














































VIRO, KIU NE APLAUDAS 
Selkltl Huzlmorl* 

Subite mi ekrimarlda: traap homo, ial D r 
U ne aplaúdu ? 

Ciuj a\lskwtantoj ja nplaüda la orator&a pro 
U. fajl'á parolado kaj ~~endat urapnajn 10110jn 
al la 1riiMtDo lrapanbf la JDaDojn tiel forte. ke 
~ ¡M»Imoj bjnu rompitf. ·e, pU laste tu aal'vaa. 
KelkaJ. el IU K ne povaa konlentiti per Uo bJ 
U.lt"'- : .. Guate. tu te Uel 1" .. i eiuj atas la 

tlmojl" .. La poUcanoj tas nlaj mahimlkoj " 
Oiufoje llau1 la entuziasmo de la au.skultantoj 

ebplodla. la okuloj de la policanoj, kiuj siells 
la bnYeDOjn kvazaü tratnj arbo'j, ekbriJas kolert' 

j la sabroj mina~ tintu kvuaü eeaoj ~ 
hancloj. Sed koiJlpreneble tiaj esprimoj eflku nea
iom. ' La akuzoj de lA oratoroj eataa pravaj. En 
iU aonas la autoritalo de trihunalo kaj kunJut
aDtoj. Kaj hódiaü la policanoj eataa ju)atoj 

Seo la pollcaooj denove ku .... os ektumulti, ne -
iu el la. atskultantoj reatos ~n kontrauaco. Tioia 
IIC ankaü Ui, la Julatoj. ,Jen ldal Ui bridas 
ian apdon mi.nimume je minaca ok lumado t j 

bi"'OIDtipdo. 
,.La.: puólad·kua eno por akuzi polieallojP 

oDtrái Wa _...... dWil la Unua de Majo" ~ 
1i'DMúWa urntano. Kiam or toroj· 

'Jabolb~'-1 ~~ ..-.n la ailkultantoj uae 
--~1-. ea:: iaj oroj. ties aentoj eld1a.mas ko

~ kaj ~ - 8ed atranae. klob 
..,...,,.. tlo t .Kial aur l1u Cl 'riro reatas m.lslere 

' ~·lEila i:f":~~ lbDiJa :1'0 - DIUO, .... ~- .. 
• -'.. iadéltitL Lla MIO. loiiD k1llb 

H.ftj. · I estla • 
·--~1to~a·-~o J ~ 

-~ldll:o.. 

















lli' ntAs 
trll~llilllJ" imltantoj. 

ojon nka.l 
onsternl kaj 
onveM.Iem

Theophlle 

~~ tiu Hteraturo a anaarda W. 
post iom trova probon. La 
lfiUidaj amerjbJ eldonejoj vo. 
lonte &in eldonas. Tio, kom-
pr.eneble, ha ian klarl¡ 

Eo la. literatura aÍdono de 
ew York Times oni pova le&i 

la reklamon de Kalifornla cl-
donlsto: .,Piur(pje ni de-
.... .,..._ ke 
la ... ,.. .~llko: : 

J ad.alrll /ia'~lm~-.z-: Ja 
krueleeon. Kial 
an sukc.e10n la HDmh1lbl4~~ne:~ 
Juaq·oj kaj Cuuova-j 
estas palklatroj, ni 
konstati, ke la saa~~~ 
puJara. Guate 
intereJOI, k.e la .-. ....... ., 









JAM APERIS! 

Sándor Petofi 

JOHANO LA BRAVA 
Tradukis: K. Kalocsay 

Popolfabelo en versoj, 
naiva epopeeto. 

D u a e 1 d o n o. 

Formato 12 X17 cm. 
66 pagoj, prezo 0.80 
USA dolaro a u egalvalo· 
ro plus 10% sendkosto. 

Eldonis Literatura Mondo Budapest 

Aleksis Kivi 

SEP 
FRATOJ 
Eldonis Vilho Setala Helsinki 

Formato 17.5 X 12.5 cm. 360 pagoj, 
prezo 2.60 bros. 3.30 bind. plus 10% 

sendkosto. 

Mendu ce Literatura Mondo. 

-
J E R O ~1 E K. J E R O M E 

TRI HOMOJ 
EN BOATO 

El la angla: G. BADASH 

Formato 19Xl3 cm 256 pn.goj. 
Prezo 1.40 bros. 1.90 bind. Aldonn 
10% sendkostoju. 

Sprita kaj facila rakonto pri gaja 
ekskurso. Tauga legajo por progre
santoj. 

:Mendu ce Literatura Mondo :;.u nmj 
Reprezentantoj. 

LAJOS KOKÉNY 

Populara Lernolibro 
de Esperanto 

Pu re esperan ti i ngva lerno· 
1 ibro por komencantoj kaj 
Jegolibro por kursanoj dum 

kaj post kursoj. 

Formato 20X15 cm 65 pagoj. 
Prezo 0.50 dolaro plus 10% 

sendkosto. 

l:ldonis Literatura Mondo 

Budapest 

1 d . S. Fdbl6 -eze•ó· eüás FCJ'I!OC· 
Fel~lós szerkeszló es kiadó: Berceli BV:L - Glabus, nud1pes.. V •. Ara I·U , - • S ' .• • 


