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LEG U! KARi\.. LEGANTO FAR1J! 

Pasis unu jaro, malfacila kaj luktoplena. La nuna 12-a numero de Uteratura Mondo signas tiun . 
m~jlostonon. kiun ni promesis atingi spíte al ciuj malhelpaJoj, por ke la fido firmigu al nia serioza 
kaj netakseble grava entrepreno:Dum tiu ci tempo ni ne sparis energion, nek monon por Ja men
tinda sukceso. Ni klopodis f:uigi ciam pii perfektaj al moderna! konsideraJoj de nia internacia legant
(lro kaj amaso da gratulaj leteroj pruvas, ke post paso de la jaro ni rajte povas fieri pri la akiritaj 
sincera simpatio kaj nepra fido. 

Ni tutkore dankas nian entuziasman kunlaborantaron, kies dat1ra helpo plifaciligis nian taskon, 
plivalorigis la revuon. Ni petas ilin, ke ankat1 en la estonteco iH ne rifuzu doni tiun moralan subtenon, 
kiu gvidos nian idealan kaj ne porprojitan entreprenon al certa kaj triumfa prosperado. 

Ni dankas niajn reprelentantojn, kiuj oferante tempon, monon, energiol1, penadis por la financa 
certigo de la revuo. lli estu afablaj kaj dat1rigu la laboron, de kiu multe dependas la vivdat1ro de 
la sola literatura organo de niel movado. 

Fine ni ddn!{aS vin, fid :! la leganto, klU, guste taksante la v'aloron ricevitall., re1<ompencis nin per 
via entuziasmu kaj subtenis per vi:! abono. Sed la jaro pasis kaj ni denove staras antau longa kaj 
krufa vojo, kiun finmigri sen via certa subteno ni ne povus. Estas necese unue, ke vi provizu nin per 
tiu financa forto, kiun donas la renovígo de via abono, kaj la sukcesa varbado de novaj abonantoj. 
Ni insiste petas vin ciujn, kies abolloj fmigis per tiu ci numero, senprokraste sendlt' la abonprezojn 
por la venonta jaro lat1 la ci suba tarifo Čll la administrejo de L. M., por ke ni povu far i gustan 
an ' at1kalkulon. 

La akuratecon de la abJnrenovigo volas reko ;npenci la administraro per donaco l<aj 
kies abono alvenos gis ta 31-a de oktobro, tiuj ricevos valo ran literaturajon. 
Niaj reprezentantoj estas petataj, fari s iajn bilancojn kaj kvitigi al ni tuj Ja eventualajn suldojn. 
Petante vian subtenon promesas dat1ran kaj ciam pii kontentigan laboron. 

LA REDAKTA KOMITATO 

PREZOJ DE "LITERATURA MONDO" PO NlJl\IERO: 

-.16 dolaroj 
-.40 guldenoj 
-.60 sved. kronoj 

-.80 svis. frankoj 
-.80 danaj kronoj 
2.- fr. frank oj 

-.80 nory. kronoj 
1.- pesetoj 

-.08 si1ingoj 

3.- liroj 
4.50 c. kronoj 

-.30 jenoj 

EI la landoj, kiuj ne estas nomataj, oni petu rektan proponon de ni! 

SEN.-AGAJN NUJIERO.JN NI NE LIVEUAS * NI ESPERA~, KE CIU.J AIunos NOVAoIN ABONAN'I'OolN 

E~ L~ SEI{V~NT~J LANDOJ 'VI PO'V~S ~BONI CE NI~J ~BONEJOJ: 

Argentino: lrenj'o Balkanyi, Buenos-Aires, j otge 
Newberry 2667. 

Austrujo: Wien, Esperanto - eldunejo nNova 
Tempo", Vl., Mollardgasse 55. 

Britujo: The British Esperanto Association, 17 
Hartstreet, London, WC. 1. 

Bulgarujo: Centra Librejo Esperanto (Gasevsky) 
Sofia. 

Belgujo: Frans Schoofs, 45 Kleine Beerstraat. 
Antwerpen, Postcekkonto No 28~. 20. -

Celzoslovakujo: Otto Sklencka, Hradec Králové. 
Danujo: Mariin Blicher, lnternational Boghan

de), Hotel d'Angleterre, Kobenhavn. 
EstoTZujO: Helmi Dresen, postkast 6, Tallin. 
Fin/llando: O/Y. Movado AlB. HeJsinki, Kasar 

minkatu 20. 
Francujo: R. Schwartz, 4, rue d'Hautevi1le, Paris. 

Germanujo: J.Major, A1tenburg, S.A.Hempelstr. 44 
Hlspaflujo: Ferdinando Monserrat, Barcelona. 

Str. Vmaroel 107, 20 2\J. 
lta/uio: j. Mainardi. Viale Vittoria 1, Milano 21. 
]llgoslavujo: Dro. D. Maruzzi, Zagreb, jezuitska-

ulica 1. 
Latvujo: Talivaldo Indra f Posta kaste 475, Rig
Utovujo: P. Medem Kaunas Smelmgasse 12. 
Norvegujo: Prjt. Rolt E. Bugge Paulsen, Hui (-

feldts-g. 35-1., Kristianio. 
Polujo: Pola Esp. Servo Bydgoszcz-Dluga 1. 
Rumanujo: Esperanto-Centro Rumana, Bucurest. 

Alea Sukr 19. 
SViSlljO: Esperanta Librejo "Verda Steloa 

Rosenheimstr. 5, St. Gallen~Ost. 
Vsono: The Esperanto Service Corporation 

Box 32 Weehawken N. 

LAUVOLE SESUU ALTAN SU .. 1I0X KA.J NI LIVEROS TIOll DA. NUMERO.J, KIOll VALORAS LA PAGO ! 















. f 

La aninlo de ' la poeťohatat'í'havas. siajn .prQprajn 
plej ~ente",ajn . nervojn. Kaj j)j cestas nudigitaj, iIi . 
percept·as ,kaj reagas ' tiam~ kiam, ordinilFlllo nenion 
sentas kaj eč ' dmarkas. .' .' " 

Eble. ne . prosperos a1 ni kaSinlan egoismon, sed 
pro lavero ni sincer.e . dlru, ke ni ne devas tro 
ripro-či Ja sorton,kiusendis al Baghy.putigantajn kaj 
insp.itajn. dQlorojn; čar 'turmen.tante Iin, la poeton.; li'a 
sorto satigas' vin, la legantoin, en nia flamá' solfo pri 
la vi~ai 1'ortej de l' verOi Ciuba:to ' de I' sorto, <efu ' 
vund'Ó ' i:I~ ľ koro .Iasas če Baghy· postsignpjn en .:'tiu 
au alta poe·mo kaj facetas liajn vortojn ;por ideala 
brilo. : . ' 
' Por la í1ustro de tiu antikva " v~t~jolJi ,.citu . unu 

belegan , lok~'n el · románů de ·motlerna· arnlena verk-.. 
istinQ Marietta Saginján, kiu nQmi~as "Mallar~a pordo" . . 
La ·hereino de la Tomano, Klara, prezentas al. si la ' 
mon40n tiel ke ~n ~i .' 

.la~ nom.Qj: estas ,. simi1(!i al korkój: iIi nasld~as 
kurt malpeza: ' koro kaj čiam emas flosl sur la 
ak.V;osuprajo, serčaS'Íon malpezan .. kaj malplenan, 
ne' el.portas kaj timas la profundcin; la'vivo estas . 
simila al maro, kies plej valoráj trezoroj, kiel 
perloj, sin kaSas sur la fundo; ' la homo per ·sia 

. propra, 'denaska pezo ne povas atin~1 lapro
fUlJtlon de lď vivo ,- li, simile al kprko,flosas s!Jť, 
la S'Upr~io. de . ll! mon4percepto. Kaj jen, por 
kondukl , lm al la . prQfundo . • ~is la perloj. 'Ia 
prudenta .Kreinto 'jetas sur la bomon de tempo 
al tempo Stonetojn: la Moneto trafas Ja kotkon
h<lfnon , pliigas ~aq pezon 'kaj la korko falas sur 
la fundon, kle ~í ttovas por si perleron. AI la 
Kreinto ja plačas niaj doloroí. - Lieč por sia 
Fi16donacis la pel-lon~é la 'Revjvi~o Jetinte sur 
lin la Stonon de Ua čeTko". ' 

. Multajn Stonójr, jefis lasorto sur 'la poeton kaj 
čiufQje, af·in~inte · la I?rofundlijon de 'Ia doJoro, Ií aperJs 
sur 13. ~upra!l~ kunnovaj,. belaj pétloj . .. 
~ Sed 'n~ nur . ~tonojn fetas sur nin la sort.o. · Ekzi~las 
momentoj, kiam ~ineatendite fetasflorojn, arómajn 
kaj beJajn. IIi proful1digas nin por m'omentoj ankaií 
en la nlrvano de l' leHče: 

Kaj' 6aghy .scias soni!!,i slaD. líu/ón por prlkanti la. 
momento!n . {je netelCa · ~ojo· .kajtlam Iíajn ká.ntojn 
forlasas J'a melanko!io , kaj ni kv.azati vidas la allan 
v,izagon de Ja l1uviza~a ' poeto. . .. , . 

AI tiuj senmelankp!iaj perloj apartenas Ua] .Ůemo", . 
elvóklta peramah6ro • . ,;Si~ -belega poemo. al ll!. 
princ.!rto de I' koro, kies ' larmeroj devlgas pJari' la . 
naturol!J' hi ~nubojn de la lazura eieloforigas la lido, 
el kieS 'vortoj la ~~Ierlio far-as miraklon čar 
































