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Galaj konsiloj al juna ekrecenzisto 
Kara kolego, 

in len can le eldoni kaj reJakti novan esp-an gazelon ::;u b ti Lo lo » Vercla 
P,w·igilo «, kiu titolo jam per si mero pedidas. kiom vi rekonii; l u 
gravecon de J' kritiko, \i lumis \i.u al mi por konsilo j. Mi rapidas 
sciigi vin pri mia kon il donemo. J en : 

V.ia unna kaj fun damenta ccfpr.i ncipo ('.S lu: La ful.to j nenimn k•aj 
neni,el genu vin. En la konscieuca sck\ ado de ci t i u n·gulo l asigus Ja 
selu·elo de sukcesoj eu nia »dura << m clio. Por plil"aciligi vian lu.skou . 
mi ilustras gin per kclkaj claemploj . • Ju e ·Las pli lumc ot la suno, kc 
per atakoj vi plcj Iacilc aJtiros¡ la alen lon de la lcganloj . Sed kion fari 
vi demandas - e en J.a r eccnzala libr o vi ne Lrovos vw1dcbla.j n kal
kanojn? Nu, nc estu Licl angele na.i.\'a : ulaku liajn .ideojn, aserlo j n, 
kiajn la libro tule. ne hava' 11Ul" sajnigu, ke ili e ·las propraJoj de r 
aütoro. La aforo estas tre simpla: ckzemp1e la aü.toro eslis Licl audaca ... 
hop 1 pardonu, m i forgesis pri la bu$korbo, pli g u le plum.korbo, pcr 
ki.u ciu bono edukila neologismemulo esLas nun lempe ekipila., do ni 
uzu kungega - do e la aulo1'0 e · t.i lid kuragega, ke l i lusis al 
un u el la vesponeslo j de nia \ erda gangaJo, ekzem ple al Ja problema 
de l' elpa.rolo k.a.j li a -erlis . ke li trovas sufice p laca. kaj mul~e u.zala. 
la longan kaj maliermilan prononcon d e tiuj vokaloj , kiuj cslas akcen
titaj kaj kiujn sekvas w1unU1·a kon ooo.nto, Liam kriu, ke lau la auloro 
»vilron << oni <Clparolas »viitro << . Ciu leganto cias, kc tia clparoLo cst.as 
m algusla, do vi Jn·.edigis, ke la auloro estas azeno, krome por vi mero 
vi mahn ulteko te akiris la famon de sagulo. 

En~ute neniam Jorlasu la okazon ak:cen li vian pr uden toa kaj la 
n1Ultaja kultUl·ojn, kiuj profunde influis vin. 1 epre raporlu pri la 
spertoj , kiujn vi aki.ris proprapersone, ekzempl~ en la neccsejoj de 
kvin kontinentoj . . . Sed tuj grumblu pri »Snobi 1110 <1. , se la auloro 
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aludís ion konalan al la plejmulto de eüropanoj, en tia kazo via protesto 
sonu en la nomo de 1' oricntruloj (kompreneblc tute ne gravas, kc la 
orientanoj komisiu vin per la rcprezentado de sinj intorcsoj, iom post 
iom vi kutimigos ilin, kc ili rigardu vio sia advokato). 

So temas pl'i libro de nova aütoro, no forre tu kclkaj palrecaj 
SLtllrofrapadoj. En rcoonzo pri tia libro no forgesu almenaü dekdufoj c 
mcncii la junccon de l' auloro. Ncgra.vas, ke li eblo jam portas hclan. 
longan, a.r~cntan bru:bon, la leganto ja no distingos intor »noveco« kaj 
»juncco«. Juncco ja asociigas »vm·dbekecon «, do en la okuloj de la 
loganl'o la pozo do 1' aütoro mnlpliig-as, sckve la. via plügas, 6ar kiom vi 
prenas do la verlcisto, tiom vi gajnas, lau Ie¿-o do la recenz-.Jiziko ... 

Vian foton aperigu laueMe en óiu numero de 1' go.zeto, ne mal
utilas ce po 2-3 foLoj en eiu numero. La JoLoj prozcntu vin en la plcj 
divorsaj pozicioj, unu d ili nopre clernigu la mornenLon, lciam vi verkas 
viajn r·coenzojn en via C.ambro ororun.ita por orienta lukso. Por tia Joto 
ncccsas monaf1e transspiritiginta vi.zago, kiu je la unua vido a teslias 
v:ian profundan medilon, tamen ne manku energiaj trajLoj, por certigi 
la rigardanlon p.ri la severo kaj senindulgo de via kritiko. 

Urgo al ig-u al la v.eleasado kontrau neologismoj kaj neologismem
uloj. Tio cslas nun modo kaj tre pr.of.itdona. Sur tiu ci vojo vi akiros 
plej rapide la Lilolon de »Senriproea kavalir() de pur-o zamcnl1ofa lingvocc, 
au liun de »Purigislo«. Car la esp-an litcratw·on Sajnigu ia grandioza 
malpurcjo, kiu a lendis nur vi:n kaj viajo purigilojn ... Ke vi mcm uzas 
ncologismojn, neg1·av.as, nur a tentu, ke en viaj artikoloj konlralu1eolo
gismaj neniam uzu argumentojn! (llin ooi ja povus refulil) Viaj frazoj 
cs~u r.ekle simpluj k.aj firme deklaraj. knj la leganto kredos vin 1 Sed 
se lu neologismcmuloj argumentos, ilin simpJo prisilentu kaj daürigu 
papago viajn a.sertajn frarojn, hcdu min, Ice la oreloj do la lcgantoj" 
plifacile kulimig-os al ili, ol ilia menso al ccrbumado pri la argumcotoj 
de viaj kontrauuloj J 

Nu. mi pensns, ke sufieas por ci tiu fojo. Kredu min, kc miaj 
konsiloj no estas tooriajoj de Ca.mbrulo, ili pre~enlas esencon rorgc 
.filtritan el la praktiko de nia kritika literaturo. Kompreaeble se vi jaro 
bono enckzercis vin en ci tiujn regulojn, mi povas servi vin ankoraü. 
per kelkaj inLercsaj kaj spritaj subvariantoj, por kiuj surprizi.s nin 
n.iaj kritikisloj - tiom dif>er,encaj j e temperamento kaj individuaj in
klinoj. Kaj se vi volas mem igi verkisto, do recenwto, ankau por tiu 
kazo ne forreslos mi.aj konsiloj. 

Kolege vía Ludovilw Trance 
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./ Revuo de Revuoj 
e 

Ligilo de la cspcranlisloj en llydf!OSzcz: Vigla, bonhutHOra ]ol a gazolalo. 
En L' Esp('ranlo apt•ris la kvi na kaj scsa kantoj de 1a ln!ero tic 

Danle lradukila de Kalocsay. 
ova porj un ulara g:1 zcto apcris sub 1 iLolo: J unn Esperantista. (: ia 

cnhUI'O lw nsislas pt·cskaü ckslluzivc el o ficialajoj , raporloj k. l. p. 
En T<alaluna Esp('mnlisto mi logis dctalan rapot·Lon pr i la Xl -<~j 

Floraj Ludoj. 
En S uda Stclo mi l rgis: »Tio csl:1.s Jt ckonl c~ t rhl a kaj Lulo kom

prencbla faklo por ciu tiu, kiu ... ~ Cu nc IJcle? 
Lingvo e Las la Lilolo de la norc :qJt•rinla mon:~ l a propagandfoliclo 

J o la nteksikia Espcran lo-ll tOvado. Oi aspektas lre primitivo. 
Scienca Ga:u·to: popularscicn<·a d11monala revuelo. 
En 'l.'/w Britísh E.~perantisl aperi~ de s-ro Bntler valora rcccnzo pri 

la Parnasa o ,·icllibro . .lll ullajn liaj n as<n·tojn m i lrOI'as craraj , a liajn pr i
pcnsindaj , sed estas evidente kc lía objckliva tono cfikas agrablc posl lego 
de samlcmaj p:tmflcl:J jo j. 

Hu ngara llcroldo : El literatu ra vidpunklo nonio inlct·csa. En ~ ¡ rn i 
logis: »Kaj ven·, cslus konsilindc, ~:>t' la rcdaklcjo de Lileralura \fondo pli 
zorgcmc sin lcnus ce la cnkonduko di.! nrologisllloj .• La konsilou mi 
transdonis al la lo~cjo de la r<•dakcio. 

La li teratura rubriko de E.~prrcruto (UEA) pli,·igligas. En l a dcccmlm.l 
numero mi lrOI'ÍS rnin ialurnn ecf,·crkon de ~fi lt . Soscenko: La lr rla polica 
bundo (trad. 1\linuska Mnnlcl) . Ci e las bubhumore pclola tnibaJo el 
ironio kaj sprilo. - Edmond Pri1 at csperanligis lcginclan lt•gcndon l t~ndnn 
~ub 1itolo: Amo de Virino. - Slranga, sed nc enua grol!•skujo l.!slas la 
artikolo de Carl Georg I'On i\Iaasscn : .\lan~kunulo ~! orlo. El ~¡ jcn ciltl 
de verso de Hiclwrd Roos, drcsdcna poclo (la DOIItOII de l' lraaukin lo mi 
I'UDC SCrcis) : 

ManOemula Epitafo. 

Li celis, ke nur mulle 
Li man~u kaj bongusle, 
Nun li mcm ce la celo 
De 1' granda v:iv-rojngo 
Estas mangajo vernw. 

tovan rubrikon mt trovas sub Litolo: Tra la gazelaro. Ci oh en·~ prccipe 
el la ~i~punklo de ]' organiza ~untalldo. L~ r u.briko (kaj, éar .~i nc estas 
subskn.brla, cu ankau la rcdalwo?) alprents stnlenon maJarnibn al la 
n~ol~g1smoj. Tiu ci sin teno éc la clckto de la cilajoj naskas kclkajn lck
ntkaJn jongladojn, sed cu c·Las m irinde d um la n un lcrnpa modo? K1·ankarn 
ce tia scrioza rcvuo ... - La an...,la h umorajo: 1Slokholmo hombardata 
de ~skimoj .. « (lracl. T ib. ~orariu) 

0
cslas amuza saliro. pri n~nlcmpa . .i.nlcr:

nacta polJLJJw. - Sub ttlolo: » Dot'mo anslalaü sw morll "'O• n H lcgts 
interesan artik~lo~ el la Lcmaro de 1' psikanalizo. - L? Strogle-rccenzo pr~ 
la . Pat:nasa Gndltbro p ruvas, ke ankau konlrauneolog1smano kapablas uz1 
obJckLJv:~n tonon. se h es las konscicnca horno kaj ne pamflclisto. 

La Esperan tisto: Fine japana gazclo, kiu estas tu le esp-lingvo eldonala. 
Papero, preso bonaj, prescraroj apcoau. La enhavo lauleme kaj laünivcle 
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lre divers,alora. Intert'sn. k\anb111 iom lroskit.cra kaj nc ufice pro
fundira csla.s la arlikolo de li'. h i~imoto: \'o"aj fazoj 1'11 japana l ilr1·a
turo. - S-roj T. Sa.\ia.ki kaj .1. l u.t~ila. de tudcjo dP Zanu·nhofa Crama-
1 iko, vrrka~ nrlikolst•rion r.·c scriozan p•·i: Dt• po-.t, Dt•post ai'i Ekcl!'. ~ 
.Tapnnnjn natul'!wiPI'Ojn kaj hi torinjnjn koni~al> la arlikolo: La cnlanda 
maro en poezio kaj traclicio. . 

Kaj fine' ni rnporln pri b'l'a\a bj rn nia galctnro wuka. no' a rC\' UO. 

pri la Politil.:a Sociala Revuo. Oi inll'nrns puhl ikigi st uclnjn pr• prohlcmoj 
de 1' socia \Ívn, amplrk..sanlaj la hislorion, gront·al'ion, rkonomion, poli
Likon, roligian knj mornn kritikon. Por ~aranlii fa haliton dr l' malcrialo 
~¡ aprrign~ nur lradukojn dr :u·tikoloJ app•·in tuj t'l l bonnj naci lingvaj 
rrvnoj. p,.¡ la Plrklo knj lingm dr 1' lradukoj gar:mlias In 110111::li'O (le la 
f{Vidkomilnlo: nrmard La\'f'l'gnt'. profPSOI'O Cl' In UllÍ\!' I'~ ilal o de Lille. 
Fritz Krrn , profrsoro cr la univrrs.raro de nonn, \V. K Collinson. pro rc
soro en la univl' rsila lo ele LivPrpool, Louis Baslit•n gPnrrnlo intcndanlo , 
Gas lon 'Vnringhirn , profesora ct' ln tiren d1• Lillr•. La unua numero 
alporlns twkrolo~on di' Ch. Ri · t pri Ch;u·les C:iclt·. kaj Gide-arlikolon ti lo
lil :m: La r·espuhlikoj tlr la jcwitoj t•n Para~Htjn. úi estas koncir.a. kern
pnlpn raparlo pri tin ci lre inl l'rr:>Ot t·k~perimrnlo. prilrak lilu el la \'Íd
punklo de l' politikn. l'konomia, socia \ ÍH>, knj ncniam r n la seka lingvo 
de f nku lo, kclkfojc la linS'o dr Gidr estas po!'lc ,·izia. Ankai'i la 
artikolo de O-ro P. Jakob pri la Efikoj di' la ckonomia krizo ur la 
spirila vim c·n Gt•rmnnujo. e la. in ll'n'~a kaj pro ·ia aklualeco cerle 
vasto logoln. Eta crf,crko estas la artikolo de A. iogft-icd: "L a fnnca 
karakter o vidal\'idr al la moderna mondo. Ncniam mi legis ticl spritan 
kaj csenconlrafanlan studon pri ci tiu temo. Ciu srias, kiel ~ravan rolon 
ludas la frnnra politiko r n la nnntompa Europo, sed ti u ci poüliko estas 
bazila su•· la knraktero dr 1' popo lo. La lego dr la Siegfried-arlikolo 
mullo hclpns In OI'Írnti~on en la nun:• hno:;o. P or ioma g nslumo ser vu 
jona cito: »La piPj fran ca el ciuj p ro\'r rboj e tas sendube liu ci: »Mia 
gla o nc esta granel u, sed el mi a gla ·o mi Lrinkas. Fine ni tro,•as recenzan 
parton pri kies k,nlito r ertigas la nomo do 1' r ccenzanlo: vVaringhien. -
La unna nmncro prczcnlas boneQan kon•rncon , sed O" lontc l a redakcio d evus 
pl i wrgc cvili prrsrrarojn . kiuJ iom troabundns. L a Pol'ilika Sociala 
r~evuo m eritas plenao atenlon de la parto de ] ' e ·p-isln intelektularo. por 
kiu gi signifas dcnovan t orgajnon en nin mnvado. Ludoviko Totsche. 

Recenzo 
HUNGA R.\ A ~TOLOGJO. La unua libro de \ ELA. R ('da k Li s : 

[(. l(alor~"OJ'· 1 unlaboris: J. Bar¡hy. f(. Bodó, L. Tlallw. F. Szilcí fJYi. 
L. Totsrhe. Enkondukon verkis M íhaelo Babíts. Pocmoj kaj no veloj d r 
5o hungaraj verkisloj . Eldonis Lileralura Mondo kaj Asocio de Espr
rantistaj Libro-Amikoj. Budapesl, IX, i\Icslcr-u. 53. Formato I5X23 cm. 
/172 Lokslopa~oj kaj 2!1 . klisopagoj kun Ja foiOJ de lq verkistoj. Senl.igna 
papero, mullkolora kovnlo. Prozo: sv. fr . 1.2.- bro§.; sv. fr. rl1. - bmd., 
JO O/o por sendkosloj. Por moj de AELA la unua libro el la ses, lóun ili 
ricevas por sia kolizo de I3.5o respekti\'e q.- frankoj S\'isaj. 

Evento rapide sehas eventon en nia epoko de 1' kulturo de E speranto. 
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Y en a · ver!.. o post vc rJ,o do l\ :al ocsay. Bagh ·, rlt" arl z k:tj Engholtn. 
Pasis n cmullaj jaroj de post la nperigo rlc 1' kompleta Bihlio rn l~spcranlo. 
Gn"cga aldono csti s h vcrko histori:t. Jamtiloj P11s""· otinda en lasta 
j aro cstis la npcro de 1' unua kritika verko en Es1wranto pri giaj olslaran taj 
lileraloj. J aj la jcna granda ,olumo estas ankor:w r1erllo, l..iu prei.Cntas 
gra1an novan elapon Pn la l..re~l..o de· 1' kulluro dr- ~~~pcranl o al fakloro 
tutrnonde gra1•a. 

\J i estas in,itita s11 Cit't· subjcl.. tivc l.. ribi miajn intprcsojn pri la 1erko, 
sed la im•ilon mi 11111' par( (• :~kccp l as. t1ar ;m ka.-. r l w rict' supt' rlera vid
punklo 111 i 'olas parol i. UniiP, t:mten mi parolu pri la ver!, o el vid punklo 
de iu, ltiu ncformalc ~t·d st~ (it\r· fundr· c~las trrmpita en liu okciclenla 
literatura kulturo, de Kiu la j cna vrrl..o :lajnas c-;ti sintt·'I.O. Eft>l...ti1r , guste 
lial mi estas ravila do la volumo, kc, prelorlasinle dnm kolka lt•mpo 1a 
bcllileraturon kiel ••ror1 de la ci •1la¡.:a vi1 n, mi rclrovas en In tlll lla libro 
J o AEL \ sinlt•zon dr• lula rnia lcf!:rdo t•l litcraluroj de pluraj land1l j t'O 

lingvoj :lllf:¡ la . rr:IIH'a kaj Írll r·rnacia , )11'1' kio lllÍ kollaiÍ~ I S knn ~ ~ 01CI1:i0 

de la Predrk :• 11 lo. dP Pclroniw~ . dr \lontai¡.nte. ele 1\ouss¡·:tll , ka j di' nliaj 
supcraj mcn~o.i gi~ l:t ••poko de Andn' C:idc kaj '!'!tontas \l ann . 

En la las ta 1enrpo. clcdic. ni(' n tin al kun~:~l o kun ¡ .. ;¡-arniknrn, al poli lika 
laboro en h Es¡wraniO-Il101 11d ll, an al inrrt da lalroro por la l!IJ(' Í:llisma 
skolo, lrO~;t n le fel Ícon Cll l Íu j okupuj, 111 i pllll' rojt• dl'lll:l lld Í~ 11\ÍII genl)ra le 
pri la bclliiPraluro: Al kiu gi cslal- lwlpo. por kio gi ha,a:-o l:tlnron·.) ~ 
Se n1i kon f'rsas, kc ti¡ol mi rl11bis pri la 1:doro di' 1' IJ('Ilill•ral tn•n, l..aj s~ 
m i kon Cesas, kc por mi liu cí anl:tlogio d e hungara li ll•ra luro ,., la:; plena 
respondo. tlli laü mia cblo plcj f'orlc e,;l)l'intas m ian Jandon pri gi. ::>ajnas, 
ke .fundt' mi kon ·cnla!> kun la eldiro dt• Tolsd w <'11 la lao;la mrrr ll'ro de 
Bibliografía G;rzclo, kv:mkam mi oblc .fl:ml..ajn punklojn volus disputi 
ankorau : »(Oni) kon.fcsu la e$Ctlcan scndepc•ndon "" 1' Arlo dP hisloriaj , 
gcografiaj. rnsaj kaj klasaj fal..loroj , on i n·konu , kl' Jll'tii Í:r.orc po,as gin 
m akuli in.fluoj , lcndcncoj, sed li viJu kla.re, l..e ili rcolas ll lll' Sll r(ac:lj , kc 
la sentct11pan. in teman suhstam·ou ili nc po1a~ i11 l'ckl i : oni kon(t'SII , ke la 
Ar lo supcr1ivos krizoj n, kalakl isn1ojn , du111 sola honro ' ' ÍII>s Slll' ln Trro. ~ 
J es, licl mi scnlas, k.iont ajn rni kn·dH~ al la llllll:t TritrrliiO, l)arwin, Marx 
knj Fx·eud, kiom ajn mia inle!cklo kon lr:tlíarKumcnla~ n1i:rn sonton. J aj 
se, post nia aserto, kc 1a at'lo ehligas a.l n i vi1i pli lar~u l..uj pli inlcnsc, 
kaj plilar·gigi ka.i pliintcnsigi Ja ,.j,on d e JJ iaj qcnmikoj , sr· post Lia aser to 
nia oni cTcnrandas al ni kial, por kio enlute n r ,.¡,a!,, 11i povas trarikvile 
r espondí, kc ni ne SC' Í:1s. 

J! orpasi po ·L ci papilia ,¡ , o, ll o. lwnr' pa.~c rn a, reg' au :thuow!o 
F oriri, n cscianle: kien nun? La kapon Jcvu, lcnu, al len girr , 
Kaj neniigi eblc porclcrnc. Jlcroo csl<l!', kiu porli po~a.s . 
N e vidi pi u la brilon de la un·! l. a penson de la JIIOrlo P n la sm'! 

Tiel iu J áno.s Vajda, morliola hungaro vi, onla en Lraduko de !\.?-lo~a~. 
'fiel skribinle, mi rcrigardas la Jiuron l..aj mían notaron sut· gwJ p:~g.oJ , 

kaj rn i Lro1as m ulle da cla kriti~o, l..clklol...e Jlli ha'~' la iu tprc,on .kc SUJilC 
m ía arnikaro de Budapest mon lns lro unuflanl..au ' rdpunklon eu sta clekto, 
nesufice alenlis priskribojn pri nrililo kaj malrico, Lroc dedici~ .alcnlon al 
crola li tcraluro, ekzemple. cd posl la plena cllcgo klarc monlrr~al>, ke Jte 
tiel es tas. Corte sajna , ke kelkaj prozaj. pec~j, e.kzemplc de ,\Ló~· J ókai, 
ai:í de Géza Gúrdonyi. cslas iom banalaJ; kaJ mr volus dcrnand1, cu la 
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hunrrara lilrraturo rw clonas al ni satiron krtttlan . en :;pt•co dt• \ ollairo. 
nlt ~~ri·ton l'll s¡wcn ck 'l0nt.aignc aü ll azl it~ ? Ornc¡·alc, üullt'l·'' lllÍ lro' a_:; 
t'n la 'olumo. Jau. <'l>lo de~~;~ ampl1:~s'?· ~n.llc~on t.n· J:lllllilanhn. la.11 
temnro, lai't m·ic•n t 1go a 1 la '1\ o en Cl liJ ~WJ lan;to.r, la u ''rt·kman 1cro.1 : 
litcraluran siniPtOll de 6uj miaj bt•lctraj lcgadOJ de post puherla ago 
faritan dt• 'l'raj lilr1·aroj sub la gvido de .1 ... .. l ... alncsay. . . . . 

J cn, la subjekli\ a rc'l'l'nzo, kc 1 ion ka.] tH•I Lro,as 11~1 . k111 J 11111 de 1 
apero d1· 'crkoj hungaraj rn la serio Ul' •\ lossc, 0 11 11l <~Jsl ra traduko de 
Hodó, knnslatis. k.r la hungara literal uro. 1110dcn.1a estas san.' e ~. '' '.tl'·u·;¡ , 
same dclil ala., l..icl la moderna angla nti lr:1nca hl oral uro, 1111, kw y1m 
fruc r n ~ia kgado pn Espcranlo lrovis Linn tmiversa lan 1 ilJ grancliozan 
' erkon dr la hnngara liter aluro, La ?'rayedion de (' llamo. l\ aj ;mlal1 ol 
kriliki ol iom pli \'asla vidpunl lo ol l a mia ci Liuu an lologitw, 111 i por
mesu al mi noli kolke da croj specinlc placaj al mi porson(•. 

La komcncan pa~aron mi rapido llll'n:1S, por mi In popolaj haladoj nr 
estas inlcrcsaj: sed mi n c pretcrlasu gt·<\Lnli, kc In vcrko m onlt·us lorlan 
kombinon de historia kaj akrunla inlercso knj kc la \'O I'lon l>akLuala 
mi n c u zas en sur.J:aca, nurdislra scnco, Lion 111 i poste tnon lros. Baldar, 
mi lronts pocmon de Mihály Yorü martv, Pensoj en Hibliolelco, majslra 
f ilozofia Yet·saro. Postr n1i lrovas la montl.fatHan n omon de úndor PctO.fi: 
el la mullaj poemoj plcj p laeas al mi Ja neniam amis ll'iu diras, IIo Teda 
Pens', l'alo lwj Monto kaj f(ia~ kantas Vi, Poetoj Bonaj? De Gé~a Szilágyi. 
frua rc¡m't.l'n l:ullo ~Ir J' clck.aden c.1 fra~1 ca liriko, .' onas Jnl r.rcsa peco, Dorsoj. 
P or Endrc \ el) 011 no tro,•as en 1111 la ent u1.1asmon kwn lalt ~oncrala 
ju*o Ji mc1·itas, ·cd Batalo kun la Ur<mdsinjoro interesas. La nomo :\lihúly 
Babils eh·okas karajn memol'ojn, jen nni tl'll\iiS n•prcsila La Danaidinoj. 
Ankaü notindaj por mi estas Strato lnlat1/aynw:r' kaj /ralo Vesperige. 
sed spcciale mi os las ra,·ita clr Delougr Forsonoris Tem p' de Sappho: se 
la link a poPzio be zonas de frnclon <'11 la mondo de 1 g33 - kaj mi 1 oro 
l,unscnla:-. i un . kiu scnlas kr tion gi bl'.wnas jPn eslns la plt•j<'hll' inda 
respondo. La Ridclo clr. Erno zép eslas rimarkinda. 1\ a j j nm muir f'ojP 
en la laslaj b goj l nn eta ckstazo mi lrgis al ll lllilw j la poem!' ton ciP 
Os1J,ár (;ellér l, La No/,·io de Ubc•rtrmpa . o/drHo. EsLinl.e n1cliisln ja111 cl t~ 
ago dck-bar. k.iu ankuraü pl' rf'ingrc 1 aj d11ngule laboras, 11 ti ap rC'7.as la 
poemon ¡JJetiistoj di' Lajos l\ass{lk. ' 

1un 111i jam ,·enas al la p i'Oza parlo, kaj dPvns ckkoncizi. P!ae;1s 
('JI sin spoco prcskau ciuj 110\'Cloj, lllll' kelkaj bnnalas. Ce la Arbara !?ando 
amut.e prozcnlas viclpunklon Oidc-ccan pri la tonto sinmorligo. Halconto 
pri la Fmtinoj T iindérloki cslas akra kriliko pl'i scksmoralo. Pri la Mito
logia de Mihídy Babits. en lraduko dP Tolscltt', mi maiiacilc bridas la 
rntuziasmon, gi Iara ian giganlccan eCikon kin icl )llOmorigas min pri 
James .Joycc. La tria kaj k'ina eapilroj spccialc impresas min . • ovolo de 
Zsi~mond i\Jóricz prc~rnt<t~ en sarinda rcalcco k.iC'l naluro povas la militintn 
malrica murdi ankaü en ri,·ila 'i\·o. Bodó en sia traduko do no,•clo de 
Dozso ZOillOI') monlra · clcno\'r gcni<lll talrnton rn la tracluka :n·lll. 
Tamcn mi dcras j ant fin i la konH'nlojn, éar, k\anka111 mi sludis Ja 
, oJumon de ko\'riln al kou·ilo, mi ankoraü nr plcnP rln1iuis lH lul an 
gcm~ron. J i tcral u1·a~ kaj lingnm. La kun lal_¡oranloj por .tit l i~ i anlol og~o 
pruHs s1an vrran IPn oron por la hun;:(:1ra IJi crnlui'O, tlcdtcanl c sin al Lm 
Lraduka laboro, kiu o·tas tion1 pli tllalfacila, kuj hcdaiírindP ofl e 1nalpJi 
.alle t aksala en nia h.ulllll'o, ol la originala ICrkado: ili aldonis a l la k111luro 
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do Esprranlo ricajojn, por kiu la lcgunloj n rpt'f' dovas sNtli sin apPnal! 
kapabfaj sufi c1• danki . i. lcganloj, rolalivl' estas Jllalnwllnj lrt litcratoj 
do Espenmlo ntn• eslonl r ll'OI'OS popolon nontbrc laü sia ntcrilo sed ni 
elevas luiteblo suh ll•n i pct· aprozo kaj :¡celo. Samlcntpc ni rajlas mcmori, 
ko kin aprl'za~ kaj a1!c· l a~. liu ;tnka\t siamanicrc kn·as kaj laboras. 

f(. R. C. Sturmer. 

U 'lVEH '1\ LA ESPEHA 'TO i\1ETOOO DE 138 SO\. j.. ia kmioza 
''~dm.l <?i. LJ·.n in lct:l'sas. 111in o~ psikolo;;ia kaj idroologia 1idpunklo. Et la 
btldaJ dtf tnOJ, lorla.J kaJ kclkfoJC antuZaJ, la aillo ro ]{lazan , ¡,e aper:u. :mlaic 
la ok~ l oj. Li cviden.le t·sl;¡s rczullo .de scv?ra pu~·itana rcluko clhu.rga ~le !' 
lasta F• •Tcn lo, sur luu estas konsln11la surlaca » ltber¡wnst~mo , racwn;Jtsmo 
<~e lliUlal~l ua.l a spoco. ~~~i.tc li~n , .kc li 01 idcnlc kot~a~ al111cnau la nomojn tl•: 
!' ~·e.uc~ , .8dd.lltglon ka.J . 1 rock1 ,. h lamen monse vtvas en epoko anlaica, kaJ 
JbaJ mCinOJ no (ll'nelrts sub h au lta\tlon. 

La vorkcgo, lciu estas nwlakluala ankaii lait aspd,lo de ~ia prl'slitrraro, 
placos al corta tipo de Jllenso lt·c disvasligila en la » IH'tc lr~ la . nto1 ado. nl 
menso kiu konslanle laksas Espcranlon kicl ludilon 1'11 si ment , men~o kiu 
estas t r01cbla C<' la pl~·jn~ult~ el Liuj clbu r~a.j kon~t anlaj .l<·t·uanloj. kiuj 
daurc sublcnas p('l' kollZOJ kaJ cce·to 1:~ <lliOI'IO~ n kaJ kursOjll de la '» nCul
J'ala,c movado. La I'Olumo havos por Liaj ltpoj tiun sorcan inlere~on, 
kiun iu cnciklo¡wdio Pcars havis por m i kiatu mi csli~ knabo. cd l-.ion1 
tclUilo da hon1a cncrgio csl:1s por ~i mal§pari lal 

Tantcn mi hom·slc konicsu ke mullaj el ~i:tj bilrlnj difinoj tn• 
amu1.is min, kaj kc mi lernis mullajn vorlojn por nti n01ajn. rklrmplc 
prognozo, inyveno, rsbonito, lcelbo, kaj paslinalco. 

Lasla punklo interesa: por siaj di Cinoj de l ' vor loj r•Pirlr•nl, lmmlut, 
elczetnpl, pun kaj bat, kaj por bildoj de pa~oj /¡g. 53. ü 1 l,.aj aliaj , l.t 
autoro mont ris kiom mulLe li estas vikLimo eTc cerla lliCn~a lordl'l igo kiu 
(esperable) forpasis en la liW1a gcncracio por ciam. Al hon tO cdukila Cll 

poslmi liiR angla ali usona vivo tia loidoligo dcvas ~aj ni ~ufict' frcmda. 
f{. H. C. ~'~· 

DOI\10 DJo: 11 0 \I A:\W. Eldono de Ooiuolo lnlcrnacia, 1 , ruu Fcli )o. 
l•'aut·c, Paris 1 !íP . l•'rancujo. 1/¡. pa~a multobligila kajcro. Prcr.o nc Jnonl
r ila. 

La' sublit olo diras, kc fl. i estas »la plcj granclioza <·nln•prPno t'll E:.
pcratllujo ,< . La ideo vcrc esl~s bola. La Univl' rsala llo111anta ,\,ocio fnndita 
de la. jap•ma roligi-l'ilo.wfia :novad? Oomolo, »celas ?ntcd'rali~Oil ¡Jp ciuj 
homOJ sur Ja tero« ka.1 »ktTL bazOJn de la l.lotnaran tsrlto . Tta ha111 t•slu 
la Domo de llomanto, kiu pruvu, kc »la umu~o de la holllaro "~la- .. bla .. 
Ci es tu sidcjo de la »Ligo de ll~moj « . o ~iciala ling.' o. c~l u E~(H'r;tr~to. Ü1~1 
bezonas 25 milionojn da .hancaJ frankOJ, laü sl.all~llko. de. Lt .kaJ~ro gts 
nun purris 3 I 2 pcrsonoj swne: I3,3x5.- frankojn. CaptlrOJ ¡Jrt,krtbas la 
arangone> de la domo ka] planon pri konslruo. 1 clkaj eraroj cble lll' gra'·'" 
en lill kajcrclo. r. /J. 

13Etl-A ADl\1~' \HO DE E ' PELV\1'\Tl "f OJEL Cl J 1.\l\DO.I . 111-a 

eldono. 1 n3·L PI'('Zll r. h ·. Eldono de. HES : ! >ot~ll'j.n. c:s.lt. La ll ~ 
paga poSI'onnala Jil_>rcto kun r r07 adroSOJ el. ~·uJ l.or~lllH'nloJ pma: l'''' 
grava p~·11ktika hclpdo al .la korcspondcm a kaJ ¡nlcrs.anganl.•. l'~\wt:;:nlhl:U:o 
- kond tcc, ke la porsuno.1 I'Crc n ·spontlas. La folcloJ clt· ph, u u nl pCi.-
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sonoj cbligas luj anl;uic vidi, knn kiu oni ckkorrspondo .... La jubilea cldono 
pru\aS, kc ~¡ estas salala kaj rckomcndebla al in!Prc~igautOJ . P. 1/. 

ESPEH \ 'ITLJ\C\ \ \0\ ELBJBLIOTEI\0. Eldunejo: \. Szapiro. 
\Varsza"a. 20 t3.5 cm. ciu numero o.'¡o S\, lr. \-o. 1¡. 

L Biró: Fraülino Id a. K. Porzsolt: La 'ojo malsuprcn. El h1 hungara: 
L. R ercips. 26 pagoj. 

La unua r~las scnprPlcndc . sed nc srnsatirc raknntila hi~toriu , celcrc 
s ufice banala. (;ia <'sp-igo ne esta tre moti,ita. La cl11a alt•slas pri kruclc 
akra obscn kapablo, pri prrt·iza kono de l10111aj maiimlajoj, pr i l'acila, sed 
suriarPma t•kl..aplo clr ... crio:.r.a prublcnw, p r i lt' Jlt -t•llahoro m alpl'rl'ekla, 
prPicrc rapida. Entul!' gi estas nc :;t•nintrrcsa 'arirullo dt• populat·a temo: 
la cfiko cfp 1' mizcro j c junaj gccdzoj. lom mirigas, ke en la serio la 
t icl rican h ungn r:m nmcl lilcraluron n•prczt•nlas guslc tiu j ci liO\l'ioj. La. 
Lratlukiulo konlcntigc sohiii sian ncrnalfaci lan Laskon. · 

N-o 5. l!r•rmano /Jang: La hontcmulo. La unna ki o. T ntrluk is : 
Leon~ \ iPnano. :12 _pag?j. . . . . . . 

!ran ga estas c1 ltu lnslono de la g nu1tla daua llllflrt' tonblo kaJ 
animesplorauto pri la 1ragika 'iHJ de la m:tlfC"Iib IJl'la Fra ,l('i~ko. Posl 
cllcgo oni clc·mclas In librelon !..un ia laca, prenw -culo, kiu j:un prcsl..aü 
malngrabla~. Kaj la tncn oni admiras la bJ·ilnjn etajn bilcloj11 , la m iniaLur
humorojn de ci IÍU pocntiJista ariÍslo, kaj ]a ~l':lnclio:r.C('O de f' fcrma 
bi ldo (la pugnigiLa mano de Joa.nno Ic,i la a l la ciclo) fjk.,i~as fortc en la 
memoro. La unua kiso: ,alor;•jo dt• s lilo kaj pocla ,jzio. ( ;i !'Stt•s 
artifikc kons lru i ta, ~ed vive pulsa en gi la juno. ' -o 6. ,liif¡usto Strindberg: .\nw kaj pano .. \l1luno. Traduki~: Lcono 
Vicnauo. /11 pagoj. 

En la unua on i lrO\ns rcalislc, ,jglc, sC"d sablonc \l'rkitan h istorian 
pri la ruinigo de maler ic nesuficc baziLa gccdr.igo, de malsperlaj , ·cnpri
pcnsaj junaj hnmoj. - Aúluno: nwjstra elogio pri la iorpaso de 1' juncco, 
proJ' nudl'ontl a analizo pri la maljunigan taj gecdzoj, lragike n tt anC'ita ciljno
kanlo pri la juncca a1110. Cc[, erko knn m onullll'nlf' simpln rakon lnta11icro. 

L('ono \ Í¡on;w(J bone lradukas. Hi procinda esta~ Jia sinLeno konccrne 
la i n lerj¡•kciuj11, kiuju li simple nc e·p-iga~, si111ilt· al a liaj lrarlukisLoj . 
'C'k \'f' I'C'9as balwla kon fuzo rilatc al ci ti uj vot·Loj, J¡iuj Licl gravas en 

vivan/a l ll t0,o! 1\ ia l nc konscn las niaj \C rkistoj pr i uu ucca uzo? ( pl'ovo 
por tio lrlnl'bla~ c·n la Parnasa G'idlibro) . Sur l a Hang- kaj Strind berg
volumoj nc t•>las sign ilr, cu la nOH!loj eslas Lrnduk itaj el la Ol'lginalo aü 
el alil ing'a lrnduko. 

La serio kon renas por komencanloj , sed ankaü pl ialtprclcnrlaj lcganloj 
Lro,os ion por si. 1 ur csla.s domagc. kc la miskvah ta papero nc indigas 
la kajcrojn por pn fúbl iotekigo. Ludovilco Totsche. 

S. GHE KAi\lP: POLA FOLKLOI\0 KAJ POPOLKA NTO. 6o pagoj. 
Eldonejo: E spl•ran lista \'oco, Jaslo, Pollando. J g33. P rct.o t.5o fr . ..., roO,'o. 

1.Ekkonu la kanlon de 1' popolo kaj ' i ckkonos la popolon kaj ~ian 
land on. - diras la aüloro de la l ibrclo, kaj vorc, kio scrvus pli bone 
la a lproksimigad on d e la popoloj, oJ la l ingvo de 1' popolani mo, J-i u rk
parolas on la kanloj. Kiu Í OJC jam partopJ·cn is kunan kan taclon d e divcrs
nacianoj, t iu hcjn1Pnporli l a p ruvon de ci sup ra a:-cr lo en formo de 
n efor9c,cb la tr;n j,•aj o. 1 aj hejme kiomJ'oje oni pribcdaííras, kc la l.umo.r
plenaJ m omcn toj licl rapjde forpasis ka j 1 e oni no ha, as an lau si tcksloJn 
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kaj muziknolojn ¡lor ilin r e ·orci kaj por pli firm it.ri sian konon pri íremda 
popolanimo. 11 , a libro de (~renkan•p - kvankam en morle31a kadro 
volas serví por lia celo, kaj o ni povas kon~lal i, k e ~¡ Lonc sen as sian 
cclon. Jlislori -geograria ski7.o, karakiCJ·izo de di ver aj popolkarakteroj , sludo 
pri la di1•ersaj spccoj de 1' popola kanlo, lekstoj (il1 dcvus csli iom pli 
arle lraduki taj) kaj muziknoloj (bedaürinde iom malmul laj) iluslt·ajoj, 
simpla csp-a stilo : cio ci íaras la libran placa. Ludoviko Totsche. 

JOSISl ~ 1 \fO\TUI\A: r 0 \ \ KUfl. O DE E ' PEHA 'T \J LI~TEI\O.J. 
368 pagoj. Eldoncjo: .Taprma Esperanto Jnslilulo, TClkio. 19:~,.. Prc7.o: 
o.Gu L:~A dol . 1 1 oo¡o. 

J en dcnOil' le•·nolibro jap:~na , oni vcre nr po'' L~'> plt•ndi pri ntalakli
veco ~~~ 11 iaj japa_na~ sam~deano,j! La lil~ro _i nsl ~11a~ ]? esp~nn ko_rcspondadon, 
sed ~IUJ ::tlnp~ t·ksaJ, J 1111dnJ nolOJ gramaltkaJ k:IJ SLIIaJ ,a,ttgas ~tn Jl' pn·;;knií 
~oncrala lc:rnol ibro de la lingvo. La liln·o konsislas el Jelcl'lcksloj kaj 
JUpanlingvaj konH.:nl;11·ioj, 6 laslaj k•)mprencble restas rnislcr:tjoj por europa 
rccenzanlo. nur el h cnlcksilaj csp-aj vorloj oni povas iom l.onj rk li la 
precizccon de ci liuj klarigoj. La aü loro rndubc rslas unu PI Liuj 
japanaj sam ideanoj, kics ]ingva Lalenlo vcbs plcj mulle da es¡wro. Pd, 
por nc• lule prelt•ri r iprocojn, mi n c prisilcnla~, 'kr S lll' pa~n :lo. »Pslas 
vcnkila malgusla.s :mslalaü !H:slis ven kilar, k c~ sur pago 1 o:t ;~nsla l nil 
»rnj deziras. kP ,¡ 10jagos mi scnlas p' i bunvena la uzon dP u-modo en 
la subonlonila !razo. »Vi nc ,jeJas min jam por CPnlja roj Psla.; 1-.urion 
esprimo anslal;•li » ~!i ne 'idis 1Ín j;~m ele c·pnlj :1roj . St•d gt·rwralc In 
slilo es las .Cid inda. 

e eliropano Lrarigardas la amasajn in lruilojn (gaJ.P lojn . liurujn) , 
kiujn la japanoj uzas por 1crni esp-on, Ji ricr1a · Ja :-.l ran;.:an in1pn·son, kc 
nia Jing,·o esla · tre malíacila por ili. Cu eblas, kr l;• lrmaclo dr· <'sp-o 
poslulu de j apanoj tiom da laboro? i.\(j ll'rl' ~oju ~. se l'n L. \1. japana 
samicleano klnrÍf!US nl mi Ja nferon : kial la jajJau¡¡j c~p-il; loj st•nlas la 
nece ojn de ticl mullaj lernolibroj , kaj 1 ian nwlfat:ilt·con :d ili prc7.cnlns 
Esperan lo. f.lldouilco 'l'olsclw. 

JV1\ I MAZUHANlC: La morl? ele . ''Yl;ail- \ gn Cengijic. ll,f'l'oa .~'Poso 
kroala.1raduko kuo anlaüparolo kaJ klangoJ ele Ma~ro S¡ncor. Bldon ss »La 31.~ , 
Suda SLclo 'l;ll·. llrod, Jugosla.vio, rgi5i5 . 7Ü p:•guj. Pn:w: bindilc 
3 sv. fr. aír. 

La pocmo, malgranda cpopeo, ce1·pila el Ja krudaj Lcn•poj Jc porck
zislaj libcrbalaloj, imprcsru. forte kaj frese. Ankau lra la Lraduko oni 
eksenta.s la radikac popolan aromon de la vcrsoj , ian pra(orlan, prirnilivan 
terodoron , kiu scnliga.s en .la lakonaj frazoj , JWnso-rÍIIIJOj , vol'lri
pctoj, en la simplaj ed íorlcfcklaj bildoj, en la ·ugc-;laj koutparoj. h.aj 
trans l:i Liuj poe1.iaj ,·aloroj, la ck.sla7.a ru.pi ro jc libcrcco, ki11 puba:. lra 
la lula vcrko, la clrasle elok,cnla pripcnlro Jc la miwroj Je J' sklaH• 
subp1·emila, lurmenlala popolo. la frapanla alterno ele knrdaj, sarrgaj. 
ani111skue kruelaj scenoj kaj mildaj icl iliaj bildoj : l:io ci fora' la ,·erkon 
unu el la rimarkinclaj Lrezoroj de la moucllill'raluro. Nc miriucle, ke gi 
tro,ris tiel multajn lradukanlojn: gia Esperan la lracluko eslas gia interpreto 
jaro en la deka Jin"YO. 

La epopeo pris'tribas la agojn de la s:wg~oifa kaj orav icla lurka ••gao 
Cengijic, kiu cllordas la haraoon ( tribulon) el la kompa.lindaj rajoj 
(subuJ.oj) per elektilaj torturoj . Pro lia krueleco, kies inferan furiozon 
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<lll Í lll kuc jll'llll'as la capÍ il'O ?·.~fa raco , r.ihc!as l ;~ lll01ll !'11~granOj l~aj .l'l~ 
~•111 ":1 halalo ili \Cnga · : CcnglJIC (alas. e, IIU !'jH7.0do rk\ll'aS anlan nt:q 
oktJoj kun komlcrl1a forlo, ribcl igaulc kon lrall ciu pcr.forlo. kaj. subprclll{) 
la koron cr,, la h'ganl o.\ r mirindt•, kc en popolo, d. kii~S hiSLOriO S' I'S las 
prcnila. gi Iarigis »la plrj glora 01'11amo de la nana li ll'l'aluro . 

l\ onn•rnc la lradukon , oni deyas pl!'nc n'kon i In granclan ('p,·vot·on. 
cnlnziasmon kaj klopodon de la honorinda lraduk.inlo. Li ha' i~ anl:~lt si 
malfacilan t:1skon, kaj li bozonis forlun 1olon, cgnn prrs islon ka.r ohslman 
pacienron por gin fi n i. E l ciu l't'rso on i 1 idas la konsC' irncan ¡><'non , la 
amon ni pm•mo: kicl li klopodis kicl r blr piPj ficl r ll' kaj pcri'Pklc prok
~imigi la lradukon ;1 1 la or iginalo, lransdoni lies ciujn bl' lajojn, lics lulan 
apa1·l;¡n a¡·mnOII , humm·on kaj scniO-IItOndon. 

Sed ('(' l'le allkalt li 1110111 prcl'eros, se la l't'C(' I1 Z<il1 10 ·rw rc~s l os ec la 
IOI'Ioj de gr nrra la kaj banala la i:iclado, prisiiPnlanle 1:iun , kion li lrovis 
¡·iprocobla 1'11 la IJ'Hduko. Mi cs¡)(' ras, kc li n t~ cslas inl't'klil a ele la 
lrosrn lf'lllO kulima rn EspPr:mL.ujo, kiu rigardas la objt•klivan krilikon 
h.1azau persona o l't•ncln. Eslas ja klarc, ke la dt• laltt ki'i tiko jan t l'n si 1110111 
rslas rckono: pri malbona vcrko on i skribas cblc m:dpli da riprncoj. ol 
pri bona , car 11ll l' ce la lasla oni estas pelara de la dcziro: h:wi gin t ule 
pcrfekla. 

La Ullll:t 1 aj ccfa kril iko rilalas al la 101'1-ordo. Eslas klarc. kc en 
pocmoj g i povas (•sli pl i libera , ol en .Prozo. Dwn r n bona pro:w )a 
pcrsona.i. PtOnomoj sla~as ciam :ll~lalt la_ vrrbn , rn poezio ili pova· ~in 
po ·Lsek.' J. En pocz10 001 pavas allas1 ankau la ncapudccon de la subsLanlll o 
kaj de gia cpilclo (ekz. grasajn in('Íl igis bovojn, rugan ankarl capan 
surbpigis, illonon li r11alvm'111an sll¡l rcni riJ cd cslas ccrlaj l imoj . [ aj 
Lrans ci liuj Jimoj lrovigas okzcmp e mcli la propor. icion i11Lcr la subslan
l.i iOI1 knj gian opilclon. 'L' ia ncperrnescbla kaj Jlelll :\111 cid ulimcbla ' or lor clo 
svar111:ts en la lekslo: Jierccgana en la lando, Cclinjo en Monlen egra, Lia 
per forlPgo, t ur kaj pro pcdikoj , ukra pc1· lnn<' f rapo, hrrbon ¡•n I'C· rdc lan. 
(rjobla pcn• (?) den to, l'tra dr cenan¡, lllCZC ligna ia sur .foslcgo (1), m iJda 
sal'o lupo ce SOI<lga , koro en li;l, Liu en lll011 1C 11LO ktp. klp. Poslo. oni 
ncpre dc1•as meli konj unkciojn kaj ril alajn pronomojn Cll la komenco ele 
la ~raw: do l' razoj , kicl : Dio~ sed serv:.d: kiu marsas; cu ~i .kul:pas Turl.oj 
ke merlas; susurclas kar¡¡n kaJ kan lelon ( 1); am ba1-1 ka n1orlm toJ den lgnn
cigas, klp. ltlp. estas 1 aj J'C las en E ·p(' ranlo cianl rnalagrablaj kaj vcre 
sokas la legan lon. EsL¡¡s j a scialc. ke Zamenhof prc f'cr·c rompis Ja sevcr:m 
jamban skcmon, ol pcrme ·i al si lian invt•r,;on. 

h.l'OJnc c~las ankoraü kelkaj kritikindajoj: la 10rlo ago a11slalaú ayao 
o.fle ko11l'uza-, car gi sajnas la Espt•ranla vorlo ago. el onsili11d;~ t· ·La b 
kunb udo de subslanlivo kun adjckt i,•o : blanklcnd:tro, ppzft•rajo, [orllcono 
klp. La 'ol'lo pafplensutis es las ll t(Jnslrajo. O l'lP Lre Jll:tlbo l1 c aspPk Las la 
perforla nlizio de la arlikolo: ( :acko J' ka11 1po; 1' gorgon lacis; brava 1' 
lrupo klp. J clld'ojc Ja lraclukinlo lroku ragc nw t·sas super la rnboj de la 
!)rumuliko kaj sin La k so: » Dion sed ser vad i kiu 111arsns . de' as, lw per pura 
koro servu. '< »Pero d ' ungoj Josas sa11goplo11aj .« »Üro, de bwlaron 11e 
IH.lvanlo, sed posl J,·on1da su1· rnonl ar' vag<tdas. << 1 clkl'o je la Lradulcinlo 
mcm liCnl a~. kc la lraduko rcslas ion 1 en igma, kaj li llar!gas la tPkslon 1•n 
nolo. Tion m i nc povas aprobi. So oni ncnicl povas so lvi la '1ratl 11 kon (' 11 

la sLI·iklaj limoj do la vors.formo, oni prcCcrc clnkltl iont pLi la r~nn vcrson. 
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Tia nc l'clica solvo es ta · ekzc1nplc la bcla parlo, rn ki 11 la poPIHO prn trns 
la 111izrran siluneiou do la rajoj tordi taj por har:111n: 

))'/'nj homerw 1« Or· lcir· horaco? 1 Oro, de ll'rJillr'n/OII 111' l111urtnlo, ' 
/(ir• f' knpo11 pouu$ li lwsiffi? 1 Oro. rlr· nf'l• lm111¡wn posl'(laii iO. 1 /(iu 
tur!WII soite pr·r/a iJ0/'(1.~? 1 Oro. rlr· 'J/'U/(11'0/l. 111' lwmwlo. . t•rl ros/ frl'mda 
SIL/' ll /OIIIII r ' vay(l(lo.~'i 1 Oro. ClL di· la non ne h tlll(//1(0? Orn. eu , ,. panon 
JI(> hatJCIIL/o? 

Nu, on i ja povas komprcni In suprajn l(' l'~o j n , ~cd al la ling1 a st'nto 
ili ccrk 111' pr¡•zclllas plr·wron. Oni pov11s provi 'cblt-: 

»'l'uj lwra6o11 l« Sed dr· l.:ir• ¡wen i? 1 Oro11? d11111 '''!f 11LI'IIIo n li 11e 

lr avas, 1 Por lwsiyi .wb rji sion /,·a pon ? 1 Oro11? d11n t jo lmmpo 11 li ,w 
havas, 1 Nu r la lurlcon ¡)l'i/aborrr.~ sllÍ i e 1 Oran? clu111 hmlnrott li nr· hnvas 1 
.'íerl pos/. f remcla vayo.9 rm montara?¡ Oron? d u1n /on u¡•s/on lí 111' /l((uus? 1 
Oran ? dun~ pun¡·c•slon li nc /t.rvas ? . .. 

Sed n1i vc• rc nc volns Aa j uigi pr·t· 111in longa lwj dl'ta la lritil o, kc la 
1·erko h:was nu1· l.iajn pa rLoj11. (; i estas gr(lnda kólj lwla l;~hn ro, h.:1 j kron1e 
la libro cslas lrc placa, brlc iluslri la, bonc bind ila, cldoni l:t kuu ,·1-~Lr<'ma 
zorgo kaj a1uo. /(opllr. 

E PPH - t\1 ¡\ L\lGHB : SY. 'TK\IATL' K k 1\S l E. ' PEH •\ i\'1'0. S~ p. 
Prcw: 73 ore. BlcJouis : l<'o r lagsfiircningcn Esperanto u. p. a.. 'lod ,hollll . 

J cn nova, bona l('rnolibri'Lo, prc ·k:ui n•h. Lr11ctoda. Cii ha1a~ l:1 :ll alll 
a¿on, l;c anh.:ni sol-lcrnan loj kolll]li'Cnl'hic· nlll' Sl l'doj pu,a> r•l ~i 
lcrni . Honhumoraj rakon tetoj , anekdotoj ~ari:1~ r•n la Ll'ksl• , clr• la lc•c·iono.1. 
Preso 11'1' kla ra, p:~pr rc r bona, pr·czu ma l ;1 ll:~. 1)11 llHHit~,.,l:1j rimarl.oj: kia l 
lroigii) S11 r p. 8fí. ni legas, ke l E.\-dPil•gitoj esta,; l'll pli ol 11 111 landoj. 
Larr l a s l:~l is ti ku ni scias. ke oni alingi:. 11 11 1' 8o slalojll. l\ aj i,i ;d IIIOclc:-oli :) 
Sur P· SG. nc CSL:lS r ili Laj ciuj gr:l\':lj grand;lj bj v:dor:lj I'SjlCI':llllo-ga~l'loj , 
kiuj n 1Crilus e ti in tcr la r ¡oko.llendindaj. L:1 libro c~ IHS I'C'I-<>I llendimla. 

P. !J. 

STEI•'J\ N ZW I~ I C : LA Ol ULOJ D I~ LA E'I'I.:Il t ¡\ 1•' 1\ J\ '1'0 . 'l'rad ukis : 
llclc•nc \Vol f'. G!i pagoj . J1 mpra cldcHIO de Jrt lrad 11 kin tino. P1·c•sr1: ll l• ruldo 
de E~pcranlo. Küln . r ai:l;~. Prczo: r .5u s1. [r. + JOII,n. 

La ve rkislo r• ·ta:; unu el la plej noblaj t:ig"wj dr · 1' inr ¡>l'l'~ioni~ l :t 
n?v~·oman til~o. Stll'ut·cnc Ji n:wts c1.u':l <lrt i · t:uJ ~I on , c:; 1.> 1'i111PI~Ion , l'unt1o."· 
LJ:tj novelo.1 cslas prcsk.aií ps1IWiogw] sLudoj , l ll'S Lch.ntko at111ga~ la kt•t -

talan pcrl'dctccon de l ' klasik:t novelo kaj kic · li11g1o 1·:-t:1 ~ 111irindt· plaslika 
lwj fl eksigctlla. 1 iel noi'I'Omantikulo li hara· ct•[lenle la c•r·otih.o11 , la P'"'ion, 
Sl'd ce la bolgrada pasio parolas ce li malvamrc eb ilil orilall lill!!;IOII. Li 
ci:u ll pi i kaj pi i proksim igas al plej interno de IH)Ill :tj k riwj' IIOlltaj ·m·toj. 

La tl' r110 dt· La ol.:rdoj ele la clcnw frrtlo, l. ruro Lo "'' ki:-to noma· 
lcgcudo. cslas ! ilozo(io: la pcza problcmo pri la n•spo11dt•co de l' hon1a o¡;u 
es tas ('n gi p roj ckcii ta sur la ckr;rnon. >La esenco d1· la ago t•slas abisme 
profunda« 1, eilas el la hinda l3haga, a tgita ... Kaj la filnwfi:m lt'lliOn li 
vivigas en bildscrio plrna de oriente rica [antaz io. La hl' I'OU, \ irrtla , en la 
unua bildo montrigas kiel lriund'a armcc lro ( »Culillo de gla'o li 
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r·~ l ll'l 1101Jiod :l), •1'" oll lllt'llljlt' l.: un }.¡ \1'111..11 li •l'llÍhllii~ .•• pti (,¡ \duro l...tj 
1 .tj lo rl t• 1 ¡wrfo l l 1 l .. t ol.:ulnj !)p )i:t f J.t lo l.: iu p:ulo¡H•·ui• lt 111 tlu1uil.: 111 
lt·'nd:IIJlll I .. 1J ldllll l1 'l'll n 'klll ll' utorl i .:i~ 1'11 ! 1 h.tl.du, lt .duu ¡, l1.tj11 i.tJ IOII k tj 
II H'lt~OII . L1 lrll llltl llil lll g l. t\oll li j..t.•• llll l:n ! 1 du1 hi ldu u i \t•ul.:•ml.t-< 
l in 1 ¡,.¡ t'·dj1 1¡;1•lo1t 1 l.t popolu 1111111·1' Jiu fn11lo ,Ju ju•l t•t•u ~· d i.i,Jtu !1 

!>tlr (! rll jll •l h .11 d o \ 1111~ in•l111ii!i 1• i l.t ~u-In tlt• •Ít ju~i-l,t 1111'/llldu la 
kon~t ~~~·" pri lu \ llll t'l'n l...tj pruhlo•nll't;ll ,¡,. 1 in lunun ju!!11 1 ,, e· IJ'Íia 11 J'rl 
l.t 'I'I Ji aJ IHIJ ¡•••Íl:il •j o'lt la ubl••r.t llt:~llilu t••jo ••JHIII••u.J• .d 1 • plt j lt,l•il.
l, olwl• ol\ j ,J IJ fl •""'t:ll oj ,.J ) 1 Í11dl\ Í (n:J \ Jlll'l o'I'U ('m jt IÍ II II' ,•,tloljll ufit·oju 
\ 11 al.t '1\ ;¡.., (loll't' 1'11 ,.¡ 1 dllllll) •1'1 \ lile 1 ¡, 11 llllllj .llt•lal.lll juguj \'''1 •Íotj 
ll t'd l' \ i"".l st•d pu· tf..:c t•pl ll.tj l.llll•ÍIItj (, t npo d • 1' l..nu-ilu t ,(.¡" lia 
lltllll" l '' ·'1 l.t ol.. 11 lnj d t• ~t..: l "'' b.alita dr la.tj riluj okuluj IÍr1111 '-llnal.aj ,d 
l 111j do• l 111 lll llii Í_o it.l ll 'ol lo, llllc•l••rll aj oku loj dt• l.a t•li•J JII' 111111 lll:a l .1 f1:du!) 
ldn1 i¡.;a., l i11 , l.. t• t•(: ('•11'1 l l'l i11'\o ,.,¡,,, .a,_;n, ·Id 1 111 tlju•lll l...1j (ll'rl•lll •t l.ullll'.lll 
l 111j l1aj ,.J,.I,"''I l.:it•, p n.r l.tlu!l'tl u11'l.a• li.an p u·ou l..otj IHIII I't:OII , 
En lu k" "" 1111do \ 11 111 ,¡ , ,¡, crmitt· •'n '"l,•ta .ul•trc•, Ji ••·lt·n .•· • in .¡,. i·i.1 
11~11 , \ UI.Inlt• 1'\ Íl1 (11'1 liu, l..t• Ji infl1111 J o \1\1111 tlt• ,lJÍ,lj • J'iu , hÍ II Ílll t'llt".l'l 
11\Í ~ t ' ll knJ po1 lit' IHjla' p.ll·lo¡ut•ni jc• .J llllll k.tj fro•JnoJ,, '"''" 11• l.tjl.t., 
nnl a i~1 da· f r•·mtl .t p •·u .ulu . \ao• lal.rll ,,~¡ Ji 11111' 1 i •arcl.t•: o·cl I'•IÍo; 
h rllll ' , ,., ¡¡ 11 111' 1.. 11'1 1id.anln ' II J't'l' t1i 1i11j Jo1l alcoj, 111' p.ultt(llt'lloll ll t 1' 11 Í'l \1 
k nl¡w t' ll !.1 k n••k lll l a n 11 11 l11 ,¡,. t!l'l ll lll l..tj lih 'll.:u. S¡o¡( lt.tt.IJd,t \" l.111 
r ekond 11ka' lin nl1 1•r h 11111 1j11 , ktu tiÍn J.:n, l in, J.:,. •·e !1 no• 1.:•• ,.,1,, inl tlp!ll.l, 
t•hlu P «1 t' lt Lt plr•J d .n t~·· ·'·' '"''"¡,.,o.. Li,, rin.• kou klwlu \l a 11•· p la1 
\ UI II~ l', ¡ j Jilll' tll tia• III Íol 111Jn 1~11· J1 JjJu'lllln 111' o'•l.t' JjJH•t 1 Jolj l.t llt'a~.IIIIO 
tll' "'t' ll l.t tlpu \ 111 hu , l.. iu •t'l"·' '· ,.,¡,, lilll't<t tin l.. iu duu:a' ''' ll w lflll 
a l nlw, s111t fn t lon .ti 1go 1.. • j l.: in ag '' · o·n dt'lll llllln ¡, 'J li tl..n•pl.l" 
plcj lt u111Íh 11 •1'1 \1111 

l .. a lll';.;ali ' 1 1" ' ''''" 1" ¡(,. 1 ¡nohlt•tno ···1 1· hrtl., •t·•l c'll 1., pon li'a 
kouklll!ln alp11 tl il' l:t \ I'J.tlt .,oh on 1 

l .a .,l il tl rJ,. ),, ll'!.;t'lld" t'l'' lll lt•tH • ·Íntpl.c k .lj t io l t•lu·o• III'IJ"' la 
li'I\UIIIoiiiiiiWII . l.in llltlll' p lt'll ll lll l• , ¡,111 l .hhllll, J.., 1Jt ka111 •'• lol' •t• td J•hlo• kc 
n tli nn anlo tlrall nt:tlll. '' .ti ~¡ l..t tll' l ~i ll a lt t o••Lt' 111 11 , J..J.J,I' , ,.J.., it.a, 1- .. ll.lnj P 
t•~ 1'11 \ OJ'IOJtltl l ll'llaltn .l .d 1\po'l 111ln ¡;,111• ri lll.tr l..t•hla J,, lll'•11f11\• l.tilika 
llLO dt• t.¡N nlan a ~''lll' l · l l1 1t Horl;u·o. p, f 1'111 Ci l.mlo'l1 111' Jt'tll lll!.;l' !í' 1111lajn 
m unk t1j n . t\ ar la cH· a ~n t .dn plt•j parl t• ),l•ol' ... in l.n11nrh' lt adnk i l:•t lh ••1 il im la 
la mul l foj .t cluohl.t 11111 d 1• P"'l'"'i ·m¡ fnrl lu .: Í· for , ~nntH'I I • 11 1 .• ti, Íñnrcl í 
al.) \ n..; la laf• ~cd.- 11 ..,uf it\1' /,IJ/11 "-ur p ·~ • 1 •. d••m•wtlo t.,¡;,, er.trt• 11 r t1.a 
ansl:11;111 pdo. \ t•n lt'!.:,llll .t lll ·lru lt r ilo' -.•n .... lll~·' •··p ri111o, la JI \ •• nha, ,t:; 
it'n.pcsloll kaJ $touno11 . ki.tl nni 111111, dut,> fl ul n j P l.a j ;n o j g""l·•~ 
»ll'l\ la j nru.1 . ~ 1/u/suf'I CIII !i"~ Jll ll ll~traJ" n••lo lt·n·h la t' ll Z\1t ' l ~ pn 11o 
so la lradukint ino 11\' ·· i~J,j, 111 Í la q ·rhon ~•u/.c. l..i.tl , ¡ n•· •,J.. ,·íi•Í• .. in1p lt· 
fa lis:) l~slcro t•..,la' ~u¡wrflu.t kaj ltl tl hllll.t .uh l.tlau la in apl.t ,·~ /(1 :-'t•cl ri 
t iuj riprocclnj nc l uJa, la 'r¡· Jw rale l:n n ran i 11 JH'I'•un p• i la l• ;a cluko 

l'apcro. preso l n • hu ll:IJ. La k · iln~r;tl .tj •'J ,¡,. l'ri lt DtH'kt' l P• l;l' ¡I .H~aj 
kaj hannoniautaj l...tnl l;¡ 1l'k ·1o. 

Ci t iun libron 111 i mt'lu en la " "'" ' "' d o• 
Espcranlon , :,e tí a junubm cnl ul•' t: kt Í'IU· 

LNU.\ J Ll l31WJ nr..; 1'-0~ l,. l Cl.\:\ \ B li~ Llü 
Dokl rino de ñ l l'I.Ct:lJ. El cínl in!!' " orígínalo lradukí 
.lapuna Esperwlo-l nslítulo . G::i . ~p 

junu l;•rn J, om pat·n rnl¡¡ 
Ludnl' l.-o f u/ ,.J¡,. 

(.;rancla l t•rnaclo I.. Jj 
1\ iui:i ~oha ra. l<:ld .: 
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J.,¡ lJ <tt lttl..uJ dt• f., du tlllli·•J lihrnj dt• !.1 h nnhwi;ula \i 
o •·a k~llllfll~tir" c~t· l.1 ~''1' 1 la~t-r:turo t.l'll'll' tlin 1w l\ ottfl 

t•tf )wj cltM'Ift111j i..IJ '1'1..1 111111) ) 1 .1 ~~·f 1 l'llhil\11 t•, t,¡-. i..t 
p •·cci¡w - on la dua labro - ni rc.pn'o d t' popo10J 1 111) 
t rma~ \nlnnJII ·••Jtl t•tttujll ¡utll' l'•'lrm,•l•l.I JII t'll !.1 l,rt,l.l 
ll'tllplt• 1-.auu 11 111 dttii .J•, l.o• n litti"J f .1r11 .d \1, 111111 \1 

u loj "Íinalt•t'll ··kn•t 1 Í11l••r /"r ul..o k.oj 1.. kt~nt!ntn d, 
kiaut OUI 111 tl,ul;o·o••t' ..!.:ll.tfi ,.,. Jll,tl ku11 , tolli ~111 l 1111111 .al '<~ 
l.. :t~ J/011 t'll '1 1111'111. (t Ct<llll·ll·l.." o·•l·•• 111 • .1~11 1.1 .m,l.ll., ,.._ .. _,. 

2!l 

»Ln IJ ;IIIIIIIIIlll J'•I.J-. l11 go no•J,.Io 1 11~11, •tt l l.ttt .Jo•\ •• ÍJ,Jdi 1\i 1 

L;a l r;uiii~U 111' lulo• l.:ulllo•llli"i' 111111, •' u l. r .... , .. j ,.,, 1 uf 
IIIÍ lt':O:II"' ),1 ~111:1 11 llrl 'IJI ,¡)tlll o•) Jlllllt.tj j H lt'll loj ,JIII.Jll h. ti~.:;:....+J,I,.h.....;;.t~-,.,,.;;==;::;;.¡ 
eucn ,jtJpunklu ··•lh \ .tlorJ·, kt• )., lr,ulul. inlo \u)i, fult •lo• ro• lnttl la •wi¡;anuln•• . 
~<t:tl lio lro·•·'-· ~·'' In t••k l •n 11 ll 

\1 !o l 11.11\J \\ ...,lm1111k jt•/ ( ~'("'l•ll t lo \ ou l .ttu .J,• (¡ ltt1 111 1•:.¡ 
poranlu J Elrlont') IL•11 11 \\ u 1111 ·'· 1'. :1s: \ \\\ 11 1 l' t• ' ' " 11 1 ,1, 

l.a pol.1 1'~(11'1 llll Í•I .Jru , k111 '''llll uf,.. lt.11 1 •tan OJJ,f\11 11 p.11 '"" "" l. t 
hi lo1·io olt• l.•¡wr.llllo k.•j ~¡ 1 lill'l'.llllloo , ¡.!1 111111 lloo•t•rl• , 11111 111111 t"•'ll ll ll 
vm·tarou pni¡·~¡Jt •r,t iii .J II ( l .. tj Íll\1'1~ .111 d1· \ ¡ ;lalum ,t.i. C.t '"1' o••ll• ],, 
l>O io , M'IJ ll t''lll' la t ,uwhf.o 1' 11 gi l.1 olllllllll /"' lt·fiiÍ• l1 llt.lk •ll llll lllllll , 1.11 111 

011 Í anla•• :!u J·ll oj 1' •11 t•lknntltini p••• l t o i"¡toJioii.J t illll'll~("' "" ' nalo•JI II lll 
1 aj St' 1:1fojo• Jj;¡ •·•(H r 11111..!<1 rJ,. iu ll!tr i l ill~\ol 1111 lu 111' ' 11 1111< o1 ofa, "' 
' 't•rsaj"" dt•l ,l• "11\ 1 J., k tlltnrl 1•n 1,, l .•k l .. , J,, . .lou11 tiu 1'' ltndo •'1• u tl, ltrJIJ 
<~l •woloni~••lllJ ,.¡. plt·J "''''''••j, ,.,1¡, -uhpn'"'·ll• ,f, '"·IJ lll•n•••J l11 1d.111loj 
(no forr;:P•II kt• t iu c•lt.., Jlll• l (,, lol11·•k1•11111), ! .. o.llo•IJ if'' l.1 1'"1 ,. 1'' ' 111111 
pa1·lo l ulc dbll' llrl gi•, J:...,,llflr> la pol ,111 ' '"I"'I(JIIIÍ•l.ullll 1'11 t l ll "lt \ tJI ''"" 

J.a li'l'kll lf¡ (;1Jh•J'IIJ,IJI 1 kili •lfii'I,J~ 1'11 ]llfllllt'll lll d t lt'l,l lll•fflll to 11 1 

pol-t•spt•t a 11l ;t \nrl .ull, •··l,h l.a¡j¡,, ~11 1 l.t (~, "'"" ki 1ol'i;•ro•. 1 ,¡ , . l ;1 111'a k.1j 
plo•na 10 rlaro, lor,.:•• ¡nil.tluJJ·i l.l, La k•urapilir~l•t n•• ¡;uf,. 11.1d nl.t plt't'l/,1' 

CÍlln \ UI'ltJJI, •t•d :tp11rltllt'IÍ~ :tfll.;,o¡ ):¡ rfjii ' I •.IJII llll:tlltXJjll, J.ttJ (.'o• tlt• t•• la• 11'1' 
volora por la plt •¡wrlaj ltt~g~<~uz.oniOJj '1 .llfll'll l,o•lk.tjll llll111 .u llll,IJjll rl• · 
C rabo'' 'kl li tu• •·ml{i,. l·.k, la IOI'ltlll t~ftf.,,~a "' .Jlo'11d 1l.o trlllldtJ dt· 
polica I ~Lt1111CIIICJ i 'll iu lolw 11 iutilt• ,¡) c,l .dtOII•kl ,, Hl ll l!l· • p••l/•,¡.;(¡ . 
Vcrd irc, ui ¡wr la ofu1.1l.t ¡ .ulik.1ro "' 1''"'' l..r•·1 1'"' liu ,,J,.,J ,¡ , tl;o n l••tf 

minon L1j di,J.. uli11.l:u., cu la auloro apud l:• 111.JIImna .. ¡wl• ·'"1 111 ' do•v •J• 
kurag1 Stwc,~ll IIU'<tll 'orlou, l.11111 Jlllo,lul.h !:1 nt•t' t• ,.,.,J. " i ,., IJ !Íl1ga~ J:. 
okozon por l iuccll• propnni la l'nrton raflo ,.¡ lu f¡ ;o oi .J 

T rc ul ilaj t•o,l;¡-. l:t 1rcn1gani ~J t•n la lwH•• tH'<t do 1 ,,.,I.,J '''•lllltll rlt· 
gramalikn esp J.. aj pl,•na lalwlra de ¡¡f¡J_ 'J k:•J Jm•fik .,. tl/lllaj /~"' Jl'I/.Í t' Íti.J . 
P or kl1•r:1 lto111' ltllj aldoiiOJ l"":1s ~IIIIJll ' o•n¡ 111 l;,lau )J'IJJIJ d11·" 

L<t (lua p:• r lo dt• la g•••nc.la lt•rkr, r • • ••~t·ut:•" 1 ul :orttlt ~~-¡wl.111 k:1j k•m 
SÍSl n. llU r el Ja. oricia.fa J ;¡t)jkillll k:tj J.¡ q,(p 11/,tl.tj Ílllt ' llloH' Iilj I IJJ'I(Jj (~ 11 
~o!lstdcr.u1 lc la :11nblck•nn dt• b pol:o · o!"J~~"' aula p:•1 'o 1w •·stu ko o 
SJitodc <' ll la im cr a parlo ,·une :uu¡tlr·k·•· an~i "' nu• J;¡ J:HlikiJjo ~~·d '' "k:Jil 
l a deri,ajojn proprajn al la kon1tu1a liugvout.11 1 

Prc¡,crar ojn wi n c lro,·is. 

Resume: la vorlaro eslas bouc,0a kaj rl•kuuii'IJdiJHI:J ;¡) i:iu poi:. 1'~-
pcranli Lo. Aca bincl:tjo. / . {,t•¡uJr'J Wif'Z 
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AEL1-\-libroj por 1934. 
LaCt la l'l'r!ularo la rnrmbraro clt• \EL\ rajlas lllOil l balo!!' t•lckli Liujn 

lihl'OJil, J..iujn gi prcfrra .. ricc1i pot• ·ia kolim. 
Por plcn11111 Í 1 i un pronH•,on . ko111t'llC'I' dr la jam ni ~~·ndis lclt•roll 

al cir·kau c••11l konalaj ~''(H'raniÍli l ;¡j ll'rkistoj l..aj tradt~kis Loj, por pcli iliajn 
1-onsilojn p ri la libm j , killjll ni halot igll . \h rnis pmponoj pri cirkarr 
kvinclck libmj , el kiuj 1!} lihrojn en ·)n 10lu111oj nun 11i llll'las pm· 1ia 
elrklo. l\i¡•f ni ja111 diri .. ;uJiilúf' , ni donos al 1i <'11 la lt'll011la janl 111' 

1800. sed t1i1·k:w '1500 pagojn d:t libi'Oj. l\n1npn•nchlr ni 11011 pma fnri 
11Ul' t'll fa t'S fl l'I'O, k.e IÍ llC 11111' n•slOs fidefaJ, sccJ farOS CÍOI1 f'b fan , k1• 
ni ntingu jnrn t•n ti11 t\i jam ln huclgetita11 lllf'lllhmnombmn, kio ja t•sl:ts 
nc !ro alta l. aj kirs Gnon ni jam 111111 h:n;1 ... Hc.;la · do a11korau '''s 111011aloj 
por 1arhi al nia org:mitajo kaj n i l.n•da", kP ,¡ lllt•nt• eltuos tiun lt>mpon 
plcj bonc. Dnnw ni kona tig;h al 1i la cll'knau H'r,ojn aldonanlt• ntalanlalll' 
balotilon. Bomolu alcnt i, l.e : 

(.:iu mernbm rnjla~ indiki librojn gi_ pagm10111hro ·•ntlO ·•1nu. 
La rPslajn 3 ,)no pagojn ni t·t'lpn.ts por 111 nH'III, por kl' 111 pm u lasi 
lokou a l S:l11gt•hl nj hhroj . 

La libro IJ f'ld('t' \nta/: lrth islorio c,; tas indiknta t' n du l'olumoj. 
La tutua lcn.as gis In n 'l1l''an ro, la afia po,t la rPncsanro. ll i estas t'lcl-tebl;tj 
••nka11 1icl. ¡,,. la unua 1olwno, 1'11 si llll'lll 11ll'lll~lara a¡wru Pll l!)~i't . k:tj 
la dlla, :llllC IIII' IIISiara 1'11 1 !):{;). T:tl1ll'l1 , elckl.\1111' tiun ri libron, oni 
rajlas elekti g••nt•r¡dc lit•l , ¡,,. 1011 paguj dr· tiu libro l'~ahalora~ 1:Ío pagojn 
el alia , pro la nlltllnj klisoj, kiujn la H'rkn cnha~:ts. 

f, aj nun jcn la balotolnj H'rk11j: 

Trad ukajoj: 
Ce!toslovalm \ntoloyio. L\t•dpkt as R. llromada. tradukas la kun-

laboran loj cphoslm akaj dl' l .itl' ralura \Londo. bpcklo. amp lPI.: ·o~ 
t•nh<tiO SÍtnÍf:t af fa ll un~a ra \nlllfi>¡:{ÍO. JOil paga, :,pcf CC fa bafolo pro 
la g-randero ele [onnalo kalkulas kit•l ll:io pagoj . 

Pri tiu t\i ll' rko ni n t· cfp,a~ diri nlllltl'. La redakloro kaj lraduk
an toj c · ta:; bonc konataj anlall ciu cs¡wranti~to, la cm incnla ~!'llOslol'aka 
li lcraluro estas rnuiLlokc bonc konigala kaj tin, ke ni ::.imili¡p-. kaj opinias 
gin C0af ~¡tJma aJ fl un0;tra \.nlofo0ÍO, e~[¡¡, S ll rica k011 Í~ÍfO. 

Frcm::: \\ erfcl: \ lnturienla rt•/1/,oll ligo. Tradul.as el la gt•rmana O. Gin.: 
(l(Í /. tt•j :::t•rowic::. cirl-atl 220 p:•goj. 

~ h.onlra it grantlaj k1·alitoj de a liulo IH' t'~la ali:1 s;\l ilo, al la amo. 
<~i tiu Goclhc-ci tajo enknnduka · la \\ prf('l-wmanon kaj gi koncize am
pl ck·as la (1c l'l cmon de la libro. La ducll' kf- ,injara dalre1 cno tl r la abiLuri
l'I11a ckzamcno (kun kia VÍ1eco. kun kia krut•ln, kun l..ia - prcsl..at'l fanloma 
- nalu1·ali mo. kaj lamen k.un l..ia rr1i~na m clanl..olio e· tas pri~kribila ¿¡ 
tiu renkon tigo!) c · tas nur prclck ·to, por kc la ce fhcroo rakonlu la hi:;torion 
de ·ja junaga kuJpo, kiun Ji 111' p01ÍS CIÍIÍ. Cill' li 11l' cf-l l'IH ÍS )a ·o fa~ 
·a,i lon konlral'• la int clrkta kaj k;u·aklora ·upercro de · ia l..unlernanlo ka] 
amiko ... La angela porto de l' ·enlima l..aj amo...Ca bono, puro kaj klw
:;cnlo ci tic lrudis al i fa di cipJin on de St'ICra Slrukturo kaj kun la hel1:o 
de ~ia dclikate pal pa p~iko!ogio, de ·i a rit.ia hom-prczcnla kapablo, de s1a 
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r.crlpasa oricnl iHu en la komplikajoj eh· l ' junula animo. Ji k!'('i:> \'t•rkon, 
kiu apnrlonas ¡¡J la plcj bclaj . plcj hun1anaj. ploj I'L'5pondi!Cplcnnj libroj. 
' 'crkon, kiu g~'idas nin lulo proksime al la Cl('m aj JH'ttblcn1oj de 1' l'.ivo lliCln . 

Stcfan Z tcciy: \nwl\. El In "f'l 'lll<tlln ori orinalo /(, ¡,·ulcH'Stl.)' OlÍ 

L. T olschr• 88 pagoj. 
AlojisLo de ror toj cslus Zwcig, dc· 10rloj nohlaj. puraj kaj uwtnh· 

brilaj. t\Icliisle Jj marlpJas. l'omta~, cizns si;ut t11:1lPrion , :>ecl Ji altniksns 
ntislcr<tn vivigan elcnwn lon: la hóltta tt atti1111111 , In hmun n sul'<'l'Oit, si11n 
propran :anin tOII , sian propr:lll ~ 11 1't' t'l)t1 . . . Mnlvarllll' hrilns l;a l'nrila :'ll'I 
\'CJ:ko, sed gia r igicla ok"i ! i l~ ro .. gia spt'/{td n ~ :nti cra cnl't.' J' Jtli ~t· llto I- :1sas en. si 
abJsman hausun de Jo!ot':tJ 1 t!Jradoj de 1 karno l<a j nnt tn«l. k1c•l la ua
rl iCcrc·nl a tranlo·ilo de 1' uwlc>r·io nur Jll:t!lkns la inl t· I'Jlnn lnrn igon kaj ko
liziadon de 1' alotnoj ... l :tj cblo neninm eslis ticl ~ isul sp lodc slrt•tiil a 
l:t inlorna pu lsado de liaj vorlnj , kir:l <' Jt la Alllnk-ktt i'IIJtltt , en kiu li ¡wr 
ccl'l a mano ekkaplas kaj prezpn( :ls la or¡.;-:lnisntc)tl dt· 1' I'ÍI'O t' ll gia p i<·.¡· 
in lcnsigita l ll OII ICnl o: on la slalo d .. 1' posio. Gble twniaata Ji ta·ast·ttlis tic· 
tragikc la korpon , rb lc •wn ian1 li rig:trdis 1 iPI pro l'nncl«' la kt>r•llt ... S¡wl' i
ala kazo en ckzoli k<J cirk:t.-t:tj<t l' las la 11'1110, S«'rl t'll gi:t spegctltl l.iu 111' 
rekonus in tlletn , siajn :tbi, tt tUjJJ . la l<'l'llrajn t•hluj JJ dt· sia pn)¡JJ'II Sll rln? 
La novelo »An1ok-kur:mlo ;tpar:t•na::. 11 ! !:1 pl•·j :.t•nl lln tp:lj v;dot·qj clt· la 
mond 1 i le ra! uro . 

.1 nclrée Cide: La 'in f on io fJfl,, /oralu. El la f t'HJH':t Ci. H'11ritll¡ltit'l/. 
C. 8 pagoj. 

L:t S in a ronio Pa landa rsl;¡ · cblc plcj p11ra, plc•j klnsik;a ,·c· rko cl t, la 
r:ianJ Dot'Ínla kaj eianl juna Gid¡•. L:J pasl r·o ¡fp 1' svisa .I JJJ' II -1111)11(111'1) 
Lt'iUJ nfc ekpasas en gi t'JJ la Jl lltlldlilc•ralltron . Sl'lljJ I'lllPti(IP, tiiiHic·slu. t'G 
sennomc, sed kics sajna idilin ,i,•m:IJoÍl'I'O kusa~ en si natt':ln d:ul~c: r:llt ~o il'r)JI, 
nurajn Lerurilaj1t domandojn. k:tj pro ki '• anilllc) (ki t•! pro ñiu lte t'tH) de 
Gide) angcloj kaj demonoj inl l'rbat;da~. C::u· t' JJ ,~ ¡ l i11 tlt:tl;.;nuula 11 1Wtl ara 
vilnf{o, en ci liu bibl ia p:1slrodntno, kaj c11 J;¡ nuloj por ~ ¡ tlll!tt t slrihilaj 
de ci liu sonnon1a p:J. Iro, nt· nur la sorlo dt· ,;¡ IÍ11 j1111:t kn;tbi tl lt , clo ~¡ 
liu b linda O l'cli:1 dcciui~as, 11e nur l;a na:tljltttiganl :t vim l(:tj la :t.lo,lt•slwul :c 
koabo b:tla las, sed el fa Jll'tlruudo de cío ci, rlt• posl l:l ptt~ lr:c .lt•, IÍilrJ, la 
malfrua amo kaj Ja gccdziga ,.il'o, Ja clt•t'll:t diiPIIIO rJ ,. l Sl' ll ~ n·daj J rt:rl 
an~oj , d.c 1' humilaj ribc l a J~t~j, ~Jo .1' n.eJJÍ:tJJJ tr:w~ ' i. ig:Jllt :Jj rot11 pas_ al s_i 
VOJOn: cu la amo a.-. la lego? eu msltnl,lo an tl•sc•pltnn :.' cu go.l '' :¡ u 
rczigno? cu libc•rcco aC. obeo? cu 1\risto :11í PaítiiJ ;..> 1 :tj ni :ad11tÍ r11 ci tiun 
oleran miraklon de Ja sli lpurcco, kiu, sen pcrl'orlo k:t j lroigo, llt allc:cA:ts 11e 
nm· la rolanlojn de la hi lurio . sed ;a nkaai la laglibr:llll on 111ent , gis lu 
plojpi'OJ:undo dr 1'' animo, gis tÍP, kie ne IIUl' ce Ju p:t~l /'IJ , st·d Cl' II Í ~Í«Jj , 
eble :Coje ank¡¡ü ce Ja Lcoriislo Cicle. naiksigas la sopiroj kun la idt·IJ logioj, 
la mm·alo kun la jnslinkloj , la c~a_ngcliaj on l•mnj kun plcj Í11 lcnw :tnark io, 
kaj ci Liu miksigo naskas In vo~on de l:t l:aglibro, kiu cslas jcn ptlrÍ l<l tt<J, 
jcn subi lc on•faza, biblio pía, kaj kro11H! sinperfidc grolc ·ka, k:tj kiu csl<tS 
indc glor igii :J lriumfo do la gidc-a kb ·ikcco. 

L awis S in clair: Dr. Arrowsmilh. El la angla origiualo ::wgla kolcklii'O 
el la kunla.bo r:tOLoj de Lilcral ur;t .\lowlo. L:c gr¡¡ udcgan é. goo p:J~an 
romanan ni cldonus en du vollllnoj. 

Tiu éi romano cslas la plcj bnnil 1'crko de Ja i'\obclprcmiilo .·inclai1· 
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En gi la 'erki~to pri ... l.:riha la ,¡,on de ~cicnculo, kiu. baraktas c!l. la DWl~ 
mondo de p•l'udn Tit•nco La hamo. ~eri·anl~ k~nl~nhgon por l't<IJ • t~oblaJ 
talcntoj. eh'' a~ 1 rab;tli mullr~an malhl'ipon g•s lt a lwga la Cl'lon: nn nur 
por la cicnco, por la allig-o dt' la hnma kultm~>- La ' crko_ apal'lc~a~ al 
tiuj,_ kiuj apera' lrc- ln• malofl_r t't~ la mondlllcratur? kaJ. en kruJ la 
H·rktslo krca< monunwnlnn por :>1 ka] por la t•poko de li traYHala . 

• liígusl (;ailit Toomas \ .pemaadi. El la ~''lona de //. cpprl> lwj 
llilda Drcsen. c. 5oo pag... . . . . 

La romano konsisla-. el -; ;~parlaj no,cloj. La hcroo de ltUJ _no ,·elOJ 
c>la.s romanlikulo. Janlaziulo. oplimi~la n•.r.i¡;nanlo jc cío J..rom ltbercco. 
Li ,¡,a:; 'inlre kun sia familia. •cd Jum la aliaj ~ezonoj li 'agatlas, ser
brote aHmlurojn. Prr kaft ~~it•, kic li rkhallas por ia lempo, li cnanriga · , 
srcl Ji postulas a l si ncJ.. t·ibjnn. nc:.. :unon, lin amo ciam rrslus plalona. 
Li ha,a plcj J..nriozajn :IH!Illurojn car mankas al }j nck hnmuro, n ck 
fantazio. sed li sripo'a" c.;ti mctmkolia kaj tlelikal cnla. la aparta .frc;eco 
kaj originalero !rapas nin !'1 la libro. kic~ parlojn oni pO\is legi ankaií en 
E--peranlo sur la pa~oj clt• la 1'<-lona nunwro dl' L \l. La 'erko cclcrc jam 
aperis t'n pluraj altaj lin:.:,oj. 

Jctu$rc: Ce:aro El la honala rldono. konlrolila de la aúloro mem, 
lradukas I' o Roll.-mc. C. 5oo pag.1. 

hiam eliri" 11 Cczaro . la lulmonda kritiko. t•c liu de Amcriko luj 
ak1amis gin kiel un n PI la plej t•nsari;rj 1 rom:u10-biografioj , iam ajn 
\ Crkitaj. En ole du j;rroj cliri.; dud(•J.. germanaj cldonoj kaj l..rome gi estas 
tradukita en pli ol dcJ.. lin~ojn . 

J!'lug¡¿ sukce i~ \Crki ~ranclio1.an libran el malfacila kaj lcmpofora 
material o. La libro e~ la· mi rige plastika. oJ..azoturna, haza u la plcj ;1\'en
tura filmo J...aj J...rome lrc o!te pro(unda kicl la abismaj pagoj de Doslo
jcvsJ..i. Plena dr plrj ~uu lilaj agordoj la libro genie J...rea · la psi kan 
memon de Crzaro, sajnt· unu el la plej rimarkindaj piloloj de la homa 
sorto ... 

(El 1iuriJata nr¡jkolo en Litera tura i\londo.) 

)un-lciroo Tonizaki: Printempo furiozas. El la j apana JoSi&i $imo
muru. C. I 1t o paga. 

La moderna japana Iiteraluro plcnc ab orbigi· de l a a'enluraj roma
DO] de okcideolo. Tamcn ili estas pli intere~aj por okcidcnlanoj per tío, 
ke samlcmpe ni 'ida· l'n ili la ,¡,on de japana popolo, ofte tt·e kuriozan 
kaj strangan por okcidenla menso. L a verkislo c ·tas konala kiel Ja plej 
populara Yerkislo de J apanujo kaj po5eda.s Liom Yastan eüropao kulluron, 
ke nemirinde, se ni lrovas ltan jenan romana n un u el la plej bonaj kun
fandoj de la okcidcn la aven lurroruano kun la orienta mon do. La tradu
kin lon ni ne de'as aparte pr ezenli , f:ar li j am e las bonege konala per siaj 
m ultaj tradukajoj el la japana lin gvo. 

Francisko [(ormencli: Budape§La A uenturo. E l la hungar a !(arlo Bodó 
C. Go paga. 

La juna verkislo farigi subite konala , kiam per •a unua. 
supre nomila romano, Ji gajnis amcriJ..a-anglan lileraluran konkurson. 
De t iam lia \Crko apPri~ ankaú hungare kaj eu ci uj gravaj lin"\'Oj. Parolu 
anslalai't ni nedcrlanda ·amid!'ano, kin lcgis la Jibron kaj spgn lane sen-
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da.nlc al ni. hungaroj, grandau konnligon pri gi, ~kribns intor aliaj: 
l)~a ti~olya~o ? e ci liu lib~<? konigas al n i kicl, aü p~ bonc cli~ilc, 

pro k10 esl!~ts ct hu vcrko de g ts nun nckonata aitloro, ktc' vcrko llom 
croociis kaj skuis la lulan intclckl•w n10ndon. Tamcn. nukaft sen lio ni jn 
komprcoas la in tigojn de la \(•rkislo, car la lula libro mctn tlirns tion 
al nt ... Ne estas mn·igc, se la verko ak ira :.aman fa.mon, kit'! ckz. la 
vcrkoj de R emarque ... l onkludc mi povns dit·i, kc la ,·erko cstn ltipcl·
modema lihro, km m onlras al la lcganto la grandan mizeron tic la nun
lempo t re nttLILaj scnlaboruloj. sed pli 'ere de la nunlcntpa ckonomin 
kaj idea mondo. kaj Kürmcndi .furas por n i bildon pri liu mondo en 
liom akraj kaj bclkolor;~j konluroj, ke nin kaplas tremiga scn to kaj dubo 
pri tio en ni savigos el la gr anda wizcro, kiu nuo regas la mondon ... 
Sed la verko dr t\.ürmendi estas el Jill'ral ura vidpunklo sc!l(lubc granel a 
sukceso kaj m eritas la admiran kaj alcnton de ciu, kin kuJ·agas kondukigi 
sin de lit.cralum vcrko, kiu en gusl:t, bankaw iu(ojc krud:1 maniera 
prczenlas al .. ia ~egnnlo la \Cnkou dC! la »e>'prr0 1 k~j aliCiankP la m al
venkon de tw, lou n c cspc1·a.s, almenaü nc volas espon. 

tlnloni Slominslci: Jll ia vojago en Sovelio. Trad u h. a Grcu-
hmp-Kom.Celd . Pri la nuna ovetio cslas trr rica la ruondlitcraturl). 
La j en a verko fnris SC!nsocion ne nur en Polujo, sed ankau en Cr'rmanujo 
kaj a.liaj bndoj pro sia sco polilika objek tiveco. Jcn la enhavo: En la ' ngonn, 
Post la r uga pordc"'o, f olckliva domo, Vcspero en [ ioo, h .io c~ta~ en la 
antauaj bulikoj? ifkslerlauda.noj en Moskro, Oro, kio ne cslil', \ [osk,aj 
l o~ejoj, »Dworiec Truda «, Mikroboj, SPU, Krcml, \[uzcoj, ~lutco de rt~
vo1ucio, Teatro, »lhmlcl , Lolerio, Bl:mkaj nokloj, Pelcrbutgo, lulr•¡·
parolo kun Iralo, Rigardado en okuloj o, Konlraürclig ia muzco, 8n po la 
legacio, Sosizdal, lnlerpar olo kun Pudovkin, K.ial mi nc sJ..riba.s pri la kvin
ja.ra plano?, J ugejo, lu-meo, Parado, La lasta Noklo, 1\cvcno. 

L a cirkaü I 6o paga libro e~las do '\aria h.aj konaliga" mio pr i la nuna 
vivo en ovetio. 

L eo Belm.onl: La !tomo pri l.-tu la 11/0IWO ndus. Hakuu lo. krcita :our 
l a fono de ht »Cirko de Chadic Chnplin. El la pola \n1111 ll'f'insLeiJL 
c. 260 pa~a. 

La verkislo estas bone konala inlcr ni, car k' anh.a11t ' c rkan La polling' e, 
estas uo u el la plcj konalaj csr.eranli loj, nc nur en Polujo . .fen kclkaj 
krit.ikoj pri la verko: l> Tiu i:i libro cnbavas mullajo ltutnorajoju kaj gaj 
egajn f aklojn pri la vivo de malfeliculo, orLo, bj arlekeno - Charlic 
Chaplin . Qi eslu ' lre ridinda kaj anJUza, se gi no cstus tic! malgoja. Jcs, 
gi cslas tre malgoja. L a aüloro skl·ibas pcr sango de sia koro, indik:uJ~O 
tre IDLlllc da malj uslajoj en la mondo . .. L a aüloro per la buSo Jo sta. 
heroo kaj pc.r liaj lravivajoj ia.manicre tu~as la plej kor11plikitajn aierojn 
de la ' .ivo. La Jibro, skiJb.ila pcr genia plwno de .Cama ICrkislo, estas 
p leosa.rkas1na konlraü krilik.isloj , l ibro,•cndisLoj kaj cldonistoj, Lrouz:mlaj 
la aülorojn. 

Alía kriliko: Se konala Charlic Chaplio ne priskrib is ankorail sian 
aülobiog rafion , mi kon iJus al }j cerpi l a malcria.Jon liuceJc e] }a \'CrkO UO 
Belmont. Belmoo l estas nwkcma, sed nc malica, li neniun ~paras, ea ::in 
mem nc. Lia a.rurilo csL;ts malpczn. ubLil a sarka mo - inLel igcnla h.aj 
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kultura. Sl'd t iu 1\j :;nlira fl :mko Pn la rakonlo pri Chaplin estas nura 
Sminko de ad t'kt'IHJ, kiu po51 i..Oilllkc• kurbigita 111a~ko ka~a-. lllC lan kolÍoll 
d e• naalgaja :min an ... 

Lt•o 13elmonl: ,1/essalina. Du \Oiumoj. Pn lull' t1 ia·kafa 8oo pngoj. El la 
pola traduka~ lnn·1 \Veins/r•i11 . 

.len p~rl c! e· ~ kr itik?: Ci. liu unua ." ·rko pri \l c~sa li,na c~la' majstro 
verko ... :\1 c1 h e ad1n1ras hn (la lt'l'hiSt?•~) l~onulo d~ c¡~oko •. ~- i u.11 l i 
inlt•t1C'is rekrr i. artista kaj l ilwrpcnsulo. Pn ,¡ndmsnao nenac on1 slu·1bts 110111 , 
J.. iolll l'll Liu ci wrkn de Bt•l lllOlll ... Gr:md im:a estas la fono, sur kiun 
llelmonl j t•lis pt•r sia genia plumo sol'lnjn ele .sia bclcga, .a1 n ·o il'a _hrwino. 
F:n (Íu rÍ fono mankas llCII Íil dclalo r l ll'lll)lOJ do \J¡•~:;aJ!Ila, llCillU 1110 1'0 
kaj kutin ltl ... l\ :lj la hcroino l11Cll1! La ailloro ¡wnns ant:ttl cio .Lrll \'Í Cll 

si:tj »tllllruriowj p si.kologiaj n l~l o. t.i\ oj n kaj ?1~ Qia l~arakl~· ro honl~.JI1 l'C'ojn. 
L I pena~ kompr!'ll l sin por ¡>OI' I Slll ~l'nkulpt¡p :mlan pa Hllcc·o . . loo lall JCII 
ll(' sign ira,, kt• li IIC' p riall·ntas :lían ~c·ksan sonur irlon . .. • \lc:;salllla Pl' l'l' :t ~ 
fine J..jpl sla tkJ-im ulino. Cll l' ~ j \'Olas ·r nlroniqj sian cdzon kaj SUl' lroni¡;i 
ian :\lltnlnn. La po:;taj j arron loj kondaumis Jin , c¡1r la ateneo m• suk 

rcsis ... T id grand inza 1'r rku. [, il'l M1·~sali n a lit' baldar. aperos c11 la pol;1 
literal uro. 

\ ntal lleldn · l rllu.~lor:o. El la hun~ara iu el la rcdakloroj de Litcra-
luro \ tondo. ' 

1-a 1ttlu1110. (~ Ís la Ho11L'~u nro. Ci..tw u 1:.18 tckslopagoj kaj 8o bi.ldo 
pagoj kun cirkau 1'' (> i1wt rajnj . (~e la baloto kalku las kicl 3:w paga libro. 

J 1-a 10lu1110. De Ja l'l' IH'sanco gis hotliaü. Cirkaü c~8 tckslopagoj 
kaj /,8 bildopaguj kun c. go ilustrajoj. Ce la baloto kalkulas kiel 270 

pa~a l ibro. 
\ nl al llcklcr c ·ta:c. profc~oro en la Uni, c r~il a t o de Buclaprst kaj .Canw 

konala en si;t f ako el e arthistorio r n scicncaj ronduj . L ía rcsullla \'l' rko 
bono unuiga en ;;Í lllu llajn bonajn k1alitojn de la malnova pozili1 isla kaj 
110\a idoohisloria direkloj . Ci stara Sl ll' ::.olidaj baw j , car c,Las lwnslru ila 
~ur I urla historia bazo, srd la granda Í111pclo. fan lazio, konslanla rilalo 
kun l u ali,,j lercnoj de la spir it a vi1 o, ki u i¡;as la 1ctkon cgc al loga k:tj 
interc:.a, 1ncta· la vcrkislon en la 1icon de la. plej modernaj arth istoriisloj. 
La 1crko e las honsanca m iksajo de scicnc·o kaj intui tiva fan tazio. \ Jalfacilc 
ni po1 us rckomendi pli t aíigan ' cr kon <J I ti u, kiu mallon"r, ta1110n fundt· 
kaj c l~crpc volas i n formi~i pr i la arth istor io de la. mondo. La vcrko d1• 
H eklt' r estas c·t·rlupasa, "a ·thorir.onlu, facile Jcgcbla. gúJa.n to okdc la 
uouaj rc~ lajoj de la cgip la :u·to gis la plcj ü eSaj pecoj de la m odcr
naj artaj lcndcnroj. L a vcrkon akompanas a.bumla bildmalerialo, kiun la 
verki lo klarigas pcr ap:u·ta lrkslo, farila kun gL·anda ltna lir. lwpablo. Tia! 
n i clel'a!> tliri, kc la lnstudo dP la ilustrnjoj mctn rczulta ckstcro rc.l inat·ajll 
profitojn p o l ' la logaol(), c:n· ~¡ t. ,·ar.:lt:-1 l ude knj UI11U1.(; in~lrllil> la OU:!CI' 

' anlon ,jJj kaj rigard i. T iu lcksto dona· al la lcganlo Liajn ,·id punklojn , 
kc li poste kapahl:ts tnllgc l.ri tik i ciuj n arlobjck to jn cu ¡¡ntik."ajn . ct• 
modrl'llaju. l. iuj H'll:ts an ta11 li . La ~t• rko estas belr¡p 't.nj mode rna 1nstrui lo 
de la nwdc·ma inteligcnla homo. 

t, aj II UI I ui lransin1 al niaj 
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Origina laj verl<istoj 
Stcllan Enf¡holnr, b l'erkint.o de :1/ T on•nlo kaj /[ (ltn o j wr la 'J'rrn 

YCl'ka;; ll lalgranclan l'OillaiiOn pri la I'ÍI'O de naknahnj' Ull Tol'l!lll(J. l•:awholm 
. l • 1' . 1 • ,O O -estas ms ruaslo, a pas1gas prcs w ü 1.ul an SJan va,·on in ler in [anoj ne est.;~s do 

mii·jnde, kc li konas p!ej bonc la infanojn a nena .. 'pccialc d~ ¿¡ liu' l't•rko 
]ia ~levas csli la plcj interesa, Ciar en ~¡ parolns 1C!rkis1o pri lcaaw, de li 
plej mullo ~alala. La libro cslos l:irkara a 21:! pnga . 

. . . lzt:acl . L<;¡;zer?wic: prcligi? jaan sian ananuskriplo.ll » 1~ 1 la Vurdr~ 
·B1bho<< . ka] » ugla bro de Hor<aco Srn;cr«. Ana haü spct:ojn de la novclo.t 
konas. pn.'. bonc kaj . g~j c la Jcgunloj de Lileralnra .\tondo, kic aporis 
Jw lkaj ni Jll. La novclo.t sprucas bonhunwra jn obsf'rl'l) jn el la l'ii'O de 
csper:~nti.s loj kaj b sal ira lono .prezPulas a,l aii niajn p;·oprn:jn mankojn , 

•mall'lrlo:¡n. La vcrko cslos proksnnumc a21:l pa~a. 
{ Sanwn spccon uparlcnas la I'Crkclo de./. Sa¡¡iro s11h lilolo: »Tra nia 
Yordu m ondeLO<< . L11 vcrkislo jana cslas bone knnal 11 anl :tla ti aa pcr sin 
,¡>,Babiludo·¡ de bonh11naora Z:1111enhol':mo«, pcr lu I><Hat; rc;;aj ra pol'loj , npor
intaj en ESPEH ANTO sub noata o .luso . La skizcloj at aknmpanas l.rn Lnllgaj 
kaj booaj kar.ikatmoj. Sur la proksiaaaunao 100 pagoj Jt i lroi'O~ n·f'rc.~ igon 
post la ~agnmoj , kiuj oiLc 11·afas nin en la I'ÍI'O. 

a Francislro Szilágyi, la verkinlo de la novela ro »l'r:taas la l·':dwloceano«, 
·kiu verko ricevis n11r laüdajn rccem ojn, rcrlakloro Ul' Li lcrallll'a Mo11do, 
tradnkinlo du m ul laj li.br?j , la~~ras m~n pri grat~da L'Ontar~ o, prip:.trolan la 
la sorlon de cllrovaolO.J , m lcr al1 ank<t ll laun d1· Zanaen lao l. P ro lan t•slos 
spcciaJc ÍnlCl'CSa por ni , llSpcran li~ loj la CÍrkara 20(1 paga l'UIIl:l110 1 kiu honc 
lllCillOl'Ígos al n i la kaüzojn, ki:d invcnl:ajoj nc lnj e ·[aS akccplataj de ciuj 
aklame. 

Fine novan I'Crkislon ni p rczcnlas al nia Jcganlaro. fl . Wrinltcll r¡.~ t 
estas reccn:dslo de LA SOCIALISTO. ]Jia unna rona:mo penlras anL•~íi ni 
'J_ler mullaj koloroj la nun:an ,.¡,·on d•• s<::tlaburaj lahurisln.¡. Ci prezrnl:\~ 
:al ni. kicl. san~i!l'as ] ;¡ 1:ÍI'O rl~: nao:.(~s l ;a j .. ~{OilS~ani C' l:aiJo ritti :~J lahnr isloj pcr 
.la scnlauoa·cco :1r kauulu~o, J rcnezJgn, 1.n pon ago. La vcrluslo ¡•slas flnu 
rakonlanlo. Li penlrag ltlal' pcr tttall a ~; laj koloroj , sed ja lia o.oiL: ts la l'i vo 
'<le sen laborulo<l·· En \Vcinlacn"'S l ni lrovas 'II UI':IIl Ja aari Lil l'l lllla:sall lala' nlull 

. o 1 lcuj ni h edas, ko posl l:i lin , proksiaattanJu ;!fJO puga rnnt:tll<J li po rl ~s :< 

ni ankoraü rnu l tajn aliajn rakonlojn ul la l'.ivo de la in~l aa slriaj l:dJu!·asl.oj: 
J en do ni prczcnlis al vi prcslwú la Lrioblon Ul' ·11u ln•anlo lua1u 11 

J·aj~as clekli. Vi lwvas do rican eleklujon. Se vi ~alas Ja origiraalan l i~c~·a
!l.ui'Ot\ , vi )JOYUS olckli CC kvin Ji brojn, SC vi galas I'Crkojll ait anl.ologaOJll. 
flU ion alian, por preskaií ciu lcnrlenco l'i Lrovas rcprC;\l)ll lUIIlOll. Nlln do 
<Icpcndas p leno de vi, ki~Ln lib ron vi dcz!ras r icevi .. Koanprcnob.lo~ I!O"U: 
-okazi, kc via ~alo no korcspondas kun lau do la p.la t~tul l.o. rn l liJ .labro] 
kaj liana vi dovos J'CÚ<>ni .fa,·orc al la p lianullo, lanacn \'a gra,r· narluas 
J;:aj tial ni dov:ts vin insi~le pcti, kc vi ncprc balolu. Ni j :1 I'Oi<l$ l?~'r l:i Liu 
.p rocedo, l~iu cslas po~· ni s11I icc elsp~zit;a , ,icli. kio. c~Las la dcza rrJ de la 
granda plmiUllo de n aa mcmbraro. N1 espera$, kc m n cCI'OS la balolon dt: 
éiuj anombroj n.iaj kaj kc. vi lllOnl ros s~nlon de J'Cspor~d cco. konl.ral'a "' 
·m crn , kon l.raia na po~o. Na do alcndas nan balotan ple.1 nrga· kaJ ccrlc. 

1\un koraj saluloj 
Asocio de Espcran lislaj l. il~t·o-Auaik oj . 
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/1 

1)1\'l~U§.\ •. JO.J 
Flirlo Espc•ranta de Edz-Pcranlo. 

Eldm.is 1
• S1apiro, \Varszawa. Prezo 

o.5o SY. .fr. - No' a sociela ludo, 
u:r.ola dum grupJ...unvenoj. 

IPE-kalendaro por rg33. eldonila 
de JPE. Berlín C. 25. Post.fako 2 

/¡8 paga, poSformala kalendaro kun 
nolindaj claloj el la l;1borisla mov· 
ado, kaj ad rcsaro de Jab. esp. oxgan
iznjoj, proksirnaj ni'! mcmbroj nl 
JP:f;. Prezn 5o gemr. pf. 

GVIDI.JBLWJ h.A.J PHO ~PEKTOJ: 
¡, onlrm'í la rcyanlaj perceploj pri 

knmo 1.-aj puno. Verkelo de D-rino 
Clara \ 1 eycr \\ irhmann. el la nedcr
landa tracl. ' ikunc. I3X20 cm. 8 
pn&oj plus ko' rilo. Eldonejo ce U. 
Plnlipps, \m~lt'l"daru Z. Olympia
weg 5ü. Prczo sv. fr. 0.10. Interesa 
brosurelo pri la supra temo. 

Gvidlibro lra 'l'allil n: E peranto 
'1\u·isla h.omisíono, Tallinn Pasla 
ka ·Le ü. 

Bingm; ¡\lagislralo de 13ingt'n 
Rhein, Grrnranujo 

Foiro de Bculapesl; 6- r 5 majo 1 g33. 

/(üben hcwn. Turislforeningen for 
DanrnarJ,, h openhago, Vcslxc Boul l 8 

:luslrio. Ministerio tlr Tra.fiko, 
havebla ce Tntomacia Esp. Muzco 
\\lEN. l. Ncue Bmg. 

1 arna. Bu lgarujo, Banejdirekcio. 
La gvidlibroj de Ta'linn k j V r.1a 

e las bele iluslrilaj 16 png<~j librelo j. 
la aliaj estas la kulimaj belaj fald
prospektoj, ti u de Aüslrio ornamata 
per la gcogra fia karlo de Ai:isLrio. 
Ciuj estas enpage r icevcblaj ce la 
ad re oj, melilaj apud ilia Li Lolo. 

1\ 

XIA POS'fO 
AL üiuj membroj. Pro Leknikaj 

kaüzoj Dl eJe, is :langi la 2 -an libron 
kun la kvara kaj lial kun ci tiu 
numero 'i r iceHlS la libron Soréisl
ino el [{as/dio. La selna numero J e 
la BiLJiograJia Gazelo kaj la verko 
Pri l' llCJderna .\rlo cslos ekspedala 
k01uence de augusto. Nun kune ni 
sendas al ciu aokoraü ncrir·cvinla, la 
lrian libron. Al la membroj. kiuj ne 
indikis specialan deziron pri la tria 
lihru 11i sen di~ ce brosuri La mem
hi·eco Pilgrimo kaj Preter la Fivo 
aü Dancu ¡)JarionelOJ. ce binclila 
Eú.yeno Onegin aü Oancu Jllarion
etoj. Se ni nc e Lu~ bone traiintaj, 
bnm olu ne k ulpigi nin, rescndu la 
libron ricc,ilan J,un la indiko de via 
deúro kaj pa9o de unu rcspondkup
ono por no1 a.1 ::.endko::.Loj. 

S-uno 1 ngen, Ho/lerda111. l)ankon 
por 'ia enluzias111a helpo. La admi
nistran lo de A EL \ ka j Li lrntura 

Mondo Yolonle kon aLigos k un vi 
ankaü per one dum sia prelegvoj ago, 
okazonla komcnce de aiíLono en tiu 
cr ja ro. 

tl l ~iuj gratulinlo j ni sAmias kor
egajn dankojn. \Ti cerle daürigos 
labori kiol vi Lonc vidas e l la plano 
de 1()3/¡. sed ni uopre dezixas via.o 
ltelpon . MonLr·u cie HunQaran An
tologiou , ne fo rgr. u varbadi por 
,\ EL,\. ,) a lio eslas nun mulle pli .fa
cile cbla, car la nun ali~anla membro 
rice,as por sia kolizo samlemJ:le Lrj 
~ibwjn . ~)or:. bclpi vin , ni publik-
1gas en l.Ju e• numero an kau la cn-
pagejojn por AELA. 

,\l la partopaganloj ni enmrtas 
h0diau enpagilojn por la ~agoj fnr
olaj la T-an de junio kaJ r-ao de 
aüguslo, ear gis L:u dalo nova send
ajo nc el iros. Bom ol u bone uzi 
la onpa,ilojn. 

11'. ~- 1 druns, Sealll,e lcaj aliaj 
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mernbro i prre de BEA. Ni rice vis 
bone viún karloH, sed ni n e povas 
scncl1 al vi trian libran, ca1· lau ni:1 
i11lerkomenlo mcmbroj lra BEA ric
evas po i' sia pagila koliw nur la 
kvin norajn librojn. Bonvolu alenli , 
ke vi pagis la.ú lia prospeklo. 

S-ww Mócsi, Rumanujo. Pro la 
~ango de la ?.-a kn j /¡-a libroj , vi 
nun ne riccvas libran. Tuj posl 
k.ialll v1 pagas l a sokvan parlan, ni 
seudos a l vi ETEL\NA BUKEDO-n 
kaj Ju kvat·a parlo jarn cslas pagil a. 

¡\ / la m.embroj , jam ricevintaj 
rluan lwj trian librojn ni sendas Ja 
uibliograiian gaz.clon aparle. 

H. Seppilc, Oslo Kompreneblo ni 
akcoplas novaju mcmbrojn anka\1 
nun. gis la I-a de novombro. Kolizo 

plial ti~is al 1 í ·- frankoj. aliaJ 
Slll no j rc:;Lis scn§angaj. 

NiaJ hispanaj membroj r:• jlas al 
ni pagi por cio pcr inlernaciaj 
poslaj rcspondkuponoj, kiujn ni ak
ccplas en la ,•;doro de o.3o svisnj 
frankoj. Niakalkule liu maniere es
las pol' ili la plej pro filign por p ngi 
/;;iou ajn al ckslcrlando. Se ili ne 
povns tion apliki. bonvolc sendu 
poslntaHdalojn al Poslsclteckaml Ber
lin NW. K'onlo n r. 1 38o8/¡, Wil
hclm Blcier. 

Niaj japanaj abonanloj bon.volu 
alcolc legi b konclicnjn knj konsil
ojn por -hispanaj membru j , car an
kail por ili valid as la samaj. 

Niaj 6inaj membroj san1o bonvolu 
legi la hispanan iniormoll . 

FORGESU: 

Limdato de baloto: 
15-a de julio 
POR EJ<S T EREÜROPANOJ 

1-a de augusto 

1 
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" NE MIILSPBRU 
sendante monon por rncnditaj 
libroj, gazctoj U Z U la subajn 

kontojn de 

Po~ztowa Han o~ez~~~o~ct war~zawa 
surskribantc NEPRf sur ~iun cn
pilgilon la tekston Na konto 
Administracja Literatura Mondo 
K rakow N u mero 403,148 

Aüstrio: \\'lEN 
Belgujo: BRUXELLES 
Cehosl ovakio : PR,\H,\ 

No 79.50 
No244 209 
No &.l.600 

Danujo : K j08[\IJAV:'\ No 14.972 
francujo: PARJS 
Nederlando: s' GR.-\ VEN-

No 600.12 

HAGE No 145.510 
jugoslavujo: BEOGRAD No 65 049 
Lntvujo: RIGA No 4.030 
Svislando: Bf Ri'i 'o 111.6.500 
S\'edujo: ST OCh.HOLM No 4.312 
Ita lujo: RO.\\A _ No l/10110 

En al iaj landoj: 
Germanujo : Wi lhelm 

Bleier, BERLIN No 138.084 
ltungarujo : Bleier Vil-

mas, BUDAPEST No 25 1~ 
Polujo: Administracja Li-
teratura Mondo, Krakow No 403.148 

(PoSt~ekkonto-posedantoj sendu girojn 
nur al nia pola poSt~ekkonto en Kra
ków .) - El la landoj , ne menciitaj 
su~re oni sendu poStmandatojn al 

Postscheckamt Berlin, 
Konto nr. Wilhe1m Bleler 138.084 

Ciuspecajn pagojn akceptas ankaií niaj 
reprczentantoj kaj la e&perantistaj 

librovendistoj. 

Tutan bibliotekon 
e l 

11.000 
di\'l' rsaJ m a 1 n o~ aj kaj n ov a j 
g nzctoJ esperanta¡, tnler tll mulla¡ 
p cPaj prkolcktoj de ram nehav-

eblaj kaj malaperinta¡ 

Kelkcent 
uzitaj libroj,gvidlibroj,prospektoj 

ju~ venís en nian posedon Ni vendas 
la gazctojn popecc, aü po ¡ar
kolektoj, la l ibrojn uzitajn por tre 

fa\'ora prezo. 
Pelu grandan kaj del atan li ::;ton 
kiun ni sendas al v i p r u n t e 
post r icevo de 1 rec;pondkupono. 

Ni vendas ~i on 
al la plejmulte o ferantu kaj 

rezcn•as nenion speciale por iu ajn. 

' -Du ekzemplerojn de 

LITERATURA MONDO 
por unu respondkupono 

ni livcras al eiu abonanto kaj AELA 
ano varbcele, el divcrsaj nu meroj 

de 1931 kaj 1932 
G 

Plej t ai:íga 
materialo por ekspo:úcio¡, 

por propagando. 
G 

Mendanle 
pli o l dek ekzemplerojn, 

ni donas 20'/, malpliko:ste. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • 
5 Balotilo 5 
• • 
: por la etdonajoj de Asocio de Esperantistaj Libro-Amikoj en 1934. : 
• • • • • • : Mi deziras, ke estu eldonataj : 
• • • • • Kalkulenda • 
: pagonombro : 

: t. Ceílostovaka Antologlo __ __ __ __ __ 650 : 
• • • 2. Franz Werfet: Abiturienta renkonti~o __ 220 • 
• Á • • 3. Stefan Zweig: mok __ __ __ 88 • 
• • • 4. Andrée Gide: Pastoral __ __ __ __ 88 • 

: 5. Sinclair Louis : Dr. Arrowsmith 900 : 
• • • 6. Aiígust Gailit: Toomas Nippernaadi 500 • • • • 7. j eluSil!: Cezar __ __ __ __ __ __ 500 • 

: 8. jun-Il!i roo Tanizaki: Prlntempo furiozas 140 : 

: 9. Francisko Kormendi: Budapesta Aventuro 600 : 

: 10. Antoni Slominski: Mia vojago en Sovetio __ 160 : 

: 1 t. Leo Belmont: La horno, pri kiu la mondo ridas 250 : 

: 12. Leo Belmont: Messalina 800 : 

: 13. Antal Hekler: Arthistorio l. 320 : 

: 14. Antal Hekler : Arthistorio 11. 270 : 

: 15. Stellan Engholm romano 125 : 

: 16. lzrael Lejzerovicz : El la verda Biblio 140 : 

: 17. Skizoj de J. ~apiro, kun karikaturoj 100 : 
• 200 • • 18. Francisko Szilágyl romano __ • 
• 200 • • 19. H. Weinhengst romano__ -- - - -- • 
• • • • • • • • • Balotinto: Nomo ------ -----------· ·---------------------- ----------------- • • • • • 
: Lando ---------·----------- Urbo ------------------------------- : 
• • • • • La verkojn elektitajn bonvolu s u b s t r e k i. • • • • Krom viaj nomo kaj logejo skribu nenion sur la balotilon. • 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SCIINDAjOJ PRI LA BALOTILO 
por la ltbroj dt' \socio de Espcrantistaj Libro- \milcoj en 19311-a juro. 

1) ll aj las baloli ¿¡u menJbJ·o, kiu pagis la c.ijarau l\ 1-1 l'enonl · 

ja•·an kolizou ~is l a 1-n de. julio plej ma.l.hue. 

2) La h:tlotfol ioj dcvas ah cni el Eüropo kaj NnrJ-A mcriko plrj 

maU:ruc ~is t 5-a de julio rg33. el aliaj landoj ~is r-a de aüguslo 

tg33. Pli mulfrue ahcoonlajn balotfoliojn ni dc'o Clan! onmeli sen 

honsidcro. 

:)) C:iu mcn1bro rajtas ind.ik.i librojn lau la dorsilanka kalk.ulo 

de pagonombro gis 2000-2200 pagoj . 

!1) Se nenio kroma esta su.rshibala au kunsenclala kun la 

balolfolio, ~¡ <Jslas cnmclcbla en simpla:n kovcrton kaj son debla al ni 

lt iol prosaj o. Se oni sendas presajon, la kovcrlo n o estas glucbl a 1 

BalolioJiojn alvonanlaj n al ni kun punmarko, ni rifuzos. 

5) Se i u 110 volas eltranci ci Liun parlon el sia gazclo. l' ~l jL;lS 

sondi ankaü sim¡l lun karlon kun la listo de la libroj oleklilaj . 

.Asocio de Esperantistaj L ·ilrro-.Amilcoj 
(Literatura Mondo) 

Hungarujo, Budapest, IX., Mester ucca 53, V. 7 

Fcld oa l<iadó: Zoldy lalvlm - Pea1v1déki Nyomda Vá coo - A nyomd:lért 13énik GyuiB !cielo• 


