni petas reprresi.
---------------------------------------- gazetojn kaj iibrojn, fotografaĵojn, cigaredojn, naOmsk (Akmoi . obi., Siberio, Rusl.), Nadeĵdinskaja ciajn kantojn k.t.p. Se vi deziras interŝanĝi iajn el
ul. 03. S-ro A. Timofeev, giinn.aziano P. I. L .jtiuj ĉi objektoj, skribu al mi ilustr. poŝtkarton. Vi
------- ricevos de mi tujan respondon per bela vidaĵkarto.
Czenstochov (Petrokova gub., Pol. Rusl.), vilaĝo | Mi ankaŭ korespondas boheme, germane, france,
Jangle, ruse, hispane kaj itale. Mi respondas ĉiam
Rakov. S-ro B. Gluchov, instruisto P I.
-------------- ;------- |kaj tuj!—Harry Jentscli, H eidenheim , (W ttb g .)
Gunzenhausen (Bavar., German! S-ro J. Mirlach, Germanujo.
komercisto.
Budapest VII (Hungarl.), Dob-utca 2 9 ,1. S-ro Fernand Geiger. P. I. Ciam tuj resp. Dez. kolor.
kartojn.
Krakov (Galicio, Aŭstrio), Rynek 42. S-ro Rudolf
Nemota, banka oficisto P. I-, P. M. Ĉiam
tuj resp. Represu!
Jiĉin (Bohem. Aŭstrio). S-roj J. Blabla kaj V.
Kostka, kand. uĉ. P. I. L.
Frankfurt a/M. (Germanl.), Neue Rotbofstr. 28 II,
S-ro Karl Naber, P. I. (nac. kostum.),
gazetoj k. t. p.
Budapest I (Huugarl.), Fehbrvari—ut. 14. S-ro
Galluvvitz Sandor. P. I„ P. M. Ĉiam tuj
respondos.
Heidenheim (Wttbg„ Germanl.) S-ro Harry Jentsch
P. I. L. Ciam respondos.
Ainiens (Somme, FrancL), 26, rue St. Honore. S-ro
Edmond Paven I. P. (marko bildflanke).
Ĉiain tuj respondas.

ELDONISTOJ

de Esp. propag. kovertoj, leterpaperoj
kaj poŝtkar. estas tre petataj sendi la
specimenojn laŭ adreso:
Russie. Saratov. S-ro M. M. Boite postale N° 12.
3 2
vi deziras presigi en Moskvo
vian libron sub redakto de
sperta Esperantisto, turnu
vin laŭ adreso:
Moskvo, 9-epoct. otd., I'oĉt. jaŝcik M 1168
(j>or K.).

„MoskvaLibrejoEsperanto“.

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

La Ĉefa tenejo de Ia libroj:
D evjatnin. Plena v erk aro 2-a vol.—1 p. (1,06 sni.)
Barcelona (HispanL), str. Montseny 67,2°, S-ro A.
>
>
>
3-avol.—65 k . (0,65 sm.)
Montfort P. I.
A. A. Saharov. Sur vojo al kunfratiĝo de popoloj.
Milano (Itall.), Viale Magenta 16. Lernantoj de Kolekto da artikoloj pri internacia lingvo Esperanto
en esperanta ltaj rusa lingvoj. Pr. 60 kop. (0,63 sm.)
Esperanto P. I. Komuniku ĉiam la aĝon.
Kabe. En M alliberejo, de E. Ĉirikov—10 sd.
Silverspring (Maryland, U. S. A. Ameriko). S-ro K. Bein. P afroj kaj Filoj, de Turgenev— 1 rublo
(1,06 sm.).
R. M. Strickland.
Kap-b h IlaHbe. ScnepaHTo B-b 10 ypo><oB-b, nep.
Se vi ne havas la eblecon vizitadi Esperantistan i TiuiirieeBa—iio;u, pej. A. A. CavapoBa—20 k .
hejmon, societon, kursojn aŭ ion similan, kaj vi! Zamenhof. Plena E speranta-rusa v o rla ro —80 k .
tainen deziras perfektiĝi en nia kara lingvo, do plej ( B. H. ReBKTHHn-b. K jiiott, kt, y>ie5nHi;y Kap-t u
IIain,e: DcnepaHTO b -b 10 vpoitoiiT,. R. 15 k.
konsilinde estas korespondadi, ĉar korespondante
T. A. lllaBHHCKiH. I I o jih hh itypci> Meat,nyHapogHaro
vi vivigas la lingvon.
Tiucele vi bezonas Esperante ilustritajn poŝtkar- „ H3iiKa 3cnepaHTo, 2-e H3ŭ. R. 60 iton.
tojn kaj la lastajn vi povas ricevi en granda elektoj Ĉefeĉ. K jiiott, DcnepaHTO. I(. 2 k .
>
>
’
100. 3K3. I(. 1 p. 60 K.
plejbonkvalite kaj plej malkare nur en la
A. Rivier. En Rusujo p er E speranto. Pr. 60 ltop
E s p e r a n tis ta P o ŝ tk a r te jo
(sm. 0,63).
B. Kotzin. Du rak o n to j de A. Ĉefiov. Pr. 10 kop.
de SAMUELO ŜULC
(sm. 0,10).
Lodz (Rusl.), Konstantinovska, V» 26.
A. Ŝarapova. K aŭkaza k ap tito de L. Tolstoj.
Mendetoj ee 1 rublaj estas danke sendataj kontraŭ Pr. 10 kop. (sm. 0, 10).
A. Saĥarov. Signifo de akciaj societoj por Esp.
surmetita pago (naji. nji.).
Prezaroj je deziro senpage kaj afrankite.
movado. Pr. 5 kop. (sm. 0,. 05).
6—1.
Ruslanda A dresaro. Prezo 40 kop (sm. 0,40).

j
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Dum la lasta monato estis ricevitaj
la libroj:
r . k.

K« 5

„Pola Esperantisto“ .

Kulturceladoj de la nuntempo, de prof. D-ro
monata pola-esperanta gazeto.
A. Forel, trad. D-ro E. Uhlmann . . . . — 45'
Enhavas
ĉiunumere jen a jn rubrikojn.
Parizina, de Lord Byron (Bajron), esperantFruntaj artikoloj.
igis d-ro Venancio da S i l v a .....................— 20
Korespondajoj.
La lasta, de W. Reyinont, trach d-ro K. Bein. —- 10 Opinioj pri Esperanto.
E1 Esperanta Mondo.
Kroataj poeziaĵoj, de Mavro Ŝpicer . . . . — 75 Esperantaj artikoloj.
Faktoj
Literatura parto.
Bibliografio.
La nigra galero, de W. Raabe, trad. d-ro
Fritz W ic k e ......................................... . . — 50 Populare sciencaj artikoloj. Revuo de la gazetoj.
Scienco kaj vivo.
Konkursoj kaj problemoj.
HporpaMsia JicKnin o KaJHHjtopnin r-ita ĵj. 9.
Konsideru!
Humoraĵoj.
IlapHiirB, H3g. KoBeHCKaro O-Ba DcnepaHRespondoj delaRedakcio.
Kroniko.
.........................................................................— 10
Detala raporto pri la unua universala konj
greso de Esperanto, deF r. Schneeberger. — 52 Abonprezo: rb. 2.00=2.10 Sm. sen „Literat. Aldono".
„ 2'50=2.65 „ kun
Regularo kaj sigelaro de kongresa stenografio, de Fr. S chneeberger.....................— 201
Specimenaj n-roj estas sendataj senpage.
Resumo de la Esperanta stenografio, de Fr.
Schneeberger................................................. — 101Adreso de la Redakcio —- Varsovio, Polujo, VlodziGentoj kaj Lingvo Internacia, de d-ro L. L.
mierska, X» 8. Administracio—Iloza, X» 20.
Z am enhof..................................................... •—
10
Oni
povas aboni per librejo „Esperanto“: MoLa Informanto, jarkolekto 1 9 1 1 ....................... — 50 [
skvo, Tverskaja, 26,
Esperanto Made Easy, de Dr.O’Connor . . — 60
Vortaro finna-esperanta, verkita de Werner
Monataorgano de larumanaj
A ttila .............................................................. 2 — rT A M I I R C
Esperanto-Paris, 12p o ŝtk a rto j......................... — 20J Lz /Al N LJ D A J. jjaj bulgaraj Esperantistoj:
Markoj de la oka kongreso Esperantista 2 por
Internacia gazeto (32 p. 1 6 X 2 4 ) nur en Esperanto.
1 kop,; 100 p o r .............................................— 50
Redaktata de speciala lcomitato kun la kunlaboNova terapio de Diabetonun kostos . . . — 10
rado de eminentaj diverslandaj Esperantistoj.
Ilustrita gvidlibro tra ESSEN, Grermanl. ENIIAVAS: abundan kvanton da plej internacia
kun Esperanto - resumo de F. Pillath, kaj zorge elektata iiteraturo; interesajn „Miksaĵoj“,
apartan multpaĝan rubrikon „Krestomatio“; artikoDel. de U. E. A.
lojn pri Esperanto, Esperantismo, Arto, Scienco;
Por havigi al si la libron oni skribu Esperante k. a.; zorge redaktatan „Esperantista Movado“;
al „Verkehrs-Verein“, Essen-Ruhr, Germ., aldonante „Diversaĵojn“ k. t. p., k. t. p.
en Germanujo 30 Pfg. (poŝtmarkojn), eksterlande
F unda m en ta lcorekta stilo! P lej enhavoriĉa!
2 respondkuponojn stampitajn.
\ P lej m alkara!
Red.-Administracio:
5, str. J.-C.-Bratianu, Bucuresti (Rumanujo).

Espero Katolika

INTERNACIA MONATA REVUO.
Oficiala organo de I. K. U. E.

Jarabono 5 fr. = 2 Sm.
Abono estas nur akceptata por unu jaro.
Komenco de ahono: Januaro, Aprilo, Oktobro.
Sin turni al:

D-ro Smulders Schijndel, Nederl.

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.

Amerika Esperantisto.

BOHEMR R E V U O =
=
ESPERRNTISTR

Oficiala organo de la Esperantista Asocio
de Norda Ameriko.
Jara abono ŝ 7.25 (Sm. 2.50).
Specimena ekzemplero 15 cendoj
(Sm. 0.30).

MONATA GAZETO

L ite ra tu i-a - P ro p a g a n d a - In fo rm a .

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

kun lite ra tu ra

a ld o n o :

De la januara (1911) numero sub nova

„Legolibro de Bohemaj Esperan- direkcio kaj kun tute nova aspekto, la
gazeto estas unu el la plej interesaj kaj
tistoj “.

plej gravaj esperantaj gazetoj enla mondo.
Jarabono Sm. 1,50.
Redaktoro Ed. Kŭhnl, Dittrichova ul. 7, Redakcio kaj Direkcio. Washington, D. C.
Usono.
Praha II, Austrio, Boheml.
Abonejo: Moskvo, librejo „Esperanto“, Abonejo-. Librejo „Esperanto“, Moskvo,
Tverskaja, 26.
Tverskaja, 26.
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N» 5

LR REVGO

internacia monata literaturs.
gazeto nur en Esperanto.

—
Eldonata de la 1-a de Septembro 1906
La sola, lriu estas honorata per la konstanta kunlaborado

de D -ro L. L. ZAMENHOF
kaj de eminentaj Esperantistoj de ĉiuj landoj.
Ĝi enhavas rakontojn, teatraĵojn, monologojn, poeziojn, seriozajn studojn pri popolmoroj, historio,
geografio, etnografio, k. t. p.
Ĝi aperigas ankaŭ en speciala parto felietonon pri
la ĉefaj tutmondaj esperantaj okazintaĵoj.
Ĝi havas 43 paĝojn, en granda formato in-8 davere
densa teksto, kaj plie 16 subkovrilajn rozkolorajn
paĝojn, kun brilanta ruĝa kovrilo.
Abonejo: Librejo Espe- I Rnu numer0 35 kop.
ranto, 26, Lverskaja, < Jara abono R 2.80.
M oskvo.
1

—

en via gazeto aŭ ĵurnalo aperis ia
artikolo, noto, anonco k. t. p. pri
n » Esperanto, tuj sendu la numeron
k
al s-ro G eorgo Davidov, kiu
M V danke akceptos ilin por sia katalogo kaj biblioteko, la plej granda
en la mondo esperantista. Sendu ankaŭ
diversajn esper. broŝurojn, presaĵojn, poŝtkartojn, fotografaĵojn, afiŝojn, kaj entute
ĉion, kio havas ian rilaton al Esperanto.
La societoj esperantistaj estas precipe p e -. I
tataj sendi sian regularon, raportojn k.t.p.
La adreso de s-ro G eorgo D avidov estas:
Saratov (Rusl.) Poĉtov. jaŝĉik .¥■ 12. (CapamoeT,, nouTOBiifl aiHHKt M 12. Teopriio
KapnoBH’iy flaBHH0By).

I’

La unua revuo Esperantista por la
gejunularo!

ĴUNA ESPERANTISTO.
Monata Gazeto ilustrata
por Junuloj, Instruistoj ltaj Esperanto-lernantoj.

En «JunaEsperantisto» troviĝas: diversaj rakontoj kaj noveloj por la junularo,
fabeloj, poemoj, lingvaj ekzercoj, amuzaĵoj, problemoj, k. t. p.

O fic ia la
G azeto E s p e ra n tis ta .
Organo de la Lingva Komitato, de la Konstanta Komitato de la kongresoj kaj de la internacia konsilantaro.
Jara abono: 5 frankoj.
Unu numero: 50 centimoj.

La ja ra n abonon: 2 fr. 50 (1 Sm) sendu al librejo „Esperanto“. Moskvo, Tverskaja, 26.
Juna Esperantisto piej zorge redaktata, liveras a'
la gelernantoj interesplenan materialon por la perfektigado en la studado de Esperanto.
Juna Esperantisto ne estas interesa sole por junuloj: dank’ al ĝia diverseco, ĝi fariĝis la preferata
ĵurnalo de la familioj esperantistaj.
Juna Esperantisto organizas Konkursojn kun multaj premioj, en lduj ĉiuj legantoj de la gazeto povas
partopreni.
Juna Esperantisto estas la plej utila kaj plej ŝatata donaco, kiun profesoroj povas fari al siaj
lernantoj je la fino de la kursoj.
Speeim ena num ero estas ricevebla kontraŭ
respondkupono.
Administracio: PRESA ESPERANTISTA SOCIETO,
33, rue Lacepede, PARIS.

THE BRITISH ESPERANTIST.
VHI-a jaro.—Mondkonata pro sia pura stilo en
literatun,.'

Redakcio kaj Administracio:
Aperas sen manko ĉiumonate!
51, rue de Clichy, Paris.
Oni abonas ankaŭ per librejo „Esperanto“, Moskvo, Enhavas speciale redaktitan fakon pri Tutmonda
Tverskaja, 26.
Kroniko

=
DE

E L LA D E C I D A R O =
LA 8 E S A K O N G R E S O :

La Sesa Kongreso memorigas al ĉiuj societoj kaj
grupoj, ke la abono al la Oficiala Gazeto estasunu
el la plej bonaj rimedoj por helpi finance la oficialajn instituciojn de Esperanto, kaj por esti regule
informata pri iliaj laboroj.

Demandu ĉe via najbaro lian opinion pri

„THE B R IT IS H

E S P E R A N T IS T “.

Jarabono: Fr. 4 (1,50 Sm.).
Duonjarabono-. Er. 2 (0, 75 Sm.).
Adreso:
M useum StationBuildings 133— 136,/Ligh/Lolborn,
London.
Abonejo; M oskva Librejo „F.speranto“, 26, Tverskaja, M oskvo.
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OFICIALA ORGANO DE
u- E

A

GERMANA
ESPERANTBSTO

%

(UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO) X

ESPERAHTO
duonmonata internacia gazeto
Direktoro: H. Hodler.
Tutm onda inform ilo.-Ĉ iulandaj korespondantoj.
Socia vivo. — Komerco. — Geografio. — Ideoj kaj
faktoj.— Kongresoj kaj Festoj. — Esperantistaj Manifestacioj. — Diversaj statistikoj. — Esperanto-Movado. — Juro. — Arto kaj Literaturo. — Felietono.—
Rubrikoj por korespondado kaj por petoj kaj pro-*
ponoj.
Kun la aldono de la Fakaj Asocioĵ:
Interŝanĝa Bulteno. (Universala Intersanĝa Asocio).
Laborista Bulteno. (Universala Laborista Asocio).
Virina Bulteno. (Universala Virina Asocio).
KOMERCA BULTENO kaj la PROPAGANDISTO.
Direkcio: 10, R ue de la Bourse, Geneve (Svisujo).
Ja ra abono: 2,00 Sm . (5 fr. >)
Luksa eldono: 2,50 Sm. (6 fr. 25)
La abonoj komenciĝas de la 1-a de ĉiu monato.
Unu numero aŭ specimeno: 10 Sd. (unu internacia respondkupono).
Abonejo: Moskva Librejo „Esperanto“, Tverskaja, 26.

N° 5

Duonmonata gazeto por !a disvastigado de la
lingvo Esperanto.

Lagazeto aperas en du eldonoj, kiuj duonmonate alternas.
Eldono A, eliranta la 5-an de ĉiu monato,
celas la propagandon por Esperanto. Gi enhavas tiurilatajn artikolojn en germana kaj
esperanta linĝvoj kaj kronikojn pri lagermana
kaj internacia Esperanto-movado.
Eldono B, eliranta la 20-an de ĉiu monato,
estas pure literatura. Gia enhavo konsistas
el pli-malpli facilaj legaĵoj kiel eble plej bonstilaj, ekzercoj kun apuda germana teksto por
□J komencantoj kaj progresintoj, bibliografio, konkursoj, praktikaj konsiloj, enigma parto k. t. p.1
Ja ra abonprezo por Germanujo kaj Aŭstrio.
Hungarujo 4 M. (2 Sm.) por ĉiuj aliaj landoj
2.250 Sm.
La abonoj nur komenciĝas en Januaro,
Aprilo, Julio kaj Oktobro.
Laŭdezire oni povas a p a rte aboni ĉiun el
am baŭ tute sendependaj eldonoj por la
duono de la supre montritaj prezoj.

Esperanto Verlag Moller &
Borel.

Depost komenco de januaro 1911, dum 1 BERLIN SW. 68, Lindenstr. 18/19.
Oni abonas p er librejo „Esperanto“, Mola kvara jaro de sia aperado
skvo, Tverskaja, 26.

GERMBNR ESPERflN= T Q -< 5 R Z E T 0 =

gj

La plej malnova el ĉiuj gazetoj Esperantistaj
fondita en 1895.

estas eldonata en formo de ĉinsemajna La plej interesa! La piej bonstila! La plej vivrevuo kun riĉa raporta kaj literatura en- anta! La plej enhavoriĉa! La plej malura!
havo kaj diversaj interesegaj aldonoj.
Unua regule aperanta kaj piej ampleksa
centra organo de la Esperantistoj.
esperantista semajna gazeto
Cefredaktoro: P ro f. Tli. Gart.
je plej malalta abonprezo, en Germanujo
Jarabono: 5 fr. (2 Sm.).
rekte mendebla ĉe la poŝtoficejoj por
33,
rue Lacepede, Paris.
M. 1,25 jarkvarone, eksterlanden por Sm. 4.
Abonu per librejo „Esperanto“,Moskvo,Tverskaja, 26.
Specimeno kontraŭ respondkupono.
Abonantoj ricevos kun 2O°/o da rabato Kial ĉiu vera Esperantisto devas ab:ii
„Lingvon Internacian11?
niajn eldonaĵojn:

LINGVO INTERNACIA

Ĉar ĝi estas la nlej energia defendanto de la Zamenhofa Esperanto;
D-ro W. Fischer 0,20 Sm.
Ĉar ĝi estas skribita en plej bona klasika stilo, kaj
Hermano kaj Doroteo de W. v. Goethe, la tekstoj estas plej zorge elektitaj kaj plej interesaj;_
esp. B. Kŭster 0,50 Sm.
Ĉar en ĝi la lingvaj demandoj estas pridiskutataj
Legendoj de A. Niemojewski esp. B. de la plej eminentaj kompetentuloj;
Ĉar ĝi posedas la plej multenombran kaj plej interKubl 1,00 Sm.
nacian korespondantaron;
Oni aldonu monon aŭ respondkuponon por la alsendo. Ĉar ĝi estas la plej enhavoriĉa, kaj tamen plej malNur mendoj superantaj la sumon de Sm. 2.50 (sen
kara gazeto en Esperanto
abcnprezo) estas efektivigotaj afrankite.
„Cion alian niaj amikoj povas fari aŭ ne fari, sed
Emil Stark-M agdeburg, Kaiser Friedrichstr. 1. kiu ne abonas nian standardon, la „Lingvon Internacian“, tiu ne estas Esperantisto".
„Germana Esper.-Gazeto" estas ahonebla per librejo
L. L. ZAMENHOF.
„Esperanto“, Moskvo, Tverskaja, 26.
(L. I., Junio-Julio 1896).

La blonda Ekberto de L. Tieck, esp.

P e # a K T o p rB-H3flaTeju> A. A. CaxapOBT>.
Tmiorpa(j)ia II. II. PfioyuiHHCKaro. MocKBa, CTpacTHOĤ oyjjbB., IIpnniKOKCKiii riep., c o o . 'lomk

