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LITERATURA MONDO 
estas 

EFEKTIVA KULTURFAKTORO DE NIA HOVADO 
kaj samtempe gi es tas 

plej bona 
INSTRUANTO 

via 

kaj 
" plej efika 

PROPA.GANDILO 

Ciuj konscias, ke nia revuo estas pruvo kaj. garanti o pri interna tarto, pri rieo de 
ľ Esperanta spirito, ke gi devas vivi, sed por konservi kaj certigi gian vivon, 
por plene disvolvi gian programon, por esti inda reprezentanto . de nia 

"INTERNACIA LITERATURO" 
ni bezonas vian tujan reabonon, vian propagandon en la intereso de la revuo. Al tiuj, 
kies abono ne alvenos gis , fino de novembro, ni ne povos sendi plu la revuon. 

Ne prokrastu la reabonon 1 

Se la abonprezo estas por vi tro alta, klopodu abonigi gin per la grupo, al kiu vi apartenas. 
Se Ciu Esperantista grupo abol1us la revuon, gl povus aperi baldaíi pii amplekse, 
pii lukse, pii enhavoriée. De vi dependas, ke la sola literatura organo de Esperanto 
baldau okupu in de sian lokon inter la plej serioze konsiderindaj nacilingva j revuoj. 

ABONU! ABONIGU! LEGU! PROPAGANDU! 

PREZOJ DE "LITERATURA HONDO" PO NUMERO: 

-.16 dolaroj -.80 svis. frankoj 
-.40 guldenoj -.80 danaj kronoj 
-.60 sved. kronoj 2.- fr. frank oj 

-.80 norv. kronoj 
1.- pesetoj 

-.08 siJingoj 

3.- Hroj 
4.50 e. kronoj 

-.30 jenoj 

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

SENPA.GAJN NUMEROJN NI NE LIVEBAS * NI ESPERAS, KE CIU.J AKIROS NOVAJN ABONANTOJN 

EN LA. SEKYANTA.J LANDOJ YI POYAS A.BONI cE NIil.J A.BONEJOJ: 

Argentino: Irenjo Balkanyi, Buenos-Aires, Jorge 
N ewberry 2667. 

Austrujo: Wien, Esperanto - eldunejo "Nova 
Tempo", VL, Mollardgasse 55. 

Britlljo: The British Esperanto Association, 17 
Hartstreet, Lonrl on, WC. J. 

Bulgarujo: Certtra Librejo Esperanto (Gasevsky) 
Sofia. 

Belglljo: Frans Schoofs, 45 Kleine Beerstraat. 
Antwerpen, Postcekkonto No 284. 20. -

Celzoslovaklljo: Otto Sklencka, Hradec Králové. 
Danu;o: MarIin Blicher, International Boghan

deJ, Hotel d'Angleterre, Kobenhavn. 
Estonujo: Helmi Dresen, postkast 6, Tallin. 
Finn/ando: O/V. Movado A/ B. Helsinki Kasar 

minkatu 20. ' 
Francujo: Esperantista Centra Librejo 51 rue 

de Clichy, Paris. ' , 

. Germanujo: J. Major, Oldenburg i, P. Oamm 33. 
Raabe. 

Hispanujo: Ferdinando Monserrat, = Barcelona. 
Str. ViI1aroel 107, 20 2°. 

ltalujo: J. Mainardi. Viale Vittoria 1, Milano 21. 
]llgoslavujo: Dro. D. Maruzzi, Zagreb, Jezuitska-

ulica 1. 
Latvlljo: Talivaldo Indra 1 Posta kaste 475, Rig
LitovlljO: P. Medem Kaunas Smelingasse 12. 
Norveglljo: Prjt. Rolf E. Bugge Paulsen, Hui t-

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

Alea Suter 19. 
SvislljO: Esperanta Librejo "Verda 5teloa 

Rosenheimstr. 5, St. Gallen-Ost. 
Usono: The Esperanto Service Corporation 

Box 32 Weehawken N. 

LAUVOLE SENUU ALTAN SUMON KAJ NI LIVEROS TIOM BA NUUEROJ, KIOM VALORAS LA PA"GO ! 



ciaj,· sinjo:rinoj ella d~kkvjna,. kaj déksesa 
jarcentoj,el ·la epoko de l' renesanco . ' .. 

EIl , Ia . pOl'ittagmeza langvoro malgranda 
pJacefo s'ilenfis malsupte, proksime, . ié mal

, antaU"la Riva§chiavoni, k,ie putris,' legcima ' foli-
aro · ert la' augusta varm:ego. . " ,'. ' 
Ne~Udeblekaj s.ilentetrenis sin váporsipetoj 

kaj Ilenio logis elrigardi ' au eliri. En la deli
katajr.eto'j · deJ':fenest!aj' kurtenoj kaptigadis 
insekfoj kaj , taladis . neai1deble,kun blankaj 
flugiloj, . suť la atikon. , 

La sinjQ.rino kusis k~n fermitajokulQj, kvazat1 
,si dormu,s. Si ne havis : jam. ,gracion, g{lje kaj 
facile"" amantan. La ' trajtoj 'sajnis plenaj de 
ven.anta trmo pri ,la perditaj tagoj pasi.ótaj kaj 
de 'necerteco. Porí la estontaj. La'. gajeco de la 





,'( 

ti:'f' • , • 

, gesťoj :cle e~modjgil}.f~ ngalal1ta' " vaga60hdo, ,~ 
per alta,maljunula V_Qco. ,', ' , " , 

Mun~>()lora , kravato subalkoho'lula naio ~ 
jen CIO. AI'.si estls ridinda : 1a tragiko de ' 
tíu ci fusíta, . Iiri~o" , - jes, . cio ,fusjg,\s iun 
tagon . OUl ' dem etos la vastan Abruzatl 
capel?il · ~aj·.r~stos ' etí, .gi mone~oj, moneroj, 
kelka] ~nJeht~J moneroJ. Monero)' de amo? , 

Ankaťt 'estetika almozpeJo I Moneror pro 
komplezb. ' Cu ankaiíal la amo estas aljugite 

.. preni iIi,n, unu post 
la aHa"? ,. 

Tiurf vesperon, la 
. unuan;'fojori sen la ' . 

amanto," si ''eksidis _ 
,SUl' iu :.sego ce ka:" ' 
feja t~bleto . kaj trin
ketis sorbedon. Si 
esfis tiel profúnde 
hůmiligita, ke ' si 

.eksentis" deziron ' al 
la virina vengo: sin 
propoizi al iu ajn. 
Vengi,venRi sin. 
vengi sin per propra 

, i. maniero. Li ja an
kau sidis tie, ne 
malproksime, ce iu 
tablo malanta,u' jur
rtaloj. , Si vidis lin. 
-kiel lia J<apo inter
tempe ' 'levig;adis. 
Riel Há observema, 
sed ironia rigardo 
Kusis"sur si. ' 

Oi estis ' Ii. Cu li 
li , .. sin denóve pied~~tu. se 













1'_':) 

'Kio 1 Mi, - re~o dé lando splrita, 
,Reter s~nml>rta, . .' ,., '. ' 

Kiun' tlli ~reis perstteOo ekscita 
. Insp\r' ,difoita, . ." 

Tiel' prpfbridan ď abismon jam falis 
,De/duba brulo, ď " 

Kela malforto eO,sunóí(''Vualis ' 
Per la nebulo 1 ' " 

" Kio I , Mi'.. ~ó de la",lo spirita, 
,., Ré~ěj~ SeDIllQrta, " " 

, Ti~~~nun J alis ~ost lI!1g' . ~szen.ita , " 
, . ,c;e potilo ROfta, c'<', ' 

Mi. kiú diojn iam kunegalis, . ' 
FanglI! 'nulo, 'o,.' > '.. . • 

. Ke lá malforto ěO súnón vualis' , 
Per lá ::nebul,o? ••• 









Sun' : levi~is - jen ridetas, 
/Rarl<' , vekj~isk~j ripetas, " 

, Ciam .kaj cie rVi trovas " carman kaj bele 
v~rkitán versparpn· eo la, nuntempa Esperanta 
poezio : ~multe ' pll facile , ~in > trovi nuntempe 
ol ' enl fa' epoko záme~hofa káj' mi, "laii vid'": 
punkt<f de orieritatio, 'rímarkas ke laEspeťanfa ' 
literaturo jam' estas eniriÍ1talmvan epokon, 





serene bJua cielp, ' la suno brila's~'fen súbife' 
farigas 1Sl'pľuvegq., : Kiel grandmonda sit'1jorinó , 
dekfoj~vestigas dumtage, del Já J{aprica vetěřo ' 
sangig!s dekfoje. _. . . ",' , 
" S,ed ni apenau okupigis pri Ja vétersang.: ", 
igo, cár " hUl" Ja ponto _nin interesis. Se nia 
pfano sukces0s' ._. . 'Se l~porttoestos sufiee . 
forta 'kajlonga : ta unuan grandan rnalhelpon . 
n~ ve~,~}~. , La unua venJm , alporíás lil' aliaj"-: . 
OJ optnllS. .'. ." ".' " ' . 
. Gra'nď-ajp'rep:;:'rej ~stis necesaj, kiam ni volis 

pusila p'onton _. eil akvon. Ciuj estis mOĎiliz
itaj, La pártizana "koI11andanto mem ceestis i 

kaj dQniš al ni- 20 'k.o~akojn,kiel helpantojn. 
Ni intenciS-' .glitigi .... Ja· skeleton per glataj arbqj , 

. 'surakvon," '. ' . 
La . agronom o, kiu faris ta pTanQll,d.ořJiS 

ordonojrt. "Fiksu' i>erstonoj kaj , snuraj la 
. antauan,"parton de la pant o I" , ." , . 

"T.enu enviaj mano] tiunej . rnetalfadenon." 
~Kiá-rvfne _ laooras '?" . , 
"Mi :Ja'boras, -sedia k6ža.;koJ fara s "nenion." 
,,,f.,a' Jn,uro' siriglsJ" ,'o "0 

~Venu trl homoj Ci tien I" , . 
La ' ordoÍ1orkaj kot:ltrauordonoj estis mult

nonibre , :aťldeblaj kaj ',kun gran'da' intereso" 
ni ateotis,. kiaťnaniere tul'nas la akva fO'rto Ja 
ponton al'la~l1ia "bordo 'Timante, k,e la 
ponto tfe estossufice longa, ankau '·· meze 'ni 
retenis giri :per dikáj m~talfadensntitoj kaj . m~r . 
malrapíde ,; ni la~is gin ; turni~r: Lau ~enerala 
'scio)a Jign!? esta$- pii facila ' ol.la a~vo kaj. gi , 
restas suHace 'de I' akvo. Sed ce hia pbtlto -
ne tiel' 'o kazi s, ~ ideI ni lernis en la fizika lerno- : 

·Ubro,. l;a ; ponto. faris poter,t~an J!lalh.e~p~:m .a! 
la ant~~en!rantaJ I akvamasoJ .ka.J ' ~trJgtte nt 
rimarkis; ·ke 1a '.mezart partou de T ponto 
I'a ak}:a, fQ.Íi<;> pfem,!s sub ~Ia' akyon Nividis 
nur [la .antI:U1aJ1hj. maJé!ntauan " p~rton, ;la 





" K~j ~~um;'Ai parolas, 'mi adíi:íire . riga,rdas.cl' «un 
okdekjaran';sinjorinon,' sur kles :sulkai,tt'ajtoj ankorai} 
vivas memoro de iama tarma belecó: En la čambro 
trikno} t~pozas surpietlbén'kefo. Granda 'At:ankokaAIl~ 
en si yaloran kolekton de ni~ H-teraluro. ' La skrlbo:': 
tablo es tas plena de manuskriptoj. 'Kvankam shljorlno ,' 
Hanke!. j""lI) ne mu!te ,vldas, AI ankorau elam laboras 
diligenie. , . . 

Kion <r-akontas~'Si,njorino Hanke!? "Si patolaspri la 
estiťJtaj tempoj bel aj, 'prila 1aboro de Ja Asocio lnter ' 
la n~lJal malfac,ifaj , cl~~onstan~oj, .prl Ia. ~ra~da ~voluo 
de ma beletristiko, pf! nova) persp,ektlvoJ ktp, Ne 
pl,aeas ' 111 Ai senufilajnovai vortoj, kiuj kOnfuzas la 
simplecun.de ,EsperanJo, IIin Ai signas per kondamna 
krajonstrekoó .sed granda ~ojo . estas por Si Ja gtánda 
nombr,o de ,noval taJe'ntaj ' verkiSfQj, kiu promesas tlel 
riČan ; rikolton sul' 'Ia' IIte:raturaj kampoj. · Literatura 
Mondo ~4pleIÍe akiris. Aian pJačon. ,Clllj '~al numeroj 
kuAas ,apudď Ai. 'Si ' rigardas ~In klel ·indaťJsekV:mton 
de la .Iama Bela Moodo, kiun Siredaktls. 

Poste AI, gyidas min, tra ,sIli. Iq~ejOJ káj montra:s al 
mi Čion, ' Vera retlkvtjo de Esperantaloj- estas ,tiu ' 
l'o~ejo., La plej brila .perlo de Ja reHkv,Qj estas griza; . 
antikva ,;Jibtět@,bindita en vehtron kaj ledon, III. unua 
Esperanta lI~ro, la Fundamentoen o'riginalo. Dedičo ' 
estas en ~I legeQ14. La , autoro, don,adnte.' la libron, 

. estis <iérta; ' ke li líonfídas ' ~in .al manoj, kiuj ' a,me 
konse1'VQs ~in por lavenontaj 'generacioj .kaj lidele, 
'per ČlujfQrtoi defendos ~rn kontraťí .. Ionga sekeco 
kaj ventoľsubltaj". ' 

Ar.~eiltaeeno el. sepdek.steloj pendas surla antikva 
skribotl,lblo. .Por ·,sia sepdeka naskigtago Ai rlcevis. 
Malno.vl!i tempoj - Ai diras.La ~an de februaro 1924. 
Ai e~to§ okdekjata. La Esperantaj Iiteraturfstoj tlam 
certe ne forgesos, klon Iii Auldas al III. Instrulstino. 
, VolonteaL {>ermesas, ke ', mi sktlbu pti ál. S.ed la 

propra persono .estas al Ai índiferenta - anta!1 Či,o 
inter~sas Ain la ,pt\)s:pero de la movado' kaj Ue la 
Iingvt;!.~'''E1 , Aíaj bo~ajokuloj radias almi senmemama 
entuzlasmo,: senlilt}a am? al nja a!ero; ',~, 
", Kun prnfltQdaj: emoclOj ,ml ' adlaťíJs aln, unu el Ia: 

unuaj pjODirOJ~ kaj mi kortMite eksentis, kiel potence 
povas ,.",Ivi sur IIrfundo' de 'l' koroj. jiu,ekstere ankorau 
malforta, rila:JgrandpGva ideo: la 'Espetantismo. 

, . . - JOZEFO MAJOR 









RENOVIGU VIAN ABONON SENPROKRASTE! 
.' 

ANONCO.J : 
GRANDA,T LAU INTERK.ONSENTO! 

MALGRANDA.J : 
PO OU ENPRESO,T LA PREZO DE UNU 

NUMERO! 

PAGO YEPRE AYTA.UE! 

A~BI!.t2 . :-_ ~\\'t\STOJ 

~
• l-c.'f:,~~ Arte 

o" DE BULGAR~d ~ ellaborita 
~ kun pii ol tricent 

portretoj de bulgaraj Esperantistoj. - Orava por 
korespondemuloj. - Provizo tre malgranda, 

baldaU farigos m"loftaío. - Tial mendu gin tuj ce: 

ATANA.S D. ATANASO'V 
Strato Oborlste 44, Sofla (Bulgarujo) 

por: 3 šilingoj, 3 svisaj frankoj, 2 guldenoj, 0.7 dolaro, 
10 francaj frankoj, 50 dinaroj, 100 leoj. La nemenciitaj pagu 
en svisaj frankoj. - Monon sendu en rekomendita letero. 

BOTTIN 
TUTMONDA. 

KOMER~A. A.DRESA.RO 

19 rue de I'U niversité, Paris VII. 
I25-A ELDONJA.RO 

Estas la unua Komerca Jarlibro kiu eldonis en 
Esperanto leksikonon pri siaj rubrikoj. 

Per stelo gi montras la uzantojn de Esperánto. 
Esperanto korespondata. 

vi jam 

s E S A. C I o 
DE NIA. LITERATURO 

ESTAS LA DU LIBRO J : 

,TULIO BAGHY: 

PRETER LA. VIVO 
poemkolekto de la poeto 

Simpla, bela eldono ___ ___ ___ ___ ___ 1 sv. fr. 
Luksa eldono . ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 2 sv. fr. 
Numeritaj ekzempleroj ___ ___ ___ ___ ___ 5 sv. fr. 

* 
ALEKSANDR~ PETOFI: 

JOHANO LA. DRA. VA 
Popolfabe)o en versoj 

trad. K. de K A L O C S A Y 

Simpla, bela eldono ___ ___ ___ ___ ___ 1 sv. fr. 
Luksa eldono ___ .__ ___ ___ ___ ___ ___ 2 sv. Ir. 
50 numeritaj ekzempleroj kun 4 kvar-

koloraj ilustrajoj, po ___ ___ ___ 5 sv. fr. 
30 numeritaj ekzempleroj kun 8 kvar-

koloraj i1ustrajoj, bindite ___ ___ 10 sv. fr. 

Sendu la abonprezon en nac/aj bankbiletoj aji iel ajn al 

"LITERATURA MOl'WDOh 

BUDAPEST VI, ANDRÁSSY'U'l' 81 (UUNGARU,TO) 

INTERNA.CIA. MEDICINA. 
REVUO REDAKTE.JO KAJ ADM!NIST,RE.JO: 

BUDAPEST VI, TEREZ-I'ORUT 4 

OFICIALA ORGANO DE T • . E. H. A. 

Esperantistaj ku raci stoj nepre ahonu gin! 

ESPERANTO 
TBIUMFONTA.. ? 

faru tion tuj! 

ADMINISTBil.CIO: DOBREM BEl KOLN, GERMtl.NUJO 



OB_IE-NT.OI 
TIE BAL~Air OKAZOS UNIV. ESP.K~NGRESO 

Havigu al vi tuj la ampleksajn literatursciencajn 
verkojrt,- kun koloraj etnografiaj kartoj, en plej 

; 

kohcíza ·Esp., la"dataj de ciuj: 
L~ U-ULG"'RÁ L&NDO KAJ POPOLO, 

Ll\. PROKSIHA ORIENTO .
Amba'" kontra"; 1 dol., 5 sv. fr., 10 fr. fr., ! 

25 .C.· .kr. " (laii.la. Plon.valuto d .e l'mendinto) 
sendas rekomendite la a"tora: , 

I '-V 'ANK B -E S T A 'NOF F 
'DRESDEN-A:. '1.6, 'WJNTERGA.RTENSTR. 9 

~'f~J T~~ 

.~~ . .. ~oO ". ~~~ . 

~'. . ~ . ~ 
EKSPOBTO ~. (!. E T A DO 

KA" IMPOBTO ·, KA.J .VENDADO 

G. B. E ' N E PEC O GL O ~ 

* OFI<JE.JO: -STA.JIBOUL, HA.TEO l(AN, IS 

, KONSTANTINOPLO 

, , 

pR.f>... VANDER S.~. , . ,B~:RN (SVI~LANDO) 

E~speranta brosuro senpagť! 

" ,:' " 

La plej . gran~'a ' .ciutaga · :. " .. ~1J DE 
jurnalo francling"a t!n ' . , . ~ ~ , . 

C~:n ,trori~~t~a .', .-~ _ / , ,-', ~i~t.age.: 
Eur o p o ~ Politika] arhkolo], 
est,as, '.d"O,· _ -, ,mon.dek"o'n.omio;. studoj, 

" ,- ~ ~.~ :. "novelo], arto, Il1ijzlko, ktp. 
L' ;~ , . Specialá ťělegrafservo _ er Parizo 

,. , .J A. RAB .O .N o : . 
t OO }'R. FRANKO.J 

-tc ' 
, tEFBEDA.,KTORO 
)<'0 DE ~EBA.NDO 

REDAKrE.JO KA.J ADMI:ns'rR~JO: 

, DlJDi\;PEST,--VIII, 'JÓZSEF - KORlJT 5 

- . 

Vi . parolas pri freYitmilo} 'da ,EsPltrantis ,~oj! 

ALIGlJ AL lJ.E.&.! 

. - . ~ ~ ,.' -
Pruvu, ke estas almenaií dekmilJ 

Delegitoj en pres

'tra" ciuj urboj 
bezonas dekmH membrojn 

(;ENTRA OFI(;EJO: 

Ciu Esperantisto 

devas esti membro 

12, BOULEVA.RO OU THÉ A.TRE , GENE VE 

Globus presartinstituto A. S., Budapest. Direktoro Nikolao Biró 


