
  

4a aprilo - 1
kliemke 2021

Dimanĉe 12:30 

Prezento pri fervojisto kaj fervojistaj aferoj.

Dr. Kliemke, kiu prelegis en la palaco de Braunschweig 1911 

estis direktoro de Orientafrika Fervojo Kompanio.

Nun la fervojo apartenas al Tanzanio.

4a aprilo - 2
kliemke 2021

1911 Invito al palaco

La duka palaco en la centro de la urbo

4a aprilo - 3
kliemke 2021

Oficiala invito por la 18a februaro 1911

Germana Esperantisto, 1911, p. 176, raporto de Reinking

De la dato 13a 
februaro

Plej solena vestaĵo 

(frako) deviga

4a aprilo - 4
kliemke 2021

Raporto en Germana Esperantisto

Numero 4 de Aprilo 1911

Mencio en The British Esperantist, Belga Sonorilo, 
Esperanto, Ondo de Esperanto kaj alia

4a aprilo - 5
kliemke 2021

Antaū la prelego: vespermanĝo kun 
la Duko

Privata kunvenokun la duka paro

Rekonstruo de manĝosalono

4a aprilo - 6
kliemke 2021

Komunaj spertoj pro koloniaj aferoj

Duko Johann Albrecht estis prezidanto de Kolonia Asocio

Johann Albrecht, Herzog zu 
Mecklenburg-Schwerin

kun la dua edzino

Prinzessin Elisabeth zu Stolberg-
Roßla 



  

4a aprilo - 7
kliemke 2021

Kliemke: Prezentita kiel “Direktoro 
de Orientafika Fervoja Kompanio”

Privata Kompanio por konstruo kaj organizo de la fervojo en 
Orienta Afriko

4a aprilo - 8
kliemke 2021

Kolonia kontakto

La duko estis prezidanto de grandega kolonia kongreso 1910

4a aprilo - 9
kliemke 2021

Kliemke partoprenis

Reprezentanto de la Orientafrika Fervojo

4a aprilo - 10
kliemke 2021

En la sekcio pri kulturaj afero

La signifo de unueca lingvo por la kolonioj

4a aprilo - 11
kliemke 2021

Kontribuo en diskuto

Komparo kun la opinio pri la atingo de la regiono per aerŝipo

4a aprilo - 12
kliemke 2021

Lingvoj en Orienta Afriko

Komparo kun Svahil kaj konsilo al pacienco



  

4a aprilo - 13
kliemke 2021

Kion diris Kliemke en 
Braunschweig?

Detaloj pri la enhavo de la prelego ne estas konataj.

Supozeble li uzis la argumentojn el siaj skribaj tekstoj de la 

koncerna periodo.

Komparo de internacia lingvon kun la progreso de tekniko: 

nome fervojo, aerŝipo, telegrafo, telefono, ktp., kie fakuloj 

opiniis, ke ne estas realigeblaj utopioj.

Foje Kontraŭnaturaj – Danĝeraj – Peko kontraŭ dia volo

Prelego nur konata pro la raporto de 
Reinking

4a aprilo - 14
kliemke 2021

Verko de Kliemke en 1910 kaj 1911

Engländer und Esperanto  in Die Grenzboten, 1910, Berlin 

Kultur-Kolonien: Ein Wort für die Esperanto-Sprache in Kultur 

und Esperanto, Berlin : Reimer, 1910 & Kultur und Heimat

Die internationale Sprache in Die Grenzboten, 1910, Berlin 

Systematische Sprachbildung in Die Grenzboten, 1910, Berlin 

Esperanto und der Kaufmann,  Rund um die Welt, 1911, Nr.1 

Februar, p. 5 - 8

Wissenschaft und Esperanto, Rund um die Welt, 1911, Nr.2 

Februar, p. 24 -28 

En diversaj germanlingvaj revuoj

4a aprilo - 15
kliemke 2021

Post la prelego: diskuto

Kelkaj Esperantisto ĉeestis

Reinking detale prezentas la diskuton post la prelego.

La Duko parolis kun la partoprenantoj, inter alie kelkaj 

Esperantistoj, kiujn li persone konis. (Braunschweig estis 

malgranda lando).

Krom la prokuroro Reinking ĉeestis kaj poste raportis pri siaj 

spertoj la estro de la drogista akademio, Prof. Dro Freise.

4a aprilo - 16
kliemke 2021

La kultura aspekto

Supozeble lau peto de la Dukino

Reinking karakterizis la Dukinon kiel 

„delikata“ kaj supozeble la peto pri 

prezento de malpli teknika aspekto 

venis de ŝi.

Elisabeth von Stolberg-Rossla

Du edzino de Herzog Johann zu 

Mecklenburg

4a aprilo - 17
kliemke 2021

Poemo de Heinrich Heine

Mir träumte von einem Königskind
Mit nassen, blassen Wangen;
Wir sassen unter der grünen Lind’,
Und hielten uns liebeumfangen.

„Ich will nicht deines Vaters Thron,
Ich will nicht sein Szepter aus Golde,
Ich will nicht seine demantene Kron’,
Ich will dich selber, du Holde!“

Das kann nicht sein, sprach sie zu mir,
Ich liege ja im Grabe,
Und nur des Nachts komm’ ich zu dir,
Weil ich so lieb dich habe.

Deklamo de la traduko de Zamenhof

En sonĝo princinon mi vidis

kun vangoj malsekaj de ploro, –

sub arbo, sub verda ni sidis,

tenante nin koro ĉe koro.

"De l' patro de l' via la krono

por mi ĝi ne estas havinda!

For, for lia sceptro kaj trono –

vin mem mi deziras, aminda!"

– "Ne eble!" ŝi al mi rediras:

"En tombo mi estas tenata,

mi nur en la nokto eliras

al vi, mia sole amata!" 

  

Fervojoj  favoras Esperanton kaj 
reciproke

Fervojaj kompanioj donas rabaton por Esperanto ka 
fervojistoj lernas la lingvon

The Britisch 
Esperantist 
1912, p. 29



  



  

4a aprilo - 25
kliemke 2021

Manlaboro de afrikanoj

Konstruado de la fervojo al Tabora

La Blanka Viro kontrolas

4a aprilo - 27
kliemke 2021

Modernaj lokomotivoj de Germanio

De Borsig, Hannomag, Hentschel, ktp

4a aprilo - 28
kliemke 2021

Altransporto de vaporŝipo

En 1914 alvenis en miloj da pecoj la vaporŝipo „Von 
Goetzen“ apud lago Tanganika 



  

 



  

4a aprilo - 37
kliemke 2021

Malkontento pri la realeco de la 
socio

Paralele al la 
taskoj en la 

komerca vivo 
Kliemke 
preparis 

ampleksan 
verkon pri socia 

alternativo.

Heinrich Nienkamp: Fürsten ohne Krone. Fast 
ein Roman. Berlin-Charlottenburg: Vita, 1916. 
365 paĝoj.
 
Heinrich Nienkamp: Grundlagen der Fürsten 
ohne Krone. Leitsätze zur Reform der 
Gesellschaft. Berlin-Charlottenburg: Vita, 1916. 
128 paĝoj. 

Ernst Kliemke: Wohlstand für Alle!: Wohlstand für Alle!: 
Verschmelzung von Kapitalismus und Verschmelzung von Kapitalismus und 
Sozialismus, Sozialismus, : Frey-Verlag, 1923, Berlin
 
Heinrich Nienkamp: Popper-Lynkeus und die 
soziale Frag, p. 90 - 107 in: Das Ziel, 1919, Kurt 
Wolf Verlag, Leipzig 

Preparo de libro, prta en somero 1914

4a aprilo - 38
kliemke 2021

!914 Reichsaktiengesellschaft

Organizo de la civila ekonomio dum la milto

La milito akcelis korupcion 
kaj malegalecon 

4a aprilo - 39
kliemke 2021

Ekzempla recenzo de la „Fürsten“

25. Juni 1916 p. 10/11 Paul Kurmann

4a aprilo - 40
kliemke 2021

Ne „romano“ pro la formo

El unu el multaj recenzoj

Man findet darin Zeitungsausschnitte wiedergegeben. 
Depeschen und wieder Zeitungs- und Revueartikel, 
aneinander gereiht und schließlich erkennt man, daß sich 
in diese Gewandung eine Utopie hüllt, wie wir so aber viele 
gelesen haben, nur daß sonst die Auioren ihre ferne« 
Reiche 

4a aprilo - 41
kliemke 2021

Esperanto en „Fürsten“

Kelkaj mencioj en la indekso

4a aprilo - 42
kliemke 2021

Memoro de Nobelulo 

Fürsten.. p 175



  

 

4a aprilo - 48
kliemke 2021

1924 Esperanto Tanzlied

● Muziko de Max Rohlee, teksto Kliemke



  

4a aprilo - 49
kliemke 2021

1926 Berliner Tageblatt pri Wüster

● 8a januaro 1926

4a aprilo - 50
kliemke 2021

Biblioteko Tutmonda

● Funkciis kelkaj jaro kiel branĉo de la eldonejo Mosse.

4a aprilo - 51
kliemke 2021

1927 Lernolibro

● Retrako de la novelo, kiu aperis pli frue

Ne klasika lernolibro, sed 

klarigoj surbaze de la teksto 

de la novelo „La Patrino“ de 

svisa verkisto Ernst Zahn.

Kun provebro de Zamenhof, 

parolturno por la ĉiutaga 

vivo, gramatiko, vortlisto



  

4a aprilo - 57
kliemke 2021

Diversaj nekrologoj

Germana Esperantisto kun unu el la rara fotoj


