O x'

IV jaro.

IV jaro.

"A

BOJIHA 3CHEPAHTO
Julio 1912.
Jarabono 2 rubloj = 2,12 sm.
kun senpaga literatura aldono.
lIo .in H C H tiii miaia 2 p. iri, ro.vi,
ci> oecnnaTii. jnrrepaT. npmioiK.

>7.
Adreso de la redakcio kaj
administracio: 26, Tversltaja,
Moskvo, Ruslando.
Telef. 149-00.

Tarifo por anoncoj:
1 linio . . . . 25 kop. — 27 sd.
Tapaijjt jjih oCbHiuienifi:
1 crpoica neniTa . . . . 25 icon.
Ilepeji, TeicCTOsrb 85 kou.

Avizo de la redakcio.
La manuskriptoj ne enpresitaj estas resendataj nur se oni aldonis la resendkoston.
La Kedakcio rezervas al si la rajton korekti laŭbezone la manuskriptojn.

La Aŭgusta numero aperos kune kun la Septembra post du monatoj.
Kune ni sendas al la jarabonantoj nian senpagan literaturan aldonon,
la libron «Princo Serebrjanij» de A. Tolstoj.

P. Pavlova.

Br. Radziminski.

(Tiflis).

(Zaporoĵj e-Kamenskoje).

Instruistino de gimnazio, Delegitino de U. E. A.,
tre fervora esperantistino.

Prezidanto de Esper. Societo, Delegito de U. E. A,
tre fervorasesperantisto.
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$ . E . K oprnb onpoB epnb B03BeaeHHyio
H a n e r o penopTepoMT. „T. M .“ H anpacaH H y. E ca ii
6 u $ . E . n ne 6bun> CTopoHHHitoMT) BcnepaHTO,
to 6bi.no 6 u icpafiHe aceaaTeabHO ycJibiuiaTb e ro
aificTBHTejibHoe Mirfinie, a a e penopTepcicoe HCicaaceHie.
_
C. IlOAflHCKiŬ.
HeTpo3aBoacitT>.
iiohtchhhh

A6cypflT>.
« B t B H A y nOHBHBIUCĤCJI BT> MOCKOBCKHXT>
r a 3 e T a x i>
3 a M iiT K H o t o m t >, h t o a K a ; i e MHKTb <I>. E . K o p u r b H BJlĴieTC H CTOpOHHHk o m t > M e 3 K A y H a p o ^ H a r o H3i>iKa „ 3 c n e p a n TO“ , COTpyflHHKT> „ r o j i . M.“ ĜecfcAOBajn»
c i> (£>. E . , K O T o p u ii C K a 3 a jn > :
— 3 a M ‘feT K y o n p H c o c A H H e n iH M e n u kt >

H H C Jiy C TopoH H H K O Bi> H3i>iKa „ 3 c n e p a i i T O “
AOJ13KHO
C H ir r a T b
n e c o o T B -I> T C T B y io m e Ĥ
IIC T H irfc.
I l o c j r b io Ŭ H j ie a P . (P . E p a H j v r a i r f c c k o i B KO C T yA eH T 0 B T > -3C n ep aH T lIC T 0B T > O Ŭ p aT H JIHCb KO MH'fc CT, B O n p O C O M t, HM*fe6Tfc JIH
„ 9 c n e p a H T o “ r a is o n
d ’e t r e . 51 o t b ^ t h j i t .
HMT>, 'ITO eCJIH 3T 0T T . yC JI0BH LIĤ H 3blK 'b
h H M heT b
n p a B O n a c y n ie c T B O B a R ie , to
TOJIbKO BT> CHOHieHiHX'l> fl'fcjIOBMX1>, KOMM ep H ecK H X T > , bt > JiyH uieM T> c j iy * ia 1 > , bt >

------ ------------

OTKpbnie rieT ep 6 y p rcK aro O6ui,eCTBa ScnepaHTHCTOBT..

25 Maa bt> C .-n e T e p 6 y p ri, bt> 3 a jr i
PocciĤCKaro OĉmecTBa K pacH aro KpecTa
AH nJIO M aTH 'ieC K H X T>, HO HHKaKT> H e BT>
cocTOHHOcb
n o flt npenctnaTejibCTBOMS
c T H x a x i>
poM anaxT >. B o o 6 m e ,
>
p a T y p b 3TOTT> H3bIKT> c o B e p u i e i i H o H e n p i l ffkĤCTBHTejibHaro
TaĤHaro
cobL thhku
MbHHMT>.“
LL <J>. OHouiKOBHH-b-HnbiHbi ynpenHTejibHoe coĉpaH ie n eT ep6yprcK aro OĉujecTBa
B ott ra se T n a n 3aMtTKa, iist KOTopofi jioho ,
K a iti Boacifi neHb, hto penopT epi. hjih coBctMT OcnepaHTHCTOBt.
nocji-fe noKJianoBb A. M. HenouiHBHHa
He b i u I ijit anajieMHita $ . E . K o p u ia, hjih ate
coBepineH iio HCita3Hjn> e ro cJiOBa. CicasaTb, hto « 0 3anaHaxT> HOBaro OĉmecTBa» n H. LL
OcnepaHTo foahtch i .r a ;i,nii.iOMa'in>iGCKiix'b cho - EBCTHijjteBa «0 coBpeMeHHOM-b cocToaHiu
uieHifi — 3Ha>urn> CKa3a>rb BeJim afim ifi kom HJIHMeHTT H3bIIty, TaiCb KaKT> JIIII.IOMaTItHGCKifi H3. scnepaHTO, ero JiHTepaTypbi h »Kypa3biKT> Tpe6yeTT> ocoĜeiiHoft tohhocth h i’h 6 icocth: HajIHCTHKH», np0H3BeneHbI ĈblJIH Bblĉopbl
ij'fe/i,b n a hcmt, 3amHinaiOTCH rocyjiapcTBeHHbie BT> HJieHbl KoMHTĈTa, COCTaBb K O TO parO
HHTepecbi, iuiinyTCH Meacji,yHapojiHbie ro cy jiap - 0Ka3ancH cjrknyK)mHM-b: n. t . c. H. <t>.
CTBeHHbie aKTbi BeaHHaftiHefi BaatnocTii; cjiobo
jOHOIUKOBHHb-HublHa, u. c. c. A. H. H h m o jib K o 3A"6cb noJiH tfiuiifi a6cypjvb, KOToparo
yBaacaeMbift npoijieccopb HiiKorjia cita3aTb He iKOJiaeHKO (HJieffb CoB-feTa M hh . <Ĵ>hh .),
MOPb. J.a.Tto, yTBepii:jia’n ,, HTO ScncpaiiTO HenpH- t . c. A. A. HBaHHUKiĤ (HneHb CoBiTa
TOJIHO I.M CTHXOBT> H pOMaHOB'b, 3HaHIT'I> yTBep- M hh . FIyT. Coo6m .), A. T. MaiiHHHHb
atAaTb,HTo iiap>b n e npnrojieHT. ji.iji nepejiBHaceHia
CyjIOB'b H IIOBO3OKT> (uaTOUOBT,). 1I tO MOJKHO BO3- (TjiaBH. YHe6H. HHcneK. M h h . T o p r. h
E . CnBepcb (nneHT»
pa3HTb Ha 3Ty H eatnocT b? ToJibKo: cxojiHTe, npoM .), npotjj. E .
jierKOMbicjieHHbifi r. penopTepT>, Ha TBepcKyio, Y h . K om. M hh . T o p r.), T. M. K ypHjio
N° 26, bt> KHHHCHbift Mara3HHT> „3cnepaH TO ", ii RBHue-flnpeK. M h h . <E>h h ., n p . PieTepĉ.
BacT> 3aToniiTT> Mope 9cnepaHTCKHXT> cthxobt> h
H. n . EBCTHtjrkeBff
npo3bi, a bt> tomt> miicjiTj h „poMaHOBT>“. H to ace riojiHTexHHKyMa),
icacaeTCa no tomhocth h hchoctii a3bnca 3 c n e - (HJieHb CcnepaHT. AKaneMiH)n A. C. C tctpaiiTO, to coirfeT ycmt> Kaacji.0My coMHtBaioiueMycH jKeBHHT) (C.-rieTep6. IIOHTff-flHpeKTOp^b).
B3HTb nepeB ojib n a 9cnepaH T o ojj.hoi’0 H3T> pycflo npenJioiKeHiio npen ctn aT ejiH nockhxt > icjiaccHicoBT.: ToroJifl, ToJicToro, T ypreH eB a
cjiaHbi
6 hjih npHB-feTCTBeHHbia TejierpaMMbi
h /ip., HiicoTopbiH npoH3BeAeHia K0T0pbiXT> nep eBeaeHbi, ct> rpaMMaTiiitofi 11 caoBapeM b npo'inT:i'ri, TlpencTnaTejiio CoB-feTa M hhhctpobk *),
HiCKOJIbKO CTpaHHHT,, H Mbl ĴB tpeH U , HTO OHT> ?MHHHCTpy ToprOBJIH H npOMblUIJieHHOCTH,
BOCKJiHitneTT., nojtoĈHO 10/iiaiiy OTCTynHinty: „Tu u -py
3aMeHro(jjy h npotji. OcTBajibny,
n oŭtnH irb, rajiiiJieflHiiHT>!“ H ii oahht> y<ieHbiH hc
6yjieTT> roB opirrb o tomt>, >iero oht> Hiiitorjia ne ott, KOTopbix-b nojiyneHbi OTBtTHbin Tejie( '..K o fiH O - d e n e p a H iH o ''.
7).
B iu airb , H 'ITO ICb T0My Hte COBepiIlCHlIO p a cx o - rpaMMbi).
h

bt

jihtch ct> .ri;i!CTniiTeai,iiocTi,io; iiootomv h

jih t c

BTopofi
*) npeflcbaaTejieM t OTnpaBJieHa ĜBUia ott> HMeHn
a6cypjrb miTiipyeMofi 3aM'ĥTKii He MoaceTb n p n I npHcyTCTBOBaBuinxi> cjit>ri,yioinafl TenerpaMMa Ha
liaa.ieacaTi, <]>. E . K opm y.
H paB jia, ecTb o a c e b jnoaefi, kotopi>imt> 3 c n e - hmh r. npenctflaTejin coB^Ta mhhhctpobt>: «C.-FIepaHTo Heaoc>rynHO, oto— r t , KOTopue yriopHO TepĉyprcKoe o6mecTBo 3cnepaHTHCT0BT> nopynHJio
He XOTflTT> BSflTb BT> pyKH OCnepaHTCKOH KHHHCKH, mh^E npHHecTH BaujeMy BbicoKonpeBocxonHTejibCTBy
ynopHO bt> to ace BpeMa KpHTincya Kaicb iiaeio noHTHTejibHoe npHB^TCTBie no cnynaio oTKpbiTifl
MeacayHapoaHaro asbiKa Boo6m e, Taicb h Heao- ero rrkflTejibHOCTH, HM^iomeH ut>jibio pa3BHTie h
CTaTKii „caMofi
pacnpocTpaiieH H ofi
cncTeMu oĉjierneHie HauiH^Ts Ha^HHb^Tj, flt>jioBbixT> h ToproTaKoro H3biica“ , KaKb iipiiiniaioTT. n o h h :— „ 3 c n e - Bbixi> CHouieHiĤ ct> HHocTpaHHbiMH rocynapcTBaMH
paHTo“. H o stott . „ cjioh “ aioaefi He n e p ey 6 tan iH b npn noMomH BcnoMoraTejibHaro Me>KflyHapoaHaro
HHKaKHMII CpeaCTBaMII, II MU 3a 9TO Iie Oepe.MCH, H3biKa scnepaHTO». H a 3Ty TejierpaMMy, Ha hmh
3iiafi, BnpOTCMT», hto K oraa 3cnepaHTO oyaeTi> jrfeĤCTB. TaĤH. COB-Et H. O hOLUKOBHRT, - HublHbl npnB « o ay npHHHTo, T t ace caMbie r o c n o a a TaKT. ace CJiaHa 6buia cnEjjyiomaH OTBisTHan TenerpaMMa:
caMoyBipeHHO 6 y a y rb yTBepacaaTb, hto iimt, He- I «riojiy hhbtj TenerpaMMy Barnero BbicoKonpeBOCXOflHHOHflTHO, icaicb Morjiu 6bii>b icoraa-jiH6o aio/iii, TejibCTBa jiojiroMTs CHHTaio noĉjiarojjapHTb Bacis h
coM HtBaBUiieca bt. AOCTOHHCTBaxi> 3cnepanT o?L HjieHOBT, c.-neTep6yprcKaro oĉmecTBa scnepaHTHB b 3araiOMeHie BHpa3HMT> a e a noaceaania: j CTOBTa 3a juo6e3Hoe npHBt>TCTBie. npenc-fejiaTeJib.
1) HTOObi „ ro ji. M.“ Bu6iipajiT> bt> 6yaymeMT> 60- coBkra mhhhctpobt^, CTaTc^b-ceKpeTapb K okobhc& ^^
a t e ocBiaoMJieHHUXT> p e n o p ie p o B b , h 2) hto6 u
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Esperanto en Ruslando.
Moskvo.—Kiel rajtigitaj delegitoj de
Moskva Societo Esperantista partoprenos la Krakovan Kongreson D-ro K. Sidlovskij kaj I. Buŝujev.
S-ro A. Saharov (Moskvo) ricevis la
permeson funkciigi en Peterburgo Instituton de Esperanto kaj malfermi Peterburgan filion de Moskva librejo „Esperanto“.
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La 27-an okazis esper. ekskurso en
„Lesnoj“, organizita de s-roj Ivanov,
Neĵinskij kaj Stojan. La ekskurso havis
bonan sukceson.
P. S.
Kiev.—L al-an de majo en salono de
Komiza Klubo estis aranĝita lekcio de
D. E. Parrish. La lekcio estis malfermita per antaŭparolo de inĝeniero Kondrackij pri nia lingvo ĝenerale kaj pri
utileco de U. E. A. La antaŭparolo
kaj la tradukata de s-ino Kondrackaja
parolado pri Kalifornio vekis inter la
publiko gragdan intereson kaj fidon al
nia afero. Oeestis pli ol 250 personoj
inter kiuj troviĝis kelkaj pedagogoj, kaj
reprezentantoj de gazetoj. Jam nun ni
povas konstati larezultojn dela vizito de
D. Parrish al Kiev. Unue, la direktoro
de Muzeo ĉe Komerca Instituto, parolinte kun s-ro Parrish dum lia ĉeesto en
la muzeo, promesis deponi tutan fakon
al ekspozicio alsendota de Komerca
Cambro en Los Angeles kaj poste li mem
ĉeestis lalekcion. Laloka gazetaro rilatis
al ni neatendite favore; parolis pri lalekcio
„Kieva Penso“, „La Suda Kopeko“ (dufoje), „Lastaj Novajoj*. „Kievlanin“, ukrajna ..Rada'' kaj „Kieva Poŝtof kiu proponis enpresigadi artikolojn pri nia
movado.
Kieva Soeieto sendas delegitojn al la
Oka, kiuj decidis sendi el Krakov korespondaĵojn al kievaj presorganoj.

Peterburgo.— La 25 de Majo okazis
oficiala malfermo de Peterburga Societo
Esperantista en la salono de Ruĝa Kruco. Kiel prezidanto de la kunveno estis
elektita efekt. sekret-konsilanto s-ro I. F.
Onoŝkoviĉ - Jacina, kiel sekretario—s-ro
A. M. Nedoŝivin, organizinto de la Soc.ieto. Unue, la sekretario laŭtlegis saluttelegramojn el Moskvo, Varsovio, Berlin
k. t. p. La telegramo de nia Majstro
(„persisto kaj peno pli valoras ol ieno“)
estis aplaŭde renkontita. Krome, la novan societon persone salutis reprezentanto de Studenta Esp. grupo ĉe Peterburga Universitato kaj s-ro A. M. Nedoŝivin en la nomo de Kovna Societo
Esperantista. Entuziasme estis akceptita
la elokventa saluto de konata rusa verkistino J. A. Grinevskaja, kiu interalie
diris, ke pri la komuna lingvo parolis
fama persa filozofo Beh-Ulla.
La Kieva esperantistaro bone utiligis
Post la raportoj de s-ro A. Nedoŝivin la propagandan signifon de 1’ 25 jara
pri „Ia taskoj de Peterburga Societo jubileo de nia lingvo. La redakcioj de
Esp.“ kaj de s-ro N. Efstifejev pri „Espe- lokaj presorganoj estis provizitaj per diranta literaturo”, estis elektita la komi- versaj presaĵoj en kaj pri Esperanto, per
tato de la societo: efekt. sekr. kons. poŝtkartoj, fotografaĵoj aŭ per jam pretaj
l. F. Onoŝkovic - Jacina (prezidanto), artikoloj. Rezultate aperis la 2 de Junio
efekt. ŝtat-konsilanto A. I. Nikolaenko en „Kieva Penso“ raporto pri la historio
(vic-prezidanto), kiel sekretarioj s-roj de Esp., ĝia nuna stato kaj pri U. E. A.
N. P. Efstifejev kaj s-ro G. M. Kurilo kaj en la ilustrata aldono portreto de la
(vic-direktoro de Financ-ministr., prof. Majstro kaj „Esperanto Gazetaro“; en la
de Politekn. Inst.); komitatanoj: sekr. „Kieva Poŝto“ — dukolona artikolo de
kons. A. A. Ivanickij, s-ro A. G. Mali- redakciano s-ro Kumanov kaj en la ilusnin (ĉef-inspektoro de Komerc-Ministr.), trata aldono portretoj de la majstro kaj
prof. E. E. Sivers (ano de Akad. Komi- de loka delegito kap. Illaŝeviĉ; en
tato ĉe Komerc-Ministr.) kaj s-ro A. S. la „Suda Kopeko“ artikolo pri historio
Stetkeviĉ (Peterburga poŝt-direktoro). de Esperanto; en la numero 19 de „OfiLa kunveno fine sendis salut-telegra- ciala Organo de Sud-Okcidenta Fervojo“
mojn al D-ro Zamenhof, s-ro ĉefministro art. de V. Traĉevsldj: „Esperanto, ĝia
Kokovcev, ministro de komerco kaj indu- historio kaj valoro" kaj en la laborista
strio, al prof. Ostvald. Responde estis ĵurnalo „Lumoj“ („0rm i“) en la JS? 21
ricevitaj salut-telegramoj. Dum la kun- sur titola paĝo portreto de la Majstro kaj
sido estis aranĝita Esp. ekspozicio de „La Espero“, tradukita de Votra, plue
s-roj P. Stojan kaj R. Lorencson.
fruntartijkolo „1887 21/V, 1912“ de „LaPetro K. boristo Oudinskij“, art. „Esperanto“ (en
tlernejoj) de T. Ficovski, versaĵo „Kun
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Verda Stelo" de „Verdstelano“, portretoj devas diri al s-ro Parrish: Dankon! Vi
de la loka delegito L. Illaŝeviĉ kaj arti-j faris por ni bonan aferon! Sukceson al
E. Tiĥonov,
kolo de B. Polak „Sukcesoj de Espe-I via plua vojaĝo!
Lozovaja.—Nian urbeton vizitis s-ro
rantismo".
De nun „Lumoj“ enhavas konstantan Parrish. Loka esperantista rondo aranĝfakon pri Esperanta movado, redaktatan is specialan kunvenon pro tio en „Bieno
de s-ro B. Polak (K»K» 18, 19, 20, 21) Esperido" de s-ro Arakelov. La intereskaj la ĉiutagaj gazetoj sciigadas pri laj plena parolado de s-ro Parrish faris
kunvenoj de la „Verda Stelo“ kaj pril bonan impreson sur la ĉeestantaron kaj
esp-a vivo en la urbo.
tial la rondeto nun pligrandiĝas.
La tagon de jubileo „Verda Stelo“ Por rememoro pri sia vizito, s-ro Parfestis per aranĝo de konferenco de s-roj rish plantis -propramane arbon en „Bieno
Polak pri la „Tutmonda Junula Asoeio“, ■Esperido“ espriminte la deziron, ke la
kiu celas kunligi la gejunularon de ĉiuj iafero de la ioka propagando, kiel la
kiu landoj per esperanto.
Votra. plantata trunko, fariĝu granda kaj fruktoSaratovo. — La parolado de Parrishj dona arbo.
Grigorij Sm.
pli vigligis nian agadon. Oni intencas
eldoni dumonatan revuon „ Volga Stelo “. Nia senlaca propagandisto s-ro AraEstas rimarkinde, ke nun pri Esperanto jkelov aĉetis aŭtomobilon kun verda
interesiĝas precipe policistoj ĉiurangaj. stelo speciale por ekskursi tra sudaj
Gurij Led. urboj kaj disdoni priesperantajn presaĵĤarkov.—S-ro Parrish dufoje parol- ojn, prop. folieton, lernolibrojn k. t. p.
adis en Harkovo.—En la 1-aklasika gim- Jen estas nova kaj tre originala metodo
nazio por gimnazianoj lekcio estis aranĝ- jde propagando!
V. Jak.
ita de s-ro V. N. Zamjatin, inspektoro
de la sarna gimnazio. La 25-an de la| Reĵica (Viteb. gub.). — A1 Krakova
sama monato s-ro Parrish montris siajn Kongreso la lokaj esperantistoj delegas
bildojn en bela salono de publika biblio- s-rojn B. Breslaŭ kaj A. Pliner. La izolaj
teko antaŭ 250 aŭskultantoj.
esperantistoj, kiuj deziras esti reprezentP. Semenov. jitaj, bonvolu sin ju rn i laŭ adr.: Reĵica,
Enakievo (Ekater. gub.).—Esperanto Stolip. pr., d. Zaher, kv. A. Pliner, por
diskoniĝas en nia urbeto meze de ko-j Esperantistoj.
B. Breslaŭ.
mercistoj kaj poŝtoficistoj. Oni intencas Vilno .—I)ank’al permeso de Direktoro
fondi oficialan societon esperantistan. s-ro Hoduncov en la Vilna Komerca
& SĈerbina. lernejo funkciis Esperanta kurso sub
Astraĥano. — Nin vizitis s-ro D. E. gvido de s-ro S. Kuznecov, instruisto
Parrish. Li loĝis ĉe ni dum la tuta se- de la komerc-lernejo. La kursanoj bone
majno de 27-a de Majo ĝis 3-a Junio sukcesis, kaj nun ili fervore propagandas
kaj faris 6 paroladojn en unu el astra- Esperanton inter siaj kolegoj.
ĥanaj kinematografoj. Tio okazis tute
V. Grigoroviĉ.
neatendite. S-ro Parrislr trifoje skribis Varsovio.—La 13-an de Junio okazis
al astrahanaj samideanoj pri lia vojaĝoj la monata kunveno de nia societo.
kaj pri intenco viziti preterpasante Astra- D-ro Dubrovicz parolis pri la signifo de
hanon. Kaj ni respondadis al li, ke pri la kongresoj. S-ro Grrabowski majstre
aranĝo de paroladoj ĉe jri oni eĉ ne deklamis. Oni fine diskutis pri la rajtderas revi, ĉar en Astrahano ekzistas igitaj delegitoj kaj decidis rajtigi por
tre malgranda areto da esperantistoj kaj la Krakova Kongreso s-rojn: Grabowski,
ĉi tiu areto ne disponas. por tiu celo Robin, Dubrovicz kaj Leonon Zamenhof
sufiĉan kvanton da mono. Sed sukceso (fraton de la majstro).
de la afero superis niajn atendojn. DiEdivardo Lonkopolansln.
rekcio de kinematografo mem ekintere- Tiflis. 2-an de Junio en la salono de
siĝis pri la lumbildoj kaj partoprenis en Medicina Societo havis lokon festeto:—
aranĝo de la paroladoj. Paroladojn vizi- 25-jara jubileo deEsperanto. Prezidanto
tis entute ĉirkaŭ 2000 personoj kaj js-ro A. Fiŝer gratulis ĉeestantojn kaj
s-ro Parrish faris gravan servon por detale priparolis pri signifo de Espeesperanta movado en nia urbo. Li viv- ranto, U. E. A., kongresoj k. t. p. S-ro V.
igis en publiko intereson al Esperanto Sirunjan raportis ankaŭ pri signifo de
kaj igis opinii, ke Esperanto ne estas Esperanto en la vivado de 1’popolaro.
ia malgravaĵo taŭga nur por sencele En la apuda salono estis aranĝita litepasigi la tempon. Pro tio ni sincere ratura ekspozicio.
L. Oganezov.
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Telav (Tiflisa gub.),—Societo Esperantista Kaŭkaza malfermis en nia urbo
filion, kiun direktas s-ro Jegor M. Oganezov. Jam.funkcias kurso de Esperanto.
Kahetiano.

Siberio.
Tomsk.—Okaze de la jubileo havis
lokon solena kunsido de la societo. La
prezidanto inĝeniero K. Striĵev parolis
pri Esp. historio, s-roj Poljakov kaj Kozlov
laŭtlegis en Esperanto. Esp. himno estis
kantita de s-ro Kozlov kun akompano
de f-ino T. K. Striĵev. A1 nia majstro
estis sendita telegramo.
A. Kozlov
Ĥarbin. — Eervoja inĝeniero A. Buŝu jev kaj inspektoro de popolaj lernejoj
s-ro I. Hmirov fervore propagandas E.
Tli intencas senpage disdoni al instruistoj kaj lernantoj ne malpli ol 500 esper.
kompletojn (lernolibroj, krestomatioj k.
t. p.).
X.
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76—notoj pri loka esp. vivo. 20) S u d e b n a j a
L e t o p i s j (Moskva jurista ĵurnalo). jV? 57—Internacia Societo de Esperantistoj-Juristoj“,—seskolona artikolo de s-ro A. I. Safkovski. 21) T v e rs k a j a G a z e t a . Ns 291 — raporto pri la Sepa.
22) Terek (Vladikaŭkazo).—Artikoleto pri la lekcio
de generalo Andrejev. 23) U f i m s k i j V e s t n i k
(U fa). N°N° 252, 35,47, 48, 53 ltaj 6 8 -diversaj
sciigoj pri la Esperanta sekpio de Pedagogia Societo; N« 41—pri vojaĝo de E. Privat; NsN? 59, 70
kaj 71—notoj pri la loka esp. ekspozicio. 24) U t r o
R o s s i i (Moskvo). N° 296—recenzo de prof. R.
Brandt pri la rusa eldono de Fundamento; N? 65—
raporto pri la jubileo de prof. R. Brandt. 25) U t r o
S i b i r i. Ns 58—raporto pri la fondo de la Tomska
Societo Esperantista; N? 96—raporto pri la ltunveno
de la sama societo.
Krom la cititaj, multaj peterburgaj kaj moskvaj
gazetoj enpresis notojn pri la paroladoj de s-roj
D. Parrish kaj E. Privat. Preskaŭ ĉiuj favore rilatas al nia afero.
Ni insiste petas niajn legantojn, ke ili regule
alsendu eĉ plej malgrandajn notojn,—ĉio ĉi estas
grava por la kroniko de esperanta movado. La eltranĉaĵojn oni zorge konservas en la biblioteko de
Mosltva Instituto Esperanto.
S. 0.

Monoferoj.

Ruslanda gazetaro kaj Esperanto.
1) A s t r a ĥ a n s k i j L i s t o k. N° 51. granda
priesperanta artikolo de s-ro Tiĥonov. 2) G a z e t aK o p e j k a (Moskvo). N» 49—raporto pri la lekcio
de prof. R. Brandt. 3) G a z e t k a d l j a d e t e j i
j u n o ŝ e s t v a (por junuloj). N? 50—„Esperanta
koresponda fako“ kun multaj adresoj; N? 51—raporto
pri la Sepa. 4 ) G o l o s B e l o s t o k a . N° 507—
„Esperanto kaj la administrautaro", N? 515—„La
priuco de Samos kaj Esperanto", N° 525 — „La
VIII tutmonda Esp. Kongreso“,—tri bonegaj artikoloj
de s-ro R. 5) G o 1 o s M o s k v i. N° 86—„Akademiano F. E. Korŝ kaj Esp.“. 6) D o n (Voroneĵ).
N° 32 — raporto pri la kunveno de loka societo.
7) I s k r i . Ffe 42—fotografaĵo de la Sepa. 8) J uĵn i j K r a j (Harkov)—periode enpresas artikolojn:
„Sukcesoj de Esperanto“. 9) K o t l i n (Kronŝtadt).
N» 148— „Postnikov kaj Esperanto“; en N°N° 203—
204—granda kaj bonega artikolo: ..Historio de la
ideo de lingvo internacia" de E. Dr-n; enAN° 208—
traduko de.la artikolo „Diletanto“ de T. Ŝĉavinskij,
el N° 7—8 de „La Ondo“. 10) L i t o v s k a j a
R u s j (Kovno). Poresperanta artikolo. 11) M os k o v s l r i j a V e s t i . —Telegramo el Hannover pri
la enkonduko de Esp. en lernejoj. 12) O g o n j o k
(Peterburgo). N? 15 — portreto de D. Parrish kaj
noto pri lia vojaĝo. 13) O r l o v s k i j V e s t n i l t
(Orel).—N° 55—granda raporto pri la parolado de
s-ro Ŝafkovskij; N°N° 86 ltaj 88—notoj pri la dua
lekcio de la sama oratoro. 14) P r i a z o v s k i j
K r a j (Rostov sur Dono).—Favora raporto pri la
lekcio de s-ro A. Vejtcler. 15) R a n n e j e Ŭ t r o
(Moskvo).— „En suspekto* — artikolo, represita eu
N? 2 de „La Ondo“; en N° 3—portreto de E. Privat kaj noto pri lia vojaĝo; N» 99—portreto de D.
Parrish kun simila noto. 16) R e ĉ (Peterburgo).
N° 11—noto pri la parolado de-E. Privat. 17) Rig a i s c li e R u n d s c h a u. N? 241 — telegramo el
Hannover, simila’ al suprecitita (N° 11). 18) R u s s k i j a V e d o m o s t i (Moskvo).—Artikolo en N° 7
Pri la parolado de E. Privat. 19) S i b i r s k a j a
J i z n j (Tomsk).—N° 54—varma alvoko de inĝeniero K. Striĵev pri la fondota so ;ieto; N?N° 56 ltnj

Ni ricevis de s-ro termezuristo I. E. Petrov
(Blagoveŝĉensk Amursk.)—10 rubl., s-ro inspektoro
V. N. Zamjatin — 5 rubl., s-ro A. Blagoveŝĉenskij
(Vinnica)—3 rubl., kolonelo Reŝko (Lublin)—2 rubh,
inĝeniero A. M. Buŝujev (Ĥarbin)—1 rubl., s-ro A. M.
Tinjakov (Armjansk)— 1 rubl. 20, s-ro II. S. Hall
(Cleveland, Ohio, Ameriko)—2 rubl., s-ro W. Jarmoloviĉ (Moskvo) — 2 rubl., s-ro A. Litvinov (Rostov C.)—2 rubl., kontoro de I. D. Jastrebov (Dĵalinda, Amur. obl.) — 1 rubl., Jun. Gr. (Reĵica) —
1 rubl. 25 kop. Sume 30 rubl. 45 kop. Por tiumono
ni jam sendis 3 rublajn esper. „kompletojn“ al
10 publikaj bibliotekoj en: Nikolaev, Sebastopol,
Vinnica, Minsk,ASuvalki, Vladimir, Ilerson, Jaroslavl, Vindava, .Celjabinsk. Restas 45 kop.
Kro tio, speciale „La Ondo“n oferis s-ro A. Borisov (Blagoveŝĉensk Am.) — 2 rubl. por la Blagoveŝĉenska Urba bibiioteko, s-ro Vjatkin (Peterburgo) — 1 rubl. por biblioteko de Polit. Instituto,
D-ro A. Eiŝer (Tiflis) —2 rubl. por Tiflisa Puŝkina
biblioteko, Tomska Societo Esp.—1 rubl. por senpaga biblioteko, s-ino A. M. Grineva (Staroĉerkassk)—2 rubl, por Stavropola Publika biblioteko,
veterinaro Foss (Ufa) — 1 rubl. por biblioteko en
Birsk, s-ro Derjaba (Tomsk)—2 rubl. por biblioteko
de Peres. Upr., s roj B. Klejnman kaj L. Agurtin
(Belostok) — 80 kop.: jarkolekto 1911 por publika
biblioteko.
S-ro veterinaro Jivopiscev (Orel) oferis 85 rublkaj ni speciale por li presigis 15,000 propagandajn
folietojn kun gramatiko kaj vortaro. Posedante grandan kontraŭvariolan limf-fabrikon, s-ro ĵivopiscev
decidis enmeti en ĉiun forsendotan keston,—kune
kun la limfo—esperantan propagandan folieton. Same,
s-ro I. E.Moskovĉenko (Rahni-Lesovije, Podol. gub.), —
posedanto de abelejo „Esperanto“, dissendas kun
mielo niajn folietojn. Estus dezirinde, ke niaj samideanoj imitu la novan metodon de 1’propagando,
kiun praktikas s-roj ĵivopiscev kaj Moskovĉenko.

K.
------------- -

......-
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B o jira p ifl. — O<J>Hii,iaiibHbiMb u,HpicyjiapoMb 3a

10083 MHHHCTepcTBOMb nap o jiH aro n p o cR fScnepaHTO 3a rpaHHuenJ Mm eiiifl
ojioĉpeHb ocnepiurrciiiH yqe6HHKb K pe-

(Jlocjmdnifi U3encmiti).

CTanona ii peKOMeHjjoBaiib Bb icaaecTBf yne6Ha)O
pyitOBojiCTBa n p n npenojiaBaHii-i DcnepaHTO.
A B C T po-B eH rpin.— K aitb cooomaeTT. KpaicoisOcnepaiiTCKie OTjifjibi OTicpbiThi Bb acvpiiacicifi opraH H B auioiiiiuii KOMHTen., na, ycTpofiCTBO a a x b : „ S e k r e ta r B ir n ik “, „ S e ls k a P r o s v e ta ” n
V III M eiKiynapoAHaro ico n rp e cc a ocnepaiiTHCTOBL „ L ite r a tu r n a B e se d a".
(11 — 18 aBi ycTa) iioctjuihjih noatepTBOBania: ott> Kn-raft — 1 iioHH iib L IIaH xaf iiM fjio mLjcto mhoEpaKOBCitaro ropojicicoro ca»ioyiipaBJieHia— cyC -!roaiojuioe acnepaH T. coĉpaH ie (o o jife 500 neji.).
CHjiia b l 5.000 kpoht >, ott> aBCTpificKaro m iiiih - OpaTopaMii BbiCTyniuiii Biijiiibie oomecTBeiiiibie
CTepCTBa 06meCTBeHHUXT> paĈOTT,— 1.000 KpOHT H j jlfaTejiH . IIoBbifi MHHHCTpb n a p o jjn a ro Iipocii'1;
ott> KOMMepnecKaro ciiHjiHicaTa - 200 icf.OHb.— Mti-I m eriia I s a i, icaicb n3B 'tcrrHO, CTopoHHHKb 9 c n e HHCTepcTBOMb n y re fi cooOineHifi npenocTaBJieHa! paiiTO, n n o e ro HHniaTHBf Bb UeKHHfs Bb CKopoMb
HjieHaMT. ocnepaH TCitaro lto n rp e c c a SHaniiTejib-!BpeMeHii 6yjiei’b OTitpuTo Ka3eiiHoe o cu ep . jv h jih n a a CKHAKa Ha BC'i;x'i> jiHHiaxb aBCTpiftcKHXbj m e. Bb n i a H x a f Bb iiacTOHin,ee BpeMH j)yHicu,ioHHKa3eHHbixT> 3Kejit3HbixT> jioporb.
pyeTb 'leiL ipe HOBi>ixb K ypca h , Meatny nponiM b,
1 1 —18 aB rycT a ( h . ct .) bt , KpaicoBf coctohtch cnenianbH bift icypcb O cnepaiiT o opraiiH3OBaHb n p n
TaKSRe III C b f e ib ..V niiBepcajibnofi B cnepaH T -’ „KiiTaficKoH <I>ejiepau,ii-i“ (npejicfjiaT ejib— h 3B'1>ct cicoft A c c o u ia n in " (U . E. A.). O6p.: „ E s p e r a n tio “, , iiu ft n-pb CyiibHTceHb, 6. iipesnjieH Tb KiiTaftcitoft
10, ru e de ia B ourse, G en ev e, S visl.
Pecny6jiHKH).
B. K.
22 aB rycT a (h . c t .) bt, B y jia n e n iT t OTitpoeTCn!
III Me»:.,iyHapojiui,iii KonrpeccT, ociiepaHTiicTOiri,LETERO EL ĤINLANDO.
KaTOJiHKOBT, iiojit, npejictjiaTejibCTBOMb a jie n a isenre p c ita ro napjiaMeHTa, e n n cico n a G iesw ein ’a. l la n a
La 1-an de Junio en Shanghai estis
piiMcitifi jiajib CBoe ĈJiarocjiOBJienie icaTOJimcaMb
aranĝita publika parolado pri Esperanto.
Ha y ia c T ie bl acnepaHTCKOMb ito n rp eccb .
<l>paHHisi. — IlpejjclsjiaTejib „9cnepaH T. A cco- Pli ol 500 pejsonoj alvenis. Oratoroj
p ia n in non.-Teji. hiihobiihkob V r. M ichel di estis: s-ro K. O. Sun, la fondinto^ kaj
R ie n z i ii r. C h a v e t fibijni npiiHHTbi mhhhctpomt >
s-ro Kan-Konfu, la ĉefo de 50000 ĥinaj
iiouTb n TejierpaijioBT, r . C hau m et. M h hhctpt ,
cniiTaeTT) DnepaiiTO bt> ocooohhoctm BaiKiiuMb socialistoj, s-ro Stnpmensky (rusa advokato), s-ro Lu Si-Oin, ^vic-delegito de
jIJin n.-T. cJiyjKainnxT>.
Iipocji. C. B o u rle t c b ycntxoMT> n p o a e a b jieit- U. E. A. kaj s-ro K. O. San, delegito
piio o 6 t> GcnepaHTO HHHOBHHicaMb Bb sjiaHin m iide U. E. A., kiu detale raportis pri UniHiicTepcTBa BHyTpeiiHiixb jvfcjib, OpraiiHSOBaiibi
versala Esperanto-Asocio.
acnepaH T. itypcbi.
S-ro Isai, nova ministro de popola
KiiTaficKifi nocjiaHHHKb Bb IlapiiHcl; r. T a i Bb
HHTepBbio c b pejiaitTopoMb HtypHaJia „ L a M ova- instruado, aprobante
Esperanto, nun
d o “ saaBHJib, hto e ro CHMiiaTin BceHtJio Ha cto - intencas fondi oficialan Esper. lernejon
poHf> OcnepaiiTO.
Bb J i o H f TopiKecTBeHHO OTnpa3jiHOBaHb iooii- en Pekino, ĉefurbo.
En Shangbai funkcias kvar novaj
jiefi 'uieiia. ncnepaHTCKaro .liinrnncT nnecK ii.ro koMHTeTa, n p e jic tn a T e jia „M eHtjiyHapojm aro 06m ,e-i kursoj de esperanto; interalie unu kurso
CTiia gcnepaiiTHCTOBb-Bpa’ie fi“, H 3isicTiiaro OKy(pb ol cent lernantoj) estas malfermita
jiHC'ra npoiĵ). D o r’a (6. peitT opb B^pHCKaro V hh-.
!en
„Federacio de Hinlando", kies estro
BepcHTeTa). H a OcnepaHTO 6 h jih npoii3H eceH bi!
p L m n p o ji. KipHjiimecKaro i|>aityjibTeTa C ohendy estas s-ro Sun Jatsen, eks-prezidanto de
n O ffret. MacTHTbifi io ĉiu iap b n a iipHBiTCTnia jHina respubliko.
.
oTBfnaJib no-ecnepaHTCKH.
Ni laboras!
A H rjiia.— llojiitoBHHKb J. P o lle n npejiCTaiiiuib
Shanghai (Hinlando).
A . C. Shan.
MHHHCTpy H apojiH aro n p o c B fin e H ia oj)(t)HU,iajibHbift noitjiajvh o ĉ b V II AHTBepneHCKOMb icohr p e c c f acnepaHTHCTOBb.
B b P o r tr u s h (H pjiaH nia) coctohjich V itoH rpeccb
6pHTaHCKHXb ecnepaiiTHCTOBb. Bb cocT aub noueTH aro npe3HjiiyMa BoinjiH BHge-icopoJih H pjianjlin r p a jib A b e rd e e n n p e itro p b JljĉjiiiH c ita ro L a „Ondo de Esperanto" raportospri nocuj
ym iBepcHTeTa iipoj). Ira ill. B b nepKBH cb . T ponur kiam la Redakcio donace
hh,u , a 'raKHte nb MeTOjiHCTCitoft nepKBH 6 i,ijih verkoj,
ricevis du ekzemplerojn.
OTCJiyateHi,i Moae6iibi n a scnepaiiT O jjih njieHOBb KOHrpecca.
n o p T y r a jiia .— Bb 3aJif KoM M epnecitaro H hcth Tri rakontoj de L. N. Tolstoj. (EspeT y ia Bb .Iiic c a o o iri; jmpeicTopoMb nenapT aiieH T a ranta Universala Biblioteko, .Ni 2). Trad.
mhh . n a p . npocB . C a rn e iro de M o u ra 6buia npoMaria Sidlovskaja. Heckners Verlag,
uiiTaHa jienijiH o6b D c n ep aH T O JE eirreH aH T b Lobo
uejieTb DCiiepaHTCitie K ypcu hjih nojiH neiicK iix b .~ Wolfenbuttel. 59 p. Prezo 0,65 Sm.
La libro enhavas tri. bone konatajn
IIopT yraJibciioe Ooiu,ecTBO K p a c n a r o K p e c ra noCTaiioiiHJio H3JtaTb iiponiiraHjiHyio 6pouiiopy o6b rakontojn de L. Tolstoj: „Per kio ia
DcnepaiiTO Bb itojiiiiecT B f 10.000 8it3eMDJiapoBb.
liomoj vivas“, „Kie estas amo, tie estas
M o h 3 k o .— Kiifrsb M oHaitcitifi A jib ĉe p ra 1 3aDio“ kaj „Du maljunuloj“. La traduko
HBiuib coTpyAHHicaMb ra3eTb, 'im OHb cniiTaeTb
MtejiaTejibHbiMb o6a3aTejibHoe upenojiaB aH ie 3 c n e - estas bone farita, kvankam iafoje ĝi tro
daŭvorte sekvas la rusan originalon. Ni
paiiT o Bb yfleoHi>ixb 3aBejteHiaxb.

Bibliografio.
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rimarkis kelkajn erarojn, — jen la plej inovaĵoj: Varŝavo (30), Virgino (31), ankor’
gravaj: la tradukintino uzas „apenaŭ. 1(17). La libro enhavas multajn interesanstataŭ preskaŭ (en la senco de rusa :ajn esprimojn kaj parolturnojn, sed estas
„e/i,i;a He“) (pp. 10, 12, 33), sur pp. 34 malfacila por komencanto.
& 05?'.
kaj 35—ekbruli anstataŭ ekbruliĝi k. a.
Sed la eraroj estas malmultenombraj,
Parizina. Lord Byron. Esperantigis
kaj ili ne malhelpas, ke la libro estu |d-ro Venancio da Silva (Rio de Janiero).
dezirinda akiraĵo por ĉiu biblioteko, des Eld. Pres. Esp. Societo (Paris).
pli, ke laŭ la eksteraĵo ĝi estas unu el La malgranda libro de d-ro Venancio
la plej elegantaj esperantaj verkoj.
da Silva prezentas prozan tradukon de
S. Obr. veijsa originalo el Lord Byron.
Grian enhavon klarigas la jena eltiraĵo
el Gibbon, kiu antaŭiras la tradukon:
Fabiola, rakonto pri katakomboj de „Dum la regado de Nikolao III, Ferrara
Kardinalo Wiseman. E1 la angla lingvo estis makulita de hejma tragedio. Per atetrad. E. Ramo. Universala Esperanta sto de unu servisto kaj persona observado,
Librejo, Geneve, 427 p., prezo 1,40 Sm. Markizo de Este malkovris la sangadul„Fabiola“ estas rakonto el la historio tajn amojn de sia edzino Parizina kaj
de kristanoj en la IV jarcento. En kelkaj sia bastarda filo Hugo, bela kaj kuraĝa
ĉapitroj ĝi prezentas, verdire, ne rakont- junulo. Ui estis senkapigitaj “.
on, sed historian verkon,— tiom da hi- Oni povus tralegi la libreton kun
storiaj detaloj ĝi donas. La libro pri- plezuro, se ĝi ne enhavus tiom grandan
skribas la vivon de sanktuloj Agnes, kvanton da neregulaĵoj kaj eraroj. Iafoje
Pankraco, Sebastiano k. a., en formo frazoj uzataj de la tradukinto estas vere
de romano. La dikan libron ornamas enigmaj, ekzemple, „li ne kuraĝis mortilustraĵoj kaj multnombraj reproduktaĵoj igi tiel belan ekzistaĵon, ne vidante,
de katakombaj surskriboj. La traduko, clormante tie ne plu (pĝ. 8) kaj multaj
krom la ioma inklino al novaj vortoj aliaj“.
In. Ilukavicin.
(tendra, abstemia, volvo, angore, graco,
karito, ketehumeno k. a.), havas preskaŭ
nenion riproĉindan.
S. Obr.
ĉil Blas de Santillana, de Lesage.
Oapitroj, elektitaj kaj tradukitaj el la
Mazepa, tragedio en kvin aktoj de franca lingvo de Raoul Busgucl. Eld.
Juljusz Slowacki. E1 la lingvo pola trad. „Presa Esperantista Societo“. 76 p. Pr.
Antoni Grabowski. Paris. Librejo Ha- Ff. 1,25.
cliette et C-ie. 90 p., prezo 2,00 fr.
La libro prezentas tradukon de kelkLa tragedion de Slowacki oni elektis aj ĉapitroj el grandega malnova franca
por reprezentado dum la Krakova kon- romano de Lesage. La tradukitaj ĉagreso, kaj, certe, ĉiuj aprobos la elekton. pitroj estis elektitaj tiom lerte, ke ili
La genio de Slowaclti fajre brilas en estas legataj kvazaŭ apartaj malgrandaj
„Mazepa“, kaj la terura historio de fa- spritaj rakontetoj. La stilo de la libro
tala amo inter la vojevodino kaj ŝia estas bona kaj entute korekta. Nur sur
duonfilo Zbigniew faras fortan impreson. la paĝo 51 ni renkontis la neregulan
La bela traduko de A. Grabowski help- frazon: „li tranĉis la kapon. de tridek
as al la bela tuto, sed ĝi estus anko- portugalaj oficiroj, kiujn iinu el siaj miraŭ pli bela, se la tradukinto ne tro litestroj estis kaptinta“. Ou „siaj“ estas
uzus kelkajn novaĵojn. Por pli bone uzita ĉi tio preserare aŭ konscie?
transdoni la lakonecon de 1’originalo
J . S.
s-ro Grabowski ofte forlasas la verbon „esti“; la novaĵo estas interesa kaj
aprobinda, sed en „Mazepa“ ĝi estas Novaj libroj lastmonate ricevitaj por
uzata jam tro ofte, kaj, iafoje, en recenzo: 112) Heinrich Bandlow. Nordokazoj kompreneblaj nur por slavoj. germanaj rakontoj. E1 la platgermana
Ankaŭ slavan novaĵon prezentas la uz- dialekto tr. Ella Scherpeltz. Esp. Bibl.
ado de infinitivo anstataŭ la imperativo: Int., N» 22. Berlin. Moller & Borel,
„disrompi murojn“ (4), „estingi lumojn“ 113)Leon Drojecki. Esperanto i jego za(15). Novaĵon, niaopinie tute ne aprob- stosowanie w praktyce. Krakow.—114) P.
indan, prezentas la uzado de ren ansta- Stojan. Rusa-Esperanta poŝa vortareto.
taŭ reen-. „renflugi“ (8), „reniri“ (25, Eld.N . Ivanov, Peterburgo.—115) Hlefimi49, 50), „renvoki“ (32,70). Jen, ankoraŭ (bore.ĵib. Miponaa n MeJKgyn. arUvKa,
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T h $ jihct>.—116) IHeHHTb-Oorejib. Meacgy- Vi atingos monon kaj honeston,
nap. aJK^aBHTH. T h$ jihct>,—117) M. <Z>. Vi riĉiĝos por envi’ komuna!“
K o p O T K lH . OnepKB p a C T H T e jIB H O C T H 3efl- >
i— Ho, miraklo! Dio mia granda!
cito-BypeHHCKaro paAona AMypcK. o6ji. | Pensas komercisto: Ho, mirinde!
(kun resumo enEsperanto).—118) Gvid- Birdo nun parolas, kiel homo!
folio tra Kiel (senpage sendata de „Ver- „Bone,—li respondis,—ni rigardu,
kehrsverein", Kiel, Germanl. — 119) La Kiaj estas viaj birdaj veroj!
Biblio. Tria libro. Levidoj. Tr. D-roL.L. Diru saĝe,—mi vin liberigos".
Zamenhof. Paris. Hachette et C -ie.— —■Nu, aŭskultu,—diris la birdeto:
120) Gvidlibro tra Budapest, ilustr., Larmoj la estinton ne revokos;
52-paĝa kun stratplano.—121) E. Stark. Pri neatingebla vi ne pensu
Lernolibro de Esp. stenografio (Unuiga Kaj—ne kredu al la homaj famoj.
Sist. Stolze-Schrey). Magdeburg. — 122) Jen vi aŭdis la tri verojn miajn.—
D-ro Smulders. La internacia organizo de Komercisto diris: nu, ĉi tiu
la Esperanto - Movado. Hgag, Nederl.— Estas la maniero trouzita.
123) Esperanto-Himno. Oielo Bela, de „Larmoj la estinton ne revokosP
Herbert Harris, Boston.-—124) Mi aŭdas Sekve, elspezinte superfluon,
vin. Muziko de Herbert Harris. Boston, Ne de ploro helpon vi atendu.
Ameriko.—125) G. Davidov. Titolaro de Vi pli bone streĉu la prudenton
Esperantaj verkoj tradukitaj el la rusa Kaj singarda estu. Ni ĝin konas!
literaturo. Moskvo. Librejo „Esperanto“. Pri neatingebla vi ne pmsn:
Konas multajn mi malsingardulojn!
Dudek jarojn bone komercinte,
Kapitalon perdas por nenio.
Novaj gazetoj.
Mi ĉi tiun veron bone konas.
La sekvantaj novaj esper. gazetoj estis lasta- Vi ne kredu al la homaj famoj!
tempe ricevitaj de nia Redakcio:
Nu, sendube ofte oni trompas
22) „Usona Esperantisto“, monata eldono de Uso- Per promesoj ĉiujn malsaĝulojn.
na Esperanta Asocio. Jarabono — 1 Sm. Adreso:
Box 2304 Station G., W ashington D. C., U. S. A. Ne promesu aglon en ĉielo,
La paruon donu en la manojn!
(Coeg. UlTaTH Ctis. AMepiiKnj.
23) „Okcident - Hungara Stelo", monata organo. Por ĉi tio ni formanĝis dentojn.
Jarabono—1,20 Sm. Adm.: I. U. C. A. Sandner, Kiel do? A1 vi mi kion faros?
Pozsong, Hungarl. (Benrpia).
24) „La Stelo de l’Feiiĉo“. Aperas ĉiumonate kun De vi kia estas la profito?
„Dia Regno" kaj estas aparte abonebla je 0,650 Sm. Cu vin liberigi laŭ kontrakto?
Redakcio: Paul Hŭbner, D ellbrŭck ap. Koln, Ger- Nu, forflugu, Dio kun vi estu!
manl. (repMaiiia).
* *
25) „Der Esperanto-Kamerad”, oficiala organo de
*
Kiela Esp. Junul-Grupo. Ja abono—Sm. 0,50. Red.:
B. Lage, Sophienblatt 66, Kiel, Germanl. (UepMaHia).
26) „Homaro“, monata revuo. Abonprezo—Sm. 0,50.
Adm.: Pasaje del Comercio, 8, M adrid, Hispanl.
(Hcnania).
27) „La Zemuna Stelo“. Redaktoro Jakobo Schneider en Karlovĉic l.p.Simanovci, Kroatlando (Kpoania).

-----Tri v e r o j
(fabelo de .1. A. M ajkov).

Iam vivis unu komercisto.
Unufoje venis li ĝardenon.
En ĝardeno estis starigitaj
Por la birdoj retoj. Unu birdo
Tie estis, birdo malgrandkreska,
Kiel la fingringo. Liberigis
Li la birdon kaj en manojn prenis.
Kaj—mirinde!—la kaptita birdo
Per la homa voĉo al li diris:
— „Vi min lasu flugi, bona mastro,
Mi por tio diros la tri verojn.
Kun ĉi tiuj veroj en la mondo

Komercisto birdon liberigis,
Metis siajn manojn post la dorson
Kaj denove marŝas malrapide.
Sed la birdo ĉiam apudflugas,
Apud lia nazo mem turniĝas
Kaj sonoras kvazaŭ sonorilo,
Kaj^sonoras laŭte, kvazaŭ ridas.
j— Cu vi ridas?—diris komercisto.
— Iomete,—birdo reparolis,—
jKomercistoj, estas vi ridindaj
Homoj. Vi, ekzemple. En la mondo
Povus esti vi plej riĉa homo.
jSe vi miajn fablojn ne aŭskultus,
iPrenus kaj distranĉus mian ventron,
jTie trovus vi diamanteton
De grandeco—timas mi mensogi—
Ne alia, ol kokina ovo.
Vane ĉiam vi la samon pensas:
jKiel mondon kaŝi en monujon,—
|Nur la saĝo, saĝo nur forestas!
*
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Aŭdas komercisto mirigita,
La genuoj tremas, li paliĝis;
„Dio, kiel estas mi trompita!
Cu korekti tion oni povas?“
Kaj komencis li delogi birdon.
Li al ĝi parolas tre singarde,
Kvazaŭ nur por si rnern li rezonas:
— Estas vi kreitaj strange, birdoj!
Kia ĝojo en cigana vivo?
Nu, somere estas elporteble,
Sed aŭtune la vetero ŝanĝas.
Pluvo vin tremigos, malsekigos,
Venos frosto—tute vi frostiĝos.
Sed en domo mia ĉu ne bone?
Donos mi nutraĵon kaj trinkaĵon...
Vintre mi hejtigos forte fornon...
Vivu, kvazaŭ en ĉiela regno!
Estas saĝulino vi, birdeto,
Povus vi prudente konsideri"...
* *
*
Sed la birdo pli kaj pli ridetas.
„Ho, vi, komercisto eminenta!
Ventron havas, sed ne havas saĝon!
Parolado via—kvazaŭ harpo,
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' La afero—simpla „balalajko “.
jĵus ripetis vi tri verojn miajn:
'“Larmoj la estinton ne revokos“.
!Vi min liberigis—kaj malĝojas,
lEble eĉ aferojn viajn lasos?
y,Pri neatingebla vi ne pensu!“
'Kaj vi forte volas min delogi.
Se proponus tuj ruzulo ia
iKapti min por vi—-la kapitalon
Gut’ post guto vi al Ji redonus.
Homajn famojn trovis vi malsaĝaj,
Kaj la mian, birdan, vi ekkredis!
iKian ŝtonon povas mi enhavi,
Kaj, precipe, grandan—kiel ovo
De kokino!.. Ha, saĝulo kia!
Mem vi tenis min kaj bone vidis—
Mia kresko—kresko de fingringo!“
* * *
Kaj insultis komercisto birdon,
Ekvidinte sian malsaĝecon.
Plenajn dudek jaroj li silentis,
Preskaŭ antaŭ morto nur rakontis
Dum la baptofesto de l’nepino.
Trad. s-ino Vera Kozlova.

Viva legendo.
(Originala novelo premiila de „La Ondo‘j .
(f i n o).
y

.stroj frapegantajn pentraĵojn. La perdinta
| saĝon artisto dum la tuta tago streĉeme,
— Li freneziĝis...
inervrapidelaboras en sia skulptejo, kreas
Tiuj ĉi du vortoj, simile al fera ondajel argilo figurojn, sur kiuj kuŝas titana
bato, frapis popolamason, ekbalancis ĝinjsigelo de genieco ne konata ankoraŭ al
por kelkaj semajnoj, ekscitis aron dajla niondo, kiuj, ŝajne, vivas kaj spirbabilaĵoj kaj komentarioj.
as. Sed apenaŭ lia laboro atingas la
Sed la atento de popolmaso ne estas finon—li furioze disrompas je pecoj sian
longedaŭra.
kreitaĵon kun sufera kriego:
Iom post iom pri Vinĉenco oniparo-l — Ne, ĝi ne estas tiel... ne estas tio...
lis ĉiarn pli malmulte, haj ainikoj ko- Kaj, sin ĵetinte sur disŝiritajn pecojn
rnencis vizitadi lin ĉiam pli malofte, pli da argilo, li ploregas per malespera, frenevolonte...
jneza ploro.
Pine li restis sola kun sia frenezo.j Poste trankviliĝinte li ree, kvazaŭ raSola en propra malgranda vill’o, perd-!pidante ekkapti ion misteran, komencas
iĝinta inter densaj ĝardenoj de Capo dijfebre skulpti, ree kreas helajn, plenajn
Monte.
je viyo kaj movo imagojn—kaj ree en
La silento, tamen ne estis tro longa. sopira malkontenteco de sia freneza gePasis kelkaj jaroj, kaj oni ree ekpa- nio detruas la kreiton kaj ploras per
rolis pri. Vinĉenco.
jsenfortaj kortremigantaj, senkonsolaj
Stranga afero... En Vinĉenco ree vek- larmoj.
iĝis talento. Sed talonto traplektita per
kapricaj, flamaj fadenoj de frenezo.
' Apenaŭ tiu ĉi inforrno fariĝis komuna
Scivolemaj personoj kiuj lravis okazon posedo, la silentplena kaj malatentata
penetri al fermita ĉiuflanke vill’o dejvilPo de Vinĉenco hompleniĝis. Ree apefreneza skulptisto, rakontadis, ke ilivi- jris multenombraj amikoj kaj honorantoj
dis tra la fendoj de duonfermitaj fene-jde 1’artisto kaj pli ankoraŭ multenom-
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braj scivoluloj, dezirantaj ekrigardeti, Post kelka tempo, pasigita de skulptkiel kaj kion kreas la genia freneza isto en preskaŭ plena soleco, lumigata
nur je malsana celado al neatingeblaj
skulptisto.
Sed Vinĉeneo estis surda kaj blinda regionoj de' altkreado, la vilTon de Vinje ĉio, kio lin ĉirkaŭis. Malgrasa, muta, ĉenco unuafoje vizitis virino.
havanta larĝan, longan barbon, traplek- Ne tia^ virino, kiajn Vinĉenco konis
titan per arĝentaj blankharoj, kun sen- pomile. Si estis alta, trankvila, havanta
ordaj ĉifonsimilaj bukloj, pendantaj ĝis profundajn saĝajn okulojn, akrasenta
la ŝultroj, kaj kun profunda freneza ka] bone konanta enigmojn de suferanta
esprimo de subbroviĝintaj nigraj okuloj homa animo.
li neniun rekonis, nenion vidis jŝirkaŭe — Majstro!—diris ŝi.—Ou vi ne sentas
kaj pri nenio volis sin interesi. Ou estis vin tie ĉi tro izolita? Plaŭdoj de la vivo
iu apud li, ĉu ne, li kun kutima nebu- ne atingas vian vilTon. Sed la vivo estas
lema enpensiĝo premis en la manoj tiom interesa! La arto, kiun vi tiel amas
argilbulojn, rapide skulptis graciajn ar- triumfas, ĉar ni havas artistojn ne maltajn figuretojn. Ne fininte ankoraŭ la pli potencajn, ol la naturo mem. Antaŭunuan, li ĝin detruadis kaj komencadis nelonge mi aŭdis vere Akortuŝantan rala alian, poste-—trian, kvaran, kvinan konton pri unu el ili. Ou vi volas aŭĝis kiam la fortoj tute lin forlasis kaj skulti ĝin?
maljuna fidela Roberto metis lin en la ...Si rakontis al Vinĉenco lian propran historion.
liton.
Unu fojon amikoj de Vinĉenco, vizit- La skulptisto estis atenta. Li unuafoje
inte la skulptejon, trovis lin staranta post sia freneziĝo aŭdis simplan, bonantaŭ granda argilmodelo de „juna frukt-l koran paroladon. Unuan fojon li eksenvendistino“. Belkreska,kapricbukla, apo- tis ke iu ajn komprenis kaj sincere vaginta maldekstran manon je ĉirkaŭpre- jlorigis lian trasobritan per frenezo celadmita per korseto juna elasta korpo kaj |on transiri la limon, disigantan malvivaliamane subtenanta sur genuo larĝan ajn, senmovajn artformojn de sanĝkorbon, plenan je oranĝoj, atakeme rid- emaj kaj nekapteblaj tremadoj deTvivo.
etanta—ŝi ŝajnas preta forsalti de mal- Li sentis ion tre intime konatan en depura ligna tabulo sur la ŝtonan plankon Italoj de rakonto, k iu n ji aŭdis el lipoj
de la ĉambro kaj sonore gaje ekridi. de vizitinta lin virino. Oi tio igis lin deEstis sentebla io senfine viva kaj kor- ŝiriĝi por kelkaj momentoj de siaj pletuŝanta en tiu ĉi juna, gracia figureto, naj je flama nekontenteco sentoj kaj
kuraĝe rigardanta antaŭen de sia kovr- atenti al tio, kio estas dirata kaj farata
ita je argilo ligna subtenaĵo. La vizit- ĉirkaŭe.
intoj estis frapitaj per tiu amaso da Malkuraĝe, timeme rigardis li propobservecemo kaj artsento, kiujn enmetis rajn unuatempajn skulptaĵojn, alportitajn
al li de la gastino, kaj longdaŭre, streen sian laboron la freneza artisto.
— Majstro!—diris unu el ili ravplena.— ĉeme penadis ion rememori.
Fine vi atingis tion, kion ĝis nun serĉ- Atente aŭskultis li voĉon de sia kunparolantino, rakontanta pri novaj tendenadis. Tiu ĉi figuro...
coj en arto, pri la maro, pri bruema urba
Sed li ne finis siajn vortojn.
Kiel fulmo eksaltis Vinĉenco al la vivado kaj same obstine pensis pri io...
skulptaĵo, ensuĉigis fingrojn en nesek- Fine—li rememoris...
iĝintan ankoraŭ argilon kaj unumomente igis ĝin senforma bulo, ripetante en Nun, se vi petos ian ajn Neapolanon
rakonti al vi interesan neapolan legenfreneza furiozeco:
— Ne... ĝi ne estas tio... ne estas tio... don, vi nepre ricevos la respondon:
— Ni havas multe da belaj legendoj,
Isinjoro. Sed ĉiuj ili nenion valoras, ĉar
VI.
Ou vi volas scii la finon de tiu hi- ili estas elpensitaj. Se vi permesos, mi
■rakontos al vi aliaspecan legendon: krestopio?
Gi estas pli ankoraŭ legenda, ol la itan de la vivo mem...
tuta antaŭa sorto de juna Neapola stuk-j Kaj li rakontos al vi pri skulptisto
isto, fariĝinta dum nemultaj jaroj genia Vinĉenco Gemito, kiu estas ankoraŭ vi vanfamulo. La viva fabelo finiĝis same hele ta kaj daŭras kreadi skulptaĵojn, ĉirkaŭkaj multkolore, kiel ĝi naskiĝis antaŭ ventumitajn per feliĉa spiro de genieco.
Originale verlcita de S. Poltavskij.
ĉirkaŭ duonjarcento en ombro de dor---------- metanta Vezuvio.
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DlVERSRJOl.
la hurlesko „Cio en ordo“, kabareto k. a'
VIII. Universala Kongreso Esperantista Novaĵoj“
ĵ a ŭ d e, la 15/VIII: Diservoj kun esperantaj predikoj
en Krakovo, 11/XVIII. aŭgusto 1912. en katolika kaj protestanta preĝejoj; manovroj de
la Ruĝa Kruco. Disdono de la premicj de la Literatura konkurso; vespere — balo. — V e n d r e d e,
V o j a ĝ o a 1 K r a k o v o. U. E. A. organizas du la 16/VIII: Kongresaj kunsidoj; vespere—teatraj prekaravanojn al la kongresurbo, el kiuj unu foriros zentadoj (vidu merkrede). Ambaŭ partoj de la
el Parizo kaj la alia—el Lyon. Ambaŭ partoj kun- kongresanoj ŝanĝos la teatrojn.—S a b a t e, la 17/VIII:
iĝos e" Zŭrich kaj atingos Krakovou ĉu tra Mŭn- Finferma kunsido de la Kongreso; vespere—konchen, Salzburg, Wien, ĉu tra Innsbruck, Salzburg, certo.—D i m a n ĉ e, la 18/VIII: Festa parado de la
Wien.—La aranĝo de la Karavanoj estis komisiita krakova garnizono, okaze de la 82-a naskiĝotago
al s-roj: Ponoet (Lyon), Schmid (Bern) kaj Gener- ide imperiestro Franeisko Jozefo I; p o s t k o n g r e s a e k s k u r s o al Zakopane, vizitado de Tamont (Paris).
F e r v o j a r a b a t o . —-La ministrejo por fervoj- tra-montaro kaj plua vojaĝo alBudapestaj kongresoj.
aj aferoj konsentis doui rabaton sur ĉiuj linioj de
G r a v a d e k 1 a r o. — La Komitato sciiĝis, ke
aŭstriaj ŝtataj fervojoj en tia formo, ke, uzante la iu dissemas maliĉan famon, ke ni intencas aranĝi
rapidan vagonaron, oni pagos la prezon de persona en Krakovo okaze de Kongreso ian politikan manivagonaro kaj, uzante la personan vagonaron, oni festadon. Car simila, evidente malvera, famo povpagos duonan prezon de rapida vagonaro. La rabato as havi malagrablajn konsekvencojn, ni sentas nin
valoras unu sernajnon antaŭ kaj unu semajnon post devigitaj oficiale deklari, k e n i a r a n ĝ a s i n t e i la kongreso. Ĉiuj kongresanoj ricevos de la Komi- n a c i a n , p u r e n e f l t r a l a n k o n g r e s o n ,
tato rajtigilon, kiu ebligos al ili la profituzon de s e d n e i a n n a c i a n m a n i f e s t a. d o n.
la rabato.—La rajfigiloj baldafi estos dissenditaj
Urĝas! Personoj, kiuj intencas partopreni la Okan
S u b v e n c i o j.— Gis nun jenaj institucioj donis sendu senprokraste sian aliĝon, ĉar nur tiuj, kiuj
monhelpojn por la Kongreso: la urbestraro de Kra- aliĝos sufiĉe frue, povos profiti rabaton sur ĉiuj
kovo—5000 Kr.;la ministrejopor publikaj laboroj,— ŝtataj fervojaj linioj en Aŭstrio. A1 tiuj, kiuj aliĝos
1000 Kr.; la krakova Sindikato de Komercistoj— en la lasta momento estos neeble sendi rabatilon,
200 Kr.—Krorn tio promesis subvenciojn: laATurista per kiu iii nepre devas sin legitimi aĉetante rabaLigo en Krakovo kaj la Krakova Komerca Cambro. titan bileton.
______Komitato.
L o ĝ a d o k a j m a n ĝ a d o . — La kongresanoj,
mendantaj ĉambron kun manĝoj, ne estas devigitaj
manĝi en la hotelo, ĉar la rajtigiloj por loĝado kaj
Pri Rajtigitaj Delegitoj.
manĝado estas tute apartaj.—Ĉi tiuj lastaj rajtigiloj povas esti laŭvole uzataj ĉu por aparta manĝado
Ni memorigas, ke laŭ „Aldono al la regularo de
en la hotelo, ĉu por koinuna manĝado en restora- la kongresoj": „kiel Delegito estas rigardata ĉiu
cio.—La koston de la tuttaga manĝado montras la persono, kiu prezentas al la kongresa komitato rajtdiferenco inter la prezoj de la tarifo „ĉambro kaj igan leteron, kiun en la nomo de la grupo aŭ sotri manĝoj" kaj la tarifo „ĉambro sen manĝoj“ cieto subskribis ĝia prezidanto, konigante samtempe
(vidu la dorsan flankon de Ia aliĝil.o).-— La prezoj, la nombron de la membroj de tiu grupo aŭ societo
fiksitaj en la ambaŭ tarifoj estas nur maksimume (§ 3). Ĉiu grupo aŭ societo de propagando povas
kalkulitaj, kaj la eventuala troa mono estos repag- elekti po unu delegito por ĉiuj 25 membroj. Malata al la kongresanoj en la Akceptejo,—Mendante grandaj grupoj povas, por elekto de delegito, kunla loĝejon, oni nepre uzu la aliĝilon, ĉar tio tre iĝi kun aliaj grupoj (§ 4). Ciu grupo povas elekti
plifaciligas al la enloĝiga 'sekcio la registradon de siaju delegitojn aŭ inter siaj propraj membroj aŭ
Ia mendoj,—La kongresanoj estas speciale atentig- inter aliajA esperantistoj, kiuj partopienos en la
ataj pri tio, ke, intencante serĉi loĝejon sen pero kongreso. Ciu Delegito h.avas tiom da voĉoj, kiomde la Komitato, ili facile povos sperti grandajn mal- foje po 25 anoj havas la grupo aŭ societo, kiun
agrablaĵojn, rilate al kiuj la Komitato prenas sur li reprezentas (§ 5). Ĉiu grupo aŭ societo, kiu volsin nenian respondecon. —■La Komitato estas res- as uzi sian rajton de elekto de Kajtigitaj Delegitoj,
ponda nur por loĝejoj, menditaj per de la enloĝiga devas esti regule enskribita sur la oficialaj listoj
sekcio, kiu ciurimede klopodas kontentigi la kon- de la Centra Oficejo kaj esti aboninta Oficialan
gresanoj, rezervaute al ili nur bonajn kaj konvenajn Gazeton. La sunio, pagota por la rajto de enskribo,
loĝejojn.—La Komitato insiste petas ne prokrasti kun abono al oficiala gazeto estas 2 Sm. La sumo,
la mendojn de la loĝejoj, ĉar lastahore estos fizike pagota al la Centra Oficejo, por ĉiu aro de 25
neeble plene kontentigi ĉies dezirojn,— L a v e g e- elektantaj anoj, t-e . por ĉiu Delegito, estas fiksita
t a r a n o j , bonvolu en la aliĝilo fari konforman por la Olta Kongreso je unu spesm lo (2,50 fr.).
rimarkon, por ke la Komitato povu ĝustatempe fari
necesajn aranĝojn kun vegetarana restoracio.

Sesa cirkulero.

Ekzamenoj ĉe Krakova Kongreso.

Provizora progratno de la Kongreso.
— 1) i m a n ĉ e, la 11/VIII: Inaŭguro de la Kongreso; vespere — komuna festmanĝo.
L u n d e, la
12/VIII: Kongresaj kunsidoj; vespere—Jubilea 1 estvespero,—M a r d e, la 13/VIII: Ekskurso al salmmejoj
en Wieliczka —vizitado de la Kongresurbo; vespere
lumbildaj paroladoj.—M e r k r e d e,la 14/VIII: Kongresaj kunsidoj; vespere—teatraj prezentadoj: porunu
parto de la kongresanoj—en la urba teatro la tragedio „Mazepa“; por alia parto—en la „Teatro de

Same, kiel en antaŭaj Kongresoj, la „Internacia
Instituto de Esperanto" organizas por la Kongresa
semajno en Krakovo ekzamenaju kunsidoju por
„Atesto pri kapableco" (2-a grada), ,,Profesora Diplomo“ (3-a grada). La eltzamenojn gvidos internacia juĝantaro.
Por oficiala programo, detalaj informoj kaj enskribiĝo oni skribu al Instituto de Esperanto: 10,
rue de la Bourse, Genĉve, Svislando.
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urbo posedas preskaŭ centran situacion. Sed vi
Pri Krakov, urbo de la VIII Uni- ;nia
eĉ ne rigardos la karton, vi jam parkere povos
versala Kongreso de Esperanto. konstati, ke de Krakovo al Dresdeno, Barcelono,

Antverpeno, kien veturis la krakovaj samideanoj, la
(Ekstrakto el parolado de D-ro Rosenstock dum distanco ne estas eĉ je unu milimetro pli granda,
Antnverpena Kongreso).
ol de Dresdeno, Barcelono afl Antverpeno al Iira: kovo.
Estimataj Sinjorinoj! Estimataj Sinjoroj!
Gis la revido en Krakovo!
Krakovo, metropolo de iama pola regno, centro de
(El „Pola Esperantisto").
pola arto kaj scienco, fokuso de pola penso kaj
kulturo, la plej pura tipo de Pollando—posedas
grandiozajn vidindaĵojn. Vi trovos en nia urbo bele- 151. Internacia Kongreso de Katolikaĵ
gajn monumentojn de mezepoka arhitekturo, monuEsperantistoj. Budapest, 1912.
mentojn, el kiuj multaj devas esti konsiderataj kiel
unikaĵoj en Eŭropo. Vi havos ankaŭ okazon interG v i d 1i b r o. Aperis luksa ilustrita gvidlibro tra
konatiĝi kun polaj samideanoj, kiuj vere ne devenas Budapest. Mendebla per la redakcio de La Verda
el la mezepoko kaj ne estas unikaĵoj sur la konti- Standardo (Budapest, IX. Ŭlloi ut 59) por du resnento, sed kiuj heredis de siaj prapatroj unu belan pondkuponoj. La kongresanoj de la Tria ricevas ĝin
trajton de nacia karaktero—la faman malnovpolan senpage.
gastamon. Ni faros ĉion eblan por prepari al vi
A p o s t o l a b e n o . Nia prezidanto d-ro Alevere reĝan akcepton.
ksandro Giessvvein, antaŭ kelkaj semajnoj vizitante
Sed, ne nur la urbo mem estas vidinda; ne mai- Romon, ricevis de Lia Papa Sankteco la apostoian
pli vidinda estas ĝia ĉirkaŭaĵo. Tuj apud Krakovo benon kaj indulgencon por la partoprenontoj de nia

Nova muzeo de Imperiestro Aleksandro III en Moskvo.
sin trovas la mondfamaj salminejoj de IVjeliĉka, Tria. L a tagoj de la Tria ankoraŭ ne estas tute
kiuj estas efektive miraldo de Pnaturo. La VVjeliĉ- precize fiksitaj, tio dependas de lafiksota programo
ka’aj salminejoj, vera subtera urbo, ne posedas kon- de la Oka.
cerne la amplekson kaj belecon, konkuranton en la
P r i p r e s k a f l s e n p a g a j loĝejoj estas jam
tuta mondo. Vi vidos el salo ĉarpentitajn, subterajn zorgite. Kiuj venas direkte al Budapest, povas rihalojn, kolonojn, kapetojn kaj sanktulajn statuojn, cevi la saman loĝejon ĉi tie jam antaŭ la kongreso.
kiuj ĉe lumo de fajraĵoj faras tian impreson, kva- Rimarkinde estas, ke la 20-a de Aŭgusto estos
granda hungara nacia kaj eklezia festo.
zafl vi estus en fabela regno.
Ne malproksime de Krakovo sin etendas majestaj
P r o g r a m o. La unuan tagon matene okazos
montoj—la Tatroj, kun belegaj valoj, eterne neĝ- Diservo kaj prediko en la universitata preĝejo,
kovritaj montdorsoj, mirindaj lagoj kaj akvofaloj.La antaŭ tagmeze solena malfermo de laKongreso kun
turisto trovos en la Tatroj vastan kampon por siaj la malferma parolado de la prezidanto de la Tria,
revoj kaj aspiroj, Li trovos krutajn, nudajn, ĉiel- d-ro A. Giesswein.
altajn rokojn, vertikalajn murojn, senfundajn abisC e f p u n k t o j d e 1 a p r o g r a m o: La societo
apologia. La terminoj teologiaj kaj ekleziaj en
mojn, embuskajn fendegojn. Venu kaj admiru.
Jen parto da tio, kion nialandoal vi povas oferi. Esperanto. Pacifsmo kaj Esperanto. La kontraŭNi streĉos ĉiujn fortojn por ebligi, ke nia kongreso alkohola movado en diversaj landoj. La unuiĝo de
estu vere solena manifestacio, sed la stampon de j la kristanaro, precipe rilate al la orienta eklezio.
soleneco nur vi povas al ĝi doni. Ni ebligas—vi La scienco kaj Esperanto.
Oni petas la partoprenontojn sendi la aliĝilon
efektivigas. Venu do grandare, multenombre, por ke
la tuta mondo povu diri, ke esperantistoj scipovas kaj skribi la tagon de la alveno, kiel eble plej
festi tion, kio estas al ili la plej kara: sian lingvon. frue, precipe, se iu deziras uzi la suprediritan malSe vi opinias, ke Krakovo kuŝas malproksime, vi multekostan loĝejon.
trastudu la geografian ltarton kaj vi konvinkiĝos, ke |
LoJca O rganiza K om itato.
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panslavistoj, ekzemple, Safarik, Bolĉev,
Conev, Pogodin, Budiloviĉ, Lamanskij,
(Impresoj■)
Pypin, Kulakovskij, Sobolevskij... finKomencante de 14-a Aprilo, ĉe ni, en ĉiuj... rusoj kaj ruse komprenantoj. Sed
Peterburgo, estas gastigataj serbaj stu- en realeco tio estas nur deziro neplene
dentoj el Belgrado, kiuj venis por ek- umebla. Poloj, serboj, bohemoj, bulgaroj
koni Ruslandon .kaj konatigi nin kun unue estas devigataj lerni francan, gerserbaj kantoj, kiujn ili bonege kantis manan, italan lingvon, kaj por la rusa
dum speciala koncerto. Mi havis du- mankas tempo, des pli, ke oni opinias
oblan, eĉ trioblan kaŭzon por deziri ĝin pli facila ol ĝi estas.
persone konatiĝi kun la ekskursanoj: Se ni havus bonan artefaritan lingvon
kiel laŭsanga serbo (ruso lau edukado), sur slava bazo, ĝi estus tre uzata de slakiel studento kaj kiel esperantisto. Antaŭ voj. Tian ni ne havas, kaj pro tio Espekonatiĝo mi estis konvinkita, ke rni ne ranto estas devige kaj nature uzata de
liavos okazon senti neceson de Espe- slavoj, kiam ili ne posedas iun komunranto, ĉar iamaniere rusoj kaj serboj an slavan lingvon. Ciuokaze por slavoj
interkomprenos. Tamen post kelkaj mi- devas esti plibona Esperanto, ol la gernutoj post eliro de la serboj el vagonaro, mana aŭ franca.
mi jam rimarkis signojn de malkom- Peterburgo.
—
P. Slojail.
preno. E1 50 serboj nur 3—4 parolis
Tra Ruslando sur vaporŝipo!
rusan lingvon *), bone komprenis
(500 verstojn sur rusaj ŝipoj!)
ĝin kaj nur tiuj 3—4 estis alparoleblaj.
Pro tio baldaŭ aŭdiĝis... francaj frazoj, Postkelkaj tagoj miavojaĝo enRuslando finiĝos.
germanaj vortoj, eĉ latinaj vortetoj, sed Mi alvenis en Peterburgon la 16-an de Marto laŭ
kalendaro, kaj la 16-an de Junio mi estos jam
tio ne sufiĉis kaj plimulto da serboj eĉ rusa
en Rurnanlando. ltigardante la ruĝajn ltaj liluajn
ne kuraĝis „babili“. Mi, nesciante serban striojn sur mia landkarto de Ruslando, mi trovas,
lingvon, tute ne komprenis ĝin, malgraŭ ke la bluaj strioj (signifante akvan vojon) estas pli
disvastigata falsa opinio, ke slavoj bone-j longaj ol la ruĝaj (la landa vojo)!
De Kostroma ĝis Astraĥano la granda fluo de la
malbone interkomprenas sen speeialai riverego
tra_„stepoj“, ĉirkaŭ montoj, portadis
studo. Tamen venintaj serbaj studentoj jmin. KajVolga,
de Astraĥano al Baku, sur la bela maro
laŭ ilia propra diro studis rusan lingvon Kaspia mi tri tagojn ripozis. Trapasinte la Kaŭkaen gimnazio dum 2 jaroj. Simileco inter zon, kaj farinte paroladojn en ĝiaj tri ĉefaj urboj,
Tiflis, kaj Batum, mi denove sur varŝipo
parolata rusa kaj serba lingvo estas tia,' Baku,
por kvintaga vojaĝo al Odessa. Do, ĉu mi
ke rekonataj vortoj ofte ne helpas, sed troviĝas,
ne estas prava titolinte ei tiun rakonteton „Tra Ruserarigas (ekz. hvala—signifas ruse laŭdo, lando sur vaporŝipo?!“ Tri monatojn mi estas en via
serbe dankon; gora—ruse monto, serbe lando, kaj se mi volus pri ĉio skribi, mi bezonus
mi limigos min nun al kelkaj impresoj
arbaro; ĵuritj—riproĉi, rapidi; maŝina— libron,—do,
pri la partoj de Ruslando, kiujn mi vidis de ŝipo!
maŝino, alumetoj;glumica —mokegi, akto- Forlasinte Kostromon Majon 3-an, mi atingis
rino; spasibo — dankon, je via sano; Niĵnij la sekvantan tpgon; tie renkontis min iu
ŝuma — bruo, arbaro kverka; list — fo- sinjoro, al kies adreso, en Ruslanda Adresaro,
estis sendinta telegramon. Post unu nokto en
lio, gazeto; kuĉa—amaso, domo). Tiuj mi
Niĵnij denove for, al Kazanj, kie en la daŭro de
ekzemploj elokventaj povus esti senfine ŝiphaito ni kuris tra ia urbo kun kelkaj afablaj
plinombrigataj.
samideanoj. Poste, en Samara, mi trovis la adreson
Ekzistas kaj ekzistis ĉiam partianoj de de samideano, kaj lasis mian karton, sed tempo
mankis viziti aliajn adresojn. En Saratov, urbo fama
tutslava unuiĝo, kiuj ĉiam pensis pri unu pro
la plej granda Esp. biblioteko en la mondo, mi
komuna lingvo necesa por slava interkom- faris la 100-an fojon mian paroladon, do por mi
preno. Estas konate, ke dum Praha (1867) Saratov restos speciale memorebla!
slava kongreso oni fine uzis germanan De Saratov rni kun s-ro Davidov kaj lia familio kune
ĝis Caricin, de kie ili vagonare foriris al
kaj francan lingvon. En scienco (filolo- veturis
somerloĝejo Aen laAKaŭkazo, kaj mi per sama ŝipo
gio, lingvistiko) tutslava lingvo estas iris al Astraĥan. Ci t,ie min renkontis kelke da fergermana (plej grava slava filologia re- voraj samideanoj, kaj kvankam mi jam estis en mian
metinta grandan nulon por montri, ke tie mi
vuo, eldonata, redaktata kaj kunlabor- libron
ne paroladas, oni aranĝis 6-fojan prezentadon!
ata de slavoj... estas „Archiv fŭr Sla- Inter Astraĥan kaj Baku ŝipo nur unu halton farvische Philologie“).En politiko pli ofteoni as, en Petrovsk. En Baku la parolado estis aranĝuzas francan lingvon. Tiaj estas faktoj. ita de la Del. de U. E. A. kaj post 4-taga restado
estis en vagono al Tiflis.
Sed oni predikas alpreni rusan lingvon miGranda,
bonega grupo estas tie, kaj mi sentis, ke
kiel tutslavan helplingvon. Tion aprobas mi estis vere en Esperantujo!; al tiflisaj gesamidepreskaŭ ĉiuj nunaj slavofiloj, slavistoj. anoj mian koran dankon! Post la parolado en Ba-

Serba ekskurso.

tum mi denove fariĝis—ĝis hodiaŭ—maristo!
) Konstato farita poste.

I).

E. Parrisli.
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„Esperanto estas trezoro porla homaro“. prenis
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kaj duone tradukis, konfesante sian nesufiĉan
scion. Tio okazis en plej alta lernejo en PeterLa sorto forĵetis min en senbruan anguleton burgo, kie germana lingvo estas plej konata el ĉiuj
de Siberio, trans okdek verstoj de urbo Minusinsk. fremdaj.
A. Zajcev kaj P. Stojan.
Baldaŭ post mia alveturo ĉi tien, en nia loĝejo
kunvenis kelkaj personoj, niaj konatoj.
— Kion vi supozas fari dum la venonta vintro?
oni demandis min.—Kredeble vi tro enuos en nia
Pri „Majstro.“
lupejo?
— Kiu enuos? Mia edzino? Ho, ne! Tuj mi monNun, kiam preskaŭ pasis kvaronjarcento de
tros al vi kion ŝi faris, faras kaj faros,—anstataŭ
mi respondis mia edzo kaj li alportis el la apuda post la apero de nia kara lingvo, ĉiu fakto ĝin
ĉambro la poŝtkartojn de miaj aliiandaj korespon- koncernanta estas tre interesa por la samideanaro.
dantoj. Ciuj grandmire rigardas lin. Kaj ni ambaŭ Tial, hodiaŭ mi volas_prezenti al la Esperantustoj
komencis paroladi pri Esperanto, ĝia genia kreinto aŭ, pli ĝustadire, dividi kun ili malgrandan mian
sciaĵon el ĝia historio.
D-ro Zamenhof, k. t. p.
Preskaŭ tnj post la konvertiĝo al la Esperanto,
— Jes, efektive Esperanto estas trezoro por la
homaro!— konsentis niaj gastoj, kaj unu el ili ĉiu ĝia adepto jam bone scias uzi la vorton: «Majstro» pri D-ro Zamenhof, sed verŝajne ne ĉiu scias,
rakontis al ni jenon:
„Mia bona konato, sepdekjara s-ro M. kun sia kiu estas la unua ĝin feliĉe uzinta, post kies trafa
edzino vojaĝis Germanujon. Ŝi iom parolis lingvon apliko la vorto iĝis tiel kutima, ordinara, ke eĉ ne
francan kaj li konis nenian alian krom la rusa. Oka- aperas la penso: «ĉu la vorto estas kreita speciale
zis, ke ŝi sola iris promeni. Pasis lioro, du, tri, kvar... por tio, aŭ ĝi naskiĝis kune kun la lingvo?..»
— La unua, kiu uzis la vorton: «Majstro» estas
ŝi ne revenis. Tiam s-ro M. iris serĉi sian edzinon,
sed... sensukcese. Kurante tra la stratoj de l’urbo d-ro A. Naŭman (nun en Varsovio, tiam en Vilno).
Kiam enlafino de 1891 jaro (t.-e. antaŭ 20jaroj),
kelke da horoj, M. fine eksentis, ke li estas malnia afero estis en danĝero, S-ro Naŭman originale
sata. Trovinte ian kolbasejon, li eniris tien.
— Kion vi deziras?—demandis lin vendisto en la verkis alegoriau mirrakonton: «La Mirinda Liro»,
en kiu li unuafoje uzis la aluditan vorton.
lingvo germana.
Anatolo Koĥ.
■
— Mi tre volas manĝi,—respondas M. ruse,— Varsovio.
donu al mi kolbason!
— Kion vi deziras?—denove sekvas la demando.
Internaciaj respondkuponoj.
M. montras per la mano, ke la vendisto fortranĉu
al li pecon da kolbaso. Responde nur unu suspekta
La esperantistaro estas internacia popolo, kiu
ekrigardo. M. rimarkas ŝinkon kaj denove geste
montras, ke la vendisto fortranĉu al li almenaŭ korespondas internacie kaj tial plej ofte uzas la
ŝinkon. Dirante nenian vorton, la vendisto prenas internaciajn poŝtajn instituciojn, aranĝojn k. t. p.
s-on M. sub la brako kaj forpnŝas lin el la butiko. Ne mirinde, ke la esperantistoj jam nun en granda
Ekstreme mirigita kaj nenion kompreninta, M. de- nonibro forsendas la„Internaciajn Respondkuponojn1',
nove aperis en strato... Ankoraŭ li trakuras kelkajn kiuj agrahle plifaciligas la interkomunikiĝon de distratojn, kaj subite vidas elpendaĵon „Ci tie oni verslandaj gesamideanoj. Bedaŭrinde ne ĉiuj esperantistoj konas tiun institucion, tial oni permesu
parolas ruse“.
pri ĝi kelkajn vortojn.
Ho, kia esperplena fariĝis M. Li eniras.
Se oni ĝis nun volis antaflpagi al respondonfa
— Kion vi deziras? demandas la butikistino en
alilanda korespondanto la koston de la poŝtelspezoj,
malbona rusa lingvo.
— Mi perdis mian edzinon. ŝi iris promeni kaj oni sendis al li enlandajn poŝtmarkojn, kiujn li bedaŭrinde nur tre malfacile povis intetŝanĝi kontraŭ
ĝis nun ne revenis...
— Ne timu, sinjoro, ne timu! Policano kondukos mono aŭ poŝtmarkoj de sia hejmlando, ĉar preskaŭ
neniu volis akcepti la fremdlandajn poŝtmarkojn.
ŝin en la hotelon.
Hodiaŭ la afero estas alia. Se mi volas sendi al
Interalie M. rakontis al ŝi, kio okazis al li en la
kolbasejo kaj demandis pro kio la vendisto for- mia fremda korespondanto la sumon por la respondo,
mi iras en la poŝtoficejon kaj aĉetas Internaciajn
pelis lin.
— Vi devis antaŭe doni al lila monon kaj poste Respondkuponojn, kiujn eldonis la Internacia Oficpeti de li la kolbason,ĉar ofte venas friponoj, petas ejo de la Universala Poŝta Unuiĝo en Bern. Tiuj
ion, prenas kaj, nenion paginte, forkuras. Tial oni 6i internaciaj respondkuponoj kostas 30 centimojn
decidis, ke la aĉetantoj devas pagi antaŭ ol ili ri- aŭ 25 pfenigojn k. t. p po peco. Tian kuponon—
cevas la aĉetajon. Ne ricevinte monon, la butikisto atentu, ĝi devas esti stampita per loka stampilo —
mi sendas al mia korespondanto kaj li ricevas en
supozis lce vi estas fripono kaj forpelis vin.
Iom trankviligita s-ro M. revenas la hotelon, kaj la poŝtoficejo de sia urbo por ĝi poŝtmarkon 25-cenlia edzino jam sidas tie:—la policano alkondukis ŝin. timan aŭ 20-pfenigan k. t. p. Ne plu estas necese
— Jes, lingvo intemacia estas efektiva trezoro serĉi iun, kiu akceptas fremdlandajn poŝtmarkojn;
nun oni havas bonan ilon, por ricevi ĉiumomente
por la homaro,—konkludis nia gasto,
en ĉiu poŝtoficejo la necesajn poŝtmarkojn por la
Heleno Mozgalevskaja. respondo. Preskaŭ ĉiuj landoj aliĝis kaj permesas
uzi^la respondkuponojn *).
Gis nun la klarigo pri la uzadmaniero de la kuponoj estas kvinlingva, sed senesperanta. Ni esperu,
Vera okazintaĵo.
ke baldaŭ venos la tempo, ke ni trovos sur la kuNi, subskribintaj, certigas plenan verecon de jena ponoj klarigon nur en du lingvoj, nome nur en Ia
fakto. 7-an (20) de Marto en koridoro de Peter- lingvo de la eldonanta lando kaj en Esperanto!
burga (Jniversitato, kiam promenas kaj trapasas
(El Esper. Poŝkalendaro, 1912).
centoj da studentoj, oni serĉis kiun ajn por traduki
kvin liniojn da germana skribaĵo. Post horduono,
*) Bedaflrinde, Ruslando ne aliĝis kaj la rusaj,
petinte kaj demandinte vane multegon da studentoj,
oni apenaŭ trovis unu studenton, kiu duone kom- poŝtkontoroj ne akceptas la respondkupouojn.
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Ĝojiga fakto.

I Ĥina anekdoto. — A.: Vidu, la urbestro pii kaj

Reĝa biblioteko kaj muzeo de Esperanto nun
estas fondita en Dresden, administrata de, reĝa bibliotekisto,. aranĝata en reĝa konstruaĵo. Ĉiu povas
pruntepreni librojn, ĉiu povas vidi la valorajn manuskriptojn, fotografaĵojn, bildojn, statistikajn tabel°jn k. t. p. Por ke tiu ĉi reĝa kolekto estu kiel eble
plej kompjeta. ni petas ĉiujn geamikojn sendi iliajn
verkojn aŭ literaturaĵojn aŭ presaĵojn. E6 nekompletaj jarkolektoj de esperantistaj gazetoj, nuraj
regularoj, prezaroj, programoj k. t. p. estas volonte
akceptataj. Ciujn donacojn oni sendu sub la adreso:
Reĝa Biblioteko, Dresden-Standehaus, Zimmer 83
(Germanujo).

pli grasiĝas.-—B.:Jes, tial ni iom post iom malgrasiĝas.
E1 la lingvo bina trad.

Anekdotaro.

K . C. San (Shanghai).
Persa anekdoto. — A1 Mulla-Nasuraddin venis
najbaro kaj petis pruntedoni por unu horo lian
azenon. Mulla certigis, ke la azeno estas forsendita,
sed la azeno komencis bleki en la azenejo.—Ho,—
tiam diris la najbaro,—vi havas azenon.—Kiel stranga
homo vi estas,—respondis Mulla,—vi ne kredas al
mi blankharulo, kaj tamen vi kredas al besto senprudenta!
E1 la lingvo persa trad.
Seid S a fi Tdbatdbai. (Tabriz).

AT petas la dbonantojn sendi al ni anekdo-

tojn. L a plej spritaj aperos en nia

ĵ

urnalo.

RMGZR FRKO.

Konjekto.—Vi, ŝajne, ^estas panisto?—Jes, sed
kiamaniere vi divenis? Ĉu vi konas min? — Ne,
Ni donas ĉiujarkvarone du premiojn lote al la
simple, mi rimarkis, ke, jen, sur via jako rampas
divenintoj: la unuan (libroj laŭ la katalogo de
blato.
librefo „Esperanto“ por 2 rb.) al personoj, diveJ. Sirjaev.
mntaj plej multe da problemoj, kaj la duan libpor 1 rb.) al ceteraj, divenintaj ne malpli ol
Vilaĝa servistino. — Anno, ĉu vi jam enverŝis roj
3 problemojn.
freŝan akvon en la akvarion? — Ne, sinjorino! La
fiŝoj ankoraŭ ne tute fortrinkis la akvon, kiun mi
enverŝis hieraŭ.
26. Mia komenco
(Ne pensu, ke lino),
Estas pronomo;
Kaj la acidaĵon
L a sama.
Sin la potenco
Ricevas ja vi
Cikonio kaj civilizacio. — Kara avino, ĉu vere
Bazas sur fino;
E1 fruktoj de mi.
cikonio alportas malgrandajn infanojn tra kamenLa tut’ estas nomo
tubo?—Nu, kompreneble, Petĉjo! — Sed kiamaniere
De unu kreskaĵo
la cikonio ĵus alportis al ni frateton? Nia loĝejo ja
E. Tiĥonov.
ne havas kamentubon kaj estas vaporhejtata?..
L,a sama. J T7. Mĵ es*-as meblo; anstataŭu en mi unu literon_
kaj vi ricevos vorton, pri kiu ĉiu el vi nun pensas.
Diferenco.—Kiu diferenco estas inter homoj kaj
<S. Jofife.
porko?—Porko naskiĝas kaj restas por ĉiam porko-’, i
sed homo naskiĝas homo kaj ĉiam povas porkiĝi.
28. Kio ĝi estas: ne vivulo, sed kreskas?
sama. i
Abonanto JV: 2197.
Nun.—Kiam mi estis fianĉo, mi parolis kaj ŝi i 29. Kun f vivanta kaj movokapabla; kun d mo-

aŭskultis; kiam mi edziĝis ŝi parolis kaj mi aŭskult- vokapabla, sed ne vivanta, kun p vivanta, sed ne
is. Nun ni ambaŭ parolas kaj lanajbaroj aŭskultas. movokapabla.

L a sama.
Kia, kiu, kie.—20-jara fraŭlino ordinare demandas: k ia li estas? 30-jara — k iu li estas? 40-jara—
kie li estas?

Ediuard Lonkop oIjanski.

on tz- .
,
-®- Breslaŭ.
I 39.
Kiel granda estas mi litero:

Elemento estas mia ero!
X.

Averto. La solvoj devas esti alsenditaj nenre
Iantaŭ la 12 de aŭgusto.
T elegram o. — Brutkomercisto telegrafas al sia
Problemoj, presitaj en Ns 4 de „La Ondo“.
edzino: „ĉar la vagonaro je 8,50 ne prenas bruton,
Solvoj: 16) Kon-valo, 17) Muro, barpo, libro
mi venos morgaŭ".
pano, lando, bedo-U hland (ankaŭ Goethe kaj LeL a sama.
sing), 18) karaso, kiraso, 19) aranerefo—(reto de
araneo, araneaĵo), 20) vord, elir, riĉa, drap.
Duobia librotenado.—Kion signifas duobla librotenado? — En la libroj staras unu cifero kaj en Ia I Divenis: Berta di Venis, E. Tiĥonov, S. Beloru!kov (po 5); A. Koh, L. Moskvin, S. Soroka, E. Drerealeco—tute alia.
r L ?maT?’ Svirs«evsklj, C. P o la k ’(po 4);
E.
G. Bikot, J. Bacquet, I. Rukavicin, I. Smetanin,
l A. Spicevskij, Ondleganto el Hinujo, of Robis,
_ Originaia venĝo. — S-ro X. loĝis en meblitaj Arhangelskij, K. Kozlatnikov, M. Sokolov, V. Bacambroj kaj ofte insultis la mastrinon, ĉar la ĉam- sov,aN. Incertov, D. Jermolin, P. E, S. en Loviĉ,
broj estis malpuraj. Fine, lia pacienco krevis kaj jP. Sĉelok, G. Zinger (po 3); G. Kagan, V. Marpor venĝi, li pendigis sur la pordojenan surskribon: kuze, A. Vjatkin, P. B oreckij,G . Lasĥiŝvili F. Ka»Oni petas viŝi la botoj, forirante straten".
laŝnikov, A. Koĵevnikov, M. Sabnoveckij, K. Trĵcinski
I(P° 2); V. Jarmoloviĉ, Salukade, J. Sapiro,
D. Popov. |D. Vigodskij, D. Usolcev (po 1).

132

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

" \ f* —
«N
» /

Niaj prem ioj. La plej grandan kvanton da pro- Kameuj-Ribolov (Primorsk. obl., Siberio, Rusl.). La
blemoj (rig. N°Ns 4, 5, 6) solvis s-ro L. Moskvin,
vilaĝanestro de Ĥanlr. parcelo, s-ro Aleksan(Kaŝin), kiu ricevis la_ 1-an premion. El 48 persodro Pagirev P. I. kun poŝtmarkoj bildflanke.
noj, rajtantaj ricevi la 2-an premion, ĝin, iaŭ loOni petas represi.
tumado, ricevis s-ro Of Robis (Odesso).
Kustanaj (Turgajsk. obl., RusL), Uralsk. Tovariŝĉe_____ stvo, Studento A. A. Vjatkin P. I. L.
„
, , ,
. I B. Kotzin.
Redaktoroj } s Obruĉev.

Budapest VII (Hungarl.). Dob-utza 29, I. S-ro Fernand Geiger. P. I. ĉiam tuj resp. Dez. kolor.
kartojn.
Budapest I (Hungarl.). Var Honvedelmi ministerium.
______S-ro Eŭgeno Gerhauser. P. I.

A N 0 N C 0 J.

Washington W. C. (U. S. A., Ameriko), 652—G.
st. N. E. Fraŭlino Isabelle Mc Caffrey, studentino P. I.

K oresponda fako.

Essentuki ..(Tersk. obl., Rusl.). Sanatorio BugrovMalcev. S-ro V. I. Jakovlev, D-to de U. E. A.
En tiu ĉi fako estas presataj adresoj de la personoj,
donas informojn pri la banloko kaj afable
kiuj deziras korespondi kun samideanoj aŭ per
_____
simplaj poŝtkartoj, aŭ per la ilustritaj (P. I.), aŭ per ______akceptas samideanojn.
leteroj (L).
Odessa (Rusl.), str. Novoselskij 66, kv. 46. S-ro
V. Urjasov, dezirante aranĝi enketon, petas
Ciu trilinia adreso kostas 30 sd. (30 Kon.), ĉiu sekĉiun komuniki al li opinion pri esp. koresvanta linio 15 sd.
pondo: 1) kiurilate ĝi estas utila? 2) ĉu koMoskvo (Rusl.), Ribnij per. Russk. Torgovo-Pro- ______resp, kun alilandanoj estas preferinda?_____
miŝl. Banlt. S-ro Johano Novikov. P. I.
i P n n /1 P specimenojn de leterpapero, koMoskvo (Rusl.), Varvarka, Ribnij per., Star. Gost.
vertoj, poŝtkartoj k. t. p. sendas
dvor, N° 52. S-ro S. Astafiev. P. I.
Moskvo (Rusl.), Lefortovo, Jurievskaja uL. zavod
Shesternia Citroen. S-ro M. V. Smirnov dez.
interŝanĝi poŝtmarkojn.

Moskva Studenta Grupo „Esperanto“
ĉe Universitato.

Adreso: M oskvo, 1’oŝtkesto 1102.
Por grupoj kaj revendistoj —aparta rabato.
Mendante oni devas aldoni 7 kop. por rekomendo
Rjazan JR usl.), I gimnazio. S-ro I. P.Voronov P. I.
kaj 10% de la tuta sumo por transsendo.
Ciam tuj respondas.
Se vi ne havas la eblecon vizitadi Esperantistan
Rjazan (Rusl.), Mjasnicltaja, dom Arefjevoj. S-roV .: hejmon, societon, kursojn aŭ ion similan, kaj vi
Javoronkov, juristo, koresp. kaj interŝ. ĵurn. tamen deziras perfektiĝi en nia kara lingvo, do plej
nur kun Francoj, Amerikanoj, Aŭstralianoj, konsilinde estas k orespondadi, ĉar korespondante
Orientanoj. Resp. tuj.
vi vivigas la lingvon.
Tiucele vi bezonas Esperante ilustritajn poŝtkarKostroma (Rusl.), Fabriko Kaŝin. Fraŭlo S. Komarov, sekretario de K. S. E., dez. P. I. L. tojn kaj la lastajn vi povas ricevi en granda elekto
kun ĉiul. esper., precipe Amer., Aŭstr., Japan. iplejbonkvalite kaj plej malkare nur en la
Saratov (Rusl.), Gorodskaja Uprava. S-ro N. A.
Insarskij. P. I. kun ĉiul. esp. Tuj resp.

E s p e ra n tis ta P o ŝ tk a rte jo
de SAMUELO ŜULC

Lodz (Rusl.), Konstantinovska, .V? 26.
Kovno (Rusl.). 3-a Pontona bataliono. Leŭtenanto
N. P. Gavrilov P. I. L. kun diversl. esper. Mendetoj eĉ 1 rublaj estas danke sendataj kontraŭ
surmetita pago (naji. na.).
ĉiam tuj resp.
Prezaroj je deziro senpage kaj afrankite.
0—3.
Ufa (RusL), Voskresenskaja ul., 30. S-ro Ivan Ma-j
ksimov. P. I.
-J. -1
,
Reĵica (Vitebsk. gub., Rusl.). Apteka. Farmaciisto
M. Kaplan. P. I. L. Nepre tuj resp.
Voisk (Sarat. gub., RusL), Duhovnoje uĉiliŝĉe. S-ro
A. S. Kirsanov. Resp. ĉiam tuj.
Arkadak (Sarat. gub.^ Rusl.l. S-ro Viktoro Spirenkov. P. I. L. Ciam resp.
Samara (RusL), Sobornaja ul. 62, S-ro M. Lurie
P. I. L.
Petropavlovsk (Akmoi. obl., Rusl,), Realnoe uĉiliŝĉe.
S-ro Nikolao Jankov. P. I. L. ĉiam tuj resp. j
Krasnij^ Jar (Zabajkal. obl., Siberio, Rusl.). S. Baj- j
ĥor. S-ro ĉefpastrp Georgo Resĉikov. P. I . !
kun ĉiul. samid. Ciam tuj resp.

Jrl 77-KLI

651 TITOLOJ!
Ciu esper. tradukinto, tradukanto, tradukj onto kaj ĝenerale ĉiu esperantisto aĉetu ia
jnovan libron de G. DavidoV.
T itolaro de Esper. verkoj, trad u k itaj
J el la rusa literatu ro .
Kun antaŭparoio de B. K otzin.

Prezo — 10 kop.
Librejo „Esperanto"M oskvo, Tvcrskaja, 26.

PenaKTOjrb-iiaaaTejiĥ A. A. CaxapoBi>.
ln n o rp a^ ia II. 11. rnoyiiJMHCKaro. MocKBa, (/rpacTiioŭ 6yjjbB., IlyTHHKOBCKifi nep., coŭ.
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