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En
la ĵa ro 1926
„P ola E s p e r a n tis to "
r e g n le
a p e r a d o s 15 d e c iu m o n a to .
T h . C a rt

Esperanto jqzyMiem zyj^cym.
P o n izej p o d a je m y przem ow q, wygtoszonq
podczas o tw arcia k tn ie g o (Jnlw ersytetu w G enew ie ,
przez
p.
Th.
C a rP a ,
p ro le s o ra
S zko ly N a u k politycznych w P a ry zu i prezesa
K k a d e m ji E s p e ra n c k ie j.

Pozwolcie mi, Panie i Panowie, wyraziĉ pewn§ my8l,
ktorq sami Jatwo zrozumiecie, jeŝli Wa8 zair\teresuje.
Esperanto jest j<*zykiem zyjqcymt iyjqcym9 gdyz jest
mowQ malego ludu, ktory go kocha i nim si^ ustawicznie
posluguje. £yjqcym byl Esperanto od poczqtku, poniewaz
w nim nietylko tlomaczymy jakies wyrazy z innych j^zykow,
ale gtownie dlatego, ze w nim przejawia sie mysl, ktora
tkwila w umy8le tworcy, Dr. Zamenhofa. Esperanto — to
nietylko zbior regut
gramatycznych, mniej
lub vvi^cej
szczeŝliwych, to wyraz wielkiej idei. J$zyk nasz jest synem
idei, ktora, gdy sie narodzil, data mu dusz^, tchnela
wen iycie.
A jeŝli nam zarzucaj^ to, co zwie si$ miQtycyzmem,
nie bojmy sie — znaczenie zycia jest mistyczne.
Jeŝli wi^c Esperanto zyje, musi sie rozwijaĉ podobnie,
jak rozwijajq si$ j^zyki zywe. T e ewolocjs lingwiŝci tylko
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konstatuj^, lecz nie bior^ w niej
czynnego udziatu. Jezyk
rozwija sie dzieki powszechnemu uzjciu oraz dzi^ki wynalezieniu sztuki drukarskiej — zaci^ga on tylko dtug wobec
pisarzy i myslicieli, ktorzy przez swe dzieta wzbogacaje go,
czynia bardziej gi^tkim, pogtebiaje znaczenie jego wyrazow,
Zaden j^zyk, nawet najstarozytniejszy i najbogatszy nie
wyczerpuje myŝli. Rozwoj j^zyka — to ustawiczny wysitek
myŝlicieli — w najszerszem znaczeniu tego stowa — wysitek
czyniony poto, aby daĉ c.iato swym myŝlom, aby je wyraziĉ
stowem, tym najwazniejszym czynnikiem ewolucji
j^zyka.
Myŝl ozywia jezyk, ktory stuzy do zadosyĉ uczynienia naszym
przeroznym potrzebom zarowno w dziedzinie materji jak
i
ducĥu.
Esperanto,
j?zyk
bardzo
mtody,
ma
jeszcze duzo pracy przed sob^, ale dowiodt on juz przez
8wq bogat^ bibljotek^ w dziedzinie literatury, filozofji, podobnie jak w zyciu codziennem, ze jest zdolny oddaĉ mysl
ludzk^. C zyz calq myŝl ludzk$? Nie! W szystkie j^zyki robi^
jeszcze podobne wysitki, ale niechybnie osi^gniemy ideat
z czasem, jezeli tylko pisarze, uczeni, myŝliciele, a takze
przemy8towcy, handlowcy zechc^ powaznie przestudjovvaĉ*
Esperanto, az do zupetnego obanouŭania go. W owczas b^d^
mogli przy jego pomocy wypowiedzieĉ to wszystko, co
dot$d umieli wyraziĉ tylko w 8wych j^zykach ojczy8tych.
Dla pokonania panujqcego aceptycyzmu, dzisiaj rozpoczynamy te wyktady, jeszcze bardzo skromne, ktore jednak
po pewnym czasie stanq si^ niezb^dnemi dla cywilizacji
miedzynarodowej i dla catej ludzkoŝci!
ttom. /. Burkathdwna

Konĝresn parolado de Dr. flntonl CzubrMskl
la 31 V 1925.
Grandaj ŝanĝoj okazis dum lastaj naŭ monatoj en la
esperantista movado en Warszawa kaj en Polujo. En pli ampleksa ĉambro ni kongresas, kaj niaj vicoj pligrandiĝis. Ni vidas inter ni novajn propagandistajn fortojn, kun juneca entuziasmo en la koroj, kaj kun ardo en la okuloj, eble unuafoje
en ilia viro rikoltantaj fruktojn de ilia semado.
Ni resumu la alkreskoa en la esperantista movado en
nia lando.
Ne tro gaja estis nia aituacio en W arszawa kaj en Polujo komence de la paaintjara septembro. Mi provis ĝin difini tiamaniere:„Se esperantismo estus ia konspira ideo, oni ne
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povus pli deziri, ol ke la strato tiel multe scius pri ĝi, kiel
ĝi nun scias“. Malgranda grupeto de
ĉiam la samaj, bone
sin reciproke konantaj vizaĝoj, vivantaj per sonĝoj pri pli
glora pasinta estinteco vizitadis de tempo al tempo vespere
la societejon ĉe la strato Krolewska, trafoliumis lci ĵurnalojn,
kapkliniĝis traleginte en ili, ke en la vasta mondo Esp. tamen disvolviĝas, plenumis la kurantajn estrarajn aferojn kaj
iris hejmen dormi. Ne tro multe oni povis fari, ĉar ĉiujn
penadojn oni kontraŭbatalis per la pseŭdoargumento, ke esipeiantismo, kiel hebreaĵo ne valoras seriozan priokupon de
,u-ajn sin mem Ĥatanta Polo.
La koro dolore kunprem ĝis vidante tiun-ĉi situacion,
kiun ankaŭ malbonigadis la fakto, ke la homoj, malgraŭ ĉiu
entuziasmo por la ideo esperanta, tamen eaciĝas per preskaŭ
ĉiam la sama obstina repuŝado de niaj penadoj trabori la
granitan muron de publika indiferenteco. Samideanoj memorantaj la pli riĉan kaj viglan estintecon ripetadis memkonsolante: „ni zorgu, ke esperanta cindro ne malaperu. Venos la
tempo, kiam ĉio ŝanĝiĝos44.
Kaj la espero ne postulis longan atendadon: En decembro 1924, ne longe post la morto de la Majstredzino la studenta junularo, ĝis nun aparte kunvenanta, eniris amase niajn
vicojn. E1 la cindroj de velkiĝanta ardo ili eltiris la gluantajn
karbdjn, ekflamis ili per la sento al Ia novaj penadoj jam
pli viglaj, kuraĝaj kaj fruktoportaj. Kvazaii je mistera alĵuro
ekdevenis novaj adeptoj de nia ideo, kiel la semoj ĝermantaj printenpe verdiĝante la kamparon, kiujn ne longe ankoraŭ
kovradis vintraj ŝimoj kaj sekiĝintaj trunketoj. Tie-ĉi nune
verdiĝas la kamparo de novaj markotoj,
De tiu-ĉi tempo datumas novaj kunsidoj, ĝis nun de
longe ne vidataj en la esp. societo, eble ankoraŭ en la antaŭmibta periodo. Multnombriĝis la ciusemajnaj kunsidoj, la ideo
enpenetris la pli kaj pli vastajn kampojn, la grandega kvanto
da homoj eksciis denove pri nia ideo, la stratoj denove afiŝe proklamis en diversaj urboj d e Polujo, ke Esperanto vivas,
kreskas, ia nova ardo montriĝis en la okuloj de novaj kaj
malnovaj propagandistoj. Kvazaŭ nova sango estis enŝprucinta
en la vejnojn de ŝtoniĝanta societo.
Ni ĉiuj komprenas, ke la celo de nia propagando devas
esti ne tiel la esp^rantaj societoj, kiel la esperanta ideo, ne
la kolektado de ĉiuj konantaj Esperanton en unu ĉambro,
kiel oni enarkivigas la librojn en la biblioteka ŝranko, sed la
eliro el la societo en larĝan mondon false, aŭ ne sufiĉe pri ni
informitan Tial ne troŝatu la esperantajn societojn, kiuj devaa
esti niaj elmarŝaj tendaroj, sed neniam kaj neniel la agad-
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kampoj. Esperantismo ja devas esti la movado s o c i a , n e
s o c i e t a . Tial ni ŝatu ĉiujn societajn kunvenojn, ĉar ili vartas la esperantan infanon, sed kiam la infano jam maturiĝas
en la plenenergian propagandiston, ĝi eliru el la infanejo kaj
fondu la novan familion, kie-ajn li nur volas kaj povas. Tial\
ni zorgu pri la kursoj de Esp. en fakaj societoj, kaj ke ili
Jiveru la novajn instruistojn»
Fine alvenos la feliĉa momento,xkiam oni povos propagandi en diversaj fakoj kaj branĉoj. Gis nun anoncis la pretecon esti instruataj pri Esp. la policanoj kaj radiistoj, oni
devas esti preparita, ke post ia tempo anonciĝos la komercistoj, kuracistoj, fervojistoj, ĵurnalistoj k. t. p. Nia patrina
societo ne ampleksos ĉion kaj ĉiujn, ĝi simple estos disŝirita
per la novaj organizaĵoj.’ Sed ni nur povas ĝoji de tiu-speca
morto de la ĝisnuna societo, kiu estas nur trapasa, momenta
fenomeno. Se iu povas ŝanĝi sian ĝisnunan ĉambreton je
kelkĉambra komforta loĝejo, ĉu li ploros pro la perdo de la
ĝisnuna ĉambreto?
Oni ekpostulos de ni novajn instruiotojn, kiuj povas
manki momente al ni. Ni devas ilin eduki. Sed ne ĉiam la
propagando de nia afero estos nur idealismo, kaj la momento, kiam oni postulos por la instruado salajron estos
grava kaj epoka, ĉar ĝi signifos, ke oni pcvas akiri dank‘al
Esperanto la vivsubtennon. Tio allogos multe da hamoj,
por kiuj Esperanto estis ĝis nun indiferentaĵo kaj devigos
ilin lerni.
Ni tamen zorgu, ke ĉiu kurso estu gvidata afi en la
societo, aŭ per la personoj diplomitaj, aŭ rajtigitaj por tiu-ĉi
celo de la societo, ĉar tiamaniere ni evitos diversajn, ne
sufiĉe kompetentajn personojn. Poste ni zorgu, ke ĉiu faka
grupo kreu siajn proprajn instruistojn, ĉar estas kpmpreneble
ke la kuracistoj bezonas alian terminaron ol la radistoj, aŭ
komercistoj.
Se nur unufoje disvastiĝos la famo inter la neesperanta
publiko, ke oni povas gajni per Esp- monon, oni nin tute
alie kpmencos rigardi kaj ŝati. La mono dovigas al estimol
Dua afero tre grava estas nepre informadi la gazetaron pri
de la progresoj en nia movado sen tro longaj teoriaj rezonadaj
pri helpa lingvo, por kies solvado la publiko nekstas preparita kaj sekve malkompetenta. Ni devas alkutamigi ilin simple
interkonsentigi kun la esperantaj faktoj rilate kiujn silentiĝas
la filozofumado. Contra factum non Dalet argjimentuml
Se iu azene filozofumas oni rompos al li tiun-ĉi malsaĝan ludon per simpla konsilo: „V i ne konas la staton de
la afaro, sekve bonvolu antaŭe informiĝi pri tiu*ĉi demandor
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>el la filologia kaj socia vidpunkto, aŭ alimaniere via opinio
tiurilate estos senvalora*. Kaj por tiuj-ci novaj adeptoj devas
ekzisti informa, duparta libro, pri kiu zorgu niaj plejsupraj
organizaĵoj: unu parto
teoria ne ŝanĝiĝanta eĉ dum dekoj
dajaroj kaj la dua ŝanĝiĝanta Ĉiujare, enhavanta la statistikon kaj la kronikon de nia movado kaj
de
ĝia
alkresko.
fii nepre devas esti dulingva: en lingvo franca, t. e. en
1a lingvo de diplomatoj kaj lingvo provizore „internacia“ kaj
dua en Esp., kiu samtempe povus esti iagrade ankaŭ lernolibroj por la komencantoj. A1 tiu-ĉi kompendio ni resendados
por la kompetentaj informoj ĉiujn filozofumistojn kaj saĝetulojn.
Nenio pli bone disrompos la indiferentecon de neesperanta publiko, ol la faktoj pri alkresko de nia movado legataj de tempo al tempo en la ĵurnaloj. Se la aŭdado de koncertoj per radio ne estus ankoraŭ la fakto, oni povus teorie pri tiu-ĉi ebleco diskuti senfine, precipe se oni invitus
por tiu~ĉi diskusio
homojn malkompe tentajn, al kiuj oni
per fiu-ĉi agado faros grandan komplimenton sed per si mem
oni donos la ateston pri stulteco. S*d por la informado de la
gazetaro ni ne nur bezonas la ellaboradon de la ĉiusemajna,
aŭ ĉiumonata kroniko, sekve la organizaĵon, sed ankaŭ la
personojn, kiuj scipovus atingi la redakciojn kaj klarigi al ili,
ke ili malbone informas la publikon pri esperantismo. La antaŭjuĝojn de la gazetaro ni povas rompi aŭ senpere per la
influo je personoj de la redakcio, se iu havas inter ili konatulojn, aŭ per speciala alvoko subskribita per kelkaj organizaĵoj tute senĝene malaperigante la falson kaj nebonan tak~
tikon de la gazetaro kaj petante ĝin. ŝanĝi Sed tiua-ĉi paŝon
oni ne povas antaŭe fari kun favora efiko, ol kiam ni havos
bone kaj sisteme laborantan oficejon pri informado, antaŭ
ol ni ne trovos la nepre necesan kapitalon por la kopiado
de la informoj kaj dissendado de ili al la gazetoj. Tiu-ĉi al-.
voko devas postsekvi niajn infornojn, sed ne antaŭsekvi ilin,
ĉar alimaniere oni povus al ni reapondi, ke oni nenion presas, ĉar oni nenion ricevas po^ la presado, Se la gazetaro
pola havus ian kunvenon,
nia redaktoro devus zorgi
eniri tien,
kiel
nia reprezentanto,
kaj
ricevi
la legitimacion ĵurnalistan kaj prezenti la rezoluciojn pri subteno
de Esp. Plua propagando devas akceli niajn lernejojn. Apartajn kursojn oni povus aranĝi por la volontuloj en kelkaj viraj
kaj fraŭlinaj gimnazioj, sed antaŭsekvi ilin devus la permeso
de kuratorio. Pri ĝi ni devas zorgi. Kiam ni ĝin havos, la
propagando esperanta fariĝos afero tiel ampleksa, ke ĝi postulos speciale salajratajn instruistojn. Sed ne pli frue ol kiam
ni staros sur fortaj piedoj.
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Sekve rC8umante la tutan situacion ni vidas, ke unu jaro
ankoraŭ ne forpasis de la momento, kiam ni havis nian lastan kongreson, kaj la situacio tiel sanĝiĝis, kaj liveras tiel
arrpleksajn perspektivojn kaj esperojn, ke ni plenenturiasme
povas ĝin rigardi.
Ni tramarŝis la fajron de pruvoj, for la malgrandanimeco,.
timema kvieto, mallaŭto, malnecesa modesteco. Ni estu fieraj
pri la ideo, kies predikantoj ni estas. Ni persistu ĝis la fino,
kaj viglu, ĉar ni scias nek tagon nek horon, kiam ekbatos
por ni la favora horo, Mi profetas al vi, ke alproksimiĝas la
tempo, kiam oni diros al V i (Luk XII 3) „kion vi dirus
en mallumo, tio estos aŭdita en lumo kaj kion vi porolis en
orelon en internaj ĉambroj, tio estos proklamita sur domojM.
Ni elstreĉu la fortojn, etendu la manojn por la pli gravaj taskoj. Atendas nin ankoraŭ granda laboro, dum kiu montriĝos
niaj karakteroj, malnudiĝos niaj spiritoj en ĝiaj plejvaloraj
elementoj. Ni estu kapablaj nin suprenlevi super la ofte m ak
profundaj babilemecoj kaj banalaĵoj de kelkaj esp. kunsido j
Ni danku la sorton, ke ĝi nin lokigis sur tiu-ri noda
punkto de la intelekta marsado historia de la homaro, ke ni
povis esti ne nur atestantoj en la periodo de tiuj-ĉi noblaj
celadoj, sed ankaŭ partopreni en ili. Neniuj ideoj realiĝasper si mem, sed ili bezonas laboron, la sudo humidas la korpon de ĝiaj pioniroj.

Stefnn Zeromskl — Ulodnslou St. Reymont
1864—1025

1854—1025

A
Ekĝem is tuta tero pollandal (Ji veplendas pro perdo dedu e lAsiaj plej famaj, plej amataj filoj nuntempaj.
Sajnas, ke milito ne finiĝis, ĉar jen ankoraij du el triaj
viktimoj falis. Same kiel la Majstro, same kiel la majstro de
la esperanta poezio, A . Grabowski, kormalsano rezultinta el
la militsuferoj, spertoj, esperoj kaj malesperoj, elĉerpis la
sentemajn, vere homajn korojn, kaj fine forrabis de ni tiujn
du gigantojn de la plumo. ( iu siamaniere vibrigis la kordojn
de la homaj sentoj. Pro diversaj kaŭzoj, ili egalaj estas en
la koroj de tiuj. kiuj ilin legis kaj komprenis.
Cor cordium — koro de la koroj de la nunaj generacioj»
Stefan Zeromski estingiĝis subite la 20-an de novembro, kiam
ciuj ĝojis ĉirkaŭ li, pro la fina venko sajna de la malsano.
Sed lia spirito postvivas lin vere potence»
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Pri Stefan ^eromski aperis artikolo en la Nr. 101-102 de
„Pola Esp.tf. Ni povas aldoni, ke de tiu tempo, estas tradukita en Esperanto unu el liaj plej altstilaj verkoj. Sed ĝi ne
estas ĝis nun presita.
Kvazaŭ la sorto volus en la morto kunigi du plej diferencajn talentojn, 14 tagojn poste, subite ankaŭ, sentinte sin
pli sana dum du tagojn lastaj, ekdormis por eterne W ladyslaw St. Reym ont oni ekribie pri li en la gazetaro tutmonda
pro la Nobela premio aljuĝinta al lia verko titolita: „La kamparanoj*. Por la esperantistaro, P. E.. aperigos Lan biografion
en venonta Nr. 119.
Am baŭ verkistoj havis nacian enterigon, dum kiuj centmiloj da bomoj el plej diversaj statoj kaj opinioj bonorigis ilin.
Anstataŭ ripozi en la nacia panteono sub la Katedralo,
ambaŭ ripozas simple kaj simbole en la tero, pro kies libereco
ili batalia.
Eterne benata estu ilia nomol

E. F. C.

Nia VII Rongreso.
(Malgranda babilado anstataih

oficiala komuniko).

L a iastan junion, kiam mi, dum la malfermo de la VI
Kongreso en Warszawa, laŭ invito de Kongresa Komitato
salutis la Kongreson, kiel membro de la Pola Esperanto
Asocio en Wilno — mi diris, ke nia urbo estas ĉirkauita
per arbaroj kaj arbaretoj, kiuj luligas vilnanojn, per siaj pinkantoj kaj tial nia Esperanta movado estas iom tro dormanta. Mi aldonis, ke mi eetos tre ĝoja, 8e la laboro de V I
Kongreso donos antaŭpuŝon al nia afero en nia urbo. Feliĉe
mia antaŭsento efektiviĝis! La Kongreso konsentis uzi mian
proponon pri la aranĝo de la VII en Wilno.
Kiam mi revenis bejmen kaj anoncis tion al nian vilnaj
samideanoj, ĉiuj estis frapitaj: „Kongreso en Wilno! Sen mono
sen belpo. sen praktikotf! Mi penia pruvi ke Pola Samideanaro belpos al ni, la monon oni donacos kaj la praktikon
ni ricevos, sed oni postulis, ke mi vojaĝu Varsovion kaj priparolu la aferon.
Kiam mi finpakis mian valizon, jam estis Aŭgusto kaj
veninte al W arszawa mi eksciis, ke miaj kongresaj geamikoj
s-ino Cenee kaj S-ro Kostecki, kiujn mi volis interwew‘i pri
kongreeaj aferoj, — jam estas en Francujo. Kion do fari>
Kiel obeema membro de mia P. E. A . mi... vojaĝis Francujon. Bedaŭrinde mi ne trovis s-inon Cense, sed en Parizo
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mi kaptis nian simpatian S-ron Kostecki kun kiu, re la kafejo de Boulevard St. Germain ni komencis organizi la VII
P. E. A . — Kongreson en Wilno en 1926 jaro.
S-ro Kostecki skizis al mi interesan planon sub titolo-'
„kiel oni povas aranĝi ‘Kongreson sen groŝo en poŝo“ kaj
kiam ni finis, mi estis tiel certa, ke la VU estos organizita
en Wilno, tiel firme mi akcentis la lastan MJesn, ke kelnero
postulis de ni duoblan prezon, kiel de Amerikanoj.
Kiam mi rakontis al niaj vilnaj esperantistoj la detalojn de la kongresarango, ni decidis, ke ni estas maturaj
por tiu enterpieno kaj ke ni uzos nian tutan volon kaj ĉiujn
eblecojn por vidi Vin, karaj gelegantoj, en nia ĉarma Wilno
estontan junion.
Ni penos iom pli malmulte dormi kaj ne aŭdi la malicajn lulkantojn de niaj belaj arbaroj kaj lobori por sukceso
de la VII kaj ni esperas, ke Vi, karaj gesamideanoj, subtenoa nin tuj membrigante kaj monhelpante, por ke ambaŭflanke ni povu esti kontentaj kaj diri:
— Ni, vilnanoj, faria nian devon-kaj Vi, esperantistaro
de Polujo la Vian!
A
Roman Sa/^ou)lcz
(Cenerala sekretario de VII Kongreso de P. E. A . en Wilno)

W koncu listopada wyjecbat
do Paryza wice-prezes Polskiego Towarzystwa Esperantystow
p. Jan Kostecki. *
Cata polska Esperancja stracita w nim zapalonego wspotideowca, kompetentnego kierownika, ŝwiadomego* naszycb
wielkicb idei esperantyst^ i drogiego przyjaciela.
Po wojnie polscy esperantyŝei osieroceni przez takicb w ybitnycb ludzi, jak Antoni Grabowski, znalezli icb godnycb
zast^pcow. W pierwszym szeregu stat p. Jan Kostecki.
Prawie dziesieĉ lat pracuj^c

En
fino de Novembro
forveturis Parizon vic-prezidanto de Pola Esperanto - Asocio s-ro Jan Kostecki.
i
La tuta pola Esperantujo
perdas en li fervoran samideanon, kompetentan gvidanton,
konscian je niaj grandaj ideoj
! esperantiston kaj karan amikon.
Post la milito la pola esperantistaro orfigita de
tiaj
eminentuloj, kiel Antoni Grabowski. trovis indajn je ili anstataŭantojn. En la unua vico
staris s-ro Jan Kostecki.
Preskaŭ dek jarojn laborin-
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w zarz^dzie Polskiego Towarzy8twa ; Eaperanty8towf pozo8tawil po sobie niezatarte ŝlady.
Zaw8ze 8kromny u8UwaĴQcy w
mrok 8we zastugi, wysokim fcaktem pozyskat sympatje wszystkich w8poJideowcow, swym
entuzjazmem zawsze umiat zapaliĉ adeptow esperanckiej sprawy do pracy w imi^ wspolnego
ideatu.
Po wielkiej wojnie byt pierwszym mi^dzy
inicjatorami
wskrzeszenia wEsperantysty Polskiegou, a potem stale w nim
pracowat. Jego petne rozumu
artykuly i uwagi przejd^ do
historji Esperanta jako perty
naszej literatury. Procz tego
byty wice-prezes byt zawsze
wierny naszym j$zykowym au
torytetom i stale z otwart^
przytbicQ walczyt
o jednoŝĉ
j^zyka.
Kogo
straciliŝmy,
niechaj
dowiedzie
zainteresowanie j
szczery zal wszydtkich wspotideowcow w Warszawie zarowno, jak i na prowincji z powodu jego wyjazdu.
Pary8cy przyjaciele mog^ byĉ
szcz^ŝliwi, ze pozyskali takiego
e8peranty8t^.
Jednak rozdzieliliŝmy si^ tyl •
ko przestrzennie — duchowo
pozostaniemy razem, poniewaz
dla tej samej a drogiej pracujemy sprawy!
Prace p. Kosteckiego pozo
stana zaw8/e w umystach i pami^ci polskich wsp6tideowcowf
z ktory czerpaĉ b^da dla siebie
przyktad.

Redakcja
„Esperantysty Polskiego".

te en estraro de Pola Esperanto Asocio, li lasis neforgeseblajn post signojn. Ciam modesta,
kaŝanta siajn meritojn, per la
alta bontakto li gajnis simpation de la tuta samideanaro,
per
entuziasmo li ĉiam scipovis forvorigi adeptojn de
Esperanta afero al laboro je
nomo de 1‘komuna idealo.
Post la granda milito li estis unua inter la iniciatintoj de
rekreo de 1* „Pola Esperantisto u
kaj poste konstante por ĝi laboris. Liaj sagoplenaj artikoloj,
kaj rimarkoj transiros al Esperanta
historio
kiel
perloj
de nia literaturo. Krome la vicprezidinto estis ĉiam fidela al
niaj lingvaj aŭtoritatoj kaj konstante malkaŝe batalis por unueco de la lingvo.
Kiun ni perdis, pruvu la interesiĝo kaj sincera bedaŭro de
ĉiuj samideanoj en Warazawa
same, kiel en la provinco pro
lia forveturo.
Parizaj amikoj povas esti
feliĉaj, ke ili gajnis tian esperantiston.
Tamen ni apartiĝis nur teritorie — anime ni restos kune,
ĉar mi por la sama kaj kara
laboras afero!
Laboroĵ de s-o Kostecki resto9 por ĉiam en mensoj kaj
memoro de la polaj samideanoj, el kiuj ili ĉerpos por si
ekzemplon.

La Redakcio
de nPola Esperantisto*.
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W a r a ia w a .
Wa^8zawa.
Jak zwykle w letnich mieeiqKiel ordinare dum someraj
cach ruch zamiera, lecz skon- monataj la movado duonmortas, se.d finigis jam tagoj de 1‘
czyty si^ juz dni wywczaaow.
libertompo.
Dn. I4—X odbylo sie pierwaze
La 14-X okazis la
unua
zebranie pokongresowe, podczas postkongresa kunveno, dum kiu
ktorego wice-prezes P. T . E. p. la vicprezidanto de P. E. A.
Jan Kostecki w barwnych slo- s-ro Jan Kostecki per pitoreskaj
wach scharakteryzowaJ dziatal- vortoj karakterizis agadon de
nosĉ kongresu genewskiego. Po- la kongreso en Geneve. 1 *oste
tem naatQpity uzupelniaj^ce wy- sekvis alpleniga elekto al estbory do zarz^du P. T. E. W y- raro de P. E. A. Oni elektis
brano nast^puj^ce osoby: p. Ja- jenajn personojn: f-inon Janina
nin^ Burkath6wnc, p. Jana Fe- Burkhat, s-ron Jan Ferencowicz,
rencowicza, p. Franciszka Kur- s-ron Franciszek Kurczyk kaj
czyka i p. Mieczyslawa Troehi- s-ron Mieczystaw Trochimowski
mowskiego.
s
21—X urz^dzono towarzyskq
La 2I-X oni aragis socieherbatk^, azkoda tylko, ze bez tanta-vesperon, sed bedaŭrinde
programu artystycznego.
sen artista programo.
31—X w salonach p- putk.
La 31 -X en salonoj de koGŭnthera odbyt si^ pozegnalny lonelo Gŭnther okazis adiaŭa
wieczor z powodu wyjazdu p. vespero pro forveturo de s-ro
Jana Kosteckiego do Paryza. Jan Kostecki Parizon. Vico de
Szereg mowcow z prof. Jerzym parclintoj, inter kiuj estis prof.
Lothem i Dr. Antonim Czubryn- Jerzy Loth kaj D-ro Czubrynskim na czele podkreslato wy- ski akcentis la grandan agadon
bitn^ dziatalnosĉ p. Kosteckiego de s-ro Kostecki je la kampo
na polu rozwoju Esperanta w de disvastigo de Esperanto en
Polujo.
Polsce.
18-XI okazis la unua kun18-XI odbyto si$ pierwsze
posiedzenie Zarz^du Central- sido de Centra Estraro de P.Enego P. T. E. przy udziale A., kiun partoprenis du repredwoch przedstawicieli z pro- zentantoj el la provinco. (a tiu
wincji. Posiedzenie to jest na- kunsido estas tre grava, rar &i
der waznem, bowiem reguluje regulas rilatojn de la grupoj
stosunki oddzia!6w z Central^ kun la centra kon itato. (rigardu la komunikon).
(patrz komunikat).
Komence de novembro oni
Od poczqtku listopada rozpocz^to silna propagand^. Trzy- komencis varme propagandi.
krotnie wielkie afisze propaga- Trifoje grandaj afisoj propagancyjne pojawiaty si^ na murach daj aperadis sur la muroj de
Warszawy. Procz tego rozlepio- Warszawa. Krome oni disglu»o lub rozdano na ulicach 10 is afl disdonis en la stratoj 10
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tys. ulotek, kilka ogloszen w
gazetach obwieŝcilo o kursach.
Wymieniaĉ tutaj nalezy p. Bohdana
Bojanowskiego,
ktory
niezmordowanie przyczyniat sie
do propegowanie naszej sprawy.
Dn. 21-X1 odbyta aio uroczyatoŝĉ otwarcia dwoch kur8ow jez- Esperanto. Zebranie
zagail prof. Jerzy Loth, ktory
po wstepie odczytal wŝrod licznie zgromadzonych stuchaczow
i cztonkow towarzystw „Saluto
el Varsvio*. Antoniego Grabowekiego, rozwijaĴQc na tem tle
cal$ sw$ ciekawQ przemow$.
Pozatem
mowil o sukcesach
ostatnich, co wywolato burzliwe
oklaski.
Nastepnie zabral glos p.
Mieczystaw Kaus, ktorzy w
swej
przemowie
porownal
rozwoj idei esperanckiej z rozwojem innych idei oraz zanalizowal stosunek esperantyst6w
do ich wielkiej myŝli. *
Cala uroczystoŝĉ zakonczyla
inauguracyjna lekcja p. Eugenji
Cense. Na zakonczenie swej
lekcji prelegentka opowiedziala
latwa anegdota w j^z. Esperanto. Nowi sluchacze snadz zrozumieli j^ dobrze, gdyz cz^ste
wybuchy ŝmieclju nie pozwolaly jej kontynuowaĉ sw< opowieŝĉ.
Slucĥaczow podzielono na
dwa kur8y, na ktorych wykla~
dane sq dwa przedmioty: teorja ĵqz. Esperanto i historja
ruchu wraz z konwarsacĴQ.
Cz^ŝĉ pierw8ZQ prowadzq p. p.
Tadeusz Swirtun i Mieczyslaw
Trochimowski, drugq p. Eugenja Cense.

milojn da flugfolioj. Kelkaj komunikoj en gazetoj anoncis pri
kursoj. Oni devae mencii nomon de ŝ-o Bohdan Bojanowski, kiu senlace kunlaboris en
propagando de nia afero.
La 21-XI okazis solena malfermo de du esperantaj kursoj.
La kunvenon malfermis prof.
Jerzy Loth, kiu post antaŭparolo tralegis inter grandnombre alvenintaj partoprenantoj
kaj membroj de la societoj
«Saluton el Varsovio44 de Antoni Grabowski,
disvoJvante
je tiu fono la tutan, tre interesan paroladon. Poste la preleginto parolis pri la lastaj eukcesoj, kio kaŭzis bruegan aplaŭdon.
Sekve prenis la vorion s-ro
Mieczyslaw Kaus, kiu en sia
parolado komparis disvolvon
de esperanta ideo kun disvolvo de aliaj ideoj kaj analizis
rilaton de esperantietoj al ilia
granda penso. La tutan kunvenon finis inaŭracia leciono
de 8-ino Eugenie Cense. Ce
fino de sia leciono la prelegintino rakontis facilan anekdoton
en Esperanto. La novaj kursanoj komprenis gin bone, ĉar
oftaj eksplodoj de rido ne permesis al ŝi daŭrigi ŝian rakonton.
La partoprenantojn oni di«
en du kursojn, en kiuj
estas prelegataj du leciortoj:
teorio
de
)a
lingvo
kaj
historio de Esperanto - movado kune kun konversacio.
La unuan parton gvidis s-oj
Tadeusz Swirtun kaj Mieczyslaw Trochimow8ki, la duan
s-ino Eugenie Cense.
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K ra k 6 w .

W miejacowcm „Towarzyatwie Esperanto** usilnie pracuje mlody esperantyata p. M.
Ziomek, ktoremu udato
aie
•tworzyĉ przy
wymienionem
towarzy8twie sekcj^ mtodziezy
esperanckiej.
Procz tego p M. Ziomek
wyjezdzat do Niepolomic pod
Krakowem, gdzie przemawial
na zebraniu do okolo 100 osob.
Poczem
zalozyt tam esper.
grup^ z p. J. Nowakiem, jako
prezesem. Nast^pnie w Bialej
przy pomocy tamtejszego delegata U E. A . D-ra Haasa
przemawial do mlodziezy katolickiej. W Biatej zdobyt takze
gazet^ „Przy8zto8Ĉ dla naszej
sprawy.
Ppodobne wycieczki propagacyjne 84 nader poz$dane,
dlatego grupy prowincjonalne
potrzebuj^ce mowcy dla mtodziezy proszone 8Q o zwrocenie
•i^ do p. c9tt. Ziomka, Krakdu),

K ra k 6 w .

En loka „Societo Esperanto penege laboras juna esperantisto s-ro M. Ziomek, kiu
sukcesis krei ĉe la nomita societo
sekcion de
esperanta
junularo.
Krome s-ro M. Ziomek ve*
turis al Niepolomice apud Krakow, kie li paroladis dum kunveno, kiun partoprenis ĉirkau
100 personoj. Poste li kreis tie
esp. grupon kun 8-0 J. Nowak,
kiel
prezidanto. Sekve en
Biala, helpita de tiea del. de
U. E. A. D-ro Haas, li parola~
dis al katolika junularo. En
Biala li ankaŭ gajnis gazeton
„Przy8ztoŝĉ“ por nia afero.
La similaj propagandaj ekakursoj eatas dezirindaj, tial grupoj provincoj bezonantaj junularan paroladiston estas petataj
sin turni al s-ro M. Ziomek,

Krakĉu), Societo Esperanto, Slat*Tou)arzystu)o Esperanto, Stau)kou)~ kou)ska 6.
ska 6.
Lw 6w .

Z powodu braku miejsca
nie moglismy podaĉ wczesniej
ciekawych
wiadomosci
ze
Lwowa.
W czerwcu r. b. odbyl referat sekretarza miejscowego
towarzystwa Dr. Schnitzera n.
t. „Moje W8pomnienia z powszechnego kongresu w Krakowie“. W8rod sluchaczy, ktorzy nie uczestniczyli w kongresie, referat wywolal wielkie
zaintere8owanie.
Dalej znany lekarz Dr. Fels

Lw 6w .

Pro m anko de loko ni ne
povis pli frue presigi la in te re sajn sciigojn
Lwow.
En Ju nio de k. j. okazis
prelego de sekretario de la lo ka societo D -ro Schnitzer s. t.
„M ia j rem em oroj pri universa*
la kongreso en K ra ko w “ . L a *
a ŭ sku ltin to jn , kiu j ne partoprenis
la kongreson, la prelego
tre interesigis.
Sel ;ve konata kuracisto D -ro
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miat referat n. t
«O dlugowiecznoŝci“. Licznie zgromadzeni ^stuchacze
dzi^kowali
prelegentowi gtoŝnemi oklaskami.
Pani Lwa Tenzerowa miata
referat n. t. „Co styszatam widziatam podczas VI ^kongresu
Polskich Towarzystw Esperanckichu.

Fe's paroladis s. t. „P ri long~
viveco*. M ultnom braj aŭskultinto j dankis la preleginton per
bruegaj aplaŭdoj.
S -in o Ewa Tenzer prelegis
s. t. „K ion m i vidis kaj aŭdis
dum la VI kongreso de Polaj,
Esperantistaj S ocietoj*.

Mie^isfcc E sp eran cR i.
E s p e ra to w te le g ra fji.

w

ty m r o k n

o d b y ta

K o n fe r e n c ja P o u /s ze c h n e J (Jnji T e le g r a f ic z n e j, d o k t d r e j,
Jako c z lo n k o u /le , n a le ± q w s z y s tk le p a A s tu /a .
N a K o n fe r e n c jl t e j p o s ta n o u z lo n o n z ii p e l n il a r t. 7
M l^ d z y n a r o d o u z e g o R e g u la m in n T e le g r a f lc z n e g o « sto u zam l5
„ U i y c l e E .p e r a n t a I L a c ln y w t e le g r a f jl j e s t d o p n s z c z a ln e **.
•

3-cie w ydanie esperanckiego przekladn Faraona
Prusa. Z pow odu ukazujacego sie w druku 3-go w ydania
esperanckiego przektadu Faraona Prusa czytam y nastepujqcych
k ilk a stow k ry ty k i w esperanckim organie zw iqzku poczt.
telegraf. telefon In te rlig ilo de 1’ P. T. T. wychodzqcym w Paryzu: „J e s t to dzielo historyczne, ktdre wskrzesito caly staroiy tn y Egipt. flu to r opart sie n zdobyczach e g ip to lo g ji, lecz
nie w prow adzil do swego utw oru chtodu nauki i ŝwiatyri zaginionych, ja ko te z piram id dotychczas trw ajqcych, lecz przeciw nie z kazdej stronicy dzieta wyczuwa
sie
zycie, gorqco storica, radoŝĉ ism u te k ludu egipskiego".

P ierw szy miQdzyrtarodowy kongres prasy fachowej
a esperanto. W Paryzu m ial m iejsc od l — 4 pazdziernika r.
b. pierwszy m iedzynarodow y Kongres prasy handlow ej, technicznej i agronom icznej, kt<3ry zebrat 171 delegat6w izb handlow ych i przeszto 140 reprezentant6w in stytu cji technicznych
z rozm aitych kra j6 w . Specjalna kom isja zbadata kw estje j$zyka esperanckiego i wydata nastepujqcq opinje:
„P rzyjqw szy pod uwage w ielkie trudnoŝci z powodu
zwiekszajejcej sie iloŝci prac technicznych i naukow ych, p u b likow anych w rozm aitych jezykach: przyjqwszy pod uwage, ze
o g ĉln ie uzywany j?zyk m iqdzynarodow y u la tw ilb y w ielce p ra -

138
czy redagow ania o ryg in a ln ych prac, czy tez p u b liko w a n ia
ich streszczeri, czy te z o jta s z a n ia a n k ie t m iQ dzynarodow ych,
P rzyjqw szy pod uwags, ze ĴQzyk Esperanto, k tĉ re g o uzycie
nadaje siq
do stosunkow h a n d lo w ych d z i^ k i swej jasnoŝci,
prostocie i bogactw u, d o sto so w a i si^ row n ie z do potrzeb
te c h n ik i i w iedzy,
pierw szy m ie d zyna rod o w y K ongres prasy
handlow ej, technicznej i a g ro n o m iczn e j wyr?za nastepujejce
zyczenia: l ) zeby Esperanto byt uzyw anym w p ia sie te c h n icznej et. cet. p rz y n a jm n ie j dla p u b l‘kow ania streszczeri, k to re
w in n y nastepow aĉ po o ryg in a ln ych pracach w dziennikach
i przeglejdach naukow ych catego ŝwiata; 2) zeby esperanto
byt p rz y je ty ja k o o fic ja ln y je zyk na K ongresach prasy catego
ŝw iata nar6w ni z je z y k a m i n a ro d o w ym i. K ongres zaaprobow at
i przyjgt pow yzsze rezolucje.
cq

B ib lio g r a fio
Hejma prozo. Kolekto de tradukoj eldonitaj okaze de
la XUa Kataluna kongreso en Palma de Mallorca de J.
Bremon Masgrau. 64 p. Iibreto, formato 12 X 17 cm.
Enhavas kelkajn, bone elektitajn, rakontetojn de diversaj
aŭtoroj: Apeles Mestres, J. de Asensi, Gustau Becc(uer kaj
Heyermans.
La stilo de nia samideano Bremon estas ja sufiĉe konata, por ke ni ne parolu pri ĝi. Ki.n miro ni do rimarkis
dufojan uzon de la participo adverbo rilatanta al la k jmplemento, ne al la subjekto. Paĝo 7 1. 16: mi lasia la iaineton
ludante kaj mi iris. ., p. 20, fino de la 4-a alineo: balanciĝante
anstataŭ: balanciĝanta. Tuj post la unua erara uzo ni trovas tamen la korektan formon: reveninte mi aŭdis..., kaj ankaŭ de participo-adjektivo: mi vidis ŝin elirantan.
Troviĝas ankaŭ kelkaj
gallicismoj
aŭ romanismoj. P. 12 fino de 2-a alineo: „Jela sama koloro del‘t)izaĝo...
Estus preferinde diri: Samkoloraj estis la vizaĝo la brakoj
k. t. p. Paĝo 14-a 1. 3a: kaj ilia malbeno ne longe daŭris sentigi
sin. (kaj baldaŭ ilia malbeno sentigis sin).~ Paĝo 16, 1. 4 de
malsupre: sin mem koncentriĝante, anstatau: koncentrigante.
Paĝo 19, 1. 4-a: la rosnokto aŭ la rosa nokto, aŭ ia nokta
roso. — Paĝo 32. 1. 9: Mi ne diris, ke ne estis nenecese.
Certe enŝteiiĝis ĉi tie iu nenecesa ne, ĉar la frazo ne estas
kombrenebla — Paĝo 46, 1. l& malmankanta anstataŭ: nebezona aŭ troa. — Fine, p.62, i. w, uzo de infinitivo kun sen:
senkontraŭdiri .. nenian konsilata. Hrefere sen vorto de kontraŭdiroaŭ nenion kontraŭdirante kaj p. 63,1 Gzescepte nian fi.o zofon, kiu plendis. anstataŭ komp&tis plie, laakuzativo estastroa.
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( iuj rimarkoj estas farataj precipe por ia junaj legontoj, ĉar
ili ne malhelpas, ke la libreto legiĝas facile kaj agrable Jen ĝi
prezentas poezioplenan rakontecon, jen aminde filozofan
kaj mora nn, au bonhumore kritikan. Pr. 1 p e s e to I0°/o p o r
sendkostoj: Ce Ferran Montserrat, c. Villaroel, 107, 2o, 2a,
Barcelona.
Psika analizo kaj edukado. Pierre Bovet, Prof. ĉe la uni-

versit. de Geneve, Leciono farita dum la kongreso en
(ienevo, ĉe la Somera Universitato. En tiu kvazaŭ enkonduka studo, la profesoro montras kiamaniere oni povas
kuraci psiĥe malsanajn personojn, post ekkono de ilia
animstato, kaj kiel oni povas ekkoni tiun staton La nova
scienco estas speciale necesa por la geinstruistoj. La legado de tiu broŝuro malfermos al ili novajn horizontojn de
iiia laborkampo. La klareco de la klarigoj, iafoje malfacilaj,
estas indaj je fama pedagogo. Sekvas listo de legindaj verkoj diverslingvaj, kaj de diversaj aŭtoroj, pri la sama temo.
Broŝuro 37 paĝa, formato 15 21 cm. Prezo ne montrita:
Prof. P. Bovet, 4 rue Charles Bonnet, Geneve.
Gvidlibro de la III Iberia kongreso Esperantista. Cordoba,
1925. Broŝuro 4'1 paĝ., formato l4X2l cm. Ornamita per
portreto de la Majstro, per grupo de la kongresa komitato
kaj multaj fotografoĵoj reprezentantaj la riĉan arĥitekturon,
de Andaluzio; Almeria, Kadis, Jerez, Huelva, Jaen. Malaga’
Granada, Sevilla, Kordoba, prezentas sian perlaron La his
toria priskribo estas lerte farita. La ilusttaĵoj tre allogaj
parolos pri vurmeco, suna lumo kaj ili brilos kvazoŭ juveloj.
Ne estas m irinde, ke inter tiu juvelaro kaj en la lum o ĝue
flugas p ap ilio j. Kvazaŭ p ap ilio j ŝvebem oviĝantaj de flo ro al flo ro
fiugis la gazeto de okulo al o kuloj de la Iberia leganto, p o rtantaj al ĝ i in fo rm o jn pri la III Iberia kongreso. La Esperantistoj ne bezonis tiajn alvokojn: ilin gvidis la stelo hele b rilanta en la D uoninsulo Iberia. (Jnue, ili vizitis la kadron de la
kongreso, m alnova inde ornam ita kadro
por tia kunvena
laboro.
La rezulto de la laboroj estis decido pri definitiva fondo
de Hispana Esperantista flso cio , anstataŭ konfederacio Iberia.
O ni fiksis la lokon de estonta kongreso en M adrid. Sukceson
al via laboro karaj Iberiaj gesam ideanoj!
Noveloj de Henryk Sienk|ewicz. Tradukis Lidja Zam enhof.
L ib re to 64 p. fo rm a to 12X18 cm. Enkonduka vo rto de la tra d u kin tin o pri la fam a pola autoro, kies kvin noveletojn ŝi prezentas al la legentaro, okupas la 7 unuajn paĝojn. La esperantistaro certe interesiĝos pri tiu nova eldono el la pola lite -
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raturo. O n i nur povus esp rim i la b ed a ŭ ro n , ke la tra d u k in tin o
ofte donis tro fid e la n , tio estas la ŭ v o rta n tra d u k o n , an stataŭ
p rip en si unue la sencon de la frazo. Sed pro la m ira k lo ĉ ia m a
de E sp eran to , ĉiu k o m p re n o s facile le g a n te , eĉ se oni o p in ias,
ke oni iom a lim a n ie re esp rim u s
la
id e o jn , tia e s p rim ita j.
E ld o n ita de F erd in an d H ir t & Sohn, L e ip zig .
E. F. C*

P. T . E .
(P. E.-A.)
K O M U N IK A T N° I.
Zarzadu Centralnego P. T. E.
Na posiedzeniu Z . C. P. T . E. w dniu 18 listopada r.b~
przy udziale delegatow oddziatow z Koluszek i z Radomia
uchwalono:
a. W8zystkie Oddziaty P. T . E. obowiazane sq: 1) nadestaĉ listy cztonkow z adresami i listy zarzqdow do dn. 1
stycznia r. 1926; 2) nadestaĉ szczegotowe sprawozdania za
rok 1926 do dn. 10 8tycznia 1926 r., a w roku przysztym
nadsytaĉ stale sprawozdania co kwartat na specjalnycb
formularzacb, ktore zostana Oddziatom rozestane.
b. Wszystkim Oddziatom rozestany zostanie regulamin»
ustalajacy stosunek oddziatow do centrali. W edtug tego
regulaminu ustala sia pismo „Esperantyste Polskiego*4 („Pola
Esperantisto") za organ urz$dowy P. T . E. i wskutek tego
Oddziaty obowiazane sa prenumerowaĉ to pismo przynajmniej po jednym egzemplarzu.
c. Stworzono Stata Kasa Kongresowa» do ktorej w szystkie Oddziaty
winny
wptaciĉ
10 °/0 swycb
wptywow
z wyjatkiem sktadek cztonkowskicb. Na skarbnika powotano
p. Franciszka Kurczyka, cztonka Z . C.
Centralny Zarzad przypomina o obowiazku oddziatow
wptacania do kasy Z. C. po 10 gr. od cztonka miesi^cznie;
optata ta nalezy si^ juz od pazdziernika r. b.
Z. C. usilnie prosi o wykonanie wszystkick ucbwat,
gdyz zmu8zony bytby Oddziaty opieszate likwidowaĉ.
Date przy8ztego posiedzenia wyznaczono na 19 grudnia
na g. 8 wieczor (Krolewska 19). D elegaci oddziatow proszeni
aa o przybycie w miare moznosci.
Zarzqd Centralny

R e d a k to ro
S e k re ta rlo

k a j e ld o n a n to : S ta n is la w K a ro lc z y k
de la Red.: M leczyslaw T ro ch im o w sk i

PreSejo: F ra to j W 6 jc ik ie w lc z . W arszaw at>P aw ia 10.

Ricevitaj gazetoj.
Arguso». Amilceco, Belga Esperantiato, Bulgara
Esperantisto, Brazila Eaperantiato, Espero Katolika»
La Fervojisto,
La paco,

La

orienta

lumo, La

France Esperanto, La

Esperantisto,

Informoj de

Marto,

Espero,

t

Holanda

V. P. T. T., Informoj de

Esperanta Asocio de Estonio,
age,

nova tago

La Suda Kruco,

International Langu
La Ravuo Orienta,

La suno hiapana, La Ridanta’ Esperantisto, Oomoto,
f

Orienlo Nr.

1 (recenzota),

Literatura

Mdndo,

Amerika Esperantisto, Heroldo de Eaperanto, Germana Eeperantisio, Revisto de 1‘Ateneo, Respondoj
al kontraŭreligiaj
podrecznik

j$z.

paroloj

(recenzota),

Kompletny

Esperanto (recenzota), Esperanto

Jingvo internacia (en hebfea lingvo, recenzota), Le
Monde Esperantiste, Vegetarano, Informilo por junaj esperantistoj (recenzota).

Kiu varbos 5 novajn abonantojn,
ricevado8 nian organon

Senpage dum la tuta jaro.

----------------- <53
En la jaro 1926 ĉiu grupo

aŭ agen-

tejo ricevas

20°|o da ra b a to
propagandante nian organon

„Pola Esperantisto“
La Administracio akceptas reprczentantojn
en Ĉiuj lokoj de la mondo, disvaetigantajn

„Pola Esperantisto’n“
Varbu novajn abonantojn!

«
---------------------------------------------------------------

Msmoru pri la adreso:

Warszawa, VVidok 19.

