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PRI KELKAJ KRITIKAJ PRINCIPOJ 
La Litcmlura l\f.ondo-cldoncjo decidí · a.porigi npnrlan l riLik

rcvuon , pct· Lío mtmil'cslantc, ke gi rckonis la el s lt• rordinaro 
signiran rolon, kiun la kriliko dcvas plcnumi en nia litorutu ro. 
Ci Liu rcvuo nc \Olas e Li nura. rccenzm•o, kvankam la t·cconzoj 
formos gian trunkon kaj ni inlenco upcrigi plumjn rcocnzojn 
pl'l -sama.j libroj, akccplun te rcccnzojn ajll\ridpunktajn, kondiee, 
ke iJi e tos verkiluj interc e: ed g i vol as okupigi ankalt pri 
generalaj studoj konccr:ne 'la kritik-arLon J uj pri konigo de kritikaj 
lendcncoj cu universula.j, cu peciale cspcruntaj. 

Permcsu, ke en la nuna numero mi p:u·olu iont pri kolkaj 
sckvindaj krilika.j principoj , plic clikaj , ol puro urlismaj. · 

m1c: la kritikis lo rigardu cium la verkon, kuj uc la ver
kinlon. Pcr onajoj de 1' au loro cstu ulcnlulaj nnr, so ili neprc 
neccsas por kJarigi Ln. vcrkon. JcglekLo de 6i tiu grava postulo 
alportas pcrdon de 1' objektiveco, lciun ciu kri~ikisto deval:! filcsi 
al si cele, e Ji nc volas igi simpla reklnmisLo art pumfletisLo. 
Insisto pri a.pudaj cirkonstancoj, spcrLo j ukiri 1 aj pcr persona 
ikontakti~o kondukas al la dau!5cro, ke anstuluu scrioza. kriliko 
oni skribas kla.caJon au atnkaeon kontraiípcrsonart. 

El la postulo de l' objektiveco sekvas. ke lu kr.itikisto dcvas 
kiel eble plcje sendependigi sin de cia influo ekslera, kaj de eiaj 
antauju!5oj kaj baroj intemaj. Mi aludas pri ligoj , kiujn al~rudus 
raso, kla o, eduko, k. t p. I ompreneble centproccntun liberil,roo 
oni no povas po tuli , ja. a.nkau la kritik.isLo e Las horno .. l aj ci 
tiu postulo tute ne malhelpas, ke la kriLikisLo mcm havu forLe a.k
oentitan mondrigardan sintenon. Temas nur pri Lío, ke lia. sinleno 
no influu lin, kiam Ji kritikas verkon, k.iu havas aüan, eblo ce 
k<Onlrauan sintenon. Lia devo estas: konstali, lcio11 inLencis la 
autoro ka.j lciel li sukoesis realigi sian intencon._ e la. tendenco 
de la vcrko nc placas a] la kritikisto, li povas g111 a~k1,. sed nur 
per argumentoj b'one prezentitaj. Ncnicl pcr ·cnmoLtvaJ ase1:t~j 
kaj per faJsigo de la senco de l ' kritikitu tcksLo, lci.cl enmodig'IS 
Jasttempe en Esperantujo. 
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La J ¡•iLi.kislo mcnciu la lro1iLajn lllUtlko jn, ·ccl li garclu sin 
do ek kluzi1a indono al flurudo p ri ili. P ure ncg<lliva '"'kri likado 
alcslas p1·i malplonn, m:llsana animo . 

. La kriltki Lo ~w,~iam lacig u en 1~ pli ¡~rofuncligo. k~tj plilurgigo 
do SJa kuJlurO, kaj J¡ ne Jw~u Ja <tktraj Ojll. CC SO IUJ aicu:ws Jin 
pri »snobi m O«. lnlr maria lilcra luro ja dt•ql. igi J 0111 una Lrozor
ejo de ciuj .ku!L~roj_. .kaj . ne iu. malr.icn. ·en ·u ka aborLaJo. k in 
fl.in volus fan L•uJ, 1 tliJ luJ \'Ckn n prt »ncl om prcnoblo al ori t•fl 
lanoj t , ccl ili lrova mtci- au klasikdc,enan kulLurelcmcnlon. 

La kri tikislo kriLilu la vcrl on, nc la JH.ll' OtlOil de la uiHo"o. 
sekvc ankau en ·in s lilo Ji llopotlu al objckLi~:1 Lono. 'e,crc, re' 
enindulge oni pon1s kriliki per genlila 1oco. Kaj ·e la uulor·o 

lrovas pcrson<U1 a la kon Lic, kic gi no cslis, se Ji ofe11digas, kium 
ne -cs li knüzo, la kriliki Lo bcdaüru In miskorn prcnon, ·cd kun 
pura kon cicnco Ji pluiru sinn vojon, car Ji agi en la inlcrcso 
de nia lilcnJluro. 

La k.ri tiki · Lo zo¡·gc esploru la formon ck Leran kaj inLernml 
'<:le 1' vcrko. Li lwn ·r io , Ice el urla v:idp~tnklo pljg rn vus la »kir l« 
olla »kio«, sed Ji nc l'orgc u. kc la 1\rto e las nur i lo kondu
.konla al la plipcrfektigo de l' horno. Kaj li konfc u. J,c g i c. la 
la plcj nobln, la plc.i ·upera. cble la ununura ilo ... Li konfcsu 
la esencan scndcpcndon de 1' Arlo de hi:-; toriaj. gcogra l'iaj. rasaj 
kuj· lda nj fakLOI'Oj . Ji rekono. kc provizore povns gin maku li 
influoj, lendcncoj. rd li , ¡cfu Jdare, kc ili resta 11ur surfncaj , 
ke la cn lcmpan. in ternan ub~ tancon ili nc po,•as inl'ekli: Ji kon
fc u, kc la Arlo supc1Yir.o kriwjn. ka taklisrnojn. g is sola homo 
'~''O sur la T01·o ... Ludovilw Toische. 

R E C E 
E TO \ \NTOLOGTO. I. El

dnncj o: E pcran lo-Asocio de E -
tooio, Tallinn, I f)32. 2 2)(15 cm. 
136 pg. Prczo : 2·.- mk. + r oOfo 
por scndkosloj . 

E pernnto uiarn pli kaj pli al 
prenas h k:1 rak leron dC' kullur
mo,•ado. e'idenlc alcsla Lion la 
ni,·ol-alligo de gi:1 originala li ter
al uro kaj la rnultflan kc nrieol:il n 
klopodo por alpropri¡ó la l rcz
orojn de ]' naeiaj kulluroj. K"'j 
mi pensas, ko ~usle per tiu ci 
orienli.go esperanto rktro1 i sinn 
bi lorian 1ni ion: igi ckparolig
i lo de sinlcza , puro homa kulluro. 

N Z O 
Kaj nr rs l¡¡s konlraudiro. se h 
voj o kondukonla a l ci t in pli 
per fckl a - ankora\t nr cbi·Lanla 
- upcrnacic un u cea kull uro nin 
gvida~ Ira la konigo de 1' rkzis
L<wloj n:u·iaj kull moj . .Tn cs lus 
rrnra I'Oj o , se la finguo espcrnnlo 
volu. nkupi la l okon de Ja mult
kolorl' bri la kalojdoskopo dr· l' 
naciaj lingvoj, kiom Lio m~ l ri 
éigus nc nur la ilojn de 1' a.rl isto. 
cd ankaü la e primcblojn d1• 1' 

pPnsanla homol 1c. o' per:1n lo n r 
forprlu ht n :.tciajn Ji"c:vojn. ~cd 
i~u apud )a naeia, la pnlnna 
]illg''O cirs dna )ingvo: la 110111:1 
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Jingvol (La propaganc.lanloj de 
"' un u homa.ro, un u lingvo« ne 
pripensas, ke la cieklivigo de iliaj 
Jdopoc.loj dclruus m em Ja unu. 
lingvo11 : la neekstermebla io
stiokto de 1' hon10 ul varieco -
se gi no povus el vi vi sin en la 
naciaj lingvoj - n esa.veble dis
íaligus gin j e dia.lekloj.) Same la 
Jculluro esp-a. ne estas malamika 
al la naciaj kulturoj, konlraue, 
~i volas absorbí iliu, ke tiel ric
iginte gi servLl bazo al la germ
.anta homa kulluro, kiu estos sio
tezo, do pli ol nura kunmeta.jo: 
so la naciajo kullurojn mi kom
·parus al la koloroj de 1' cielarko, 
la ger·manlan csp-an ku1turon mi 
povus kompari nur al la blanka 
koloro, kiu estas j a pli ol oura 
.adicio de la celoraj koloroj ! Ke 
la esp-a kulturo esplor as Liujn 
·elemen tojn de la naciaj kulluroj, 
kiuj ser vas por kunigo, n e por 
<lisigo, tio estas ja komprcnebla. 
Sed tiuj ci clementoj estas la 
plej valoraj , ili formas la kul
luron laü la vera senco de 1' 
vorlo 1 

Post la belga, bulgara kaj kala
luna anlologioj j en estas anlaü n.i 
la unua p arto de )' eslona. Ne 
b ezonas mullan klarigon, ke unu
.avi ce la » malgrandaj nacioj « 
.aperigas siajn antologiojn. Se oni 
ri ... ardas historian libron pri la o o 

tiel nomala mondliteraluro. om 
tuj rimarkas la r egantan rolon 
-de la lileraluroj de l'plcj e dis
vastiginlaj lingvoj . Tiun n ckon
t esleblan í akton naskis n e la geni
rnalriceco de la malmulle r eg
anlaj Jingvoj, sed simple la ~aroj, 
kiujn l a apcnai:i konata lmgvo 
l evis kontraú la inlcrnacia vali
di~o de 1' verkistoj. Ankau eUi 

tiu vidpunklo esperanto havas la 
mision rebonigi m alj ustan situ
acion. 

La ~cnerala bildo, kiun dum la 
l ego de 1' anlologio l a legaoto 
riccvas pri la estona popolo, estas 
lre simpatía. Kaj la unua kaj 
reslanla impreso pri ~ia litera
toro estas, ke ~¡ estas ccfe popola 
literaturo. En la plej bona senco 
de 1' vorlo, do ne pcnsu pri arti
íike imitila pscudpopola arlo, 
n ek pri senkrilika, scnkondica, 
sed liom pli senkomprcna kaj 
malsincera adorado de cio, kio 
deven as el l a popo lo; sed pri 
lilcraluro, lcics gvida celo estas 
baLali por la popolo kaj levi gian 
kulturan ni velon. ( K.iel in Le rosan 
troigon ci di reklan mi mencias, 
ke F. R. Fablmann vcrkis milajn 
rakonlojn, kiujn Ji ascrlis popol
devenaj. Kiel ni ckscias el la en
konduka sludo, li íaris tion por 
»kredigi al la scienca mondob.j 
la ckslerlandaj inteligentuloj, kc 
la es lona kampt~r·anpopo lo estas 
kulturnacio. «) La sorlo de la es
Lona popo lo no es lis .facila: in ter 
la rusa kaj germana muclstonoj 
gi dcvis konslan lc defendí sino 
vivon, la ]ando nc estas rica kaj 
la eslono devis pagi per peza la
boro sian modcslcgan viv-ni,elon . 
A,.rikulLura landa, do gia litera
lu~·o estas tra~orbila pcr la pri
pcntro de l' kamparana 1Í10. Ba
Lalplena vivo, do aokaü la. litera~ 
Luro rc ·pegulas la batalOJO. kaJ 
ticl ~in karaklerizas profundo 
radiki~iota sociala senlo. La om
broj de l' fcüdali mo. a.11kora_u 
fanlomas sur la cslonaJ kampoJ: 

»NÍ<Yra ombro Qvebas super valo ... 
»G i~ postlasis la scrvulolempo,~ 
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l) Por ke ces u plenpolcnco vi a, 
Kc ekvenktl suno orradia. 
Ombro nigra, nun j am cslus 

lempo.« 
( f(. E. . 661-1/ilda Drcsrn. ) 

h <~j es las honoro de 1' e ·tona 
li lrr:t luro, kc giaj vcr·kistoj ck
:,laris j c la flanko de l' subprcm
itoj, de 1' f;¡JinLoj ... 

La dua gPnera la impreso, kiun 
oni rit:rvn~ cl 11m la lego de la 
JiiJro, cs l. n~, ke la e· lonaj vorkistoj 
r iga rcl as pcr aperLi laj okul o j en 
la naluro. Uia laudo laüa·pek lc 
ne estas lrovarin. s1~d ·ili scia · ek
vidi kaj prikan li la belecojn de 
1' e Lonaj karn paroj kaj d ü 1' 
cslona lllarbordu. h.aj kiel bra 
estas la n c tre rica vegctaj aro al 
la e·lona poeLo! (V ere, se iu dez
iras ekzcrci sin pri la nomoj de 
planlajoj, ti u nur legu Lradt.ikaj
ojn el l a eslona Jingvo!) 

Trian inleresau karakleriz[ljon 
de 1' es lona literal u m mi vida · en 
la signifa l·olo de virinaj ,•erl isl
oj. ~o e las hazardo, ke en .la 
<·slon ia esperan tO- IliOYado l1el 
cmi11enlall lokon okupas maJ 
s:.nuidcaninoj ! An ka u en la e Lona 
lileraluw ni tro,·as mul tajn in
leresajn poelinajn :individuecojn . 

Sed ni jam 'idu, k ion alpor
la · la un u a vol umo, kiu prezenlas 
la cslonau lileraluron de komcnco, 
sed kiu jam ampleksa · 1erkis tojn 
ankoraú vivan tajn. La libr on en
kondukas mallonga karakleriw 
pri la ]jteraluro kaj 1:1 verkistoj 

Clujn librojn, recenzatajn en 
tiu ci Gazeto vi povas mendi plej 
faclle de la librofako de Litera
tura Mondo. je peto volontege 
ni sendas liston de enpagejoj at1 
po!lt~ekan enpagilon. 

cnlenataj en Ja unua vol umo. u ,. 
IÍ11 ci <trlikolo ne konlenlÍ¡!iS 111in. 
La genera la parto esta · lrokon
ciz:J, 111Í prcCt•ru · ·intc:r.an hislo
rinn lra1·igardon de 1' lula l ilc
raluro, la nolojn pri Ja I'Crkisloj 
mi mctus an taCt la ll·ad11bjojn 
de 1' unnop:tj vcrkisloj. La popola 
poezio kaj Ka le' ipoeg 111critus. 
apar tan l11 don. Anlor;tü ~ene
rala rintarko: la poozian k:tj pro
zan parlon m i J1 0pre aper igus en 
aparlnj volun11Jj . 'l'io lflull c pli 
hclpus la tra rigardeblon de l' Lulo 
k:l j bomenus al ver ·lcgcmuloj . 

La unua vcrkislo estas la sen
noma popolo, g in prczcnl:ts fab
eloj kaj kanloj. La fabcloj e L:.1s 
u ficc mal f'orlaj kaj ' eka inler

c,on plic llur el folklor ista vid
punklo. La Cormo de 1' popol
kan loj e las la enrima kvarlrok~ 
eo kuu ali terarioj. La kanlo] 
Lemas pri ~ fra üla .flato , pri. l a 
, jrokoro, pri la ~orgo de palrmo, 
ckparola · anb ü la socia la sen lo 
(»Tan1en devas skl avo mtgi«), 
~cd la ce Ca Le m o de )' es lona 
popolka.nlo e'las mem la konL
ado. La cslona kantislo estas oh-
edita de sia propr •L kan lo. K van

kan• la genera la nivelo d e 1' prcz
cnti taj kanloj nc estas tre alla, La
men mi tro1is i11ler ili verc 
bclajo, kicl ekzentple la. Belo~ 
kanlon ( trad. d e Jl . Scpp1k) ka] 
Kanlu bu§elo ( lrad. Hilda Dre
sen .) ~li ne povas konlrausl ar~ la 
tenlon, ke ci lastan mi lule sknbu 
¿¡ ti en: 

»k ::tnlu, kan tn vi, bu~elo, 
vigle voku, binlbekelo, 
ridelad u , rugberolo, 
f;oj cgadu , ho, korelo ! 
l am vi ja maljunigos, 
scmivigos, s ilcntigos, 
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por eterno enlombigos, 
en la tero vi trovi~os, 
sola en la sabio kuSos, 
cerklabuloj vin cirkauos. 

Kiu donos do trinkajon , 
a.pclilan anscrajon , 
pol'Los 10111ben pork-t·oslnjon, 
Sovos sablen ov-frilnjon , 
al morlinlo malt-lrinkajon? 
Talpo don os la trinkaj on , 
apelilan <~nscrajon , 

partos tomben pork-roslnjon, 
So vos sablcn ov-fritajon , 
al mortinlo malt-trinkojon. c 

l magi van bilclon mi lrovic; 
e n verso de ]' unue prczcnlila 
¡poelo K. J. Pclcrson (trad. lfi lda 
D resen): 

)) J cn la kantislo nuo 
Forle ekkan las kun 
Voc· cmocioplena. 
Kaj la popoloj, 
S ilenlan le kvazaü 
Hokoj , aiískullas ]in. e 

En kamparanan domon g,.Jdas 
la kvara akto de l' dramo Lup
homo, verkita do Augusl K.ilz
berg. Temas pri amo de íilo al 
a.daplila filino do ]' gepalroj . L a 
a.mo estas malhclpala de l a gc
patroj . En la .fon o regas la su
perslicemo de l' vi la~anoj. Tamen 
mi ne trovas ~usla publikigi en 
antologio parlojn d e tealrajo aü 
r omano, au oni aperigu tulajn 
tealrajojn, aü oni lule r ezignu pri 
prezento de l ' drama arlo (es
cep le, se temas p ri parlo, kiu 
povas o:Ciki kiel memslara tulo; 
sed ce Lupbomo ne estas tiel). 

De Jakob Liiv estas tradukita 
sub tilolo »Ranoj « inlernacie 
abunde kon:~.la fabelo. Kiol traduki 

ion , kion ciu konas cllcrnolibroj? 
En la »Hclpu! c de Ernsl P elor
son ( trad. J. Türn) la leganlo 
konali~as k un h islorio pri maJ.rcl
icu virino, kun mullaj in:Canoj 
kaj ebrioma, kruda cdzo. La 
prc1.enlmaniero d e ]' vcrkislo es· 
las iom naivn , sed on i no dcvas 
p1·isilenli, kc Ji hnvas bonajn ok
ul ojn por ckvidi la preman SO· 

cían siluacion do malfcliculoj. La 
sccno, kiam la knabo Sa sa a l
akas la ebrian palron por de.fendi 
la palrinon, ne senas dt•omee:m 
slrecon. 

'endube la plcj valora peco de 
L' anlologio estas La dishalcila go
leaso (kinl gale:~so? ~i signifns 
gra ndan Qipcgon , Sajnn.s al mi, ke 
barko cslus la gusta Lraduko) de 
J akob i\liindrncls ( lrad. Augusl 
Vellner). Ternos pri cpizoclo el Ja 
vivo de marborda l o~anlaro. Akro 
silucligilaj karaklcroj, faci!c gl il
anla rakonlado, dclikala psikol
ogio disLingas ~in. La sola prozajo 
de la libro, kiu cviclcnlo celas al 
arla sLilo. Tion kom prenis ankau 
la tradukinlo. La laslan aüloron 
do 1' volumo, Ed ua.rd Vi ldo, prez
colas du .fragmcnloj. La Lmua, 
Milito en Ma!ttra (lracl . Ilclmi 
Drcscn) pripenlras la penegan la
boren de 1' kawplaborisloj. En 
la alia, La laktisto en M üe
lcüla oni konali~as kun la vivo 
de clbicnuloj . La juna cdzino de 
l ' cefhcroo, Morí, estos m odeliLa 
kun ar tisla mano. Bccluiirindc la 
stilo estas pcza, malkonciza kaj 
la traduko no muJte holpas ~in .. 

La laboran de l ' traduko faris 
U el mi kaj l lilda Drcsen, N.ikolai 
Karolam, E . Lübck, Agnes Nii, 
H. Sakaria, A. R. Saul, llcruiko 
Scppik, J . Tommer, J . Türn, Vil-
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lem Vahcr, Augu~l Vellncr. Ge
nerala impreso pri la traduko: 
en gi estas ur.ala korckla lingvo, 
korckln slilo. In lcm·c arlan st ilon 
rni ne 1mvis, sed lion klnrigas 
nnkaií la spcco de l' traclukitajoj. 
Tamcn krom la jam menl'i
ilaj - mi non1u b Belokanlon 
(Seppik), la pocnwjn dt· h .. E. 

éiol, Julwn Lii' ( ll ilcla Drt'~cn), 
kiuj el slila ~idpunklo rl:.laras. 
l\ln1<11'koj: mnnku:; tabclo de vor
Loj n ol rcJ\'C•hlaj en ln P. V.: an
stal au lconlciri j alll u fic·ialns kon 
lccri; la ]jbro sufcras d.- jr'-I'Jii
demio (plena jll, profiti jc, slon
j cli jo kokinol); \ Odoj , kicl 
ovumi, grcnuenlumajo. pruYa~, 

ko ankaü CC'rtaj \ Ol'lkunmelaj oj 
povns knuzi l ¡lprompon , no nur 
la noologismoj . .. 1 e oni trovas 
nur tiom da Jllnnkotoj , tio pruvns 
la bonccon do la lingvo. Oojc oni 
legas la imngivan \Orlon »nubo
pusislo& uznlan de Holmi Drcscn. 

Hcsumo: k'nnkam no c ·l<~S en 
gi cc f, crkoj, tamcn la unua parlo 
do 1' o tona ttntologio meritas la 
inlcrc·igon dt• la publiko, tiom 
pli, cnr la inlorc.:l igo pllrapidigos 
la oldonon t.! o la sd, von laj ll'i 
volumoj, kiuj Jlt'O'l.cnlos la mo
dornan cslonan Jil craluron. 1 aj 
la csp-a loganlo ja po' i komin
k i~i el Ja Undcr-pocmaro. el la 
Tugbs-noYcloj, kiajn lrczorojn 
kasas ci ti u lilcraluro! 

L,uclouiko Tolsclw. 

LA KHEITAJ Pl\OFITOJ, pul
cincla komcdio Cll du akloj de 
Jacin to Bt•lwucnlc, t.radukis ol la 
hispana: Vicente lngwda. E ldon
ila de Hispana Esperanto A ocio. 
Madrido, Ig3a. g6 pagoj. Prczo 
l.- sv. :Ir. 

An111za kaj carrna far ·o. La rc
'cma kaj ~crioza Lcandro kaj la 
ru1.a kaj facila l\.ri:ipin, ~ur l..ics 
nulo sidas pli ol pcruko, r ifugas 
d1• an1asigintaj procesoj el Bol
onio knj ''cnos en novu n urbon. 
Lcandro estas scnkura~igitn. t•u 
ja no 1\.rispin. li prcnas en ·iajn 
uwnojn la sorlon de ~ia nai, a 
kunulo. Li tl'Udas al li la rolon 
de ~cn tila , grandanim.t rica ka
Yaliro, knj Ji mcm rolas kiol l ia, 
kruda kaj sonpolura ~cnislo, Ert 
¡\j li11 l'OIO )i lllÍSIÍfikas ciujn, 
prunlcprrnas por ::.ia ~injoro 

IIHIII~on. lngon, monon . admiron 
de kapilnno bj Je poclo, el i$krPL
ajn nmp1•rajn srnojn dP facil
mora sinj01·ino, po·tc li plckla· 
nrnon inlc1· Leandro kaj l'ilino de 
pnrvcnuo kun dub-tfo, cna rico. 
K aj kimn la pago dt' la nma ·ig
ilnj §uldoj nc estns plu prokras
lobla li malkaga- cion :1l la lromp
itnj krPdiloroj. Ci tiuj kolcras, 
indigna . furio1.a , srd po te, kion 
fari, \'olc-ncvolc :ili rcJ..ona · la 
prn, on ele 1\rispin: il i de, a· hclpi 
L!'andmn por la gredzi~o kun la 
r icn fi lino. por po' i rorire' i sinn 
monon ol la abunda dolo. T a j 
vt>rc, ha' antr 1 iamanierc lcreitajn 
inleresojn pri la bonslalo d l' Lc
amlr·o. iJj YCnka ciujn m aJhelp
ojn, k\ankam :ili elevas ''enki ce· 
Lcandron mem. kiu vcrc cn am
igi kaj 'ola.s ri.fuzi la m a non oe 
la beta knahino, al kiu Ji t:lksas 
sin neind:~; pcr ci tio li nur plie 
konkeras la koron do knabino : la 
ruza Kri pin ja k:llkulis on siaj 
planoj ankaü pri amo kaj ideal
eco. 

Cio ci okazas antaü ni tre viglc· 
kaj amuze. spicile por sprilaj pa
r ol turnoj kaj trafa karaklcrpcntro. 
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Kicl mi clit i~. aJlluta kaj C.trma 

farso. 
Parolan lc pri l:t lraduko, oni 

komp n•noblc no povns cit i gram
atikajn crarojn kaj mótlkurcktnj
ojn t•l la laboro dl• 1' t•mim·Hia 

tradukinlo kaj, M' cmi lll' llll'ta~ 
:.¡H'cial:l j n pretendo jn. on i pm a' 
gin diri huna kaj laiulinda T.l
nH' Il , rni prclcudu, io111 pli ol 
nur:111 l r:1tlukon lauwnc•an l...tj 
lam nl'lan: la \!'ra k:tj inda l:bko 
cstus l:t kno de· Liu r:u·il:l ,.,¡ilo, 
kiu c•sta~ )l('l'('~a t•n tiaj r.u·ilaj 
ludoj . Vc•rt•, en liaj 1radulwj o11Í 

hc•r.ouu:; nc t io111 sin1plan lrmlu
lam, kiom transvrrlmclon. durn 
kiu oni konsiclcra:- la cg:tjn difL·
rcncoju inlcr Ja nac·iling\a k<~j 

esperantista aitskultantoj kaj inll·r 
Ja r apidcco de la hispana kaj r~~
poranla Jing ,·o j . Longaj parafrn
zoj, frrn-inlcrllletoj, kiuj al n:•ci
lingva nüskullanlo esta" tute na
luraj lcaj facilaj, en E~p1•ranlo 

igas di:1hlc komplikitaj. kt•lkfojl' 
prer.cnla" pli-rnalpl i malfarilajn 
cnigrnojn. Tiajn cnigmojn nni 
chic ~en pene sol vas lt>ganlc. ~cd la 
plcjmu1Lo tute f inska, pri ili an~
kullanlc. 

1u. rilalc al la plcnumo de l' 
suprc nomíla t asko la crninenta 
t radukinlo bcdai'trindt> rt•stis 4ul
danla . La slilo de la tt>alr:tjo 
lulc nc oslas :t lralra . gi ¡•,Las im
plikita, per.a. longcma: mi rst.rs 
CCrla, k c Ja komcdio en lin ci 
t r·aduko tu le nc h:H ns sukcc,on 
su•· In sccnejo: ~¡ e~l us 1aciga knj 
cn uiga. kvankam la original o ~aj
na csti fresa kaj interesa. 

Kro m c. ce !;C oni n c cli ... hakas 
la longajn íratojn. al ni sajnas. 
kc oni povus multfojc trod \Or

lordon pli k laran. pli ~' ' idcnligan. 

ol tin de la lradukinto .• lc•n r k
Zl'lltplo: 

C;H' c,ta ... karak ler o de In na:.
kilaj, kic•l mi, m la lilwr:l rt'~
lamlu 1\rll;ujn, no fnri rt•:.Ladon 

en iu aJn loko, se ~¡ lh' c:.tas 
tlt•\ igila tt• pungalrro, kin <'SI.l~ 
lrc 111.drnola rc ... tado. 

Citr kJU ltaski~rs, k id 111Í, t'll 

la lilwra rt·~l.mdo 1\uwjo, 1 it·~ 
karakiC'ru c ... tas. rt•,tadi t'll ncnin 
loJ..n, 'e nur nc clt'' igi lc C'll pun 
galc•ro, - ccrlr trr maJmol.t rcs
tndu.) 

S:unt• g«•na ... kaj rnultfojt• <'~ 

k1111 f 11/.ól" la 11 fl:t U7U Ul' llt'llt'l'I'St' 

koruplikrlaJ \orlkunrnt>toj. la ofl11 
kunf:mdu d1• adjt•ktiHI kaj ':luh 
~l;mtÍHt, t•k~t•utpll': ph·nl.:uu fida 
tcc·o. lam in·sprinu, tranokll•,a-
gadi, \anpt' IIITIC'l<ll, fi'IIJII'I'C'Íf!Í, 

!!' :Hpt•rsoun, gu•llokn, (jd¡•l:uniko, 
,juloh,Pnntlo, •amlrmigr, "cn{in 
ama. pn"''"~krihi~i, trafclislin¡:-i, 
tt•dgt•ni onlarnugi, prt'IIH'IIIlt.lr.t
'!1, Jllf'mhrtonf'ro , kun:uniko olt

't'l\1'\idi. rt' 'l'"rul:uu:ml.t, rc-porr 
<.h•pa!!i, malalll•rang:1, lnalgajf'~li, 
prrl\t•sti, per-on:llttn~n. Ego lcoclaj 
!'sla" la lulc nckulimaj mal kun
lll<'l .•j~·j: u1alnohclo, nralrli!_!i, m .d
t•mhara~i, lllalk:tre•i, m:rls:l\i , mal
carrrra, malf•rart•, Hllllplcznro, rnal
dia fani~l. m:tllo;::i Cl! kt•llwj 
oni \l'rP clt•\:J~ crrburni, gi~ oni 
rekon:r .. la ~cnron dclirilarr 'lal
pl.teaj c~tas: bch idi~i (hcl:u;pckti), 
pl<·jigi (lroigi) , kom·inlcigo (kon
"inkn), lwl ladi (rcstadi), ~onditn 
frk~igita ) Stranga ' 'Orto estas 
rna1111/a ( !'nilmigin !:t). ~¡ supozig
~~~. k1• l'klisla~ la 'erlw enami 
1igi :1m:tnla) . 'trang¡· uzas la 
lradukinlo la konjunkcion nelc. 
Ekzrrnp!c· 
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~Por kio grava la ri,ero. nek 
maJnoveco nek novcco. 

(Kiom grava · la rircro kaj 
malnoYeco kaj norcco.) 

»Sen la pmtekto de rclzo, nrk 
parcncoj, nek proksimuloj ... 

(protcktata nck de cdzo, nek 
de parencoj. nrk de probimuloj ) 

Erara estas ofte la Joko de 111', 

cnr ~i ne estas mrtita anlaü la 
vorlon, kiun ~i rilatas: tio nc 
min kon tcntigas ( ... min nr .. ) : 
ne m in 1 (m in nc !) ; vi ne gin 
komprcnis (1i gin nr komprcnis); 
mi ne es tas kulpa, srcl mía cdzino 
(ne mi estas k11lpn. sed ... ); 1H' 

sole mi rimarkis tion (ne ~ole 
tion mi rimarkis). 

~ Kutima beslo es tas la homo 
ha vas alian sen con , ol kian la 
tradukinto volis csprimi: »bcslo 
de kulirno estas la homo~ , aií 
»la homo estas kutimbe Lo . 

Cu anlaü Jdam ol estas prc
seraro? 

e mi r esumas miajn impres
ojn pri la libro. mi de,•as diri , 
ke mi plezure ~in logis, . cd en 
ci liu plewro, kiu n mi dankas al 
la valoro de 1' originalo. la trn
duko nc multr min hclpi . Gi 
sajni al mi icl cksmoda. mal
fresa, h azaü el la unuaj tempoj 
de n ia ling,·o. De t iam la esprim
povo de Esperant o mulle e1oluis. 
oni deva uzi ~iajn akirajojn, la 
nalurecon kaj flekscblccon. kiujn 
zorge kaj talentc c11nbori ni:Jj 
grandaj slilistoj. Ec. en tia Lasko 
oni deras m em plu evoluigi, por 
k.rei la facilan, naluran :o lealran 

Vi ricevos multe pl i por via 
mono en la estonto, se vi ne 
forgesas la devizon : Propa-

gandu por AELA 
kaj LITERATURA MONDO. 

stilon. kiu al ni e\idcnlr mankas 
an k ora ü. Car, se on i u 1.as por tia 
traduko lingvajon tarrgan nur por 
sricncaj prilrakladoj, per· ti o on i 
uur unu plian fojon pruvas, ke 
trnduki ion ankor;¡ü ne signifas 
~in konkcri. l\.opur. 

.Jl LES IW,fAI\S: 1\ \ OCK. 
afl La Tri u m (o de \1 cdicino. 1\.o
merlio t•n 1ri akloj. El la f ranca: 
D-ro Pirrrc CorrPI. Dua eldono. 
So pn~oj. Eldonejo: ' Espcranlisla 
\ o<:o , J aslo, Polujo . r g3:.>.. P rrzo 
-¡5o fr. fr. JOO'o. brosurita. 

En ~ia poczio unanim isla 
nomains prikantns kolckti, ajn 
srntojn pcr slilo sim·rrc :;impla. 
pcr lin¡p·o konscic klara. La fonlo 
ele lia liriki La inspiro trovi~as 
rn In socio kaj same l a socio 
donas la fonon al liaj dramoj, en 
kiuj lía lirismo pari~as kun 
strnngn. pika hum uro. En l nock 
prr ' ere :\Iolicr a-a vervo kaj 
prito Ji in,·er·as la tcmon de la 

r Tmagila malsanulo : la kurac
i ton, kiu imagiga m alsanojn al 
snnnloj. 

La temo cstn tiom bril r el 
bhorita. kc indas sckvi kun pl i 
prcciza observo gian evoluon . La 
unna akto sceniga en aulomobilo 
bj gl'ida nin en mezon dr 1' 
okazajoj . D-ro Knock acrtis de 
sia kolcgo. d-ro Parpa1nid la kli 
enlaron dr provinca urbrlo (laií 
franca kutimo kuracislo, kiu ccs
igns sian praktikadon en iu urbo, 
vrndas al sin po Leu1o sian klicnl
aron). la acelon ] j far is "blinde, 
sen antaüa pricsploro de sia esl
onta agadknmpo. N un en l a aülo
mobilaéo de Parpal aid li veluras 
al la ttrbelo kaj el h dumvoja.j 
in tcrpnroladoj iom posl iom klar-
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igas antaü Knock, ke lía kolego 
trompis lin: li acetis n eekzisla.nta.n 
Jdieota.ron , en l a urbelo kaj en la 
tula r egiono vivas prcskaü t ute 
.sanaj homoj kaj l a kelkaj apop
leksi uloj kaj kor-malsanuloj m orl
.as »sen ia helpo do la kuracislo«; 
.kaj so tamen twvi~us paganla 
paciento, tiu pagas nur l a t agon 
<le Sankla Mihaelo, l a solan ens
p ez-Lagon de la kuracislo en ci 
t iu provinco. Nu, sed se tem as 
pri trompo, Knock no restas 
Auldan to al si a kolego : li devigis 
:sin j e kvaronjaraj partopagoj , 
.sed li acc lis la neekzislantan kli
.cntaron per n cekzistan ta m ono : 
la monon Ji volas akiri pcr kur
.acistaj honorarioj .. . Uela komi
k a siluacio: p ost la unua k varen
jaro klari~os, kiu superlrompis 
la alían ? E n l a d ua a k lo ni vidas 
la strategiaj n movoj n , kiujn 
Knock faras por kon ker i la u rb
-on J.aj ni konatí~as pri lia gvid
jdeo: san uloj n o ekz istas, nur 
n ekonsciaj malsanuloj , kaj l a Las
leo de l a kuracisto estas igi koos
•ciaj ci tiujn sensuspektuloj n , por 
ke per la helpo de l a m edicino 
ili kontraiíba lalu la kagiga.n lan 
malsan on . La tria a k lo : plen a 
'triumfo d e Knock. Post l a paso 
<le 1' unua kvaronjaro d-r o P a.r 
palaid, kiu venas por enkasigi l a 
unuan partopagon , j am trovas 
sa.natorion plenan de m alsan uloj , 
kaj l a kom iko do l a situacio kul
minas, kiam li , t eoría konlraüulo 
de Knock , i~as l ía sanaloria paci
ente. 

Sed Knock estas pli ol n ura si
tuacio-komedio . kaj ~i a cefhcr oo 
estas p li ol aur a carlatano aú 
senkonscicnca m on avidulo; ~¡ est
as pli ol pr ecize reflcktanta speg-

ulo, en k.ia ~ oni rckon as la kred
em an, inDu i~ema.n am ashomon 
kaj en ki u oude videbli~as kolkaj 
r isor toj de homaj i ntercsoj : Ro
m ains sondas p li pr of undo, on 
Knock Ji vcrkis so.tiron p ri l a 
fakbomo, en kiu ciam pli kaj pli 
superr egas la fa/culo kaj pcrdi~as 
la homo . .. Parpala.id : »Nur med
icinen vi konsider as ... Sed kio 
pri l a cclero? Cu vi n c t im as, ke 
pro ~eneraligo de via melado iol 
malfor li~us al iaj parloj de l a so
cia vivo, Ínlor kiuj t am en kolk
aj estas i nteresaj??c f nock : »Min 
tio ci t ulo n o k onccrnas. Mi nur 
medicinas. « Cu eraras la nun
lcmpa legan to, so en m ondo, en 
kiu :fakaj kon (crcncoj d isponas 
pri l a sor lo de 1' hornaro, li sen las 
en d -ro J nock tragike subponlr
itan simbolon de epoka m alsano? 

Koncerne la tradukon un uc ni 
d evas graluli l a emincn lan trad
ukislon pro l a ~usla c lckto de 1' 
tradukota jo: tre grava problemo 
d e nia t raduka literaluro, kiun 
oni n e ciam f elicc solvas . . . L a 
liogvo de l a Esp-a Knock estas 
nepre k orekla , cble iom pedan te 
korekla. Tiu ci peda.n leco n cniel 
m alhelpas l a ~uon de l a legan lo, 
sed ni konfesu sincere, kc ~¡ an
kau ncm ulte hol pas ~in . . . P re
cipc ~enas ti u ci s li la malav3nla~o 
en la dialogoj de l a unua aklo. 
en l a dua kaj t ria aktoj l a d ial
ogoj j am pliviglas. Mi n e kuragus 
d i ri , k e l a trad u k in lo sohris ln 
problem on de l a Esp.-a komedia 
lingvo. Tameo la bonccon de 
la traduko pr uvas, ke krom 111. 

upre menciita riproceto l a 
kriti kisto havas preskau n eoian 
rimarkon . E ble mi n e devas pr i
silenti. ke la man ie¡:o, skr ib i la 



10 BlliLIOGRAFIA GAZETO Nro 1 

nombro jo kiel aparta jo ' ortojn 
tdck unu) iom ·trans e a·pcktas. 
:1 Pleií rezio ' er-Sajn e estas uzala 
an la taií :~plcilrilo . Xul mi 
lrOHl!> scnapostrofc uzata a.Ibtalau 

nulo , lcial? Co la csprimon 
kunr.igardantc éion, kion mi nun 

scias pri lic la tradukinlo ' ere 
tro,a:- eleganta? Cu en la !razo 
knock palpa kaj ur fingro 

frapcta· sian dorson sur ne e~ la . 
erara anslatau per? :t)liriga homo 
,j estas , cu ne estu · pli gu:-.ll' 
uz1 mirinda ? 

ed tiuj ci l..rupulctoj tute nc 
malht•lpi · mían ncciut~an plc.t
uron , pcr kiu tiu éi libro pri
donacis min. Ludot•iko Totsrhe 

F.\CI L \ LEGOLlBHO Hcdnl..
ti : :K. R. C. turmcr. 6'1 pagoj. 
Eldoncjo: Th(' E5peranto Publi
~hin!r Co. L TD. London. t g32. 
Pnrzo 1.- sil. 

Tiu Ci cbcrc-libro alportas 
no, an tipon de 1egolibro: gi don
as te.kstojn , en kiuj la nm·a e;:p
~--to iom konatigas kun nia litcr
aluro. En simpla. klara liog"\·o 
e:,-tas ral..ontita la enba' o de naü 
oriainalaj r omanoj. \ ütoroj : 
Bagh)·· Bultbuis, Engholm. F or-
!!e. June. Lm·l..cn . Yallicnne. 
Rakontintoj : s~ino X linlme-, 
s-roj J . F. O' Conor. \ . Bou c
reau. F. B. Elwell, B. ' L :'\e
weU. Alee Yeolure. P. P. II. 
OneleY. A. R. Cbesh-n, R. ~L 
:'o!o;ri~ O" en. Poste · seha:: lcrla 
propa!!andarlil..olo. LA miJgia 
tapUo. ' erkita de Fred. E. Wad
ham 

Cefa ,aJoro dc la libreto estas 
la konciza raporto de W. B. 
J olmson pri fA lileraturo de Es
peranto. Klaraj pensoj kaj klaraj 

frazoj, Jingvo ' iglc \Ívanta kaj 
pura de angl i ·moj faras tiun ci 
artikolon \ Ore guinda legaj o. &
las l..omprcneblc, kc pro la mal
lon~>o no c.sti · e' itcbla manko de 
gra,aj nomoj ( chulhof) , krome 
mi nc po'a.s pri ilcnli, ke la a
gaca a u toro C\ id ente iia ·keli · en. 
la prijugo de niaj modcrnaj lir
iki · toj. E · ta · mia firma konvinko, 
kc J ohnson igos ·erio.ta ,·al oro de 
l' ~p-a kritiko. 

La libro l''la.s clcnoYa atesto 
pri Ja n ckont c.stebla kapablo de 
niaj britaj amidcanoj kaj mi 
de'as mencii la nomon de tur
mer. kiu pcr la redaklado pruvi , 
kc li ~cias grupioi tiujn ci talenl
ajn :.amidcanojn por komuna la
boro. Ludovil•o T otsche. 

C. W \ LTER: G \J \ LERNO
LIBRO. tEldonejo: C. \Yalter, 
Berlín, Hohcnzollernslr. 11. 118 

pg. Pre10: .Hk. g. 1.¡5 ~ Iooo.) 
La ek.sterajo ·tas plaéa. la ti

tolo e"las alloga. K un granda fido 
ni eklcgas la libran, kies bildoj 
estas same plaeaj kaj konvenaj 
al la librotitolo. La unuajn du 
pagojn ni preterlasa , ear tie tas
!?Tamatikaj klarigoj , lciujn la kom
eocanto ne cerle kompreno , c:ed 
'ere la unua l eciono komencigas
lie. kie ni 'idas tablon, segon , 
' ipon, ahon ktp. Gi~ Ja k,;na 
bilclo ni po, as krii: , Jiura. n:u:k
igi · la internocia esperanto-lerno
lihro. rcktmetoda, moderna, bela, 
alloga, boohumora. ilustrila l 
~ed ... mi de' as mencii, ke nun
tempc mi instruas en vedlando 
kaj la !'\OOa lin~·o e:;la, unu el 
la lin!r'oj, kie la akuzali' a for mo 
ne esta- generala, _eh e la akuza
t],·o ne estas komprenigebla pcr 
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la f razo : »sin joro mangas panon«. 
Sed la 5-a biJdo j aro faligas la 
lernanlon en la akuzaliv-maron, 
kaj li ne scipovas nagi , ce boaL
eton 1i ne ricevis de l a auloro. 
'La akuza livo estas kumprenigcbla, 
sed gi ne estas mcmkomprcnebla 
fakto por la svcdoj kaj kclke da 
aliaj nacioj. Kaj nú nun dcvas 
iomele mallaüligi l a hura-krioo , 
n e oaskigis ·la interoacia, vere in
ternacia legol ibro, sed sendubc 
aperis bona, lcrte farila libro, 
lüun oni povas uzi kun vorlaro, 
au alia helplibro. Sed fa:ri tute 
rektmetodan libron estas ja mal
facile kaj miaj rirnarkoj estas 
pre.fere principaj, ol rilatigitaj al 
la libro-indi,;doo. kiu reprezentas 
la avanlagojn kaj la malfavorojn 
de sia metodo-speco. Oni ne povas 
diri, ke: :~~ mi instruas laü l a rekla 
metodo, kaj oe ekzistas alía met
odoc , ear tiam okazas, ke ekz. 
tiaj vor Loj , kicl jam, ankoraú 
kaj multaj aliaj , kiuj estas pli 
gravaj , ol ekz. :.arganoc, tute ne 
estas en - cetere bonega - ler
n olibro. Ni ne ligu nio r igide al 
sola metodo. Sed ti u ci libro estos 
hanega bazo por la plua agado de 
la autora , kies kvalitoj certe estas 
unuarangaj kaj esperigaj. Se mi 
non iom -pli longe pritraktas la 
libran, ol kutime, tío signifas. ke 
m~arau miaj r imarkoj kaj rip
rocoj, mi tahas gin alb·alora kaj 
inter cerlaj kadroj oni povas uzi 
gin bonege,. Geoeralan rimarkon 
m i havas nur unu; la ,·arieco 
povas csti ne-laciga nur gis cerla 
grado. se oni traigas la Yariecon, 
gi perdas sian esencon. En la 
libro la detaloj iomete disfalas, 
troabnndas kaj la komence vekita 
intereso i omefe refalas. Ca.r dis-

spcCJgas aú mankas, la t epikaj
oj .c La libro reprezcotas la:t l ir
ikon c: en la ioslTuado. K a.j an
koraú kelkajn vorlojn pri la del
aloj. i\[i ne salas la demandon, 
kiun la lernanlo trovas kome.occ 
de la libro: 11 Kio estas ili? e -

ear en ~¡ esceplo sin ka.Sas, kion 
oni povas rimarki kaj pro tío 
pridubi la regolecon de lalin
~·o. (Vere mi ne tute komprenas, 
kial oni oc: povos uzi la Yorton : 
:tkioj e: ?) - La infiniti,·o, la kon
diea formo aperas surprize, kicl 
faklo. sed Ja instruisto ja ne 
rajlas krcdi, ke por la l ernanloj 
estas gramatikaj faktoj. :'lli ha\'US 
ankoraü kclke da rimarkoj , sed 
ili dcvcna;; el m•aJ principaj 
vorloj kaj fine mi ne Yolas plc
nigi mían recenzon per maiJaüdoj 
pri libro, kiu enlute estas atenL
ioda, fa ntaziplen a, de tala kaj 
laüdinda verko de sper ta fakuJo. 
Li ccrte kapablos ,·crki vere io ter
nacian lernolibron, se li priatcntos 
la plej gravajn oaciajn grarnatik
ajojn. Szilágyi. 

REVUO DE REVUOJ 

Jam plena dooojaro pasis de 
tiam, ke ni l astfoje trnrigardis 
niao gazctaroo. Ereotoplena duon
jaro: kaj el la \;dpunklo de nía 
generala mo'·ado, kaj el tiu de 
la literatura YiYo. En ambaú fer
mentas idcoj, kuopusigas diversaj 
opioioj . l\e estas do mirinde, ke 
tiu Ci maltr ankn1o senleble tra
,-i_bras la recenz-kolooojn de la 
gazetoj, estas do facile klarigeble, 
ke nia nona raporto t ernos eefe 
pri la problemoj , .kiuj sYeb~ .en 
la almOEfero de l E:,-p-a. mllkO 
kaj . . . pri l a kritik-io:toj mem. 
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cd nn t:til ol tnsi tiujn ci delik
alajn knj 1en,pest-prorncsajn de
mandojn, 11i rapidt• lracsploru la 
gazotojn: eble ni gaj nos kelkajn 
scronnjn momrntojn dum la lego 
de la lilrralurnjoj, per kiuj cetrrc 
eiam pli (\\are donacas nin la 
Esp -a gazrlnro ... 

Unuc ni salulu la nove apct·
inlan Sudnn Stalon knj ni gra
lulu ~iajn rntlaktoron kaj eldon
nnlon pt·o la placa aspckto, pro 
la klara preso, pro la manko de 
prescraroj, pro la honn stilo. Estas 
\'(ll'C, kc iom lromultas prit•·ak
tndo de pcrsonaj konfliktoj, sed 
el tiu ci infnn-malsnno ~i !'a
pide sani~os; estas ycrc, ke signi(a 
parlo d e la gazcto esta · okupila 
per nrl ikoloj , sciigoj, kiuj estas 
nur lokinlt•re~aj, bCb e negra' a 
por nlilanda lrganlo, :;cd tio nc
uvjt eblil~ 1'1· landa propaganda 
gazoto. Pligrnndi¡;o de 1' nmpleJ..so 
ccrlc hclpus cfPkti,igon de la 
programo: ln kon:igon de la jugo
slava literntu1·o. h.io plrjt• imp,·e
sns la h•gnnton, es tas la frc~a. 
junn a llllOs(ol'O, kiun la gnzrto 
disrudias pcr :<ia riglcc.o kaj kons
cia obsorvclllo. 1i trovas du po
cmcloju •el ln jnpan:t pocmarlo . 
no k aC1l01'-nomo, no k lrud ukin lo 
t'slas signila , 1 ial? ur korril
pn~o clc la kvina numero mi 
lro\'Í~ iom mislcrun n.lvokon de 
in , lllonda h.uricro . en ~i la 

troen l tll in ·m a culrepreno ascrlas, 
kc nin litcraltu·o nc poscda rcru
ojn, libro jo kiujn ni :fiero povu 
m ontri al la »ignor:u1lu publi1.o tt ! 
l nt·aj sinjoroj, bomolu iom 

Se vi estas kontenta, ne for- 1

1 
gesu varbi por A E L A k:aj 
LITERATURA MONDO. Varb
materialon ni sendas volante. 

brcmsi rin ~ cu ''1 nc p rH·as rck
lami sen falsigo de fakloj? -
'-ro lcfant\ic 'olas enkonduki 
la radikon smt• an ·ta laíi dar f. 
durf, ~¡ estas kunmet ila el la 
slava smrli kaj angla may. Li 
riproea:; al darf malbcl-sonccon , 
li pr;l\as, sed ni ll'O\ i\S lÍun ci 
uborli lan vorlradikon suficr mal
bola kaj tulc nrnct·csa, oni ja 
po,·as c' ili la uzon de clarf pcr 
la hclpo tl r l'lljl knj Iic. \len
linda fra1.0 ol la programo de la 
gni.Cio: ~ .... ni deziras monlri , 
kc Esper·nnlo <•stas nc n m· kom er 
ra afei'O. li<'U ankail k.ulLur fak
toro. kin a l sinj atleptoj dcvas 
doni almrnau i:m rekompcncon 
por la oferiln peno. , - Okaze 
de la nnski~o de "u da lelo csp
ljn~'a gazclo bkribis: JEn laBal
kanoj konsla.nle aperas kn.j mal
aperas Espcrunto-gazcloj. u. 
'uda lelo meritas. kc ~¡ longc 
nc malaperu 

(;t•rmww L!:sperrmlisto: Pri la 
dua eldono de Ka.Laluna Antolo
gio k arl ' l inor verkis 2 1 linian 
ret·cnzon, en k iu li trc lcl'lc mo
tivas In cfekti,an c, i lon de kriLi
ka priesploro: li citas el la rc
cruw apcriu la okazc de la unua 
clclono j cnojn: . . . e oni volus 
::.kribi pri ci li u rrrko clclnlan re
ccnzon , o ni po' us plen igi pcr ~i 
lulan numeron de C. E. tiom 
in terc:;a kaj lcginda e la ~in en
haYo. Eblt' okazc dt• l a tria rl
dono s-ro \ finor havos pli mulle 
da spacn, mi ja lro' is superflu
ajojn unkau en liu ci numero! 

Esta· ' ere adm i rinda la nolar
igcbla laboro de niaj jap;~naj sa
ruidc:moj por kiu ili klopodas in
slrui E·pcrnn lon al s iaj sam land
unoj . Jl iaj gazeloj colas ccfo 
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tion. i\1 i almcnaü mcnciu iliajn 
titolojn : La Rt>vuo Orienta, Es
perall lo /( iboBa (la bindita xg3I-a 
jaro estas dika volumo) . l t>rda 
,1/ ando, A BC dl' E.~pcranto. 

La Pra.lctilw: Oi cstus idcala 
ckzcrca gazolo por no' aj c:.p-isloj. 
so gi ne pckus kon!>cb m ee kon
traii la gramaliko. Ekzcmplc en 
la sopt embra numrro .,,r la pngo 
kvina mi du!oj l· Lro1 is la espri
mon: » Cu cslus vera, k e . . . i\1i 
no po1·as J redi, ke la gaLoto uzas 
ci tiujn esprimojn pro pedagogía 
motivo, l. c. ke ~¡ c1itu klarigojn 
pri iom ne lulo olcmcnlaj .for
moj . lnslt·ui :ion malbonc por 
pJi pos la koroklo: ti o oslus la 
plej absurda pedagogía principo, 
ja ciu scias, ko la unu!ojc cllcr
nilaj formoj f irme !iksigas. Kaj 
la gvidanloj de la Csch-l nslilulo 
estas nedubcblc t re bonaj pcda
gogoj . . . h.omprcncblo ankaü 
lion mi no po1 as supozi. k e la 
redaklanloj de la gazclo nc konas 
la gramatikon. Ec prc~cr:uoj no 
estas Liuj ci ¡•sprimoj. ear ili 
estas pludojc uzalaj . hio do klar
igas la sinlenon de fA Praktiho? 
Mi n c povas vonk i la suspcklon , 
kc la xedaklanloj no opinias 
gravaj t iujn ci gramatibjn spc
cialajojn de Esperanto (kit'l an
kaii pr i unu, kiu denovr estas 
uzata kiel nedifin ila arlikolo). 
kaj ili intrncas rnkonduki pli 
si m plan ' e ehan dialckton dt• la 
lingvo, el kiu la suprc nwnriitaj 
speciulajoj m:mkus. Sed tia dia
lekto trovos nopran kontraü:;laron 
do la par lo de ciu ling,•ofidela 
esp-islo, ja ~u le tiuj ci special
ajoj donns al Esperanto apartan 
cnrmon l 

L' Esperanto pnhl ikas en daür-

igoj komedion do Goldoni, litol
itan : Kurioza oka1.njo, en la lra
duko de Mevo. 

~Li alcnligas p ri tt·e intoligrnla 
nr t ikolo aprrinln en la aiiguslo
~cplembrn n umrro dr Informo j 
clt• Espc>I'Cinto- lsorio de e stonio. 
t~i Lema" pri lulkonlinrnL Ol j ling
\Oj, pr i inlcrnaC'ia kaj komuna 
ling1o. La arlikolo estns signita 
pcr litcroj /k e mi havus loktm. 
mi ci lus ~in tulol 

Esprro 1\(/folilífl: La honn pa
pero, rica iluslt·uclo, !nrns la gu7.
clon pli plnt1a Pn•zt'nlo du pli
altni,ola kalolikn l iternluro lll' 
malutil us. 

* 
Pcrmc:;u, ke 11un mi ral-onlu 

historie ton. \[i IHl\ as ln• karnn 
konalnl inon, carm:m nwl junnn 
anglinon. kun la kulimaj ar~t•n l 

aj haroj kaj fm1<' ru~aj vangoj. 
kiu '¡,lenas ¡;Ín pt•t' insl ruado dl' 
angla lingm ka1c cll' rpnl-on l
j~oj mi kutimis t1nn ln~i dr §i 
kclkaj n ld:u· i~njn pri lrkstoj th• 
anglaj pnellloj por 111 i lt'l' kom
plikaj (kir l nrktu·nc·Phln Vl't-slrg
anlo mi IC/-{IlS JHH'IIllljn nnkait <'n 
]ingHJj, kiujn mi nr J orn i~). Nu, 
gis ccrta limo iras bnne 1:t nfrro, 
sed ~e ni 11•nas al inm pli ma l
facila por1ia mclaforo d1• mo
dcrll:l poclo, al iom pl i aparta 
indil idna ling,ajo. kiu jnn1 Sil
peras ~ian intclrkl:m nwdion, Ai 
konftui~as, §i scnpnricnci~ns kaj 
suhile ~¡ finns h afrron (kaj ~ian 
pluan klarigndon por tiu fojo) 
pcr In mapclacicbla del.lnro: It 
is a poem. (Oi c~las poemaj o.) 

En , T hf' Br i tish Espf'ranti.~l « 

mi legi~ jcnan reccn10n : » T\omaj 
E lcg-ioj. . . . . . . . . . . _ 
... Sed malgrnu (a ií pro) m ulloj 
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neologismoj la libro plej par le 
sajnas ticl nokompronebla, kiel 
en ha \' C scm a lora.« Il is a poem ! 
- En la sama n umero mi lcgis 
recenzon pri Eterna Bukcdo. i\li 
ne volas diskuti nun pri la teoria 
sinteno do la recenzinlo, mi n u!' 
mencias, ke el hazarde n ekor ek
lita proscraro Ji konklud•1s tcori
ajojn, mi citas la vorslinion, car 
laií. mia opinio la prcserarcco 
eslas t ro cvidenla: »Restos mul ta 
plozur, vivlongo j c al vi, Cntul 
lus, ll - 'jt• slarus ans lalaií ja, l a 
rccenzinlo opiniis . ko KaJocsay 
uzis ~in momstarc. kiel neprepo
zicion. Ce la fino de la arlikolo 
la reconzinto parolas pri la eleklo 
de la p oemoj kaj laiídanle par
Ion de la eleklilaj versoj. pri la 
alia parto Ji diras jonon: »Some 
are i oo trivial fo be worlh inclu
sion ; o thcrs are so obscuro or 
in vol ved as to be diff icul t o f 
comprchcnsion . if n ot mcaning
less. « (Kelkaj es las tro tri vialaj 
(?) por mrrili lradukon . aliaj 
t'Sias t iol obskuraj aii kompliknj 
kirl mnlfacile komp1·eneblaj. so 
ne sonscnraj.) Koncerne la mer 
i lon de 'ci tiu j n~o ciu konanto 
d o Ja libro nur ridotos, sed rigar
danle el tlu vidpunk lo, ke la 
rccenzo aporis en grava gazeto, 
mi demandas s-ron la recenz:in
loo, bonvolu nomi por n i . esp
istaj versleganloj. la riprocilajn 
»l ri vial ajn . obskurajn, nekompre
neblajn r. poemojn , car Liajn IÚ 
ne tro,•is en Eterna Bukedo. Kaj 
al ían demandan mi havas al la 
estimalaj redaklan toj de la gaz
elo: Cll en Bri llando n e trovigas 
poeziema csp-isla j unulo, kiu 
kapabl us rcconzi poeml:ibrojn, aií 
:iu ajn, kiu al menaü n e fanf a-

r onas pri t io, ke li ne komprenas 
poez1on? . . . Cu pri grava ver k o 
r ecenzi nacilingvc n o oslas mal
~enlilajo al la Esp-a publiko? 

En Flandra Esperantista mi le
gis impresan poemon de P ol de 
Mont. Titolo: Ln Kondoro. Tra
dukinlo: J an van Schoor. 

En Belga Esperantista s-ro L. 
Cogen 1xadukis bolnn soneton d e 
Mussel (Trislosse) sen r .imoj 1 Sa
picnli sal ! 

En A tlstria Esperantista m 1 
t ro vis s ti le kaj en ha ve tre mal
for lan nrlikolelon pri Gaethe en 
Esperantujo. Verkinlo: Aloxand or 
Tnussig. 

Pola Esperantista : Malpli da 
literaluraj oj ol ku l ime. Vigla 
kongresa raparlo vor·kila de s-ro 
Krys la. 

En Esperanto (UEA) mi leg:ís 
Schwartz-poemon pri sprita karak
Lerizo de divorsaj stomak-slatoj . 

En lferoldo de Esperanto m i 
lrovis r ecenzon pri la Parnasa 
Gvidl ibr o. Mi havns simihm dem
andan. kian mi fnris al The Bri-
1ish E <iporantisl: '611 nur tiom da 
kompren-kapablo lroveblas en 
K oln por la Esp-a p oezio? La 
ri procon pri »krom« m i ne kom
prenas. G-in esonca sign:i fo estas 
apal'ligo. De la tuLo gi apartigas 
ion. sed t iu ci aparligo povas 
okazi kaj en p oziliva , kaj en n e
gativa direkto. Se de »nenia« ~ 
aparl1~as »ion «, tiam ~i j esas, se 
de »6o-r 'gi apartigas :ion, tiam 
~¡ neas. 

Oamoto lnternacia. Apud po
lomikoj pri okazintaj oj en Cinio 
le!!ehlas misloraj r 11 porloj pri: 
Oomolo-mirakloj kaj ·~efe trc lcr
taj alvokoj por mona snbtono 
'(ka~itn;j ce en kondolencon)'. K on-
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.slanla inlerrilutigo kuu spiriloj 
videble no malulilas al f in:lllca 
talen lo. 

La Progreso: Inlelige.nla p ro
pagand-gazolo, kiu donas lokon 
rankail a l lileralur:tj arlikoloj. En 
la .septembra-ok lobra numero mi 
t rovis du legindajn noveleLojn: 
,J anko Jcsensky: Lizo, el l a slo
vaka ü ad ukila de P. Rosa, Jar
.miJa HaQkova: J cn l a Horno!, el 
la ~cita tradukila de Fr. Krulák. 
Ankau la sin cervocaj kongrcsaj 
impresoj de A. Tarantikovú )n

-teresas lGt legllnlon. La lingvo de 
1' gazclo estas placa. 

En Oomolo s-ro J ozcfo l\Iajor, 
;¡ekseiíropano, n omas la europan 
poezion »m alsano erolika«. Nn, 
p ri · la raj lo kaj mor ala valoro 
.de erolika poezio m i nc volas 
nuo diskuti , kvaokarn objekliva 
leganto ja dc,·us rckooi , ke la 
ilu Goethe-pocmoj (la ar likolo 
d e s-ro Major tcmis pri la ltomaj 
Elegioj kaj La Taglibro, aper
intaj en la traduko de Kalocsay) 
ne ha vas malrnoral an t endcncon: 
mi sim ple ne krcdas, ke la erol
jko estus specialajo de 1' okcid
-enta poezio. Mi alcntigas n ur pr i 
Gen,dsi Monogatru:i de 1' j apana 
p oetino Mm:asaki Shikibu, pri 1iu 
~i ~efverko de japaoa poczio, kiun 
- laií libro temanta pri japana 
literatura - pro erotikaj par toj 

japan,aj pedagogoi nc donas 
-en la manon do la lernan ta ju
nularo. - Ou la gvidan taro del' 

to-mo vado ve ro kreda. , lm 
atakema t on o ilia gazel.o 

simpat.ügi l a japanan :rE
al l a oiíropa publiko? 

En okfobro aperis la unua nu
do Frateco. La dup:~~n folio 

nomas 1>monala p:azrto por 

írateca v)vo«. Rcligia cnhavo 
propagaodanla Ja idcojn de 
»Blanka Fralaro«. La stilo: infa
nc naiva. Sed ni t rovis kelkajn 
perlojn inler la tradukitaj sa~
ajoj de Lao Tzc; n i vicl,u du: 
»Kiarn vi na.sk i~ is, vi p lori ·, kaj 
cir·k;rú vi ciuj gojis. V ivu Licl, 
ke kiam vi morlos, ciuj cirkau 
vi ploru kaj vi goju !« »Úi u vero 
eldiri la per vorloj estas :forlo , 
kics ago es las sen lima.« 

Laborista Esperantista: Ci pub
lika en nederl tmda lingvo poe
Likan arlikoJserion por komenc
an laj leganloj de Esp-a poczio. 

Esperanlobladel raportas pri l a 
norvcga es p-i la vi vo. En ~i lro
vcblas ankau kclkaj an Laudil
uviaj lwmorajoj. 

En lnlernacia Pedagogid Re
uuo mi trovis legindao arlikolon 
verkilan de D-r o Kurt Ricdcl pri 
la gl'avaj verkoj de Wüsl.er. Sed 
pri la problema de E p-a .fraze
ologio mi ne pova.s kon cn li kun 
la al'likol inlo. 

La Lumo Orienta cslas kvaron
ja ra organo de J n p<rnu Buclha.nu 
Ligo Esperantista. Rclig iaj Leksl
oj. Ci apcrig;c; en daürigoj bud
bisman terminaron. 

Hispana EsperwLlo Ga:eto pub
lilus baladon de Angel Ganivel, 
Litoli tan: La rundita casisto. La 
p OCillO es ta trc carma kaj la 
lraduko de Vinccnl I ngla(h trc 
bona. Tamen rn i n e opinias tre 
u k cesa la sol ' 'OD de la dua slro

fo. Eblc la cmiuenta tradukinto 
surprizos n in pcr pli borla va ria.Il
to? 

Suc11ska Arbelar Esperanli.sten: 
Bonstilaj rocenzoj, multaj fotoj . 

In le macia Jll edicina Reuuo. 
Bonn i rola fakgazcto. 
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La socialista: Klara preso, 
modcrne f lua Jingvo. 

L11 lnterligilo de l' P. T. T. 
Faka ga1.cto por postistoj. 

Sve11ska Esperanto Tidnit~gt•n: 

Rica det·embra nurnt'ro. El la li
tcraluraj kontribuinloj mi nomu 
T. Czitrom, St. Engholm , F. Szi
lágyi. 

/ ,a Suda Krucv apt'ras en nova, 
pli granda formato. Plab a~
pcklo. varia cnhan1. S-ano Hobo 
en recenzo citas frazon el la 
recenúta libro kaj !>ubinspiral> 
scncon, kiun la frazo tute 1w 

hm·is ... Cu simpla eraro all in
tenca mistifiko? 

Post haronjaro ni daurigos la 
revuon. Ludoviko Totsche. 

NIA 
A 

PO STO 
La dua numero de la Biblfo

grafia Gazeto estos elsendata 
tune kun la dua libro de AELA 
kaj maja numero de Literatura 
Mondo. 

Al multaj gratulintoj. Ni tre 
dankas viajo fa,·orojn, montrit
ajn al ni. Viaj esprimoj nin in
stigas al plua sen~esa laborado 
por la pliricigo de nia literaturo. 

S-ro C. H. en Maryland. Vi 
dernandis la membronombron lau 
landoj. N u plej multaj estas en 
Nederlando, poste sehas lauvice 
Japanujo, Britujo, Francujo, 
Svedlando, ltalujo, Germanujo, 
Estonujo, Hungarujo kaj poste 
aliaj malgrandaj landoj. 

S-ro Th. Hansen, Norresund
by. Bonvolu atenti , ke la libroj, 
anoncitaj ínter la elekteblaj lib
roj aparte kaj la Historio de LI. 
ne estas niaj propraj eldonajoj, 
do kompreneble ni ne povas res
·pondeci pri .ilia aspekto. Pri aliaj 

libroj ankaú la i1as¡wkle , i e~ tos 
certe kontcnla. 

Elekt in lo j J,. l't·rl.:o j c{,· 1 ·arall
kirr l>aj Puskin boumlu alenli. ke 
el la unua ni haras Illlr hrosur
itajn kaj el la Jua nur binclitajn 
ckzcmplcrojn. Por la unuaj. kiu~ 
mcmlis binditan , ni tlu bou~kri

bos la prcwn de bindu, dunw a l 
la duaj ni donacas binditan lib
mn , por kc ni plcnc konlenligu 
ciujn niajn membrojn. 

La mt•mbroj. ne elcl.tintaj an
koraü la trian libron, bon\•oltt 
neprc fari tion en la proksi111aj. 
scmajnoj , por kc ni po,·u tiun 
lircri! 

S-rino .1/aynus. Orléans. La 
Jibroj laü plano aperos en ciu. 
dua moualo para. Tamcn ni ne 
poras garanlii ion okaze de mal
fruo, pro tiu ni peta~ rin , bon
volu afable atendí pacicncc, ~e 
ni even tualc malfruus iom ankaú 
~e la proksimaj libroj. Ili cerle· 
aperos, tion po\'as garanlii al vi. 
la nomo de Literatura Mondo. 

S-ro S. J. Lwow. Ni almcl.as. 
al la nuna nro de la Bibliografía 
Ga1.elo novan ekzcmpleron de 
AELA.-prospekto, por ke vi povu 
facilo varbi. En gi vi trovos an
kau la manieron , kiel plej f a
cile pagi al AELA. Bonvolu bone 
atenti la san~i~intajn kotizojn 
post 1 -a de februaro 1 

S-ano Hamaker, Utrecht. Via. 
demando pri la íarto de nia or

ganizajo donas al ni la okazon 
por diri, ke ni superis niajn es
perojo per 3oo¡o 1 Ti o estu instigo
por plua fervora agado. 

Pelella ldadd: Z&ldy lmb 
Káal~te a PeatYtdlld Nyomda Vicoa 

A DJ'-cl6út JWalk Gyala felel 
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BIBLIOGR.AfiA ·GAZtlO 
Redakcio kaj administrac io 
Hungarujo, Budapest, IX. , 
M aster ucca 53, V. 7 . -
T e l efonnumero : 380- 84 

REDAKTAS: 

K. KALOCSAY 

S enpaga por abonantoj al 
Literatura Mondo kaj ano¡ 
d e AELA. - Aparta abono 
1.80 svlsaj frankoj por jaro 

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 



Nro 2 BIULlOGRAFIA GAZETO 19 

./ 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. • 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



40 BIDLIOGHAFIA GAZETO Nro 2 

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• 
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BIBblOGRAflA GA~flO 
Redakcio kaj administracio 
Hun9arujo, Budapest , IX., 
M aster ucca 53, V. 7 . -
T e lefonnumero: 380- 84 

REDAKTAS : 

K. KALOCSAY 

Senpaga por abonantoj al 
Literatura Mondo kaj anoL 
d o AELA. - Aparta abOllO 
1.80 svisaj frankoj por jaro 

Revuo de Revuoi 
En J ~ lasla. re~ uo ni parolis. pri no\apcrinla scienca gazelo eldonala 

en FrancJO, kaJ Jen denove nm surpnzas la francoj per interesa, 
~vankam tute al ~speca. cldonajo: La Piralo, kajcroj por sallro, h umoro kaj 
J1 berec.o ... rc..lal1va. S1pcslro: Naymoncl chwa1'lz. Foje mi jam diris ie, ke 
rcccnz• Schwarlz e las scncspcra enlrcprcno, b1r ciu alribulo cLikas ancmic 
apu? lía viv-suka ~rahu~nor~ . do ankau nun ni konaligas lian gazelon pcr 
cll?J· Unue la arl!ko l- ltloloJ: ~~Iulte da bruo ... pm voslo de Ia~::mol ~ 
>> Pmg Baghy! P ong h .alocsa)' !(( Esperanto kaj Nudi~mo« , » J nzcio lt 
Schcrct•, spcciala scndilo de l. C. 1\. ,jzitis la plancdon i\lars!!! , , El 
Germaoujo«, doler kakloj kaj narci~oj . »Hura ... hura! Granda \Cnko!f , 
>> La J ozc.Coj en Jap<Ul ujo , » \londuma klacejo ,, »Prcscrarou. La Piralo 
rimarkis, kc pocmon , kiu npcris en L. M. oni povas lcgi ankau komcn
canlc ce la fino: nu. c·ceplc la du unuajn liniojn de la dua slrofo gi 
praYa , sed estas nolindc, ke en la sama rubriko de la Piralo mi trovas 
p oemon de J oseph cls, kies pluraj slrofoj legcblas sammanierc, ck
zcmplc j cn la lasta slrofo: 

»Kaj krankam la UJtimon di~s•ras sufero 
l vankam ne pi u ekzislas por nn la espero 
Mi vivas ciam por Yi , ho sankta Mislero« 

lnlcr l a devizoj de la Pirulo mi lega~: »Popolo, kiu ne kuraga::. moki pri 
s i mem, n c estas malura. ~ N u. mi ne estas fakulo pri proiclcco, l<unen 
mi cerlas, ke la csp-a popolo pruvos sian Jllalurecon en lia ntrwro. leo eu 
P~rizo ne Lrorigo~ ~ufica papc~·o pot: pr?si Piraloj1~ . . La sup~·a a1 crlo ver
saJDO parolas af tiUJ grandaj lDfanOJ, k10s lro~ubldaJ nenOJ ankorau O C 

toleras kritikon ai:í ~crean . . . 
Ankai:í en Ja~anio apcris navajo: ~spera":la Lilcraltfro, organo de 

J apana S??elo de Esperanta ~il?ral~r.o .. 01an .duhng~·ccon m1 ne. komprcnas. 
ev1den le g1 estas verkala por tiUJ , klUJ I~t~rC>J~as pr! la esp-a lilcra.luro, do 
por Liuj , K.~uj la lingvon j.alll d~vas k?nL llon~, ke 1~~ ~O\ U .koJ?prcu.l sa~:~ton 
purc csp-hngvan. En la ]apanhngvaJ L?kslOJ trOI'Jgas f.OJC-ÍOJC lalmltlc.rc 
skribilaj n?moj, esp-aj .vorloj_. Tia arltkolo. povas ~ern al emopano kl?l 
amuza soctela ludo: on1 sknbas la Jegebh1JO vorloJn unu ap~d la aba 
kaj ciu scrcas la sencon do la arlikolo. Prov~l - Cclcrc 1111 ~rOlaS la 
ekuigon de tia revuo lre serioza enlrepren o kaJ la oksvarmon de l!Leralur<-
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J.. apabi;Jj j apanaj !i:uttid c·a.noj tn· goji~:t Í•'tltJIJII'flO. l~un inlert"-,igu tni ' ''KÍ' 
la artikolon cf,. \lijnkr•-Sihcj pri f;¡ J)¡r¡•kln ~11' la Ltlcra.luro Esll!'r,utta. l. i 
t iC paro! as pri la l1l lllll. sNI pri In ~ ~hla kaJ cr ~d:~ h<'lhtc.raltll'O <'~IWrauta 
krcoltt solc de vt•rkisloj knn p ll•j al ta tnLPit•klo kwJ 1erP \11<17 ~''fl"r.anlon 
i\ u en cí tiu artikolu abund;t la idcuj J..rllJ hankam i OJt'- IOJI' kttri 
o:wj , l'c\ si n~ngn~r.•·k ta) t.mt•·n. l'~lt!> t\i~nr inlt·n·~owka~. bu· .'! i ft·• .cnnj 
d e ~nnrlcmnJ arltkolOJ La t•nlu7.ta,llla . a11loro lamen de1.u~ r ckom , 1.. .. 
lo nlingrnda rrrandiota ··~p-a litcraturo pm 111tn lwzonas 1WJO kor~s lru.111t 
OJn, kiuj j:u~ rtun l'f•h~ (;¡ akirun el.•· semiprol:-1 slil~. En la. ar~t.~olo 1111 
LrO\Í!! jenan Jnww (}j ::-tara-. m· wl••t l:t nac!aJ ltlt·~a luruj l 1.1 ... tt la 
c!·aro trr· grna~ 1'11 IÍ1•l alll-nkl?J~Oda progra.ntl~ h ;11..o .J.;~cl : , La I'",P':rJn la 
ltlornl lti'U, nn tnu r•iu, lt an~ ~laJn ka1 ak!t•rll:tjll lraJlOJ il : . fara~ rtdtndan 
e fikon pcr sin 111 itlpl1•na Jt¡•n id i ru l\1 i JtC po1 :t~ k on l rausln~t l a t1•nton, k1· 
111Í citu In J>lej slr:tngan j lt'lt~on de la au toro: , \ o~t~ l u kaJ tca l raju t•n la 
t•spcrnnln l itcral uro Lcm;~s pri homoj kun alta in ll·lcklo. i\en iam pr i 
.SI'nindaj hontuj 11\Mtlaj kit•! :tlllltl.tloj. 

J\l,.t nm.1~11 a¡tl' l'¡, t•n Bt•rlinu. 1'11 l.t t•ldono kaj rt'd:tkladu dt• s-ro 
J•;ll t·r..,¡,.k gi ltlnlt~.h: J: s¡¡¡·runfr¡ /fnuttlll (,,,.,.lo Ut :IIH"rO-. dunlllllllll:tlt' 
kaj ¡~uhl il igo~. 1'11 , l.u ui~oj. n~nl .tnlljll. L.~ '•·non korncnca-. .r.omano d t• \\ al 
lt·r t. rtld t· rl. !$¡;¡ ltl11lo l nfoJC aktJróllt' ji' la 1 "' ;¡ huro. (:w :.pero Jau la 
tracl u k iut o ( !<.. IIN~i t' k) : fantasll'·r•··d j,¡na k rtut i n:tl -ro m ano. S a J 11 as ¡JI lll i, 
(kvnn ka1t1 111Í 111' 10l il~ ju~i jau t ¡\,, la ur,u,¡ rtu rrH·ru), l-e la seno nc rnull t· 
kont:•ktigus k.tHI la H'r a lJ lt•rnlnrn. Cctt• re 111Í nr 1itlas r o.lkolore ] ¡¡ cslonlcHt 
d u ~ ¡ 1 i u en lrcpn·no : nt i IIH'tll rll' t 'Itlll~ ln¡.:i kriminal-romanon , k ir s d uu
r igojn mi rlt'CHIS ¡•n chtSCIII•tjnaj inlt•n aloj . .'t•d po1:t~ c~li, k1• lllÍ era r:"' 
kaj ke lrm igo~ .dmn<tn luj :.ufíC.tj por '¡, lt•ni t\ i ti un ga¿elon. 

St·d 111Í habilis lintn uiUIIu p1 i la 1101aj l•ldnn;~joj. ke l rli JIC plu h;na~ 
lokon ptH' dauri¡:;• la nl>-t•t \ a don pt i pi i .1~aj r" ' ttoj . \u, la e k 1 an rojon . 
ll llll au korau 1111 I O IJ~ ch i al du dwj dl· rí tiu ru uriko. Do : l. gn ' wla 
S tclu !'· tu ' tdaJt ~ii: lrc l..ule r;l~ JIIÍII pro 1orloj , Íurn Jo rlc riprocaj, pri la 
•••diko Sl ttC , ulítl .l d1· ni.•j jugo-la1aj bilt!l idcanoj . i\u , mia celo cstis 11ur 
l'~prtnti lll Í<l n dul Hln , •'u esta~ ncpn• nece-e. l..c oni ckuzu la vorlon •:oiiii' Í 
por l':.p rÍitt.Í ckw•npl•· nu;u~t·cm dt· ti•1 l n1i u t :1s J:l. ckzclllplon de s- ro 'lcfan-
cil') kt• mi rajla.., funti . il lf al lllÍ ica-. l'lllllÍ , illl ~nnpl l' li t"aS f'11111Í , 
uu »estas p erntt•.;all' fumi , :nt t• las tolcralc fumi .! Tia singordcrno kou
!1':.\u OP lro uc~:c~a l' ' olui!;u de la líugiU c'la ja k.on!>ilinda nun lcrnpc, kia111 
J.l orlouo k::.uloj kontcst.h I'C l.t plcj clcuwnlan c'olu-raj lon d e n ia p oc!Ía 
li ug vo. J.)o k.ial l ;t kulero·~ 

II. En la. lli.Hta nu.rncro ti•: la !l. G . . tui. ::-~r ibis e~ m.ia H.. de .n. pri la 
Oolll.olo ln.tc~na~ta . u~ahcelan n .llla1·kou , k1u ~" J u e ' ck.•s llC cg::m 111d 1gnon: 
Prcctpc m 1 m t!tgntg¡s pcr la r11tt:trko , k.c 1'1\ la O. l. trovi~~s 11 Lr·o }prlaJ 
~til•okoj pOl' 1110 LIU :-uulcno tka~i taj CC 1' 11 k.cmdolcnco). ' u, c,.,l<ts \l'l'C, kc 
en l a r npoxlo pr.í la m~rlu de,. !::i: ino. 1\l ~lrt"~ ll t· T.ía rd (julio 1 f]32 p~ '!) 
C~l:b il·gt:b le. k.c ..,¡ lu•lpt• por CJUj=\f:t.) unk<>~ .d Jtta proj ckto pn kon~truo 
de la Do~n~ de llom~tnto ... scu al~fla.1~k~ , nu uuu . kon:.la.l~'i, k.c plt. :.upr<' 
e~~u.s ~l..nlu lc :mk.lU , ~e ~• a~on.ldh t:m~an·. pluraJn csp-ajn gawlOJll · l_J~ 
1111 rc, ok.as uua.u rn altl'Cl;tU runarko n kaj dua::. nur, ke lau mia ~cn lo ltaJ 
malcrialajoj en k.omlolcnt:o e la.:. iom nc kom cn it j . 'l'd c~la, cblc, kc m i 
estas tro malrcala hon1o. 

L . J'olschc. 
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Recenzo 
FELlX Tl\1\lER~f \ N : P \ LLTETEI\. El la !Jnndrn trndul..is: J an 

Ynn choor. 192 pn~oj . Elcloncjo: W. J. Thicanc S Cic. Zutphcn. 
La rcccnzanlo iom embnrn ite s tnru" nnlnu ~¡ liu 'crko, so Ji \Ol us ~in 

meli en iun el la skatoloj ckipilnj pcr l n Anblonnj ' injetoj: rorn:mo, n O'
vclo, li r ika pocmo, opopco k. c. Pol licl«•r oni no po\lus cnsknloligi, kiol cstu,'\ 
nccblc cnkarcerigi la vhon: P ullieter jn estas la \1\ 0 mcm! Cin í nbolumnlcri
alo estas lll inimuma: c. ... tas doni taj ln ecfhcroo, P allicter, junn \ll"O, biomllll, 
kulturita, kun arda amo al la naluro, la Cinn~ino, poste ccll.inu, la scn "
islin o, la pnslro, la pentri, lo, lit ,.¡¡a~:tnoj : kaj .1ul..oraú estn~ donilnj la 
kampo, la aoro, la rivero, 1:t plmo, la oro de 1' ~;uno, la nr~o. knj nnkornt1 
la dolco d!• 1' m~clo kaj la dolco de 1' kiso, la amara fn·~o d<• r binr·n 
kaj la í cbra gojo de 1 karna voluplo, e lm~ clonilaj In \ t!rO knj In \Í\0 . 
. l en la elcmcnloj , el kiuj ln ,·,·rki lo komponis inn libra n. La lt·•upodnuro, 
kiu kadras la teman , apcnall superas un u jnron: l a lihro konwn¡· •g•~'~ k un 
la inlcrkonati~o de Pallaelcr kaj \farinjo kaj fini~n-. kun la t'ktn igro Uo In 
juoa paro posl la unua aku o. 'cd cícklÍH) ~¡ líaHtS nrk konu•ncon , 1wk 
finan: la eterna pulsado de 1' ek1ittlO l:unhura'! en ~i sian ~ojt•b l'ion ril111ndon 
kaj P allicler, »la mclkonto de la tngoj , cslas uur ~ia poruwrn••n tn kon 
sciigo .. . 

La l ibro abundas de bclcgaj pri.,krihoj , impelnj bosnno j al l.t nnlu ro 
l..aj lamen la lcganlo nc Limu, ke li n•nkon(os t icl nonulan 710t' lllOil rn 
prozo, ar lspccon multe ía,oralan de niaj e p-islaj \Crl..cmuluj kaj utultn 
ma.lfavoralan de nin publiko (ni koofc u , kc uo scn rnoliHl); tll la lJ a11~1·ro 
do sensanga n a.luroralorado la lil>ron sa' i~ ~ia sukori~a, imngi, a l ing\11 l<nj 
la realista fanlnzio de l' aiíloro. 

Por guslum uclo mi volis cili el la ph•j bclnj P,nrtoj d1• In librn, twd 
liaj lrovigas licl abunde, kc mi po\US plentgi pt·r tli J.¡ lul;Jn n. (;, Do 
sekvu nur kclkaj . lule haUlrdc cllll,lilaj: 

»Ciu!lanke la bomola tero ofcris deno'c sian Lnl.Jn tn·mrou d.1 fl oroj , 
plantoj , pizoj , karoloj ka j ~iuspec¡¡j fruktoj ; l. a j 1\1 U!!P''''·1 J I)I'Slt> j , ki u j 
na.ski~1s, tl um aliaj parigi'> knj la ncro ~Jdori-s kicl tnielo kuj !lh·rkon Apras· 
canta Caro sorbiQi!> la lcron. Tío csl<JS la \ÍH) . Sl'n~cs<' doui knj parigí k:•j 
antaü k.ia.m ajo Jam ,,idis la t agon, alía esta.'! jam farala. Tif'l ~l:un )u tiklo 
daürndns kaj un u ajo cedas la lokon al alia b j , vi ~laru lll' kuJl 1:. dele 
ÍÍngroj en }a ha rarO 3Ü SUCanle la dik(ingron , )a tkÍ:tiQII \ i l:lnll'll llC 

ckscios. 
J eo Mnriojo: • En Sin ru~\'an,gn 'izatco pcrli5 du graudaj !Jrun.lj okuloj 

kun v)gl_:¡ nigr~ pupilo, Aiaj poum~t~j !ípeloj Jc~igiJS .~llc. s.ub 1~ dclík.atalo. 
n azo ka] en S1a J ekslra. ''ango csl1 as knvelo, k1 am A1 r1d1~. $1;.1. u1culouo 
d~zira.~l~ ~lsta~is kaj la lakloolanka ol~ ~lis ro~da kaj utpla por mor.di !-!'~ 
~m. S1aJ ] una], ankoraü r eklc.slaranlaJ mamelOJ korncncJ~IS oJtc ka] AI3.J 
IC.oksoj cslis rond:tj . Si havis malbelbruoajn harojn kaj gra.sct.:Jjn manojo 
llo, kicl bela Si csti ! Sia tula. pcl"'ooo eligis Ja &piran llc fa. kamrwrlJ 
knj la junn, gojn ,.¡, po'o de la granda "nluro. Si st..'lris tic, tic} ualura, 
k icl akvo kaj sin viza~o c.stis kv:l7.au ma.lfcnnila libro. E!!lis laklo lwj pan o. 
Ko.j la suno brilis ru~c t ra la konkoj de Aia i oreloj kaj pudris aJ)rcola.H 
lumon en Sino bararon. Kaj Pallicler diris: 1\[ankas al vi n ur flugilcloj. < 

Lasta cito: •Li aüdis la bulergustan laklon plaüdcti en , ¡a ka.ra l!llo-
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ma.ko, ~~ g uris de ]in mcnlono sut· lían kolon kaj li diris al la OOYÍ no: 
»Il o prolllcnanla trinkcjo, eslu dankat al« . . 

La sl ilo kaj ling i'O de la Lraduk'? _estas lr_·c bonaJ . . Onr scnLas Liun 
zorgcm~ln, prcskali pian amon :Ll la ongmalo, lmn k?nsc1cnce _ai_Lan kon
ceplon p1·i ]a traduka rlo . Liun .n-Jan pasion al osp-a sl1_lo. sen k ruJ n c povas 
na -kigi 1alo1·a Lradu l, o. Oni scnlas : la lraJukinto r ekoms, ~(C h~ csp -a prozo 
havas sinn p ropran ritmon, sian propran pulsadon, ~en kw nln 1o tracluko 
~ovas cs li scicn ce ckzakla .laborajo. sed. n eniam \'Jvanla Lrezoro de nia 
ling vo .. . 8st.1s nur bed;umndc. kc la l1J1 Clo ele la tra1_lu l~o n c .es tas cgaJc 
chilibrila: rslas en gi rompoj, abruplaj J:a loj , pnazJ~UJ ru~lm1rntoj e l 
ant aüa Lrncli lkmanicro dt• nia literatura. T ío estas bedaurmcla t10n1 pl i, car 
la for igo de riuj J11akult'toj kostus ncm ullc da lnbo_ro. ~ en: je p li m11 llas 
ol es lus bezonc, Ja monstro: >>bclbrilcgcco« konsl.er11ls _ m:o , ll Ave íV.In rio«! 
cu la l radukinlo vcrc n c scnlis la viran sonaron de Cl 11U .Cormo? 1\.iul Ji 
t im as la m:on de »Mar ia ,< , ki u cctcrc LJ·ovigas ankau en la Biblio-Lraduko ~) 
»EncsLis sanktrco en gi (( . cu ne sonu::; plibonc: ))Sanklcco esGs en ~i«:) 
»Yaporaj o (( ne signi(as vapo~~iponl La P. V: enb.avas la formon lcermeso , 
kio m o t.~ vas la uzadon de ktrmeso? »KorLus1ga s1 lenLo« tute ne es las por 
mi korlusa/ Abundas l a mals implaj verboformoj, scJ m i esperas finu e, kc 
pc1· s ia s LilscnLo J an nm Schoor rekon os, ke en bona csp-a slilo ili lrovigas 
n ur malo fl c, en kazo de ckstrcma ncccso. 

Papcw, preso Lre bonaj. L . 'l'olsclw 

SALO.l\l ASCII: LA SO l\OlSTI NO EL KASTILIO. (H istoria hildo.) 
El l a j u da: l. Lcjzcr owicz. J /18 p. Eldonj : Lilcralmu Mondo, (i\ ELA 
libroj . li.) Prczo: 3.5o :fr. sv. + roo;o . 

.l\.i3.11t mi cllcgis la antaüparoJon de la trad ukinto, m1 sc11S, kc mi 
komencos mían r cccnzon pcr la aktuaJeco de la r omano, kic medio estas 
la mczcpoko . .Sed p os te, en LlDLl sido, m [ clleg.is la roma.non ele Ju plcj 
gnmda juclliog \ a plumarli lo kaj absoJulc mi f orgesis cion, la frcsajn a ktua!
ajojn. la dudckan j arccnlon. - la li tcroj ckliris, koloroj , malgaj o, s;mgo, 
fajro. clckrioj , prcgm unnuro, mi f or gesis la ' 'c rkis lon, l a koJoron de la 
JibrokoHilo . m.ian b mbron kaj m.m mcm; .iu vivo bar akLas ínter hodiau 
1 aj l a kal'll :t , ala n oUo de la w czcpoka J\omo, k iam cion »lunúgis fanlaziaj 
fajrorakatoj, ved cmlaj lunwn ele cielarkoj sur la nwslcilajn clomojn /wj 
mon.u.m.an tojn. Post la maskitulojn sldavoj portadis torcojn, kiuj per mola 
Lum.o, vedi~anta, hiel ru~vino el polcalo, lamigis la fanlnziajn maslcoJn: 
Grupoj da gajegaj nws/,;uloj lwnigadis siajn vojon per fanlaziaj vcnecw¡ 
pergamenaj lan/eriiOj, kitLj en {a {urno sangigtS en m.ÍslifLajn ombrob1:ldojn · · 
La slraloj da R omo erwolvi~is en 8vebanta¡n parfwnitajn nubelojn, le
·vi{¡antaj n el la torcoj ele l' nws/,;itoj . m la drinkejo fluís peza luma .. , i{ .cu 
a.nkai'1 vi. kiu nun Jeg;.¡s tiun ci ar liko lelon, cu ankaü vi. sentas , k.icl n crczJsL
cble fJugigas ]a arlo en pasi.nLan epoJ<on, cu v.i vidas la »pezan « lumon de.la 
drinkcjo:> i\lin .frapis tiu ci, ~ra.fc ozita esprimo, sed nc kiam m .i scnsp1re 
logis Ja J·omanon , sed k.iam mi J.·c legis, ki.cl pro1esiulo. K11j S. A.scb spccialo 
kapLn la leganlon. ÜUJn vi l egas, ri n o povas rimaJ"ki , kial, p o r k iu celo 
n askigis Ja romano, vi iras, kien l a vcrk.islo volas vin :ir.ig.i kaj vi yjvas en l a 
mkvizicia H.omo, Cal' li volas Li on. lGa.m YÍ nubhllmorc .formas l a Jjbroo , 
s uper l~!u gvcb?-S la mar Lir-sp.iriLo de la hruligiLa junul_iu o . nur ti~ u \'Í 
rekonscrJgas kaJ ckscntas la fumodo1·on de la modcrnaJ aClloda(ooJ, nur 
tiam v.i maJkaSas la sekr cton de la pocla animo. 
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Ni devns jubili pro l a apero de 1iu ci libro en nia libraro b.j ni elevas 
konstali , kc la lraduko estas ticl hola, kc en la E;p. litcrn tu rhislorio oni 
f..OYOS cili Ínter malmullaj , tiun ci vcrkon, kie} modcJon de la tradukarlo. 
!'amen mi dcvis rimarki, ke la trad uk into lro §alas la uzadon de la - cetere 
bona vorlclo - elcde, o.flc anstalau de kaj estas Jokoj, kie la oftaj ~ ekde ox 
oj elstaras el la m ola. lingvo, kicl surpr izaj konslruajoj en la trankvila. na
luro. lnlcr ~a n eolog!sr:noj mi vi?is Ja "?r~on: » povr!l« '· kl<>fl. mi.::¡;- r.r eci,pe -:
en proza hngvo oprmas superl.lua. 1 p ha1•as »kompalJh'd;u Jf5j s'é tiU 
vorlo jaro vivas en la lingvo de j urdckoj kun koovcna !lenco, ncñio pova.s 
motivi l a uzadon de n ova vorlo. Ec en 1:< poezio, lnü mia opinio, n e estas 
motivila la uzado de ti u ci vorlo. ~li kon Ce.sas, kc mi m cm es las . por la 
neologismoj kaj n c povns kriad i h popularan dcvizon: f or la >""IColo~ismojnl 
Sed la ncologismcmo devas ha,,¡ j¡¡n scycrc konlrolit;an ¡n'i.UGir,on, kiun mi 
konceptas j enc: Esperanto dcvas csprimi ciun nuancon, kiud la nacia.j lin
gvoj povas esprimi; por la intereso de tiu celo oni devas krei novajn vorl
ojn, se n e ekzislas ankoraü kon vcna Espcranta vorlo, sed en ma la ok:Jzo 
ncniu vidpunkto povas molivt la cnkondukon de nova radiko. Sol:,t ~sccplo 
estas la konstanle mislcompreniw vorlo »malfcrmi,« kie l a originuh rad iko 
signifas la negativan f:ormon kaj la m al-vorlo la poz.ilivan agon. La vorto: 
JaperlÍ <~ estas ur~a. 

Sed mi dcvojigis kaj mi ripctas n un: inda traduko de hclcgn verko[ 
S::ilágyi 

CARLO GOLDONl : KUIUOZAOKAZA JO. Triakta komedio. El La ilala 
tradukis Mevo. Eldon is L ' Esperan to, Torino. Havcbla ce Esperanto-Centro 
!tala, Galleria Vitt. Eman. 92. Milano ; 6!1 pg.; prezo: sv. fr. !.5o. 

Goldoni estas granda figuro <.le la lealra vcrkar lo ; l i cstis ki" la i talan 
tcalron liberigis de la lroigoj de l ' bislrionoj kaj don is plcne verkit:m 
teatropecon al la akloroj , msislanlc kc ili sin lenu severo al la skribila 
tckslo. Tiel l a puran komikon de 1' vivo li savis de la senbrida am uzemo 
de l' akloroj kaj <tnkaü de t roromanlikcco kaj n cversajncco de la tia.maj 
italaj m odaj t eatrajoj . Sed, krom ci ti u li tcraturhistor ia signifo , li havas 
ankaü se¡1lempajn val.orojn :. liaj tcalrajoj prezenlas la .rcalan vivon , kaj 
kiel ajn ili estas veneciaj kri.j 18-jarccntaj plcjpartc, t runco en sia profundo 
ili spegulas la homojn de ciuj tempoj kaj la.ndoj. 

La »Kurioza Okazaj o« es tas unu el liaj plej ca.rmaj komcdioj. La 
patro, kiu volas superruzi a.lian patron, cdzinigi Lies fi linon konlrai"t tics 
volo, kaj kiu per Lio mem preparas sian propran trompigon, car lía filino 
cdzinigas la.u lia pwpra recepto - estas boncge pripenlri la f iguro. La tuta 
komedio estas mirindc vi va kaj w ajslre lcrla.: gia l ego ccrte boncgc amuzos 
ciun le'ganton . , 

. . La tradukon1 d () la komcc.l io faris sinjoro .Mevo en bona E pcranlo. 
! S~d · estas iiÚetles'e k~ liS' ór{kórldlika· noto vc~:ki ta tre vive kaj ver ve pre

zentas lan~en pli g~andan li?gvan pl ez_qro~' ?l la traduko. m em: nova ~ruvo, 
kc tradukl estas ph ma.lfnci!e ol vc rki ,on gma.le. V ere, ce traduko 0 01 devas 
konstantc ba tali kontraú la lingvo, el !kiLi oni lradukas; oni dcvas konslacile 
peni por sin libcrigi de ~ia cirka.úpreno. Kaj ci tiu cirkaüpreno rie estas 
·m.aHorla: · la ·lingvo, ja e.stas pall"ina. 

' 'fiel po-vás ~s li , . kc, duro en la cnkonduka n olo ec per l upco mi ne 
pov.us malkovri riprocindaj on , en la traduko de la koq¡ed io mcm mi trovis 
tian prcskaú ciupa~c. J en , mi montros ilin: 

K 
1 
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Lau estas p repozicio, kaj esla tule scnpreccdence g in uzi kiel }..0 0 _ 

junkcion : laií m i t•idas :m st. lciel mi vidas. Slranga Crazo: nú ne havos 
da Oi (da (j i estas lule super.flua) .• rkulima kaj n ekoi?si lind.a uzo: vi mi~ 
diras ansl. vi al mi cliras; prccipe strangc efd,as : J,·m mlll diras éion 
(du?bla akuzaliYo ~) · Jlaltadi si9nifas pl t~rCojc .ha l l~ ~(aj ckiri ; ci ~ieneccsas 
rest r. Malguslas hn e/.:brulas tmankas 19 ). Ftdo ~a] nas erare . uz1la anst. 
ficlelo aü fidindo. Enigma sajl!51s vespiro (gcm ptro. aü suspa ·o). ~n ek
k om encas pleonasm a estas ele. !~ ebona eslas : nelc 111.1 votas plu attdt anst. 
mi e e ne vol a~ pln aiídi. En la frar.o : mi salus. lee vi m in lcom.prrnas o ni 
devas diri: leo m prrnu; k r o me ansl. m i salus mi prefcr as m i volus. Kia 1 
s,urmom•en le? K olltrabanclo n c signi.fas konlrahandislan banclon. ApC'na11 
kompr enebla e las: »lA fa rito ne havas rim edon« ( Pri farila ago oni n(• 
povas hC'lpi) . P oste la ' or tsekvo ! »N~« s t an~s ne a.u~a!t !a vort.o . . kiun gi 
n cas. ame »GIÚtatt\<; ckzrmple »ke vt anlaw al m.t rnlcltnas« s1gnllas: ,,¡,p 
vi inklinas (krom al al iaj) ankaü al mi «, b anbm la origina lo J ir a : ll kP 
ank:l i't vi inklinas al mi 1 - rckta kon traüscnco ! »Nr e ·rle« slaras ans la l:Jt1 

»Certe ne << . '-' ank:nn in!C'r ilia scn co es tas cga di.Cer(•ncol Poste mi n <' 
p ovas aprobi liaj n f r azojn: »Scias nen ion, mi" »sed mia patro, éu konas 
k e .. . <, ' Lranga formo estas »m anl.:an lc jr<< ansl. xcc m an ko de« au »ne 
bavante; malha,an te. « 

~1 i n e po, as aprobi la apo tro f'adon en »sinjor' patro, car tic! apud
igos d u p lcnaj akccnloj. n elolereblaj en EspC'm n lo. 

La \ Orlo »insolrnl.a« (ofende malrcspckla) , n e lrov~_gas en la vort
kla.rigoj fin e de la libro. 

J en ciuj miaj rimarkoj pri la li ngnl jo de ]a l ibro : m i lisl.igi (:i 
tiujn pckctojn por averli konLraü ilia imito ];¡_ ita laj n sam.idcan ojn, kiuj n 
ili cerlc samr len tos, kiel ]a cminenlan lradukinlon. Sed il i nc genas en 
la ~uado de la amuza komcdio, kiun mi sincere rekomcndas a l ci uj vol
an taj havi kclkajn verc gajajn horojn. J(opar. 

BAH.ELUL OJ J AJ FADEN ULOJ. E lfran ca tr acluko de »moderna 
f abelo po r ge(m al) junuloj « ; P alapoufs el Filifors (de André Maur ois). 
'l'rad n k is : l3t•rno F aba. Jlusll'is : Jan Ermt'rs. E ldon cio : Espenmlo Ins
Lilulo »Mcrkurio ' Scheveoingen P. B. 3o. 1!1X 2o en1," u){1 pago~ . Prrza 
IJ. 1 .20. 

La vcrajn vivkapablon kaj vivraj ton de »arle f'a rila« lingvo m ar kas plPj 
booc : cu humorajo cfikas en gi n acilingve '? :\li akccplas t ial sukcespro
mcs<m prU \'011 pri tÍO ciam ktm granda gojo kaj ko r-molo nekonven a ;1[ 
r cccnzislo. 

La l ib ro de Maurois. r akon lila por infanoj kaj d irckti la al grand uloj 
estas carrna ckzcmplo de la senmalica iron.io. :\>!1 n e rakon las gian cnhavon : 
oni de' a - gin lcgi. . . 

La l rad uko"? Nu . gi neniel delruas la c fikoo de la simple. sen s LJ i a~ 
pJ·elcndoj rakon Lila k '!-j mirinde ckslcl'ord in ru:a , sed Lamen tic! Yera kaJ 
''ulgara h istorio. Sed alipa1·le gi lule n e bavas »Lrovajojn«, kiuj n mia suprc 
karak Lerizi La rcccnzisla cm o akccplus k un 1aíHaj hosanoj . 

L a stilo estas klar a (eble e¿ lro) . Komcncantaj Lradukantoj em~s 
Lr oprecizigi kaj pcr tio ofle r .ikol tas kon!uzon. Ekzcmple sercelelcti, .scL
lcono Lule n c estas pli klaraj ol l a sim.p laj elserei kaj Icono. K aj m 1 10~11 

cerbumis p ri la n eologismo slcu.pr1So, gis m i rekonis, ke gi estas slcu-puso; 
Maleminenta estas tu te abom ena vorlo. SaJ'1'1C oni povus diri mallcolo$a au 
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malgiganlo. TILrnu>nte/anw; imilithonw.j puprtoj ; trncltanis - jcn kelkaj ek
zcmpleroj de ln. »~v it n. sti lo . 

Icliolulo e la sinrple iclioto. 
La Lradukinlo sajnc volas ckslcrm i el Espcr ;:~ nlo 1a intcrc an idiolis

mon kun i~ . Ce li oni sidir¡as sin, olprol•sim.igas sin , recnsaligas sin, en
/ ~tcligas (~ 10ll nc : c~brakscg:gas) sin. 'li jma~a ¿in. m, l?gin le 'tiajn i orm
OJn , ke onr bplas Sll1 m r m ce In bru lo, kaJ ¡wrforlc lf):loS sin mcm fari 
la rcspckt ivan r~10von. . 

L_a lra~lnkrr~l~ nc k~nas la w lercsan uzon de jrm; aJic Ji nt' skribus: 
»Sed tro, kro SáJn l~ al h tre _ slrango:u anslalalr : l> SCd jen kio sajnis .. - ~ 

Estas konfuzo ¡ ankaií pn arnbaií. 
Mi legas: » T; e· t a · iron Laj m<J sup,·cn - li el iris ordone. « Cu ti o 

cslus ordono? Cu Esperanto nc ha1rns jmpcrntivon '? Po. lt: : »ncniam no 
~i.n m~_va_s (( ( !); J> la rcgo, se n_e kc_ honlor~lc, _ne povis ~kt:t'pt:, probi ( !) ; 
cram Cmt~<'s pcr plcnunto de tro, k1on voiJs l ta fralo ; t 1;1m Clalll ; anln.i1 
ol komencig11 ; de posl longn. Lempo klp. 

K ial uzi vi apud ordonn verbo? 
Kial genro anslalal't speco ? 
»Cu ncniun pakaj on? « - demandas porli to. Kial akuzntivo:J .'e rm 

cslus porlisto, mi demandus: »Cu nenia pakajo?« 
Ekzistas kelb konfnzo ankaü pri tiu kaj tío. Serl tion kbrigi estas 

la tasko de la lcrnolibroj. 
Same al la Iernol;broj aparlena la dero, klarigi la uzon de kondicion

alo, fu turo kaj imperativo. Ci tiuj tri formoj e·tas preskar, cinm erare 
inlerna ik ilaj en la libro. Mi kredns, ke I:L nctlerl aml;lj lernolibroj devus 
special e prilrakti la uzon de ci tiuj f ormoj. kiu sajnc estas olia en E p-o, 
ol en la n ederlanda lingvo. 

La preso es tas bona, sed p re· eraroj abundas. 
(K ion sienifa Esperan la-ncderbncla vorlaro, enh:ll'an la r·c (ull(la-

mcnlajn vorlOJil , ce la fino de la libro? Cu B' es tas tradukita por neder
land anoj ? Se jcs, kial ne holandc?) Gcorgo /(arczag 

DU FABELO.I de Craloj Grimm. Trndukis 11 . Dt'gcn kaj R. Raiíber. 
Eldonis Hcroldo de Espcr<tnlo. Pg. ,_¡,_ 

Du carmaj , konataj iabcloj de fraloj Grimm , tradukitaj l'n bona 
Esperanto, cldonitaj en carm-aspekla, agrable rcrdkovrila kajero. La P"goj 
havas largan margenen por notoj lingv~j , kio csla~ lrc opor:tun:1 pot: ~0-
mcncanloj . La verkclo estas la unua b.JCL'O de Ja Bspcr:lnlO-J llllllla n ,b]to
teko. 

PAUL 1EERGAARD: FRK\JDVOHTO.J E~ E ' P l~ I{A \TO. La r5-a 
regulo dn Ja Fundam~nla gr~matiko en. l~orio kaj prukLiko . . Elclonis : ... AT. 
Eldona fako koopcralrva, Panzo. 61, pago J. Prczo: 3.6o (r. Ir. 

La libro trc klere kaj insll·ue prilraktas la l. n. [rcmdajn vorlojn, 
Lio estas: Liujn inlernacie uzatnjn I'Orlojn , kiuj , _l :~ü la Fu~dalllcn l? e la 
uzeblaj ankaú en Esperanto. La aüloro unuc d~fina · _l a ll Jnlerna~; Je~on • , 
espl~lfaS gin laü sen~o . .for~o. devcr~ lo~o .. Po.;tc . Ir sl~ng:1s la po· tuiOJI1 de 
la lmgva boncco kaJ eksphkas la pnn crpo)n :1 phkebi~J ~1 en _Ja _c lc~lo d~~ _la 
csp-aj {ormoj de J' .hcmdvorloj. Li stariga.s kvar llaJil pr~utt pOJll : llll]ll 
de vorlara ckonomio (oportuno), de internacicco, de ~oncJz? (vurla ck?
nomio) kaj de laúreguleco. Posle lre large kaJ dclale h anal17.as la uzalaJn 



48 BlBLOGRAFIA G1\ ZETO Nr o 3 

frcm dvorlojn c· l la 1idpnnh.Lo de ci liuj principoj . h aj fin e li li•·a, ) 1 
konkl.nd?jn , kr• .rn 1:1 ::.~·irnra k:•j LP~nika ling\'C> J;¡ po-lnlo de ¡m'r i:<:o kaj 
la. pr111ctpo ele tnlt•rnnncco ludas plt gr:11nn rolnn ol rn la popola hn " ' o. 
ki~ il i de1as pli k:1 j pli cl'di aJ la posluloj de \Or~a k.aj 10rla ra L' konu~1iu 
kaJ dP laiírcgul.·rn. '!'amen . nun lcntpc :1nkoran b:.pt• ranlo nc l>o1a · s i11 

lulc "l'lldl'fll'ndigi dt• la influo dt' la nat•iuj ling1oj . n m pos t a gr anda 
rlisv<~sli~o de l~s ¡wranlo cslus cblc, kc la )ing ' o akiru piL' nan n1Cn1 Larr co11 . 
ucgl ck~u la ~nlc •li ae i,•con fa,or•• .~~~ lu . n·gu!eco. kaj prr la til'l rsligi11Laj 
ror·rllOJ C'b l!' 1nflun ankalt la naCtilJil )tngllljll . 

tío, kio11 la :11ilo ro diras, csl:l'• konsido'rind:t kaj apmbPbla. EkzL'1npl1• 

Ji Psl:1s plt•np jll':\ la . ht' la p ·cudosul'iksoj acio. icio l'S ia · SÍill[>la bala· to l'n 
In ling1o, kaj l :lll la cL~emplo de dr•/('gi. konlri/mi. r(': iyni, ruolui, oni pli 
rnulpli f rt1c· dt' ICJS o l'iri••ligi ankai1 nbnt•ffi . ape/i, cini[i;i, d('/rori, denw11sln , 
nn Lpli, ho11vcrsi, erudi, nauigi, spelwli klp. Vcrr., nur li11j acio- forn10j csl<~ -. 
konsorvimlaj . 1 iuj ha HJS st•r tcdi[rr l'ncoj n ;ti la im plu l'urrno. el Zl' n1p ll' . 
n¡Jl' l't~c~io-o¡wro, prnjc:Jor·io proje/;lo. irigncio irig~ klp. . . . ... 

l rc tnlc• rcsr prilrnk las 1:1 a C1lmo la nonHJJll de .rll' ll COJ b J de 1lraJ 
islo j. Ankal1 rni 111l' tn jam p lu r fojc ccrbum i· pri ci Liu dcnuwdo kuj nun 
Ja lib ro donn:~ al n1 i okazon por doni proponon de solvo. Ci Liu ·oh o 
mulle sin a pogas a l la prtl ral..toj ele 1 afllnro, :il'd anslalal• li ;• j allc rna li, aj 
cbl nj nj . m i klopnda-. duni · triktc ft,rm ulil<nl sislernon. 

La (;pfa d1fl'klo L"•las la likrkomplt·k-oj iln~to kuj itslo . t.i tiujn J o 
o ni J c1us iPI t•,iti , lanH'Il 1it·l. kc oni nc pcku konlrair la intcrnacicco de 
l a fonnoj bj kc oni nc ricc1 u ''orls lunapoj n ncrckorwblajn. 

Pri ilaslo oni ponts procccli j rnc: 
r . 'e eblc, fo r lasi ik por riccvi la islon. Tia procedo e las cbla ce: 

rclor iko-rl'loro. rs lt• l i ko-c,ll'lo. ·ko'a,Liko--ko!aslo, gi mnasliko-ginuaaslo . bc
JctrisLiko-IJt'lt· l ristu. uaintiko-tn ilato. 

:1. 1\untiri i/.-is/o rn isto, do simple fnrlasr ih anlaií islo. cd an kaü 
éi liu j}l'llC' t'dU 11 1' ('S (US ciant apJikcbJ:1. eh'l.PIIIj>lt• f' ll c•/ islO Cl'f'LC 11 CI1 ill TC

k.OUU la vorlou t'li/,-i$/0. Oni pollt clo s1:1 r igi la rcgnlon . kr la (orl a ·o de 
ilc esta:: cbla llt lr . ~e la lrunk o anlala i/,· rsl;1;. ulrn cnali ausilab(l . Ti cl on.i 
h:lvus: lncl-an iko-nH·k;tnis lo, bol:111 i.ko-bo)lan i:;lo. 1'.-l"{' tli ko-ca-rgt•nisto, lll lnli 
matiko-n u mi n ta 1 isL\1, d id a k ti ko-didak 1 islo. ckl ck t i kg-ckl e k lis to, te rapcl'1LÍ ko
Lorapci:Uislo . k o ·nacli ko-kosntclisto. rnalcmal iko-111<1 trmalisto . gra1 na Li l; o-gr:l
m atislo . poli liko-poli ti ·tu. romantiko-romanlisto klp. 

(Ci liu procrdo ll l' esta · seuekzcn1pla: la sa r11 n11 oni far:1 · nnkar1 t'-1· 
ism, kit·! IIHll tl ra · : (a'i ·mol.fasi ·Lo. JW irni, lllo-prsinlislu, egui ·rno-ego1:.lu. 
icmin ismo- 1\-rni ni~ l o ktp. ) 

3. L au la regulo sub ·> . rcstus cn \:m~ai : Ciziko- [iziki ·Lo. op liko-npli -
kisto, el iko-l'l ik islo. --kkniko-ll'knikislo' g nt (Jho-gra rik is lo . 111ll7.iko-lll uz.i-
kislo ktp. 

P n iislo oni po1 us proccdi san11nanit•rc: 
l . :foda:;i i por r iCCI 1 l a iston. Ti u procedo cslas cbla ce la mrluj 

f inigant aj pl' r logio, grafio. nomio, :::ofio. Do na havw: analomo. agro
oouto, gaslronomo. filologo. clnogra l'o. filow [o kLp. Solaj csccptoj cslu : 
fonogra fo, lelr•grafo, l.::ncmatografo, k~uj ignifas ilon. Fotografo p o':us 
lulc bonc sign i(i islon, car ni ja diras folografado, folografajo, [ologra flO. 
do fotografo havas n cniau fullkGiou, kaj foLografi pova.s csti dcvcuigil<t el 
fo tografo, sam c kicl filo zofi. el filozofo. 

K ro me ni h:wus : rapsodio-tap odo. magto-mago. pcdadogio-pcdogogo' 
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dcmagogio-<lcma<>ogo, d ramnlurgio-d ramnlurgo. kiru r~io-kiru rgo, ol i¡:;a rkio
oligarko, mona.rkio-monarko, íilanl ropio-filanlropo, m izan lropio-m iznn tropo. 
diploma! io-diplomalo, uristol- ratio-ar istok rato. dcmok ralio-dcmokr:tlo, oulo
kralio-uutokralo, burokr<~lio-burol.ra lo, hotncop:ttio homcopnt o, alop:llio
a~opnl o, prderasLio-pcdc rnsto . psi k iatri o-p~ik in lro, pt•d inlr·io-pctl ia tro. gcllmCl
n o-gcornrtro. 

implc fo l'lasi i nnlnl• islo, kicl n i hnva.s 2. h.unliri iislo l' ll is lo, do 
j am anarkio-annrk islo-ana rk ismo. 

Tiaj 1 orlo J es tu:.: <>pPrario-opcrat'i~lo, :t rhi tral'io-:11·hi L•·:u:i 1 o. !)pe k u lncio
spckulac•slo , inbi~il'io inkl i!.ÍI'Í:.lu. kirormliH'ÍO ki ron~an l' Íslo, lragcdio lragc
dislo, komcdio-1-.uml'disto. parodio-parodi:-tn, dt•gio ¡•lcgi:.Lu, s t ra t l·~ i o-stra lc
gislo, hcntÍO-flCnti:.\O-hCIIlÍ<;II llJ, a \ht'II IÍII a\lll' rll iSIIl, ri \at¡•lio-1 il:lll•\islo, ('1 :111 -

geJio-el':ln!)f' IÍS\0 . 
Cc•·lt• iom malsimpla s i~ t erno, cd alnH•nar1 sist,•mo an~t atn11 lu uuna 

sensislt'lllf'C'O, kiant oni pnl'ag diri gl'oloqo, f dolouo, aslro tiOIII O, ~~·d oni 
del'as diri biologiisto, ntiucralogtisto, analollliisto. 

J\aj aliflankc, akccplanlc la Mtprajn n •guluj n , o11 Í gajn:h 1' 11 l:1 1111'1 111' :1 
ckonomto, car la d ÍI'Cr:.aj formoj no CSlO plu for tiiUj mcm-,laraj, Sl'd i li 
estos d ('' cn igeblaj unu d la alía, ('C ~e )ll't tt t.d-.tt ttl' Li j. ~t'd Lll lll'll kl;~n· 
formulilaj rcguloj. 

' ed mí a. celo proprc nc cstis tit·l cnp•·oftt nd igi 
Cinas, diranlc, kc la libro c~tas n•rlc ul ila L•J oni 
intereso kaj gajno de mcnsa profi to. 

''" la l l'l llfl, an i d o 
Jlfi\:IS ~i 11 11 '¡{1 i-1111 

/1 /1 r~/ocsny. 

DilO Bl\ 1 QL ET : 1~.' PEI\ \ \'J' \ TI~ k ~ II'A i\l lm 1 Cl \ \ \!HITA 1\0. 
E ldonis 1 n lcrnacia "\l,•dit'Í il:t 1\CI uo. 1 a:~ ··. Brtt '\e llc.,, :-s:íu pagoj . 1-'onttalo 
16 ' t r. Prczo 2.- dolaroj 1 1oo·o. 

Esperanto esta., inlcrkorllltiiÍ I. i lo de diH~t·~gcnlaj kaj d i,crs f:tkaj ltonll)j . 
La i:iulaga kaj lilcralura l ing1oj Ul'I.Cllt:1~ aliaj n 10r lujn ol la fakl il•••.,li ii'O, 
En E pr ranlo la. W l U:l kategot io jam hai::C. komlm ilan bat.on . S!'d la r:aklitf'
raluro Írada a.nJ.orati en Ínfan; uoj k:tj }a, alll'fll dt• !itt rÍ IOf larO t'~ li" f:í T'UI'a 

pa~o anlatiCn. 
La la:..ko de samidcano Bric¡ ucl cslis lrc mal facila kaj li hril c> s() l vi~ 

gin. La medicina í:lkling' o estas t rc soyaga. g h.'l.ist;¡s !llultaj cspi'Íauoj po r la 
sama ufero; clokli Ja taugan co; las ntalfacilc. l ~n la \ l'r"x.l'o i·Lat'tJ ni l l'l)va:. 
abdulccio, abduhtoro l.a.j (Jclulccio. aduhloro. 13ric¡ue l lrc sa~c ulinain io; la du
obla.n radikon kaj clll.nncluki nbdalct-i. -o, -oro k:aj adula-i, -o, 1)1'0. 

l'l li dc1as riproci , ke multaj [akl'ortoj r n :mka~ (abakacio, abll'(hÍI), ;.a b
lcfa.ro. abrazio. absoluta, ah o rbi , abulio, akolof5in. adenologio, ad j 111 Uillo, 
afr~zio, - IO"ÍO, kl(~·), Ccfc llUO~"Ilologiaj CS(lrliiiOj (orloc_Jcmciu .. odOI~lo
logro,_ kaiícukpfato , lrJkrczolforr_nalin? cüg~nolo_, ¡JOnlo), ~101~ 11t1 ld ang~s 
pcr _tro, kc e ccpte de ll uogaruJo kaJ llalujO, k10 a ku~aCr i>lOJ }>•hl_ la .tnu
,,~r~t la~a. ludo ~lokla.s kicf spcctalan f~kon Ja _odonlo_lcJf$1011,'. h dt•nlt~lr>J ele 
CtUJ ahaJ }and OJ absoJvas l11lc apnrlan cefi CI'IIl'JOil kaJ laal Jlt;l fako 111: _''Sl~S 
riga.rdnla kicl cb rivalcnla kun la aliaj ull'dici•wj fal...oj . Tial ank:111 1111 d t
.íinus la vorlojn : dcntlcuracislo = kur acÍ;,lo kiu lt:Ha.s la spccialan f :1kon de 
dentologio; dentista = kiu ha vas Ja pro fe ion de den lk uracadu; dmtlt•IC!IIIc
isto = leknikisto. kiu fara.:. a.rlajn dcnloju. 

En la \'Orla.ro ne mankas a.nkau supcrfl uaJ ' orloj , kicl, tJÚtfi-'io ( ·cn
.soifeco) , afcranta (alkonduka. kaj ne aier-a.nla), agregi (amasigi) 
. Oni trovas ankaü. era.rojn. Ablacio de retino nc e·ta.s forlrauco sed 
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forlevi~o de la ret ino. T('/csajo por hislo estas r!l~~kom:ena, cu hislologio 
t!S'las tek saj ologio? ttf'roc~ilzi suficus por afrodt:ll. A]nhwn o (a inhurn . 
ainum) aspeklas trc str:mge. 

Oni povus :mkoraü daürigi la liston, sed la devo de l a kri likis to 
es tas nur monLri la gustan direkton . . Tiu ci. ~·orlara estas 1~ plibonigo de 
la provvorlaro kiu aperis en Internac•a Mc~1cm~ Rcvuo. Kaj l a espereblc 
baldau aperonln dua eldono kredebl~ estos Jnm Jdeala. Ke fal<\ orlaro c ·Lu 
senorara kaj scnmanka, por tío ncccsns, ke multaj helpu al l a kompilan lo. 
Knj tiu ~¡ vorLaro m eritas tion. J . Takác~. 

-=--
MODERNA ESPERANTO-.L\PA\A VORT:\RO. Komtilis : 1'osh i f! . 

l shiguro. Formato: g r/1.5 cm. 5o8 pa~oj. El~onis Taiyoc o: Tokio. Cel'
clcponejo: Kokusnigo-kl'nkjnso 78/1, Srlngnya-Nakahara, TokJO. P rC7.0: SI. 

fr. {,.5. 
Jcn , vcrc la plcj komplcta \OJ'taro. enha1·anta krom la o(icialaj vorloj 

nr nur In \'Orlojn de la Plena Vortnro, sed, en aldono, ciujn vorl ojn 
rcnkonleblajn en divorsnj vortaroj , en la Pnrnasa Gvidlibro , en revuoj kaj 
gazcloj . Om vere po1·ns cliri, kc gi estas verko » Írc~data ~ . kaj ~ia po cdanto 
corte ne embarasi~os anl:tt"J tcksto I'C plcj ckstrcme ncologa. 

Oni povns rblo kritiki, kc la trnOJ sur la kriblilo de la komp ilinto 
óstis iom lro grnmlaj kaj translasis vorlojn. kiuj estas san~oj de vortoj 
fnndamcnlaj ( ekzomplc su le ro anstatat"1 su/cero ktp.), do kiuj estas nc nur 
ne rckomcndindaj , sed rr ktc ckstcrrncnclaj. Spedalc tiu sukro (kaj kelkaj 
similaj) estas kondamninclnj ; ili estas konlraiiaj ankaü al la lingva evoluo, 
htr ncniam vortoj po1•as tic! snn~i~i, kr ili pcrdas ahcmlilan silaban. 

Sed alipartr, la kompilinto pm·as diri , ke Ji nc volis ki·itiki , n ur 
kolckli : lía celo cslÍ!>, kc )j don u cinn \'Orlon, bonan ai'J maJbonan, kiun ]a 
legan lo povns trO\'Í; li \'Olis alircbligi al la legan lo ciun ajn t ckston Esper
an tan. Nu. ci tiun taskon. Laskon de Espcranta-nacia vortaro, Ji corte 
plcnumis konscicnce kaj kompletc. En vortaro nacia-Espcranla, se l i faros 
tian, lia kribrilo ccrlc laboros J?li severo. 

La ~nslccon de la japanaJ difinoj mi ne povas prijuti, mi nur diras 
(lo, kc la libro h:wns tru bonan aspekton, estas belc cldomla kaj Lrc bone 
bindita. 

Kaj mi fnras ankoraii rimarketon. Estas interese, ke ~uste japano 
r~pidas tiol.komplet~ resistr! la plej frcAajn (e~ .'·elkc .~~rmi!lt~jn) burgon
OJD de la lmgvo. T10 c1 AaJnas rekte konlraüdm al tiUJ, kiuJ argumentas 
per la orientanoj kontrai'l la literatura plirici~o de la lingvo. J(r. 

MONTAGU C. BUTLEit: STEP BY STEP IN ESPERANTO. 241, 
pa~oj . ..Kvara cldono. Eldonejo: The British Esperanto Association, London. 
W. C. 1. Prezo I /6. 

En la angla}jngva an taüparolo la aüloro Acree mencias la dirers?jn, 
mult.íojo ce ltontraüdirajn aver.lojll,. konsilojn, kiujn li riceYÍS de am1kOJ 
kaj kritikistoj konceme sian libran . . ,K.aj vere, lcrnolibro de lins ,·o (ce se 
temas pri tia facila ling,·o, kia estas esperanto), neniam pavas csll kompleta. 
Ekzistas ja ti el di,•ersaj mctodoj , el kiuj corte pluraj atingas l a colon , k e 
la lernantoj post lrnstudo de la libro komprcnu kaj parolu la Jjngvoo, ke 
oni ne povas pledi por la ~ustcco de cerla motado. Dan~eron povus al
porti nur tio, se la aütoro··r1gidc. glui~us al la mctodo, se por Ji pligrav~ 
Ja metodo, ·ol ~ia celo .. . Se.d en ci tiu .kazo ne minacas ce ombro de tJa 
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dant:cro. la ::rüloro prr saga okleklikisrno olckhs d ivcrsaj n ojoj n . kiuj oiuj 
kond.ukas a l la csp-•stigo de In lem antoj . P r •· t io la l•bro Cchco O\•ilis )a 
abismojn d e monoloneco kaj cnuo. Mncm otcknikaj vcrsnjoj , nbundaj l og
ajoj , proverboj , an~kdotoj, ckzcrcoj , demandoj varws en la t l'k. to. Ni ''idu 
prm•on el la ~muzaJ hi ~orictoj . do la l.ibro: .' Ln tcligcn la d.ia logo . . • i , ~st.a::; 
frcncza:- d•ras nn. »f r cncza ? • - c!Jr¡¡ h . .)ese - <h rn:~ mJ. h. 1 u ~ ( 

d iras Ji. , Vi c - diras mi. :t :\fi? c - di ra l i. de - d i•·o · mi. •Nc c 
- di1·as li.c 

Evenlualnjn mankojn , e raroj n on i pom s lro\1 nm dum inslm n tra
laboro de la ldJro, tial mi n un n o c·ndcla ligo . 

Aspekto, p reso, papero tro bonaj . {J. 'fotsclw. 

NOVA.I GHAMATU O.J KAJ VOHTAHO: • ) Srppik- \l nl n•grón : ys
tcm alisk kurs i Espcrnnlo. Dua cldono. E lrl . Forl aps l'tlrr ningr" Esp. 
Stockholm, 8ft p. Prczo: 0.75 svodaj kr. 2) Th. K •csc rit?,k Lindén: 
Espcrnnto-Lelu·gnng; cid. H:J pida Venko, ppsaln, 1 !,3 l?· J>n'W: •.3o 
svedaj Kr. 3) Pnid ylén : E ·pcrant i. k- ' ven k ordbok. I'Jid. l·'iirlug Cll r
eningcn Esp. S tockholn• . 23 r p. Prezo: ;i.?5 svcdnj Kr. 

Post la ·u n un clclono d e la popularr1 .'rppik \l ahn gl'(•n graJ J t:l l Í ~ !) 
rapidcgo apcris ]a dua, ki u faklo mcnt pr u ,·as la toCigctóll d 1• la lihrt'lo. 1\ nj 
la clua cldono estos corte ce pli populara, ca r In m almullaj mprrfc~lnjoJ 
de la unua cld ono m alapor i . ,\lodt·•·na, bonn. r.·t'Sa gr;ll lla liko. (:;, [11::1 ilrl.
irindc, en la sckva c ldono, a lmeli cnlt:l\ lahclon , po •· la in lr rello d1• lu r ipe.
tcm uloj . 

La dua gram aliko, - gcr m anling,·a varionlo de la konnla s'edn grn
m aliko do Lindén - scndubc bono cn ·as al l iuj , kiuj Jcrno.s ln Jingvon 
sen insLrui lo. Kolkaj sl ransajoj : ckz. la sunl) ,,okas a l m i (vokns min ) . 
oni rclurnas en la ve pe ro, (oni rclurnru~ iu \ C:.pt•rc) csln Ann~cnd aj. T iuj 
dileklotoj estas lro maloílaj kaj ne povas aan~i nio.n bonon opin ion, kiun 
la Jcrlaj , spri t.;1j , bono clckli t.;•j legaj oJ, okzcmploJ: klarigoj vck is. 

La Nylén ' 'Orla ro estas mdn vorko ele In uwritplr un nliloro .. ) Ulll de 
kclkaj monalo j mi uzas la libra n , en ke m i r slu l roviu lo m ankon. Kaj 
se la praklikn uzado Liomg radc legi timas la. Ji bron , In tcoriu lo u cn ion p o v;1,; 
aldoni. Szilágyi 

DR. LE OPOLD DHEUE11 L. K. 'UPIUtA 1 1{ ·o J)g E ' !'EllA TO. 
Dua_ Eldono.~ 6 6. p. E lcJono de Leo T um o, K rakow. Prczo t S \ . fr. po 

- pluaj ckz. r abnloj . 
Progresa Jcrnoljbro estas n cccsega por la cspcraulisloj . 1 i pO\as nur 

rckomcndi la kajeron , apcrinlan jam en d ua cldono, kvank:1n1 gi c,.¡ tas :iom 
kara komparc al preso kaj biodo. Ankaü la kla rigoj kclk lo kf' uc l'!llus cblc 
tute laü nia g usto. Kial m ankas ce Ja unua r:~kunto kc giu vcrki~ Paiílo 
de Lenpycl~ m o rlinla akad cmiano? (Ce aliaj no m ankas la nu toro.) 

K1al dun011/ritoj por gcmcloj ? 
Gcnoralc ni rckomcndas ]a libron, cspcrciJlc sckvos pluaj cldonoj . 

JAKOB nOSENBEHG : l NTDIA FHAZLUDO. E ldon is la aüloro, Tal-
lino. Prczo: o .3o us. doJaroj. 

Demando..,.espondo ludo, konsislanla el G2 kartoj . La ludan toj diras 
anslataü tula f razo nur Ja n om on de iu vcgcLaJo, kaj sur la karLoj lrovi~as 
la klarigo de la :.intima írazo. t: Estas aldon•la csperanta-estona uotan•ka 
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vorlaro. kiu enton as kclkcent vcgelajno.mojn cc~e. nordlandajn. Bedaurinde 
la aüloro sangis la nomojn do multa] ~rcskaJ O)· . Ekz. on1 trovas en la 
vortaro: kampanulo, luzulo, scratuJo, kadmo. koromlo, tonakelo, n e,penlelo, 
Up. an lnlau: kamp:molo, Juzolo. scrnlolo, karleno, koronrlo: Lanac~to , 
n cpcnlczo, klp. Du nomoj por sama kreskajo faras konfuzon ka~ 1?1alulllas 
al nia ling,o. Oni povas lro,i en la vorlaro :mkaü tre malolla]n. lulp 
ncgravajn krcskajo,jn , kiujn nur le bol?n.ikistoj ~onas. Tio l re mal_Cacili~?S 
la ludan. Celen~ tta ludo n o povas esh mlcrnacta, car la vcgelaiOJ de dl
vcrsaj landoj lro di fcroncas, kaj oni no konas la kreskajojn de la alía, ce 
ofle lro proksima l anda. Estus bono tiun ci ludan transformi kaj uzi 
anslalnü la vcgclajnomoj, aliajn komuninlcrcsajn vorlojn. Tiarn oni povus 
havi vcrc bonrgnn ludil on por cspcrantislaj kunvenoj. T. Czitrom. 

* 
11 recm:o lconcr•rne J(nock, s-ro " arnicr pelas rimarki, kc la LKK. de 

la XXI\ -a U. '1\ . de E. clt·klis l a H' rkon por lraduko kaj prczenlado 
anlaü Ja kongrrsanoj kaj komisii · Ja lratlukon al D-ro Piorrc Corral. 

* 
Nova urrko rlr .Julio Baghy aprris sub titolo: Simplaj \'crsoj. Bed aür-

indc, laü la insi la postulo do la \ erkislo ni dcva rezigni la reccnzon pri gi. 
'!' 

Be fan scrion da ylumarl•oj t' n dcklri lingvoj, tri divcrsajn specojn 
cldonis la espcr:ml ista grupo Esperanto kaj Paco ce Laborista Esperantis ta 
Grupo Zaragoza. Pinza de an Carlos 3, Hispanujo. 

" NIA POSTO 
l~egsalono rn Aprldoorn. Ni vol

onlo 9<~ngns po r vi la libran se 'i 
rcscodas gin , kaj sendas unu rcs
pondkuponon . por la n or a srnd
koslo. 

lJ . Oberlü/lflt'l' v . • ' temberg. Czort
kow. Yi cnpagis ] ¡¡ gustan sumon 
nc pli. Xi gojas ko placis a l vi IL .\. 

1\. Bulvydius, Andrir javas. Krcrlu 
kc nc ciuj samopinias kun ,.¡_ "\i 
riccvis l alitl egojn ankaü de nc judoj . 

J. 1' . Dolit~shy. Tureianslcy Su. 
Martín. Ni gojas kaj tlaokas al vi 
ti un aran~on. Kaj kc ankatt vi goju, 
vi pa ras clckti uou libran en la 
valoro de 7 punktoj el la listo de 
la malanlaüa parto d e la prospoklo. 
Vi pavas alpagi kaj ricevi pli gran
dan libran aú ankoraü ,•arbi kaj 
liam oian ~ojon dcnovc sangi j c 
7 punkloj. 

K. Straka, Pralw. Dume vi ricevis 

E . Bukcdon. Por enpagil oj ni {aris 
tic!. Dahkon. Ankau ni pcnsadis 
j am multe pri tio , eblc en l a posL
venonla jaro ni povos cfck liv:igi g in. 

S-ino Riedl, A ltstetten . Dankon 
por ,·iaj salutoj al L. kiujn ni pcris. 
Niaopinic guste en la nuna momento 
ncccsas montri tiajn librojn: prez
cnlanlc. kiom sangigis t :uncn cirk on -
tancoj ce la plej granda rclig io. 

Ni do elevas cspcri kc tiaj ne d aüros 
longc ce alia flanko. Dankon por 
gratuloj. Baghy mankas , car Ji kred as 
pli prospcri ce alia cldonislo. 

GEl-grupo. 1\'iimbl'T'g. Bcdaurin
de \ia postulo estas n cplcnumcbla. 
Ni pleno krcdas, kc l a nuna Gcr
manujo estas fakto , guste pro tio ni 
rajlas hari aliao ,idpunklon pri kcl· 
kaj okazajoj. Ni mom esperas, kc 
liaj a(croj po!il n clongc malapcros, 
sed ~is tiaj ekzislas, ni devas bcdaiíri. 
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{Temas pri brul igado al )u :.1 jn libro) . 
orcist in o el Kast ilio guste es la 

Iavora por kalolikismo, m onlrante, 
kiom mu lle progre as tiu gravega 
religio kun la horna evoluo. 

S-ro A. Chance. Rheims. Vi h:was 
ce ni I O punktojn pagilajn . Bnv. 
dispon i t... ion far·i al :i li . 

S-ro W aard, Rdam. Dankon pro 
viaj graluloj . S-ano Blcier ~oj os vin 
renkonti . 

S-ro Curwicz, W ilno. i devas 
pagi f¡.20 zl. car dufoje ,¡ kalkul is 
malfavore por vi kaj pagis pJi , ol vi 
devis. Nun vi bavas ce ni super-

E 

fluon. Ni J.. r·cdas d ume cslas ¿¡o aJ ia 
arangita. 

S-ro W yhnal, Pra/w. D:mJ..on pro 
' ia kon ilo pri un u cea Cormalo. Tio 
c·Las bcdaüri ndP lckn ikc• nccbla. 
Libron, kicl Ji\ . pli J..ur igus al ni 
konsidcrinde, SP ni prcsus pli '11al
grand form(rle 1-..:r j ] ibron eh• 1 5o 
prrgoj n i nc povas prcsi p.i gr~nda, 

ca r· gi farÍgiiS !) l'tl llcla S!'ll forrna bro-
SUI"O. 1i do devus resli t1P du vari-
anlaj Cormaloj. Nurmrigon J u la 
mcrnbroj ni 1 onwnc·os el' la dua 
jaro lre vcr~aj rw. 

L 
/ . f(vina libro rlr \ Et l. 

Ankorall ne f inigis la un ua J ;rro de nia \ ~ocio . lOllllrn kun cPrla fiero 
ni poyas raporti. kc• Ja csprranli.., Loj komprcnis la gr:11ec·on d1• nía iniciato 
kaj d um la pa inl a t riJ.. ,arona pru:lo de la jam llÍ lra1as la tr i k.;t ronojn 
de Ja nwmbronon1bm. planil a por Li u ci jaro kaj ku11c h.un li tt ,\j IIUillcro 
niaj mem broj ri cPH>~ la du Lríonojn de la pl anilaj lt• r·koj. llt•s las ankoratí 
cldonolaj du vcrkoj. La unua c·L:1s la ront:mo de l•'cH"ge J.. :1 j r i til' ;ti ren
konlas la U I1LI:tll ma l f:rcilajon, k ion katl'l.:t~ la Cl!'I'JH' saugig:rrr l:rj l'k~ lcr:rj 
cirkonslancoj. Ehle 1 i ll ll' lliOra , kc forgc estas un u el Ta plcj akuralaj 
verkisloj : des pli nin mirigis la fa kl o, ke anl:111 d tt M'rJ rajnnj , anslatól it 
riccvi la jnm prelan manuskriplon, ni r icevis do Ji lt•l oron , nin i nfo rmanla11 
kc Ji pro la cirkonslancoj n c povis fin i la rom:111on l-. :1 j gi rr po1'0S fini illak
:Sim umr gis la 1$ r. de dccclllbro. Konr pr·Pllehlc 1 io signi f:rs t icl grandan 
mal.fruon, kian ni ne povas al "¡ t rudi. Tial n i sendas :d "i ci kune posl
karlon , sur kiu honvolu n in infornti. cu , ¡ 10las all•ncli gi" Ja :tpPro de la 
libro, aü. se nc, kian libron ri in leneas ricc1 i auslalaú la ~t•rJ..o dr· l'orgo. \'i 
raj las clekli ella b talogo de Lilcralura '\ londo aü. l. iun aju libron, c•ldonotan 
de ni en la proksima cslon lo en la Yaloro de S\'. fr. 5. , prcllalllC b:r1.o la prPzon 
de brosur ila l ibro. Paginloj por bindo rice1os t iun libron sen plua -,upcrpago: 
T iamaniere ni doni al vi pli mullan vnloron, ,ol u i prOIIIC~Í!. kaj ni de' a.' pcl~ 
vian pardonon. Bom·ol u prcni nian promeson lre .firman, k e ncmarn. m 
konl raklos k un esperan ti:.La verh;lo anlaü. ol Ji melis s.Í<U1 vcrkon sur aJan 
skribolablon. J>ri la elcklo de la Jibroj sola csccplo cslils la nun kunscn~
ala DanlC-ICJ'J.. o, kiun ni donas laü. tre bonaj kondicoj ni \.ELA-mcmbrOJ , 
liamanicrc tic:. clcklo do havus ncn ian sencon, car 1 i c.lc1 us pagi krome 
gusle Liom, kiom ];¡ libro koslas al vi, l. icl Al!:LA-<~no. \ i rajtas clckli 
anslnlall la verko de r~orgc ankaü. pl ivaloJ:an l ibron, kiuokaze \1 bonvo~os 
a.Cablc alpagi la diicrencon inler fr. sv. 5.- kaj la p1·czo de la clekl1la 
ver k o. 

Ni pelas ti un karlon rescndi al ni plej mal.í rue gis 3t. oJ..Lobro kiam 



54 BIBLIOGRAFIA GAZETO 

ni ckspr·dns a l vi la i< virwn libron lnrí vía drziro. Dnnvolu a lcnti , kr ncsPnd 
nntc la k:n·ton , ,i komPnt:rs pri ln gio;nlrndu. 

1/. T!odiwía t•lcspedo . 
\ i lm vos hodi:w ),une nc nur la kvaran libron dt• \ l~L \ , pro kiPs 

¡n;J)fr' IIO !1Í pr•l;¡s vian p:rn iOJlCJII. ( l:r dognn::rj cÍk:tnoj prÍ k J i ~oj I~Íarn pJi 
n ralfarilig:rs) sPd :rnk:r1r 11' vcrkon 

IJA YJ'E ·\ LIGIII I.:H f : 1'\'I<'EilO. 
'\ i ~wnd:r -. :rl vi liun novan J\ ;rlorsa)'- lraclukon por tr:u·igardo ka j pr11· 

rnonlr·i nrn:rrr s i~ ll'ruon , kiPs f:ll'orojn ,¡ r·:rjlas gui. La libron ( kil'~ I Cnu o 
prr•zo f'st:J'i bro:iurÍLI' s1. Ir. 8 ))o , hindi le sv. fr . r 1. plus r 111J,o por 
sendkosloj), kir·l AEL \ rllt'llrhro 1 i rirr1as rn tionr da ekzcurylf'roj •. kiour 
fnjr ,¡ r•s l :r~ rnPlllhro, por l:r ~1 11 110 dr sv. fr. :i !)CJ bro&unla kaJ lr.()o 
hindila, l.11n afranko. Bomolu lrarig;Hrli , cu 1a lor:rs };r verko liorn. Se jcs, 
afable ~r·r11111 al ni la pagrur plcj m11lfruc gis la ro-a. d e oklohro, se no, 
afable lw11HIIu n•,r•nrli :rl ni la libr·on kaj clcprrni la rcsr•flllokoslojn el 
'ra H•ncJJllja ra krJL Ízo. 

Homolu hrJIIe noli clu alcnligojn gravaju 
1) 1~ 1 rntd laj landoj t•l ~.islas ~preia l a J:n·orn tari fo por libroj :.rl 

1 11 rngar11 jr. 
2) pro l¡•knikaj k:Hr:t.oj ni rH•rtion plunn povas srnd i a l 'i :rnlaú ol la 

DanLP-1 ihro :111 ~i a pn·111 1 ra fi-.. nin. 
i\i \Ola, d rri , k!' la ct•do clr· la libro pPr LÍI' I r•gc mal:rlla prc:t.o al n inj 

IOPmbroj t•sl as C'k~pc r·inwnlo. :e 'i honc akccplos nian ckspcri rncn Loo, n i 
Surprizos VÍll CÍHjar•t• prr kPJk:rj l n :rj~lrnjoj, se OC, llÍ dCVfJS llÍO ) irnig i SCVCI'f' 

<J I liu sw!'lo , kiun ,i in tc:n~'as. kaj . Jl,lt \•:u; ofcri por cspcranlo-Jibr:oj . Vía do 
t•stas la '11·o por df'lllllllslr r. ct r '' salas pluan eHJinrgon de ¡\ I!.LA aü )a 
gisnunaj rinwdoj bH fical>. 

1// . ,\ pt•ro clr• Ent·ilctopedio. 
' ia n rlaktoro s-rc1 Blrie r· nrw vojugis a l úonrvo kaj Pari::t.o por Lrascr ci 

la líe ckzislantajn adr il'oj n. 1'\i a11koraú nc lravas la ar'Likoloj n pri 1 clkaj 
landoj, st'd ni fCJrlc f' ~ 1wra~, kc la redaktaj htboroj de liu vcrko estos finilaJ 
Ja J -an cJ ~· lli)IPrniJro. • '.'¡j C~r (a kom pOSlO 1111'111 eJe li¡¡ • g r·anda \'e.rkc~ 
claüras plr ol du HHJil:tloJil . "' lrl' Cl'rle m alfruos :lllkaü pn Jn :rpcro k oj 
gi estos t•n la 11Wnoj d1· ni :rj rncrrrhroj l lu r en ft·IH'U<JJ'O de I9311. Seode
pcndc de tío ni lamen ja111 prilahor:rs la venonlj a r·:ur progromon , sed n i 
prlas lÍan pacicnccm rii:~Lc· LÍiln ci Jihron. Ni cslas Cf'rl:~j . ke ni rckolnpencos 
yÍan p~wit•ncon pt·1· H'fC \illora \Crko. 

11 . EICJ>Lgo l'l la so cielo. 
l\i ult·nli g a~ <' i tir• n •foj1•, kc In JncmlJJ'O], kiuj nc plu clcziras daúrigi 

sian rncrnbrPcon por 1 n:st,. kaj ankor<t11 11c anoncis Lion , dcvas seu di sian 
cksigdcklaron plcJ lll lllfnll' gil> h 3r. okloLro cij:u-:.1. 

1 . l'rr•mio por membrovnrbado. 
Por lwlpi la J11Cr.11 b rojn en la 1arbl:rboro, ni dccidis f ari jcn:.tn araog~n : 
a) Bomolu Sl'nd t sur altlonala k:HLO, kunc kun la. e lcklo pri kvw a 

libro fa :Hln·so jn de aruikoj , kon aluloj pri kiuj vi scias, kc ili estas bon aj 
rspcr:Jillisloj kaj Balas inl•~ rc~ujn librojn. Samlcmpc vi garantías pri Lio , l< c 
la scnclil:.tj ~ru resoj l!,t.as f;uslaj kaj niaj liLroj , sondoLnj spccirncnc al ili , 
okazc de nPbc~ono estos n~:.eotlalaj j c nía kosto. 
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b) :ti líuj adrcsoj ni sendas po unu el Jl ungara Anlologío nrí iu alía 
~rava AELA-libro, kun spcciala akornpan\l lclc:ro, pclanlc ilin aligí aú se 
rli oc volos k;¡j nc povas J:ari lion , rcscndi la libron al ni, kí uokazc ni 
repagas al ili la koslojn de t·cscndo. 

e) por· ciu nova rncrnbro, kics ad rc~on vi scndis al ni. "i rajlas e>lckli 
1íbron el la. listo, troviganla en la uuna 11 umcro de BG. por la valoro 
.de 3.- sv. .fr. 

d) vulor·a¡; nur udrcso j, kíujn ni gis nun nc havus. 
Ni ro,·tc: kr'c:das, ke vl cluzos la ankor~rü estantun tcmpon por 1iu ci 

j aro, kaj por facil igi tion, ni <moneas, kc 

V l. La lasta dato de alíO o por 19.'].3 
i!Slos pro la prokrasli~o de la Encikloprclio nc la l -a d1• novernbro, sed la 
3I-a de doccmbro J gi$3. r¡ do pcl:r.s vin, bonvolu )lcpre f¡¡r i vian eblon, 
por kc on la. vcnonla. j:rro nr povu plcnumi la ru:rksim11 rnan labor
planon prí kío vi mcm legos. 

N e forgcsu, kc varblaboro por 'i ropa gigas nc nur per lo prcrnío-
1ibroj, sed ank<r ü pcr lío, kc ju pli da mcnrbroj ckzíslos, de· pli multo 
da líbroj ni <.J orros al vi por la sama kolizo. 

V I/ . Pri la libro¡ de 19.3lt-a jaro 
ni parolís jarn anta üc. 'i <.l eva.~ diri , kr: ni ficl as en la cslonlo, ni fídas 
en vía helpo ka.j ni Jiclns r•n la prudrnlo de ln cspcranlislaro. Ti:r l, lair 
la rezulLo de la alvenínL<J j baloloj ni decidís doni en '931, 

MI [MUME ro LJBH.O.J K 1 PitES! A [J ?.5oo PAOO.J 
por la sama lcotizo. Tamcn , c:r r la libroj plinru lli~is, mi dcvos íorn plialtigi 
la scndkoslojn, kiuj .fari~os 4.go fr. kaj la Lind'ko lojn cvcnlualajn, kiuj 
íarí~os .Cr. 7.5o. 

Vi do riccvos la jcnajn líbrojn, la!"r sub:l sínsckvo: 
1 l:Ielcler : Arthislorío , vulumo J. 
2 Jelu9ie: Cezaro 
3 Slonimslci: Mía voj;~go en SovclÍCI 
l, CeTtoslovalra Anlologio 
5 romano de Engholm 
6 romano de Weinhen.gsl 
7 romano de Szilágyi, se ~ ¡ cslo!! prola f•n ~usla lcwpo aü a11slalaüo 

alia OrÍ~ÍnoJn l'Oiltano :IU lradukita SUIItgranda 
8) un u el la },cnaj Jibroj : f(alocsay Lingvo SLilo Formo 

Totsche De Pago al Pí.lgo 
g) un u ol ]a jcnaj libroj : 

En.gholm: Ilomoj sur la Tero 
Forge: Mr. Tol aécla.s mil okulojn 
Szilágyi: Trans la F:rbclocc:rn o 

xo) unu el la Iibroj : 
f(alocsay: H.imporlrcloj 
f(alocso.y Goelho: Romaj Elegioj 
Baghy: Pl'elcr la Vivo . ~ . 

En la okazo, se laú. cirkonsla.ncoj , do x-a de scplombro m anlauv1das, ke 
nía mcmbraro por xg34. atingos I5oo, ni sendos tulc scnpage al ciuj 
niaj membroj la duan volumon do la Ar lhislorio de Hckler. 



Dependas J o nur de vi , cu ri ricevos unu b~1an libron plian :1c1 11 

kaj ni .for lc esperas, kc vi. kono? vüm devon .al VJ mem. 
Cclere clekton el )a tn )áslaJ Jibroj ni ekspedos Luj posL la r i ec ,·o c1,. 1 

kolizo po r rg3L¡-a jaro. . . . . , . 
Se ni aldonos. ke ciu AELA-ano raJLOS ace~l maJn eldonaJ OJII d,. l. 

venonln jaro pcr trc malalta punktvaloro, se m aldonos, .l~e ni ¡tn·,,, 
ankoraü a lmcnnit se vcrkojn, kiujn ni. dqnos poll la {¡a OJo. de 1l1~ ' 'endopr.·1 , 

por AELA-anoj , ni m onlris al vi favorojn bom grandaJn ke. m es.l :ls rnt ., 
pri vi a plua .fide)a :meco kaj pri vi a sindona l_aboro p~r v~u:b1 . no' <lJ 11 11 H· 11 
brojn. Ni mcnciu inler tiuj .favorprezaj )i~rOJ vcnontpraJ ~ka) Lrc ~ns:ljn .~ · 

A.isbcrg: Nun mi jam komprcnas rad10n, kun p~·cskau 3oo Jlus l r:'j " 
Lejzerowicz: El la Verda :Uiblio kaj InlerparolOJ kun Iloraco -~n. ·,. 
Sinclail· Lewis: Dro ArrowsmiLh 
K ormcndi: Aven turo GJl Budapesl 
Andn: Gide: Paslorala Simfonio 
Slefan Zweig: Amok 
Nussúlalt: RiJa toj de Horzl kaj Bcrtha von S ultner. 
Hcsumc: Asocio de Espcraolistaj Libl'O-A.mikoj daü~·igos :> iu_11 l al~t•r .. ¡ 

ankaü en la jaro 1()36 kllll sama vcrvo, kun sama cnlnztasmo ktel ;11tla11• 

por nia 1iteraluro. Ali~i al ~i kaj resli en g i estas la devo aJ si mcm dt 
ciu intel:igenla csperanbsto. 

Elekteblaj libroj anstataií Jean Forge : Febro 
VERKOJ DE JULTO BAGHY: 

Dancu Maricncl oj , novcloj tolb. 5.l¡o, bros. 3.4o, Migran la Plu1n• · 
n ovcloj Lolb. /¡.lio, bros. 'J.70, Viklimoj , romano tolb. 7.L1o, duon l. :,_,;., 
uros. 5.- , Hura ! l'Olnano Lolb. I O.- , duonl. 8./¡o, bro§ 7-L¡o . .Prelt' l' 1 

vivo, poemaro lolb. 3.- , Lros. 2.-, Pilgrimo, poemaro tolb. 3.- , bro;. 1 _.-,, 

VE!U,.OJ DE K O LO :MANO KALOCSA Y: 
Lingvo. ril o . Formo lolb. 4.go, hros. 3.- , Malkara cldo1tt l hi1 1• 1 

2.,5o b ros. 1.6o. ' lt·ccil<\ L\.ordo lolb. 5.So bros. {1.- , Rimportrf'l u j ' " ~1 · 
t. . 6o bro~. 3.--, E tem a Bukcclo. lrücl'llacia poeman lolo"'io. .3 .) ·! l'· 'C! 
Duonledc bindila 1 r.3o. Madách: Tragedia de l' Romo ]uk~a 5.iío. ~inq • 1 

!,.-, P cléi.Ci: J ohaoo la brava bind. 3.- bros. L 5o Goctbc: R on 1aj l'l egi"t 
L_a Taglib1·o. silkobind. 5.- , bind. 3.- , bxos. 2 '.-, Hungara , \ niul• •" 1' 

bmd. I L¡.- bros. 1 2.-, K. Kaloc ay- G. Warin"bien: J iel .faritri ]1" ' ' 1 

aL't Parnasa Gvidlibro bind. 5.- bro~. 3.6o. 0 0 

A.LIAJ VERKISTOJ: 
J. Forgc: i\I~· · Tol _a~c't~ mil okulojn - Romano bind. ~· ·' 

bro~. ft-;- , Fmn.ct· ko . ~lla~y1: Poemaro el Hungarlando lJind . . ~· ·'' 
hros. J.oo. F.ranc•sko zilagy1: Trans la Fabcloceano bind. 5.- bnJs. ·1 

zilágyi: La Simp~a Es¡?eranio. (gram. por hung.) bro§. I. 35, '[,•ntl •• 1 
Schwartz: i\IodernaJ RobunonoJ bros. x.5o La Pentroarto en l a ¡n il lll"' 
Hungarujo, kun ()6 iluslrajoj duonlede bindita. x5.5o L. Totschc : l)c '>' 
al Pago bind; 5 . .:._ bro ': 2.5o, Engholm: Homoj s~r la Ter o hin~l.:1 
bros. 3.6o, ~vnchn ltobmson: Hom.arisma Laboro hro~. o.6o, T. S1rl" 
P eko de l OJO b.t:.os. x.-, H.ungara Slosilo o. r8. Prezoj en svisaj fr<~nf,, 

Fclclos ki:>,dó: Zoldy latvau - Pe.atvfdék.i Nyomdo Vllcon _ A nyomdáert B énlk Gyula rclel"' 
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Sonpaga por abonantoj al 
Lit eratura Mondo ka! ano¡ 
de A ELA. - Aparta abono 
1.80 s~ lsaj frankoj po r jaro 

Revuo de Rev uoj 
Dcposl la lasta rc1 u o de rc1 uoj 111111laj c1 1•nlnj lras~t·h is la 1'~ pcran t an 

t1ic·lon. Kaj snjnas kc ankaíl In e:.prranlisloj C'Slas homoj : IIIUllaj Cl'úll loj 
!>igni fas gr;mdan papcrplcnigadon. La ,i tuacio en Gt'rmnnio, la kongrcl>O, h 
samtl irckligo de Germana l~speranlo \ -m·io, kaj por J..e 111i Jlli'IH'Ín ankan 
ion gajan la nnuceigo de nia Jll()\:Jclo ; rinj c~ti~ ok:w:oj ll7.Í inkon (por 
skribadi), pulmon (por kriad i) kaj inknjon tpor kin t\ i l a~l rt, tion l\lÍ nc 
perf;da . car mi 10las gardi la snjnon kl' c,p¡•ranl istnj ¡•slaS pacaj batalanloj ). 
La gar.claro aspl'kta::. batalkampe pli ol ia111. gia 11111'110 eslas liom tninac-a , 
kc mi ne kuragis lcni gin inll•r miaj ca~l •·j librinoj; In dik:~j litcroj. ~ubst rc
koj kaj duoblaj kri ·ignoj minace s1anna, 1•n gi. 

McmkomprPncbl1· la kanonbruo plcjc audi~as PI In luhrwi:slaj orgunnj . 
La ku tima di putndo intcr La Socia listo kaj St•nnal'iulo (knrw ~un Pn
nacicca Hc\LIO) ank.orau daiu·al>; pro la fondi~o d<' l. E ~¡ 1•c l'ol'lu p liak
rigis. 'cd prÍ la gumnnaj :tf('fOj (la CÍ-j:u·a kongi'I'S() kaj la :.ll tllriÍrr>k i Í~O 
de la Gl•rmania e pcranti taro) ili t'Ít•lc kouk.nJ'(la~: pll'npnhnc Illll1laiul:.s. 
l eokon kaj la mcrilplr nan Filhrer-on dt• la gPrmanaj r'Slwranl i.;toj. 

Cclrrc . 'cnnacieca Hr vuo intpn·-as lr1· botll'. La 11 ~1-:1 \-o Ita va~ sur 
sia k.oHopago honeg<' suk cc·~intan k. arikatmon pri ln honq:.{c· ~nkl'cs i n~a. 
aulouafl'O. dc~cgnit.an dt• G. c;rO!>/.. (;ard:lll lr ni:lll lll'lllralt•('flfl lau rcligia 
vidpunkt.o, mi n•skriha parll'lon el<• artik•>lo JPoi' nia uH•rli lo dt• ¡;-:u 10 

Barbedcllc, kiu po~L citado de opinioj de l.clk.aj kontraii-.h'Sll:lj re ligi
ologistoj, - manifestas jene: »Tiel k.o111patinclc tJj,falas la k.rcdoj J,oncc t:u~ 
Jcsuoo kaj li:m dian mision. I\imarkimle. ke utalgr:lli (a rí guslc »gr:I ü«) t w J, 
kompa.loj la E klczio sajna ankorait su ficc honP fal'l i . 
. . . e mi jam es~as ce la ganl~do de ne.ulral ~r·~· mi cil 1~ ¡;a!ntc•Tpc kel~ajn 

lmtOJn el dcklarac10 dr augmn. Aü~lrw llllnJ!>Iro ( \u~lJ·¡a l~spr• r:mlJSlo, 
'-o 8- n-a) : » ublenaolo de la intcruacia lingvo farigu éin, al. kw. la paco 

ín ter la popoloj ku§as ' urkorP, nc la-.l\icc lll solda/o, SI'n wr CH\ d•fcronc~>, 
kicl dcstinita gardanto de la paco. « \ Ji nc scius kion (lpiuii , se s-ro \ augom 
nc cstus l n. ministro de la mililaj a f1•roj. • 

Po l Liu malgranda dclurnigo wi rcirn la labonst:Jil gar.ctiii'On. En 
Smncciulo mcnciiodigas mildaj frar.oj: • Scu IÍII ci ÍCIIOIIIC110 (llor_nc la. 
burga espl'ran ta veri.. ado) por ni si..,.ni fas Dllf esperanllin~ran vapcrpli'~I JgOII > 

• Per lahorisl-l<'ndcncaj , por niat ct•loj ulilaj ühroj m. del'.a.s ciiMll el J ;~ 
manoj de la suprajcmuloj liujn Jibrojn, kiuj c~las plcmgataJ nur pr.r ::uu:r1 
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'" ·nnlurnj a u l't' li¡:dt•r·nj :<Lnllajoj . Cu In s·~m.idü<lnOj .1' 11 S1~T h:l\ a sekro•to• 
''crldstojn , kiuj ch•ll'liOS JH'I' sinf monrHkLWJ crfH•1·I OJ la ~1Sn11nan nPkl:o, 
hntnl rm:1 n liLPrallli'Onil · 

J.n . 'orialisto llll'nthOnlpn•nt•bl<' gu.Jr sa.ll~t n· la ~·nnd igon d~· 1 -', 1~ (111 :¡) 
he11 aln de• $1\ T), ldr!> o(it·ialn oq~~mo gl. fnng1s. P rccq:c ~n.kccsóiJ. 11 11 np i 11 j;¡ ~ 
In du lnl1vitlp11nklt• l't•dnk lilnjn ~ltuncro¡n H-ll konlrflllllliii i:J kaJ 1 1-a po¡r 
'irina. 

Surns/.-a \ rbt•lar h'.~p"rtmli~tr•n, [\clda di:;Ciplo de. Scnnal'i11lo as¡wkta~ 
lrc hong us ll!, srtl ~¡ rcclnl.tign-. pn·~knü tult• rn ~~·Nbl lmfp'O. Par lo lcmant:1 

p1·i In lnk::t mm-ndt> kiu cln inlt'!'l'SII'i lllll' Sl'cdojn - l1uncn estas cspcra11l:1 

Tirl rcn\'l' t's i ~ll:l l<1 llllngara Jli'OI'L'rbo lmj ln br:1~il•o koiiSlln tigns, d11111 la 
knpro ¡·os las mal~ntn. 

En la Gr1rtnonr1 l?.$prranli.~lo pnrol:rs \dolC lri l l~· t· tra G dr.nsc prc~i ta¡ 
pngoj r•n lrntluko de E:pe•·anlo-Fiihn'l' Behrcnd t. i\lt volonlo ctlus kclkaj 11 

pol'lojn , sed clokti hcdnr, .. indt· ltc·ukccsintc, mi rczignas. Hch 1·Pnd t r :qlo ,·t;,, 
k~: dckl oj tlu L'~pt•t·nnlo-g•·upn-p r·cúdnn l oj de nun nc oknzos, p luo lw li c"d"' 
ni In ltcm~iloj dt' la Jí'iihrt•t-rnl lrul r•ó/r•co. ' l'rc ln\tdinrh• . 

. '-11no J,n.·l ¡\Jintll' dnin·:rs rcct'nzi. Li protesta:; i. a. kontral1 la nd,·t•rhto 
t•n »J!CIIe eh.riganlis la kanlinnlt>j t Lt·jzcrowirt.) kaj opinins pli gu ·la ~pnl aj . 
h.Oil!o lti C!I'~tnl(', kl' o•hrigarc/i t•S i i.IS \t'l'bO, lUÍ knpr0111¡>a· , l;_ial la l'Ol1111110j II OIIIÍ~ 
ln rulnwbun ad-l'l·rhinm? 

Nnn 1'('111\ In koul rai"tu ln d·· en:. Pola Bspt'I'CIII/islo. '-ano.i l .cjl.Ql'{)\\ Ít'/ 
knj " ' il·.,ru rcld dili~t•nlr m.JIInrula la gt·rmnnujn okazajojn. El lwutpclt'lll:L 
l'oulo mi scins, k1· ll illcr jant for lc n111llrankvili~as. 

1 'uenslm /Sspt'l'tiTIIO Tidllill[/('ll einm plibollign (rblc In. vcnonla kongn·soo 
ank!llt dikns) . l~u N-oj !) knj ro nri 11'0\ js inlr•rcsan kaj Lrr bonsli lan 
\lljll~o¡H'isJ,rihnu tlt• Elln '1/i lson : lm:kltohn-Tnllinn-Lcningrad-l\Losb:o . 
lvomc ,.u ~-o n s-ino nlagda Cnrls~on t rncluk is pormon de 1\.arl fcldL. 1. .• 
lrrulnl o t'S lns !re bcln knj mnlkasas l'L'~ Iwktindon l:-tlrnlun tic la lradukintino. 

} .tr s11da stclo daitrn:; bnni. Oin karakt t' J'iza.~ interesa cnluL\'0 k:tj bona 
1'1•dr1klruln. ]~n 1 ~o 7 lcgcblns trc nlcnlinda rll'likolo dr' In junc nrorLin L;L s - :o1111 

Franjo ll omnt· ¡Hi In t rntlul uj de 11l ,a 1uorto ele S1nni i-Aga Ccngij ic . ¡.;,, 
la artikoloj c.:~ lns ,·ilalnj h.rlkaj pa•·toj c•l iu ,c:;co. pri la sama terno, ;11H' 
l'Ín tn en J l\.¡·outa l\c' uo . ' lt·nngajn ajojn asedas. li u 1•orki.nlo. CiLinda esta' 
,\eft• tin ci opinio: La r\11 'itnlaj tradukoj c. ta.s nm palaj rcl'lcl soj ele l:o 
ori3.i11 nlo ... rJ.ar la ita/a linuuo ne 1.-upablos doni la nalurcut lroncizecon /m¡ 
{)rigi,.alan sonorcc:on ( 1) ele l' lrronlaj pc•rsoj. <t 

En sin \'OCt'lli.O pri ln trnduku de .'crl'ul rajlo i\Iilicn Djuri l:-'l'opalo 
,.¡(: doll~ll':l' ~?k.:m jugun. kin. esta,; riprocintln. car gi j am nc esta:; cilajo, 
sed p•·opt·n opmto dr uno do• 1 rl'daklan ln rondo. :. Kaj dum ni.n (la lr:Hiul.u 
de) lfi¡;c·n.io cll' ~~oc·l.hc po!\t lns;1s indi,rr.rcn l l\j~!). ca r ~ia 11ngl'o osl~s plt~nl 
p:t(l !).:. La l ol~J el~ .du sk~tlplnJOJ de .l .f:~ma. ~ ro;t l:l ~lwlpl~s l o ~ 1':."' 
Mc9lt·on c' e Las bclnJ kaJ lgm; nun SCII'Oia pn lm] altaJ ,.crko 1, klltJn 1111 ' s 
por as ,.¡Ji en iu ~ckvonla '{-o de La sud u slclo. · 

Thc Britis/1 Bspcrantisl. En N-o 3{¡o la rccenw pl'1 )' libro »La :uno 
nn l:.t jaro J okmil m;:~lkuSns rnirindajn l'idpunkl.ojn de h l'Cccm.inlo. I11Ler 
~tlio. li d~ ·rns: »La .ti~olo cbl~· J>O?siga· kclka.jn pri ia sc•l.:s-obsac_lita lralrtai11 

du 1u. k1u pol'n· \' td t n u•· 1lun Jakloron de la l'il'o; sed cu csL1s kun mol, 
ridclo aL tiu tlllll pasanta modo de_ Ut•rhado, l a nllloro ktp., klp. a Cu la ~~u 11" 
m odo ~o vcrka~l~ cslns .:;ck ·-obscd1la? l o m ~up1·a~a knj sckvc trc tnal] ti SL·~ 
~cn.orahgo. La 30 \' Or tO] de K. n .. c. S. prt la hhco »Konlrllll In rcganlrt] 
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pcaTc¡ltoj pr i krimo kuj punCl dirn~ tc:L fc mulle pli: lllullon. 
,a lltlll\11 nunH•rn ~nji~is miu Jll'r anirintla mnlkono: t'~pcran t o nnkni't 

Jwn pt\ll lfl pnrolrhla-.. De l. ).,,,,hinnj .. 1 In Counlr. • daool 'Í1.ÍlÍ~ In 
tt•mla a·on eL' CIL•adon (kiaj moruj , 1'1 IL•n•?l) knj malgrnt1 l n plnHl ~u is cs-
¡wrnn lau ba hilndo11. (: ral ul imh·. 

Ci timln st rofu d ,\ 1 n ia pru·a bntnln th• Wm. Tlnnc'): 
pilt• de la 111nknj de taaiopn stullular' 

!in :.a lula:. anoj dt· klan idn amika r' 
• ur In ' oj 'c·c•lita th· la I~"Jll'l'lln ti .. tar 
Al nia pnl':t hatalo. 

¡, uj nn i anku rnfa llaHltiC'II'> <luhi (li'Í l r1 nlln t•voluu dt• In t·~¡wr·nn l a ''tH'stokniko. 
Plnntlrn /~'sprrnn/1.~1o ~um tcm.1 .. k11u l'oln l~s¡w rn uli~tn pri ln »jnhilcn 

kong rcso. Prccipt· carnll' ~¡ rukon t;~s pri la ¡.)l'rll\:11111 lrnuti .. ta !)l'Upo ""ninla. 
a l l a matrt•rllla kun:.itln k un :.ia \ t•rtla ::.lnaulnrdo prudt•atlt~ um oh itn t•n pu
pl'rO. 

o'l'lo La anqHJt•nw dr .Jan \lij~>« e~tn~ c1nrrnctn, clt·~ pli mnlhnnn oslns 
j progn·sos dt• mia ~nm l :mdnnn il.ulrw Lorinrt.. Cu pit•J'I'l' MII~Ct•sns 

lrO\'i nur lid 111aHortajn spccirnrnujn t'll la hungnra nmt·llilt•rntu rn. La 1 \0r

ba dinlogo Pri l~lo l ll'ranto l't>prt·-ita c•l C:t•rnHtlllt l~'l~~'~"óllllÍ~ln t•stns pnmu 
nu m ni proki.irlll'll fal iuta ele si a ;u hu. 

U 1 i' I'Ofjrt'IW t•nlta~;to; In• 1ntt•rt·~u jn nrtikoloj n. La H!lvt•lo de LajnH Hirc'• 
"11 In traduko clt• .\. l·'c•ldtnnnno'a estas l r~t~dindn Pnhr11 11 ~it• l linR\'tl. Al 
la nrtil.olo ' lccl ilaclu pri propag.uuln dt' F. Sl:lllck la n·dn~lnroj nlnll't is, 
l.o ili scias In aliupinit•ron ele• l.a puhl i~o. tÍ;tl ili \ olnutP n kct•pto~ nnknu 
;tliajn artikolojn por ~um uniku. l'.tldt•, la \l'rkinlo prmi~ pri trr• !1 \rnttgn 
1wnsmnnic•ro. Li ,·ol:''· l.t• In t• s¡wa·nllt i~,toj nd.1ptiQu al In 1iu111 pridiHku litrL 
mtomn idPu, ~t·d •w t't· In l.onH'111'n. Tiu kmH't•ptu ignifn~ nliHH' lt· lw lll ltO'
moj kapabla-, ;angi~i jt• la dil-o dt• ~~~wr:mlo. 'pd tion l.onlt·ntall' In f~tk
toj, én1· ckt.i-,tn "'pcranli,taj unuigoj tnkokrut·aj , wu•iismnj, el: sm ini!llnj 

1 uj nun: llungara lleroldu. Iom tuÍrt• 111i aten lis jnm dcl nu¡.¡c ¡1a·i l tt 
"konslun ta pikado ¡], •. !o-ano Tak¡!c•, ltiu <'11 ~ in Nagyu t~n·u~-a H~alct·o pn.~igos In 
ll'mpon pcr nUtkadO) kontrnll Lalt•ratura ~londu la\) \ l ondrutOJ. Nuu lt ll ttkcc
~is kaptj kunulon en la pc•r,oun clo l'lalktln)i, kiu. ~as nun dc•tcnis sirr dr• tiojuj. 
l~n in l.ritiko 111i l l uugara \ utologio, Balkc'tu i kon~tanlt• pnrtlonJ.wlndus 
knj modcstadn . \J i nr· kur,J~"" .,(nibí krilikon . Li ~t·aata' In kont¡uhultJjll 
s uper si ; jt·n la l.aw:o, kial mi pn mis la tn~kou rcspoudi : wi st:mts sull li. 

1. 'o Bnlkú.nyi cslus rcdnklutln ln Autologion , gi cod u c~lus pli ko111p-
1cla: Ji e lus 9topinla ru ~in ~injn nt11orojn, kiujn li poslul;~~ di' la •cduktiu
lo. Posto - li e tus povlllla. metí granclan premion :ll In :uulat·a IH•roo dr• 
pncicnro. kiu risku giu lrgi. 

2. Fine de la \ntologio t•s t a~ klnri~itaj ~i uj frntH·n j fr:t i(Jj, hÍ 11 j tro
vi~as en iu novelo. Unu . Lnuaon , roslii íor15osil;¡, Dalkúnyi tion l uj wulkov
rnsl J nj ti riproca'\, kc ) .¡ _'\ ntologion ~UJIIt' oni fari ., por frnodiugvu loj. 
J cn objckti'a riproco. 

3. Pri la ~cologi moj . . . . . . 
Tnmcn , 1111 aw dairrigns. Ni:lll lcganl :tron apcn:w Jnlt•r•·~u .. nnn tb!!pu~o 

kun la Jlungara llu,·oldo. r.d rnin vcrc indignígi-.. liu kriliko , ch lt• )1 1'(1 tao 
m i cstis ticl rualbonlwnwra, kt! mi rimnrkis en la Espcr:ualn gnzl!l~ro prcskou 
t ic n ur ri¡lTocincl nlojn. 
. Espercb!o, mi riparos ¿i lion sl'kvnfojc. Kaj CSJlCrcblc min IH'l pos cu 

lto booyoJc anl.au la E.,pcranla ga.zclnro. Georgo lüm:za(J 
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Re .e en z o 
DU KLASIKAJ VERKOJ*) 

T. Odusseia.; dl' Hum eros. Trad. w. J. A. Mandcrs ce ThicrHe te " J(io 
Zut phen. Nedcrlando. Prezo 3 fl . 90 . 

'l. l nfero de Dan te. Trad. K. Kalocsay ce Lt leraiUl"U Mondo. l ltrs lr is 
D. FúJ. Pr czo b t·os. sv. f r. 8.8o, bind sv. f r. 1 r.-+J o0 'o po1· . end kosluj. 

Subi ta kaj pn•skaü samtempa !·i~i~o ok1~zis de n!a .Jileraluro : du el_ la 
p lej gran daj epopeoj en la klasika cmh zo es!Js h·adukllaJ, l a IIon rcra Od1sc•o 
Jarc do \V. J. A. Mandcrs kaj la D an la lnfero fat•c de1 K. Kalocsay. Se onj 
mem oras l a t.rndukojn de la Virgilia Eneido farc ~e p-ro Vallie~nc, de l;t 
nnonima Rolanrl/,·anto fare de D-ro Noel , ue la Bt.blw :farc de Zamon ho r, 
oni vidi.\S kc, kro'm lu lliado (Ko fmann tradukis verse nut· la 6 L\.tli.Laj n k:Ht 
to j n), kaj Ja Nibelrmgenlido , ni posedas m m grandan parla n du l a lilcra lum 
cposa. (Mi ne kalkulas· ci lie kun la cclere iradukita Sinjoro. Tadeo, de ~~¡ ¡ ,._ 
kievicz, la pa rte lrad uki ta Mirejo de Mistral, la netr adukitnj Pc•rdita Paradizo 
de Mil lon kaj Jeru:alcmo liberi!Jitade Tnsso -- car ili C31as pli a rlefaritaj b j 
tro n ovaj por havi pr ofun dnn mf luon su•· la curopa litcr a Luro) . Es tas kon
kcro, k ics gravecon on i nc po,•as troigi po1· la regula disvohigo d e nía lingvo. 
Cnr ti~j praaj vcrkoj influís. gis nesupozebla grado la europajn ] ilcr a lu roj u 
por siaj Ol'iginalaj parollurnoj kaj vorlbildoj - ne mencian te l'O la r akon li
tajn sccn ojn , a l kiuj aludoj svarmas en l a modernaj liter a turoj. Cis n uu, 
kiam oni renkonlis en lckslo esprimon prunLitan de tiuj kl asika j vcrkoj oni 
d cvis pen i por f o•·gi per si m em tradukon iom taügan, kun la ciama lirnu. 
kc ti u Lraduko nc elvokos on la pcn so de la legantoj la origina lnn bildon : 
car k omp rcneble ciu tradukisto povis uzi difercncan f ormon.· Ncnio es tis p li 
m all'acila ol tramd oni ckz.-c la In bibJian stilkaraktcron de Bossuet au la honw r 
mod ajn s li lornam ojn de Chalcaubriand . ca r ekzislis en Esp-o ne k biblia lH'k 
homcra aútorila ta lraduko. Zamenhoí , korektila de Ja an "laj pasLroj d onis 
al ni l,a cleziritan biblion ; nun S-ro 1\landers donas al ni 1~ du011an sed ccrlc 
Ja _ pl~ interesan parton ~e. la. H ornera verko, ]a Odiscj on. (Mi opin i¡ts u lil a 
uz1 bun Iormon por d1sLmg1 la n omon de la poemo eldc la nomo J c Ja 
horoo, se oni h·ans ' kribas gin ella he!ena, Odisoo - latine: Uliso.) Li n e t r;l
dukis gin verse k~j m~ n e ma!laudas lin. Mi ]am diris aliloke, ke la hcksa:
molr~ estas la plcJ í a_ctle gurd1La ve~.so en Esp-o kaj sckvo .la plej ma!Iacila! 
se oru volas ~·ere plac1 al la orelo ; g1 estas en tia okazo tiel m al Eaci la, ke m1 
dubas. cu om ponts se~ turmen.to ai la teksto uzi ~in J>Ol' Ionga poemo. La 
proVOJ de !(?iman? ~aJ de Valli~nne cel~re n e malP.ran gas m in ; kiu r ekonus 
Ja harmoruaJn . van aJn , f lekseblaJn YerSOJn de Virgilio en tiu m ekani kc sbn
dita f ormo: 

~~ es,r,l·ir~cbJan, ré~ino, Vl J?elas n ovigi .doJoron, 
h .1cl ~ r~_J anan yotenco~ k~J rcgnon f!lUll~~e plorindan 
Hompts DanaoJ : ma1~o]a afero, en km m1 .Prenis 
P<~rton Pra~dcgan, kaj kiun mi vidis. Car tion audanle, 
Km, 1\ftr m ido, Dolopo, kruela soldato Ulisa 
L . ? , 

armo1n retenus. . .. 

*) Pri ili ambaú ni publigikos ankaú apartajn rccen~ojn1 el la p lumoj 
d e J. Harlog kaj B. Migliorini. 
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J~a 1raduko estas do proza ; sed mi dcvas aldiri kc t;u prozo cs41.~ T1c1 
1.or12e ritmila , kc oni ne scnLas troan bedaru·on ; krome, la enhavo t iel ofle 
similas romanon. kc ne ~cnns lcgi ~in en proza formo. Gi fluus fac ilc, gracic, 
~icl bola purpura ~lofo, b~odil_a per . bellin_iaj , ~ raj bildoj, ~aj or;i ~uas vr.rc 
m(auan plc;o;uron (almenau rnt konlcsas l!on) JC la mahapada dasvolvigo de 
la mirrakonto. 

S l "O Ma.ndcrs lraduk is htií bonc anUJ~Í la lckslo. kaj Jara vlc j modcrnaj 
scicncaj inJormoj: liu zorgo e Las suficc lltalo l"t a en nía 1itcraluro. por kc 
oni laudo ~in spccialc. Li konas co la plej nO\"ajn hipolcwjn: alrufJI'LOs cslas 
t:c Ji senripoze ondan_la, ~~j '.' e _kic_l. ce la _malnov~j La·uduki ·toj (1\.o l'mann): 
se~tfrulcta. Nur kclkaJ knLJ kOJ ca nlalc: wtltopa ouwn (rX 3Go k:tj alilokc) 
estas flamruga vino (lilerc: fajroviza(Ja ) ne prrlnnta. Por tanuprplos (XV, 
36!a) la cpilclo malvas/vesta (•slns dubst•nca: pli bonc: stril..ta (tio proprc 
signifas. kc la virino cslns agrnblc gr<lspu(cla, kaj bono p lcniga. sian veslon.) 

La l"t la Jlomcra modo. la kunanelitaj cpilcloj abamdas, nflc trc Laíagc 
formilaj (oni rÍmi.lrlws, kc la kclkc o[Laj lrirndikaj k11nmolnjoj ·tr<~nsdonas 
bonc prr sia pezo kaj gravo.la arkajan to11 on de la originalo) : \titen/' fajro
&pruco/.-ula, clutenilhauaj lrnLiloj, doloreltencnra horo, rcndipamoj Phnialmj. 
urbruinigulo, ncpereipouaj :andaloj ktp. Okazr· de tiu hl<l . mi rimnrk i plll
rajn similaju kunmctujojn . kics unua rlcmcnlo e las inl"ini Li,n , 111Í nnlas 
kelka:jn por incileli mían l alocsay. ki 11 riCuza · al ili la »l'f,·:isti-mjton«: l :t 
mortirlcvuloj, lrancipova. clefencliforlo (na i konCc. a$, ke llti Jll' .v i d:~s di[t·n•JI
con kun: vivoforto kaj clefe/1(/oforlo, l iuj tro1i~as sanapa~a· ·!fil,) . l.a lra<laa
kislo lau9c u1.is kclkaj o ncologi ·napjn: ·jJoj11o. pubo. strrl"li. tmj' 1.-lorio, pn·
cipe pri Ja marafcroj: braso, hisi. hnldo . . ~ ll· v¡•no . SJ,·olo . >cd Ji lll'konaprc
neblc l~allis anla_ü aliaj: Ji u;o;as .ekz. nnlaríslt•ttr•~to ansl. ¡¡r~o . lroh!lraf)ulo 
ansl. audaculo au temcrarulo (plt bonc r Lu~ almenaü: /rorrsl.-l'nwln ). l>rc
cipe estas kritikinda. la m isuw de la ·u[ikso r·r·: ru=ecaj liyiloj ( 8) honvolect· 
(7(¡) nebaleca m.aro (5o) .vrü~ca. alwo ( •/a:1) nigreca ·vi11 o (5\J I S>pr·rtr•ce 
(5/a) lancea mantelo (So) roheca lthalw ( t.3~) sloncca ro/mm ( li~) ym.~ccu 
tero ( t8); preskaü cíe ~¡ estas nciHila kaj fa l ·asencc u:t.ila: b11· gi Tll ' sig11i [a:; 
abundan de io, sed la abslmklrm simi lccon : lanera nwnlelu ~·:<las proprt·din· 
mantelo el ia ajn slofo al ía ol lano. ed kiu hav;¡ · t i t·~ aspeklon aía tJI'On
rajojn. Dum mi cslas en la dornejo, mi signas la kelknjn crarojn pro ~~·n a
lenlo. kiujn konvcnus korckti ¡•n dua cldono : h:rudl'lu lo (= krucl,!lo an6) 
turm o (= Luro 71) pinttonf¡aj (= pinLla11gaj 5/1) re~ulino (= rc~i_n,) ÜQ) 
clcmonlis al la l•apo ( 1 o3. ir: mon lcr tt la te le = la kolero lt' l' l!]rs ~ti 1!:1 
kapo, diras Kabe) , knj LaodamaTitos (= Laod:unas 8G) - L:1ü t re dc r?~
debla maniera. )a ai:iloro tramskribis ciujn proprajn nOillOjn k~j CSJll'rai1li0!S 
ne ce Ja plcj koualajn: llera/eles . ,tlrhilleus. /lom.ero.~. Car lt nc tradukas 
verse, kaj nc bezonis zorgi por monlri al la lcoanlo la gw:;L:ua ahcn laclon~ 
oni ne povas riproci Jin , car cclcrc tiu procedo ~onas hclcn:m koloron ~ti la 
rakonto. 

"'un te. ntalgraí"t la kclkaj kr ilikoj , kiuj ICI"t: estas In· llla lmul t;aj, .rilalc 
al la amplekso do la verko kaj gia st ilricu. t iu libro esta:; unu el la ph·J _pla
caj lradukoj . ki ujn mi konas Cll E-p-o. Kaj la ckslcra for~no de 1 :~ labro , 
papero k preso, nc di.fekt as la. plczuron de la leganto. cn o1.a c~y-tslo l tU 

pO\"tlS malhavi Liun ce!an libron en sia biblíotcko, :lpudc de l:l Zanaono(a 
Biblia. Ili eslas du vcrkoj , kiuj prc:~.cn las inlcr si pli ol LIIIU ~ inaila n punk-
ton , kaj por nía lingvo prcskatl cgalan gl·avccou: . 

Egalc grava. sed pro iom malsan1aj kauzOJ , c ·las la lnfero de Danlt:. 
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0 11 ¡ ~;1 •1 , 1 11 fj(,• 1.. ¡,.1 In 11-riniuaJo 1 , , , ,, "~tibt rt•t\a . l..ulorl'iCII, ' ur t :dmnd,1 ), ¡, 1 
, .11 ~¡ , 11rm • (., 1Judoj al ~1 flo• for;.w,itaj a11 ~ua lhon~· l..ona taj <' ' l'nl uJ ki,l 
l.r 11111111 l's l .•~ rw 11 wtl i:;:1•hl•• iu•pliL:ito pc•r la tr1nhla .riJH' lO dt• 1.:. 1-•llll il 1 ¡1, 111 

l>.•ul tt r-~¡.,, In s•·u iu plt·j ,1ltrupta ,.J l.t m~lt•r!'" lllt·~aturo: h : ta ra, t'll l 
t),., ,.rtu ,¡,. ~¡,, •·puL:o, l.:iul 11b1·)i .. J..o ~~~ la t•~•pi;IJ MhlnJ. \ tak•. l ta.H ¡.tit.:a11¡,,11 
1 >~ti Jlll'~k.lll r,,.,..,,. 1''' 11 •11 , mi 111' ·····r ln~ . kt· h. alm¡n~ \('J ~k ·~ ltn. wd plt 
uh~lin•j k•·plil.:uiCij dt'Hl l..unft•,j , J..,. !i a!tl..au llt' ,.,(¡., \l'llkt~ :t. 1'-nJ ku·l .l , J 
l.. u!. t•l ~in lul.: tu konlr 111 ¡, \u~o• l • • , h t•llra~ t•l l,t hat;ll u pi• ¡.!l':utda 1,. ,1j p)¡ 
J llf 1 1, 

Ct•l••rt• , ,. 1,1 \l'r l..o Jll' , .,.,, , .. t•l l.t J•l•·j uuu;l\ id•· kun•prt•twblnJ ¡, 
l 11o ··• klnp1Hii• tna l~r.uul i~ti l.i••l ••bl•• ph•j la pt'llllll d~· la l ··~·t lll tl, \ Ldutt 
ll!Í , jcJj ¡ j,.J tiJIIII !un oll fl11'1t'll latlun dt• J¡¡ Jnlt•ro ; J.,¡J 1' 11 la rl'ó\IIC' il 1111 11 

k u ll ll'l 111111 Ir dukun, l.; iu l iH•rt•• al lrt puhliL:n ti.m lollllllll l d a kl:u·i~uj 11, 

111 th ll !'' ll'•llllll t.•j . l>o•, pl i JI~·"'' I' U pli '"a.l¡.{r.tnt.laj !itt:ralnt'tlJ.• po r k11•o, .111, 
1 t•a lo• llu lihru •·~t • J,, ~uln ruau•tln pnr fal·th• uru•ull lit l' ll l tt t ll' rkt•¡.:ct \1 
i ..... !!JII'I i,,,,. 11 ,oL: ,•mujn eh• la D.ml.t ln ft•rn ' 1'· nli. !'•'• kaj ·• (i!) ) kili 

ltt 1 ~""'1.'' :•u i ·a~. 1,. imn l..on!\'liL..m {>l.mon ti•• la danuu la rt·~i~mo .. \ 1 1~ 1 
1 lll•lur•••J k lar1 '"J •'•• 1.1 ""J n clt• rlll ka n tn e•ta .. trc h u ll \llll:tj . kaJ \'11 J 
J,¡u;.:a. f io da• )) •nlo•, l.; iu .mt.JII.h la Jl'lt'llltJII , oni lnn:t .. lll' n ttr 1)('\l.n lla l. J•• 
111 rlllllllljll, ···d ollll..olll tltl..\,&lit .tjn Jl·'~ujn. h..aj la nenlo¡.:i"lllllj ' 1-ittjll 11 /Í , ¡, 
11 uluL: i11lu, •··1 • ~ L:l.•ri..:it.tj jt·u pil•tlnoh•, j••n ma apar ta listo j t• h l ih rnl 111n 
( rtllt.\flt•ln : 'l'ih .ti l.t '4Í¡:u.ulu , (¡,.¡ Jll' l..n~;L.., t ' ll la S \'1'-HII' l:tl'tl . :ol'd j.• 11 '/ 

/,f,l& l...tj 11fo • l'it• uni ,¡,¡,,.. , l..t• , J.. m m uL. lt•rminoj , 1\iuj aliaj lroH•hl , .. '1 
1'11 In ~ \ l -\url n u nu o•n !.1 P.trn.•~·• G\idlibro: tiu pru' a" inlC"raliP . kt· b 
\IIJII.:olt•klo. Liu11 ni liwri t'll tiu Jn.,.ln libro, 1a r~·· !'lllib~ p n1· la plt·j 111 .d 
ful'ilnj \I'J 'IIr ulul..nj , l.; aj L.rummaloflegaj c•c••ploj , nc multigo~ j ;un : ko n .. id• ro 
kau f•hlt· 1t o nL:, il i~u .. honajn .mimujn \ l't~ajnr sktultlalitaju dt• la ~~~P""' · k• 
J:, p o t••llt· .~in ja ro• ri~i~unta P" "'"' ,., nl ru• ·•lo~ismoj. l~ aj a' i ll :111kc ti u " ' ' 1-.o 
p•u\ u~ .ti la lullltt•rnaj L.n111lamninh1J dt• la ¡, ['ot•:in Fl'iworturo , kt• 1., alu, 
l ll t'll:\~ \ o rluj l..it•l lwpu l&, lllt'rtlo , lllt'rc•lrico, puyo, puo, puli,Jo, 1Hll a' t·-1• 

11/.tlnJ 1' 11 "' ¡uwtin. knj ec 1'0 la plcj altin pira P()('7.ÍO • . \l i (' ' lll'l':l ... ¡., .. "' 
"' ' ·' '"""' ll.tll\t' pri malcaslt•mu. J ;uu In lt•g;ulu clt• la \llu }\ r111lo ( P"''' 'l" 
t'll ,i • ' ) olll clt• J,·/11':/>t•l (pt~'C~)C Cll :t:\ , :!0) ~·tUS dt•\ Ínla aH•rli iliu. :o-o·ol 

pl••j nu kuraro•hh· nrrla t••ta.o~ , km ne \ola: aiuh. 
l .. t dt•. "-••!m. •~) pro\'ilnj H nO\aj. '<?rloj cctcrc nt! a pnr lcn as al t in 

hL'\la kah .. •urao. El ah 3 e tn. prc:~kaü lruthlaJ deJa tck lo (a rm cnlo , dnuln 

l"•ri•nmc, k.tj ·' l'' '!laü e ta mwblaj a.lilokc.; ~1 la aüaj , rima rl. in~ la l.,¡ ,,;. 11" 

a prm u ti•· In :~~a f al.. o ~k. k~ agna(o: s1mala al, .s:am.aspt•l..ln k•cl . ... <.f• 
rt~ l.. ,, Ah1110): 1111 _I n• d~abas p~l la. ~ccpteblcco de Hl nJn Jl0 \ 0\ g r:tmatJI. a JI". 
!'~·1.."·. nuk.HI •!•• lu~ afalcm; tiom p~L, k~ -ce po\'AA sufice taiig• por r• .. pr" '" 
hun Jclt!o lt. h..u•l sl.llao apnrtajoo IUl nohs la forlcfcktan fori~on de la antan 
a jn tlt! • ••latí' o , en w r.onj : 

mi f.lti .. . l.. it•l l..iun _ H'no ju~ •• • 
1 ' tljtl ) pli krutn ol kiun ni posllasi:S 

l'ri la u 1u dt! $f• . ... u lu,m oplativ~ sisnifu, Ka.lo~a.Y dirns nH!Ill , kt· ~¡ 11' 
,.,,:t, ~nl..nn~htkea.ula en l.a litc~a\J.u'~p.: -~ r~tos nur imito d(' la Dan ta ~tilo. 

&111" l?lll ms~ltc ~1. !l~t'lcr. wau antnll, la ~cvyrgusta. sobr;.~,ti l a p r l'll'l' 

l :~do lit: 1~ labro ; Ü ku~tpug! . ~1'\.ill ~nj bclaloJ. Sccl mi P'J' í' diri , kc ni' 

lllillll h hd p~rCcktc suk~s~ ..:P.tPJ1.h .~lekto lle Oczsó .Fny por il us l ri J:•.Ptl
cmon . e ~as ktcl chic ,Plej ~~dJ!it!Pt Tiu.j , kioj cllcgis la L)an tan pnc/11111 • 
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kaj ium ' !"'" "' t' ll In lihnmr to , :-.r·ith , kt• Dnnt r $!\ IIW kic·l H:tlult•ltt il't' 
k, ,mkam m· pro l.t • ill llilj knti'I.Oj p,tn:- nnl nru 111' ilusln,bln lal1 ln kla:;ikn 
II III IIÍt•ru. t.w .1j11 prmn po1· ra•n l i~i \11'1' la dt·~t'hl l!l la sc't'tllljn in1;1 t.; Íi aj n clt• 
1 pm•ln .. ,t.h \ .11M k.1j lll illin tLt . \ u. l•'n~ la•1·1t· t' I Í i i~ la m nll'arilnn : t' iu 1•1 
¡¡,,J li¡.:nn .(t ·l lll lllj ''"''" di, id itu l'll tnttllnj .l¡tlld llwlit nj fnkoj , prt•t.t•n lnn tnj 
c' iu j .1parlan " ' ' I'IIU II 1" nnuiga Jllliln l'-.1;"' 1.1 pnro \ t' r¡.(il in l>anl t· , lnnlsup
ll' lll r;l!ll .lj Lt l' ll' l" lloljll slu¡mJn. l) ll llk ' ni IÍII l"'llt'l'dll , In d t•l.nl'll l. aj c' iuj 111' · 

~t•dou.·hLIJ d t•lnlo¡ l'~ l ;h I'Ol' IHÍi nj . In pt•r, tllltlj ··~l n:l lt'IÜ. Inlnj ic1111 sl.t•ll) tl knj 
da •• pli tlr.1~ 1'. l.a j la " ft•klo pri "' anna t!tl 1' ~ 1 .11" l lt' t'I'I Í~t nh.l n : pt•t• In . aj nt• km
" '" olfól ll~ll r' lll t.lhiiiU d u ll. l"o .ti 1.1 nknlo ] n IIIIPI't' Sll ll 111'1 l'ollll~a lit 'l ' ll ll l'tl , pl'l 
iukulnir111 k111 ll' ' l" " ' l.1 ... ad111Í1111dt• al la .1pndlt'l.o;ln. 

1 ina11' 1' l.t 111 1'1111111 , 111i I ÍIIt.n•k;l.., k1• 111 i li t ' ptn• at li~ Jli' Í l.1 11·nd ukontt' lll , 
l'cl ki1111 d n i '1 h.,tlot'"'" . . . , •., la~ 1\ .diH'•II \ k.t¡ 111in cun il, l'l'll ni li l'nrn11 

l la lujoj p1t' j •Í III"I' I.IJII knu,.,lalnju. 1'.11 111' 11 111Í pm 'ns lllllll ii'Í ul lu lll' ltl ll lll lllnj , 
ki1•l pn·•kau pt•l f1·kt.1j ll pt·m ju , In lrtntt•nl lln tlt\ l•' l' ll ll t1 t·~ lw (knulo :in) la :dt·
J.-IIIÍnu d1• la l<'~t l llll l ll 1k. i·•) . la lr.t¡.wdinn dt• l ¡.¡ol inn (k. :s:ln ), ' l'd Pl'l't' Í¡tl' 
l.t lino n .¡,. la ·•fi,, k.111l11 li1111 1.<111'1'1'1111111 llltll'h llt d1• l l li~o. '\111' la 
HJlllpÍi a "ol('ll k111 ' llllholt• lo rpur la" l.1 oiiiiÍk \1111 llltllld ll ll al lt ltÍ~II HI. \t•II Íil 
pl i ~r;u ul.s t• l, /hl ll~ 1'11 lil olj ll ltlt•r;tlll l'll U. ll'rrl'i ii !Jfl it•Jb 

* 
Jo: I.IHJ\ \JU.I IH. I IEHOI.DO dt· I·:SPI•:II \ \'1'0 , '" ' '" 

I HJI Crl \ S Jl. BO \ I\1\\ 1. \ \EI,C)\ \ '1'\ 11.0\ \'1'0 . 1 ·•:~ pn~o j . lit• 
roltlu . l\ olu 1 ;~ .1 •u 1'111 1 • 11 I'S Jl n•m. Ilm A. 1 fiq, hind :1. ~1 k. ¡;. 
PJn, J et "u pu1 w rulkth lnJ . 

S int•t•n · 1111 kuu lt•,ns, k1• l.t 111 Í~Iil.a j , 11\l' llllll'll j 1111 d lll!' lcliv- I'UII t: li iOj Oin111 
;d liri-. rniu • t iom pli g1 ;11 ul;1 l'~ l a~ lliÍ:t ¡ll'l n 1111 In okulo.j dn la snnboj , Cll l' 
pro C'Í l iu io kliuo 111Í t't' Jll' lt•ln l:l';, III'II Ít•l 111Í st•nln~ 1111 11 dt'I)I' IHl iln ltOIIIt l, 
~~· lÍan Jj!JI OII lllÍ Jlri ' IIOI' 1'11 la II HII IC)It , ~ l 'l'l'~aH kOIIIJI I'l'lli'IJlc , kt• J¡¡ :\11101'11 
ko nu iau 1111'111111 Lu·ila , 1 1¡.!1•• ~t i lo , LPknikuj ra fin nj nj , Í0111 cl u iu tP iigt•o i•J 
, .,t;h k1 ali loj . kinj n 114• l ia..,pt'l :tj ro111annj 0111 111' I'ÍI IIllrkn'l s•• ili C<!Otlln~, 
•1·d ilia n1n nko luj ¡}•n:t.,, kdkfnjl' gi· lr1 nl-nHil'-j l'lo. 

\ 11 , la 'iolkulorn , uHtllwl fl 1 ovrilu uu Ju Ne/(() fl tJIJt /( ¡mato l11j vl'ka!; In 
in lt> rc~igon , 111• plltol:utl l' p1 i lrl l itolo, kiu 11 n ti l rOI'<lll vor1· foJicH. l.at!IJI>Lilo lo 
•una;. : 111Í~l1•ra ra konlt¡ , kaj la 111Í ~t cro ko1noncigat~ j am sur ln IÍlolp.1go : n i J IU 

pu1 a~ rl i\l'n Í. cu originnla :1 11 11 adukila libro kuh s :u1 la1í n i. Tiu III IU3 wi,;
ll·ro ÍOm III Í"hlliiii i i'Í~ól., , ~t•d (IIIRIC QllÍ kOII II'IH':tS f'niÍ 11111Í l;l Jiltl'C)fl kaj ... IJIIÍ 
II C Í OI'IIH'I O' g 111 ;111li111 pl!'llil t'fll'¡.tO. 'J' j¡¡ li ll~t·~l ll fo rl u IÍ.:t IIIJIIOIILJ',fl ll>l:II'Obln 
lorcnto de nk;t1,11joj . ti.1 plii~:lltla ~llt•(;o d1• 11.r.iuj bildoj t:kl u pU1~ la J'u nl:t ~ÍOII 
dl' la Ji'J-FtiiiO, ~ÍII Il 111' IJ I I!o Oll l [J'()\ ;Ill 1) 11 111 y or:ll l)ll'l.;L lili'J'II [III'Q, J' ri. J:¡ lCII IO 
d" ~ :1 l tl~ro 1111 l.ouiJltl' t tt'bl ~· lit' pa.ro las, suu/JII' 1.111 n•kt!lllt'll rla~ ~1 11 , c~L'lu 
IICIIIII f>rlfl l' ttl u~ Ja k t;tm . \ l t ald flrt:h 1111 1, kc ll llliS(CI'II jOJ [11 [0 )11' I'SI.ati f a ll..

l a.~ IC kaj 111' \l' r :1juc <HtHISÍ!(Íiaj un u ""r Ja alia 11 : la plt•j f tJI' lólll t· f1k01.' l :l 
auloro al iu!Sa~ guste pcr Lio , kt• la mi.,lt•m l'k f'lol'iLs ul la gr izaj oka1.aj oJ de 
la. l ran~, i l nJ . pac:~j ~C illaju-l agoj. . . . . 

SaJna~ <t i 11 11 , k1: 1' 11 la l'!:c1l frap1; r n¡JIII;I, g la la, ag ru lJI;a, r ulttiU ,. l llcd:t 
!>Lilo ('IJit· IÍI' kaj l it· ci lro, igas JHakulclu : saj lla~ a l IIIÍ , Sf'd llli IW SCI<Ill l L:l 
libro. ticl_ J c~rll· kapt.i:. 111Í11 , 1ui t it•l a1 ido gluLis giajo pagojn, kc 111Í IIC po~ i · 
a lcnh prt !Jo. 
. Verc nti lrc goj us, SI! 111 i nüd llb, ko éi tiu libro a.par·lcll:l.'l al nia OI'Íg lflnla. 

l1lcraluro. 
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EL COUOt EL IGNOTOS: LA A'lO EN LA JHt_O DEK.i\IIL. El 1., 
hispana : J o ·t" Fc.-nando Bercngu~r. 352 pa~?j. E lclonCJO: Heraldo. 1 ol11 . 

Formato t3.5X ·w cm. Prczo : bros. 3 . l o. bmcl. 11.f1o mk. plu~ I o O'o po1 
sendkosloj. . . . . , . 

Ulo pio el la sprco de la sctrncc fantasln.J. ro r.nanOJ. lrmvo : la ren ta 
jnrcento. Kadro : j una paro. gcfiancoj . en la XX-~ J~rcrnto sub1te . <!rona · ,.11 

m orlsirnilan stnlon, l.iu tamen nr estas morlo ka] klll konsenas 1Im p or J:. 
<lckmiln jaro. l'n kiu ili rcvekigns. Tra ili ;~j okul? j . <"k ~co~as l a l eganlo ];¡ 
t ckni.k~jn n~irak l oj~1 (cc l ~rc ne trt' .<.l i l~en•ncaJu J o tiUJ . ktuJ l.cgeblas en nl iaj 
uloplo.J) ka.1 la sorwn m•zcron de c1 ltu {ora cs lonto. L.a sudacon de .l a lt' ro 
lo~os du milionoj da » supcrpl'ns~n toj L. e. ~a t:cgat~l?J d~ la tr r~ . . c1~1j 111 i 
lionuloj , kaj s11b la tero l ogas kaJ laboras tl'l nnl nnlt?no.J.dC panoJ , wler L. 
p lcj mi1.rraj l'i rl.onstancoj. (Tntet· p!ll'l'lliP~oj: la socwlog•o. ne estas :for l:1 
flank o el!' l a cmincnta ai'tloro, ekr.cmplc klll konsuntas l a f.pgun lnn kvanlcH1 
dn produkt njoj. kiujn la laboro de la parioj rcwltigas? NPnia respondo . 
.. ame el' la l'ino . kia m la s upc rpensanloj kaj p:u·ioj rcpacigas b j la pariuj 
venas al la sul'l'nro. la aú loro s implr pri~il(•nlas la kir lan sol,·on dt• la p roh-

lt•mojC) .. 1 1 • • • 1 1 • f · cl l J'b ] erlc• c!\t a:. oragma a ... aJ m teresa 1c t'O a Ct' moll\'O e a 1 ro : a l r:tn~-
fo rmo d1• la ama t'ncrgio jc clcktra, kaj gia utiligo por )nuuslriaj ccloj . L:1 
Vt~rkisto kun \Ídcb(a prC(CrO okupas sin pcr la priskribu (}e Ja ci ri b laj 
Lcknil...:tj oj . lio ja nt• estas mir inda, ]i cstis cminenta scien culo. N ur la l c·¡.!
n nlo iom ~oju", e li cstus briclin ta kclklokc ci tiun sian prcfcr on . . . T a
rncu Pnluh• la libro eslas inlf.•rc!'a . la sccno. kiam Mar·cial malhclpas la l'o r
rabon dt• In fil o de Cartoya. n e senas dramt'can s lrccon. 

La liug ' o clt• la traduk'o cslas bnna Esperanto, cslus l aüdincla la l cr l<'ro . 
pcr kiu la ll·aclukinlo vcnkis la malfacilajojn prc7.cnlilajn pcr la lckniL1j 
p arloj . 8n la :m taitparolo la lradukinto chras: »mi cvilis mullajn n c ¡wp n· 
n cccsaju •wolo¡.;is•nojn . . N u, la l iiH·o rclus anHJzou, g i ha.vas tulc s im pl:u1 , 
llll J>OHIS dirÍ , g rizc CÍUiagan SIÍ)on . do Ce llll CSLUS lllOlÍVÍ(a }a U ZO de m u ll<J j 
JH•o logism oj . 1\.romt' ec tt·m·igas en la libro kclkaj n colo•Tismoj, kiel am po/o. 
(¡racila. fuyi . kiuj nc nslas troveblaj cn la kluriga listo e~ la fino de la liuro. 
bo mi t u te. JW povas komprcni, kian scncon havas la Lroa akcentad o d1: !:1 
1·olo dL~ » bona l.nnbo.t :) t.... T o l si'IW 

JOSF. I'll .CIIEHEH: CrHII\.:\U L.\ \IOXDO'\ Kll\ L\ I E I\1 )\ 
.... T~l.O. t l~ld . llt•l'O!do do• Esp. h..oln. :~ ¡·).. p. Prcw: R\1 11. hros. :i.li ' 
bind. PI u;; 1 o u o st•nclko~loj. t 3.j ' ·w cm. 

Anlatt cio: n i :it•nsan~~· subskribas tion . kiun s-ro Hobcr L K rc·trz skr iba" 
t•n .la aul.aftparo ln eh• la l ibro pri. la 6ra\'!Jco de la Sehcr<•ra mond r oj ag ': 
» l.t :\lt'!l ll · .n t• •. nur· 1~ gr;md:~n. dti\'i~l!gon de la hclplingHl Esperan lo : !1 
ankuu prtr\IS gran ultlt•(·on. ~:tJ l'l'a.ll!pntc ... la monclvojagon . li p lcn Uil 11" 

" klt,ml:HJ po~lu.lon .de• la publlka opnuo: monlri Espt't·anlon kil'l i akto ron 
~le 1 y1·a~IJ~:l. '" o mlet·popola. La b-:laspckta libro estas gr•\\'a d okun.tcn 1:1 r 1 

·de hu :; ~~nt ~plt· na cnlrl'prcno :. o fLL• .m tr~n·:ts ce informoj11 el kiuj 111 pn' :·'" 
i..onklurlr pn la slato de la dnerSaJ nac~<rJ m o\·adoj. - 1\.icl rlokumen la•o 
la libro absolul t• l aüg~•s . . Kir l lilcratu.t·ajo? Dut? la legado mi provis uzi. la 
ll~C~Odc~n dl• l:t dt' ICktiVO) de la l'Jk~JC.rrom~OJ ; kiam . )a f'a m a Jctckl 11 0 

-v~chs ltguron kun gr~da_ barb~ kaJ. hpharOJ~ tuj li provis j n.ag i la sam an 
figuran ~en .barbo ka] hphar.OJ kaJ konklud1 pr1 la »polica t< v iza~o. 1 " .' 
~tnkait 1111 tt7.1S la saman ma.mcron. Ankail mi provis scnigi l a libron df• 1.1 
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cspcranlislaj barbo 1-..nj lipharoj kaj pr n-. is pri tio. kiou mi diru", lt•g-a nl t• 
Ja sa.m :tn libron . kicl grogral'ian priskrihon en nacia ling,o. k ~tj mia knn
.kludo nt• cia111 f'SI HS l'a\'0 1':\ al l.a \'\'l'kisto. kiu donis al ni ne harmonif' 
cgnlvaloran H•rkon. k clkloke li , jc\ns akrc· kaj 1wr krlknj koncizaj 'ortoj 
donas \..araktc rizan pri ·kribon . alt kl :u·igon de• situacio. \..iun ni anlattt• Cl'fl•· 
nc ,,idi lion1 klarc. ckz. ki ;11n li prc·zcnlas t. inu jon . kaj 1wr tiuj parloj 
li malk a~: 1s l1·e alC'nl ind an jl1rn al i~ta 11 talcn lon , St:d ntal!' 1ni Lro"i" ntttlli· 
d a lokoj kie In ai't loro aludís pri lltisll' roj. au clnso . kiujn li laú si;~ 
ascrlo kontpn·nis, sed hcdailrindt• nti IW kOiliJlrCII U'i, car li prt'lt•r\a.,i ·riigi 
il in al la leganlo. Eblr li \Olas \'~ ti \.. cmc·iza kaj liamattit•rt· prrdigas la 
c~cnco, ki~· n in ""'C' int rn"as krc•n• la In: !i'r;naj rlokumt•nLoj d1• la csper
:mlisla rlanko , la spirilo dr la lokuj . homoj , h aromi¡:;o el e l.t ¡lriskr iboj. 
l\l i supoza ·. kt· la :111 loro. kit'~ j11rnali~ l a lall'n lo P~la~ lll' konlt•,tt• 11:1, puvu~ 
kaj pO\OS doni lian kontple tigon d!' la libro. ki u ahsnllllt· koniPntigos nin , 
Jcie u i LrO\lJS i:ion . kiun ntllt ni po1a ~ Jt llr konj r kti . La kura~a kaj vn lma 
.cn lrrprcno kaj tH' ntnlpli la talento t\¡• la at~doro poo; tulas lÍtllt dnan \t'rkon . 
kic li kolorigo~ liuj u hildojn . kiuj n·rlt' pm lt·knikaj kant.tlj Jtllll n•-,ti, 
s ¡•nk.uloraj. 1 ,a ling'o l' •la:; 1'111:t . l'acila. kon·k la ; tanwn Írttll 111 i priduhio; 
m in lltl'lll , kian1 nti t•k,idis la \Orlon : ntthgralttlo k:tj llll lllli'Jt lon 111i 
pcnsis pri i11 tnodPt ua ll0!'7.i:t hiltlo. nttr po•.t¡• mi pl)\j, ,.k,idi la '" fi\..~on 
»ulu, kir,. aplikou 111i t• l du ,idpunktoj lH' pma, :tprnhi l'll ti n ,\j loko : 
u nuc c:1 1 111Í ltt' sa l a~ la alían ohjl'kl -1don la »Lritn:t,lt tlo -Jt k11j dlll'. btr 
la »koincido l'a ri:> \ ut·ton dt~bnst•ncaa . \ 1 i pn·l'1•rt1s la !'nrlllflll nll l ,~ral 
anto, ai• nuhs\..rapanto. 13l'laj . Ya r iaj l'oloj kompl<~t i ¡.;ao; la li iJron, \..j,.,. 
.ckslcrajtJ 111' I'Sia:. n1alpli pl:tcn , CJI gl' llt'ralt• la t' 11l1:no. p•·i kitt ni lt a1.1s t ri' 
bon :lll opinion 111algr:tt"t ni :tj 1·ipro(~l' l uj . kittj signif' ;¡o.; ttlll' 11Í:1j11 prl'lt•ndnjlt 
,konlraü la lall'nla a11 toro. '-, . tltíyyr. 

DE I,Of\C:IH~:O \L ld)\C IU~:O (kottgt·t•sa j t~IJil1·a libro. t·ldtHlila 
.okazc de la jubilc·a kongn•so dP l!:~p. l\ ii ln . 77 p. [ll't'1.o : e; \1 1. ) BciP 
jJ uslrit a. Jlll'l :tll' km rita llll'lltorlibm dt' la p;~:oÍ!tlaj .,:¡ koiii.!J't•sflj kit'' 
r aporlanloj plcjpar ll· heme konlprcni~ la tcndcnron dr• l11 libro \..aj prl'll'r-
1a is l:l e l'cn1eran kri likoo clt· la divt'rsaj kon !)rCsarau~ajoj . Por 11 Í ti11okazt· 
~a cnkonduka lrak lato de Bt•lln'ntll pri Z:tllH'Jtho f , la pol'lo. p,; [a, l.1 plrj 
m lcrc a. la prczid;mlo de la \..ongrc•o kaj la nolltlllllila g'irLutlo dt• la lliiJI;I 
germana Esp. tno,ado lrc inlcrt';.c kaj Lrafe ;lJlalizas la pot'La11 i~ttli,icluon 
-de la ntaj lnt kaj k<•lkaj trc inlr rcst· l un1iga~ la pcr:.ono1 1 de la :111loro, kiu 
nc pavas cs li O t' ::.impatia al objPkLÍ\l' pcusanla !tonto. i\r l'~la~ l'hh• nun 
<lctaJc konigi la L•·aklalon , mi volas JtU l' kcuupli'Ligi l;t rintarkojn de· la 
.autoru pcr du rituarkr loj: la unua C!:oltts aLL"nligo p ri la dua slro l'o dt· • \lia 
penso «, kic la :mim luklado de Zattll' llhol' scu¡wrc pn•zcntigas. ( linu ct'lcn: 
.ak~nla • ankaü Hch rcnd l) . ka j mi dcva.o; ak('l·n li . k_,. Jtt ' IIJaJt 1 aul.:uu• kaJ 
neo t<ll11 po le Z. tion1 mulle po,j tttonlri el ~ ¡ ; en li11 ~lrofo «'~la~ la \ll ln 
d e l a hOIII.O, kiu dcva csti .forla kaj kredCIIJ<I, sed kitt senL;1 ~ sin Ítllll .111<~1 -
.granda ~aJ : nalforla cr~ la 011tbro de Ja ideo, l..ie::. ¡H·.¡·a nlo 11 t•sla~ ~aJ knt 
ba.Lalas .fmfmc kun la rde~ mc111 : , F<~jron sc~tl :•~ nu Juleru: . ~ 1\l aukau 
mr deztra · ... l o pelas mm olcrnc cu nc Hllprc•as 11111 ÜUJ l..clh da 
vortoj, kic.L -la. plcj sckrcla d isputo tle; IIOJJlO kun .si. JIICll~ .. 1\.aj t iu an iltt
l~taclo , lw dr pulo aperas ~e ZamcultO_f a.nkaü aiWJil .Í~J OJ~l, l'blc m• l 'll 

t10m k.ookrcla !OrJIIo.. ccl gr cn~0,as sm cu poc•non,. kiC h kt!nft·::-~ ¡m 
la unwga .Corlo de ha krcClo: »Ha, kiu aj n es las '1. (orlo n u~ll'r;~, 
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t'·o nr <'s t n~ ti o subkon~cia sono r l la a tr i~mo de la 1 J ,Fi t'a %a n1c11 1.oJ 
1-. iun in flui l:t p:t lra scnkrcdt>mo. kaj tin ! nflu

1
f! apr!·as ekn .la 

1 
poc111o, p11 

l. in 7.. vo la ·oiPrw konfesi la k1·1'don , kwn 1 sopmts <IJ '' ll l'inl'i111. 
q•nkis rn lia an imo. .'-;: ilcígyi 

E\nlA L. OS \10 '\D TH\\1\\JOJ DIG 1\.11\L 11. : i\1. 1\ I,O,'E-P 
BHOTifEB PHI ll ('BEZ\IIL ( \mbat"1 el la Esp . .Jun ula BibliotPi o. Ele! 
Hc•rof~ l o dt• ~~sp. 1\c i~ln. !Jr:wj: ~-:!.3 \lk.) Tiuj .. '·~lume .. ~j c ·ta · ~~·~ gr;_11 ;1j 
\ l'l'kOJ rn ll la 1111tf1"1Cil mf :lllfJtb!Jo PkO. l.a cat'11l<IJ ,1 \ :r~ II IIOJ di' _1\.tl" kaJ J 
a llngaj f:1jmj di' la monlw piri lo. kiu ~'.sta¡ t•ge pro_, rzrta dt• ona sc• nto. d1 
:ltnbaf¡ \ CJ'kdoj sajna .. c~li bonaj l'rlnkt'oJ. Cll .t·l .lmg"' · ¿,~ e l 1110rala ,¡d 
punkloj . E l la cfu librctoj la J:l"la fta,as I'C~ plt snn pluu sldon. . zifár¡vt. 

* 
•\ DHI~S Pl\0 l\ 0 \ SJLO.J . (Eicl. Tip. Moderna - V,tk nri;,, 

.í li pago j. La ¡¡ u loro nomns :;Ían 1 ibron : l> sugesloj d C' m:tl" O\ ,, 

Espcrant i Lo . En la lihro e Las kolckt itaj la riprncoj knj kritikt1j p ri ], 
1110HitfCJ kaj on i 111' po, as m·i . kc la artloro plcjparlc pt·avtts. La lll Oi atf, 

M·nl;t;, In gcncr:dan kt·izon , 'cd kclkfojt• ni ha,•ns la scnton . 1 e lrans 1.iu ~~ 
k rizo ni ha' a~ ankaü pfi prcia lajn m;tfbonojn. Eblc ni . la g r;n n tit' nulo¡ 
nc pra.\'a , srd nr niunkazc• malutilns . sP n i metas la rnanon a l Ja vc·jno dt 
fa rum ado. por sentí l\iun nmlordon en la s:mgocirkulo. La rirncdoj . ki11j 11 
fu aMoro prnponas pnrtc est a~ luh• iulcrc;;aj . sed parle nc ro;digt·blaj , b11 
ili signifas ion1 lro familian spiriLon en la mo\•ado, kiu oc n11 n cb :isl:ts 
kaj oflc donas prm iucan kurakll'ron al la mm•ado. Ekz. ntalgrar, Lio. k1 
lemas p ri la inlrrc~o dt• nia gazelo, mi nc kura~us postuli de l:t ni iaj Esp· . 
.t.;azl'h'lj. l'kz. cf t• ll t•roldo , kt• gi, <lli i li absolulc nc ttpcrigu litera L11 rnjoj n 
Sed ccrlc estas ah:;olutc sehcnda lía konsilo, ke la naciaj socielo j Jahoru 
:-t•m~r P por ' arbi na<·iajn cmincnlulojn . car tiuj cmincut11loj in fluo la 
rcgistnrojn por fa famro de E ·p. · - Mi mcm , kiu vidis j anl s ukccsojn 
kaj l'ia ·kojn en liu rilaLo , po\ as aserLi, ke en tiu ci rilato la Espcrauli. lojj 
suldas m ullcgr al ~¡ lllCill. Atenlinda vc rko. ."::iláf¡yi. 

\1 \1 .1 ErUjS \ LM l. Mcrkado la azcnpcl'islo. !loman" . El 1:1 1 tcbrea 
lingHl t radukis Ll•' i \\icner (T,rcmo Vicnano). E ldone jo N. ,'zapiro, 
\\ an;z;l\\ 11, \ o" ofipki H. J '•o r··~oj. Prcw S\. f r. r.8o T roo'o . 

l.a l. 11. sc• f:ll'!l:tj jndoj . ,¡ ,:mlaj 1' 11 l:t ucla Eftropo l<aj ];¡ prok ;,1111 a 

Orirul o . g-1·:"r di fen•ncigas de la l. u. o~tskcna:mj jucloj , kiuj '¡, ;lS en 1 :~ 
!'rtl'r:t l~rrropo kaj c•n \uwriko. Dnm la ;tsk .~nnzoj en la daií ro di' long-aJ 
j a1Tr-n toj u l.. rr:. i:~ alpm pri;ú al si la knlluron okcidcnlan , kinn ili en ali:r 

9r:1CJo ku nl11•lpis konslru i, la scf<trdoj -· cclrrc la malpli grand:t pa rt o _di' l_a 
JU~I :• pop~•lo. 1nnltlokc k_onsm.'''as :mk~11· ai1 la morojn, kulÍtlt~jn 1 :1) pr~
"!!'.1\iJrl \J \ ~11\ ~ I on dt: la nncnlaJ popoloJ . . ~u1· lnstalcm~c, da_nk ;~l la l_-~'' 1.
" 9tn 1 a 11 i1 C'Ja J tul:t \l VO en Palc:~ltno , ankait la scfardoj r:o ptde ku l Ltt r tg:t~ · 
phfortigan ll' kwt la askPnazoj la kontaklon , kiu dnm longa tl'mpo gis Jll lll 

l ' ·Lis gra' r ncglcklaln. 
p ,. •. Lt·e inlcrPsaj ¡wi kriboj de la sdardaj moroj la kon:lla hch1·ca vr~:

i:~tu .l\aum J r rusalnu plr kl is sian •·onHtnon. Kmnk<.~m la l<an vnso ('SLas s11l H'!: 
sablon:~ ( id il ~o . d~·. "·11 am_oplenaj junaj koroJ) , la. l ccla plumo di' .J crus:t.l nt~ 
kapablrs rn ftnt cr lum sunplan t·akonlon ~Js gmnda romano, noprc n kl> 
nu·ndjnda t' t' al la plcj kribrrn.a IPgunlo. La medio, en kiu ol<:n as a 
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n¡;ad'o de Liu <I'a konlo, alclonas ;d lu. libro pli an fascinon kaj c:• •' IOOJI. 
L'co Wicncr , kiun la cspcranlisla puhliko konis gis nun solr· h u l ía 

p.ser1don omo Lcono Vicnano, j nn1 n•ull(oje pnl\'ÍS ~ia u lrad uk i tan talen lon 
k'aj booegan l inf$VO UZ011. An.bil c i ~ fojt· ~i prez~nl!s :".ni ~o~nn lt'rkon en 
hona Lraduko. L1 lcr lc 1:cnk1s La d1 v~rsn.r•• Jll,aiCacdaJOJII , k•ujn oflc kaií zas 
l:t lrudukiido ol ]u kla~nka lll'bn·a Jmgvo. C.eLPrC lt:\ Espct· .:~ n l()-slil n e ln 
I'Cl'C modc(~ (kiel S-0 ~Viene!· 111CIII .di~·a: 1'11 !;l <~nlail paro l o, li ~1·ÍlÍS ciu_j n 
m•olon.i m OJO supcríluajn kaj llla lu lda:¡ n al liJa l mgv() - sed 1.10 nur t{5-
nifas,0ko rokzislas anlotl't ncolog isn10j ncce~aj b j ulilaj , dn kiuj ili r- Las'?). 
T amcn kclkajn mal~usl ;1j 0jn tllÍ lrOI'Í' 1' 11 In l radu lw : s-o Wicncr Lt'O oJlc 
11zas l a vol'lon .» um k11 a :mslaL:•r1 ,sola« :111 x nnusnln«, lnt't n1i »tll1ika 
havns pli pr1·ciznn .signi !'~n. ~ :\nkoralt . anslal ;Hí .> j <llll • , y rosprr i anslalaü 
l'>Sukccsi ~ - ·cd lto ncntcl malg rand1gas la 1aloron di' Ita bunc•ga 1raduko. 

l . I.A·j:t•rowic::. 

B UDAO. E lj:tpana l radllko rlt· ):¡ UOtlil ea pilrCJ di' skribil:l OI' Í f! Í11 ~ 1 c 1'11 

\ngla 1ingvo vcrko : l~senco de Butla istnn (dt· P . l.al..!inti 1:1ra:.u) . Trnrluk
inl o: 'l'akcnci-T ool< i1'i. 8 1donis : tr:.d11kinln , .falll ilsit·o- \I :H' i lsik:11 takrn . .l a
panu:jo. II Y t5 c111. \IV + ll'>- ¡-7 pa~oj . P rt'ZO brmi. o.:)o, bine! 'L - mk. 

La librclo lcrl•· l<n j r:di l'ro konigas l;• piPj t\• I'Hj ll lr11jLoj 11 dc• 111trlltis1110 
bj la vivltistorion de hudltcl. k l'llnlC gi l'nh111:ts kt• lknjn lwlaj11 l'o>Lograf
aj ojn pri llud bo- kn lplajoj knj pcntrajOJ kaj aldonc parlctojH o•l Ua1'111:1p;1do 
ltaj Diga 1iknja. ( \ Jn iJ;ui lihroj C'>las \l' l'koj el la e,.) ltHI- a pali-k.ll1ono) . 

Estas IJt alfacih al'c ro rt'Ct'ti ZC pl'ilr:d,ti l'l'a rojn d1· Lrad nkn dt· <cif'nt:u 
art CÍCII C-aSpf'kl:t I'(!J'kO , cn r ko•lklokc (b j ~l' ll l'l'a i l' ¡;,. g ról l ól,j !Jill' illj ) OOÍ 111' 

sc:as : 1 Ítlll re pondigi pro la t' l't'tdna h• l1'111ilaj t• raroj . 'l'aiiH'II Pk1. i ~las 
PI konduka vojo \ kvankam Í()lll d nba) : la l'l't't• J tz i~ lo 1'1' ·pond iga~ la l r:t
dnkinlon ; UltUC. car li estas pli prok in ... lra l'chla : dut• , C:l r l..ia l li o• l,•ktis 
lían rnalcrialon ; trie, car su li j :1111 LÍIJII l'nris , 1 ial li ) 1(' LraJW t'l'kts la 
urig inalon· unuvorlf' : ca r );¡ l t':ldllkin lo eslas ciallt :dmr•nait kttllk id pin lo. 

Hc('cnzanle l iun ci ICI'kcloll. ankail ll ti d PI ÍS elc: .. ti la Sllprl' llll'll l'Íi lan 
vojqn . Tion mi faris kur'l kon:H:ÍI'll l'O lÍ0111 pli Lrank1ila, G<••· ''!:í'' "'r~aj11as, 
kl• Lenw pri m i·aj o de 1· lr;~duki n ln ll ll'tll. . 

»iludan nc pai'CIIis :.srog:~ nl e ~ - . l q.;r• bl :~s Slll' l:t /¡-a pa~o. · k·· h 
••s ta Liu. kiu lransdona [a,•orplcn;lll rcre l11t:11>• 1 Jr• SliiH' rll<l lu t·:• polt•n¡;o al 
ltoltloj ... Pri 1 ris lo esta · ~!'ll l'ra lc sC'Í:il t• k• · li diri~ Li ajo11 , t ial.lnÍ lrn, ~s 
la vorlon »a roga niC' iotn l'or la. 'ed h ri lo Jlur ] :1!1 la llihlto l tJamhs 
ticl. Do, so ni ]i JL rig:~ rdas Jali tiu ci virlptll tklo. ni dt!I:IS sallltll iiiiÍf' rt' agi 
pri B11dho. r¡ vid tt C'kzr·m ple. 1 ion di1·as l:t sanskril n » l ,:dila- visla •:a« .1 :'lj 
la paJi-a » Ma~hirnan i kaja ~ pri la naskigo rl1· l311di11J: ~ ... la l'lllbno tt:un 
t· l~asis dckstt:c el la ulcro do sin p:1Lrino ... kaj :11-,d!gis la sinlwtH~tl-on ( IN>n
kncgo) : n ll~ t cslas la plr~j unuu cr: la Jl~ or.~<.lo 1111 c ' las ~a pl!'J gra n el<~. t•n 
In n:ondo, J?n estas mta lasta n:.lsktgo. l\tt l.111:•s la ~llfr· rOJn de _la 11 asktgo, 
111 al]uno , kaJ morlo. « Nun, ait n1 :•krcplu la kanonou ~u < la :1uka11 ct• Bud f1 o, 
aü ni for·jtJLu ciun lcgcnclaj on . 

La d11a <tfcru lro,•ig:•s Slll' la tS-:t pago . l. aj r i l : d:~s al !:1 l r:ul11k~ de !' 
fam a J3udho-cil:~ j o; .. 1idcbla snr p rc:-:k ;11 1 ci 11 blld l l i ~ '•' aJo ( nll~ lllorobJ ck~OJ , 
prcg-radoj ,. kl~.) . » laj ajn af~:roj d oi'Cil a~ dt· l,altzo, ll i:u1 ku itz.nn l.hu:JgJs 
Budao. 1\nj !ton , kiCJ cslus ilia cs/inyirJo . . . oLa Jna lboru• u~<ll a • -Íg~c 
f alsas la Lulan enhavon kaj scncon de l a budlti mo, sajnigan lc ~~~~ ltlOndn-
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gardo. tu~r neak~iv:t, n i diru, kon~rnliftant:l pcr la nura obsen·.ado de 1,
1 

<lfcroJ. h.1u n ur 10111 k~n:ts l.a hudlmmon, n~la~ 1a sc!~St'ncon .d.c tto. La ~ol a 
·~11sln lrnduko .p O\:t e,;l1 (ka.J rsta~) )) ... l\aj l1on, k10 estas tl1a r•stingo ... 
'( Cn granda krio pro nenio?) 

La s tilo kaj ling\0 t'slas bcdai1rinde ankat'í krom la LIJH'e ntcuciih 
.afcroj su fi cc atakeblaj. \ nkat-1 la traclukinto sentis lion. ce li skl'ibas I;Í 
ril:tlaj ojn 1'11 sia Pt.lstpn rnl~> .. 'l.i ta~nrn uc .sL'n.Las ndt.l o.bsolrita JH'Í di' 
nombr:ulo cfp la plcJ gravaJ sldaJ kaJ gramal1kaJ Ct'<U'OJ. (La unua ciCt·w 
markns pagnn. la rlna linion. a. l1'~ll anslalatí) . 

1. ;,'\ Jalhona :111 l't';tra \'Orlordo: 5.:1 (»nck m i esta· gi« a. »nek gi. 1111 
c·Lns ): 5,'1 »nek mi estas homo a. nr k homo m i estas«) ; 29, 1!) ( fi :o 

·unu \Orlo a. ~ unu lia \ Orto ) 
!'l. 1\-falbon<tj \'Orloj : 1, 17 (D alia k1·om a. »al in ol«); 5. 22 ( ll nrnin 

"al ia krom a. »ncnio alia ol a11 •ncnio kro 111 ~) : 7• 2 r ( ella i sin " 01 
:tsin sa'i au r.skapi ) : 10. rS ( krom a. '>O l de «) : 18 . 1 :~ ( »paroli ;¡ 

:»di ri ); 18, 1S ( ambatl a. Hin ) ; 31¡ , 1Ó (»diri <( u. »puroli«) ; 
3. ~u pcrfluaj Yorloj: '!. d ( krom tio inslrui a. »krom 10 trui ) : 

18. 2:1 (Till): 311. 1/1 ( Li); 
/¡. upe1·1'lua ripC' tado de pn'IH1'l.ICtOJ: X IJl , r 8; 3, 7, 7 2, 19 : 
5. npcrfl u a al. uzat i, o: 1 r. 7: 
G. i\lnnko de ahllzativo : 'L ;: --. í 8:8, .. ,3; IJ. 22; 17. /1; 3:~, ·~1 . 

í· " anko de pluralo : .XI I. g: d. ?.; ¡ /¡, 5; 
8. Lzado dr unu kirl nt•clifin ita artikolo: multioje. 
Ankait la rspl'l':mligo de la propraj liOillOj nc ciam es tas konlcnli¡.(t' 

oh ita. An laü cio mi ript'Ot'a la \'Orlon »budao r . La ai:íloro skribas Cll la 
..anlauparolo. kc li moli,i:> s iao prcft\roo a l ci tiu .f.ormo en artikoloj japan
Jingvuj en la Hrvuo Orirnta. Nu . m i nc konas ci tiujn artikolojo , sed mi 
YC!'l' n c pmas ÍIH<I"i. kicl cstis eblc moli\i ci tiun prcfcron. Lau mia opiniu 
la csp-a formo de la ·arh krila /Juddlw donigas pcr si mcn1: se ni ella a, 
la d uoblan d. rPstas Brullw. pr r i'C'kla t'5p<• ranla \ Orlo, havanl a la a\'anlagou . 
kc el ~i on i po'"s plu fon11i lmrlltismo. lmdhislo, \'Ol'lojn kon forma jn nlla 
io lcrnariaj J'ormoj. ~P Jr:111ro an ítalo nc• po,·as elparoli )a sonon h po,l 
~onson ;11llo. li plHil:; gin ,;r•nligi JlPI' la nrallougr·co dP la u-vok:tlo /,¡¡j 1~er 
10m da paúzo post la d (l'lparolo cc·ten• kon fon11a al la sansl 1'1 la: buc/1, o) 
La nckon!'t'k' CII Cc·con dc· la trarlukinlo pl1•j bonc 11t0nlras )a cspcranti~;.o 

·de la du J1 01110j 13uddha Budno · kaj \ nurucldha \ nurudo . De, as c':.L1: 
/Judh o kaj l nurudho. 

l.a rsprranl i li~o oka1. i:- plt•jpar tC' PI la san krila formo. sed laii!Cil 
cnsovigis ankaii palii ·111oj. kPiklokc ce\ 111 iksitc k un sanskriti~moj . Ekzpn~pl 1· 
la n 011 10 I I'Cida l\a/amo esta 'rra kcnlai1ro: duonc sansknta ( Ararl(l k al

·apa) . duone palia ( \lara lúdanw . 
En jalelt, .1/ a/w-prvja¡mli la literon j mi an ·tal<J üigu pcr g. pli kon

Ionna al la origina la fonctiko . 
. \lultaj sansk ri laj \ Orloj nc c:;las ki;H'i[?ilai, ckzc111plc altnan ( in~l· i ' ic.l u~ 

-animo), samgo (t•k lezio dP Budho) . Cu cblc la tradukiolo cedas c1 t1ur 
laskoo al ht rcccnústo? 

E n lute lamen valora l ibreto, kiu meritas csti lcgata. 
Georr¡o /(arczag. 
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LA LIBH.O-KONSTANTAJO DE FiLA PJECO. E cnco de la ]Jraktika 
etiko de konf uciis1110. E l l a cína originu lo tt·aduki : J iuíci :\'ohara. 2 3 
pagoj . Eld?ncjo : J apana Espc.ran~o lns~i lulo. , . 
. La. ~aJ ero _cnhav;1s m oral<tJ n mslTuO JO ele k o~ f~•.ctO .. T~·o, iga~ r.n g1 
mlcrcsaJOJ a.nkau por nun lc•Hpulo, ckzcmplc: »Anlau c10, n•aJn korpoJn _ 
trunkon.' l fl~m~ron , ce h~ron . ail part clo~1 rla h~~-· to. - ni su Idas al niaj 
gcpa.trOJ, kaJ n:• dcva.s csll. su f•cc .1.orgemaJ nek dd ~kl1 , nck n •alfort i~í ilin: 
Cl. [ j~ kom~nclgas ft Ja PI~CO. 1Jan perS?necO~ 111 d C\\IS pr rft·klÍ <.(Í. nian 
pnnc1p~n. m dcvas tH:akl• ~• , pot: kc !!• .all•gu mn~ rc•~?m.on l'll ];¡ ll'nontaj 
gcncrac•OJ, kaJ pcr LJO n t gfor•gu ma3n gcpalrOJn : e• l•c konq>ll'lifps ·~ i la 
picco.« 

La 1 ingvo de la lrad uko es las lcgebla, sed nc tre hona. L. T ~ 

LA VOJAGOJ DE GUL I VI~ ltü. lln ua \)ar lo : Voja~o al Liliputlando. 
Esper:untigis : Jos. A. Dl· H.oos. 1 12 pagoj. E .don('jo: P ir l ' mi ts. Til!Jurgo. 
Prczo : GUid. L 25. 

La celon de tia porjunulnra c ldono de la n•ondl'ama ,·crko 111i 111• kom
prcnas. Ciu ' knabo ja kona ~in en sin gepalra lingvo, dn gi n•· !JIII'as ~crvi 
kiel allogaj o por j unaj esp-1sloj . Tinn cclon plej efikc SC J'IIh or i ~inalaj oj . 
kiuj prcnus sian lcmon r l la esp-a I'ÍI'O ka j kiuj 1 ap:1blus llll'ni la romanl
ikeman f anlazion de Ja j un ularo :1l giaj avenluraj rbloj. \ l:lllkt• dt• Li:1 j 
origi.nalaj oj oni p ublikigu 1rad ukoj u, la nucilingvaj lil crnluroj ja Cl'rll' am
pleksa.s mullajn m odcrnajn porjunulajn librojn, kiuj IIH'rilu:. lraduktlll. 1 aj. 
éar ili n e estas Licl vasle konalaj, i li ccr le vckus inlercsigon. Plena cldono 
de Gulivc ro (por plenkrr kuloj) j am rslus ali:1. afl'ro: gin gojt• sa lu tus. 
m ullaj , kiuj nc povas gin :Jkiri en Ja hej ma ling1o, kaj lila li lt•r:Jlum 
ricigus por unu el la p lcj l'aJoraj »homaj dokumenloj ... 

La libron cspcrantigis Jo·. A. De Roo3. 'cd el l.iu li:Jgl'o? 1w liLera
turo estas jam su.ficc scrioza por oc plu Lolcr i nJ ;dkt>ll tpll'lajn ~''J H'r;ull
igojn, al'• lradukojn f nriLaj11 nc el Ja lin010 de Ja ori¡tinalo. l.a es¡wrnnlig
into m idl'nlc voli- don i lcgaj on por ckzerc;tdo en la ling1u, •, ion • pli 1'slas. 
riprocindc, kc la Jin gvo cicla libr o n c e ln scncr;H·a .. lt•ti kt' lkaj r11narkoj. 
Abundas supcrfluaj m alsimplaj vcrboformoj. ll l 'or c,·ili . k!' 111i dcvus 
dormi« - Ju kondicionalo uzurpas la lokon de la 11-nll>dn. 1/wrala. n•lfLr
niro, ruli, mu/Lpezo, enloganto, band.ajo. relw·ni, dislrir¡i, runu:ir¡a, mi ne 
cblis, ~ies ( ! !) malguslc eslas uza laj anslalal't precizo, rerro, ruliyi, ¡w:o. (aú 
pez~go J •. lot}anlo, bandago, 1:eturni ~in (~ü reueni), dislri. an~uz~, a.l ntt ~u· 
eblts, ~ta. P osL »lc l'azaü « k1el konJ unkcJO mal~uslc I I ~;¡Las wdd,atn·o. Om 
oni povas uzj nur posl la advcrba » kvaz.aü ~, la konj unkcio Hcprc 1wsLulas 
kondicionalon . J c la :~mo de Dio mi pelas niajo holandajn saJtlith•anojn, 
kc ili r?z~gnu. pri .la idiotisma c·primo :. :> m i necblc po~a- ;. cu i_li lle P~'·us. 
konlcnt•g• pn »mJ n c poYas ~ aü :oal nu oc cblas«? Mt l<•ép~ Ja y~nan nc~an 
frazon: »11i uc lion faris Lutkorc. <r N u, Lio sig¡1i.f<ts. kc ili 11e l~o11, ~l·d ~~n 
afian f aris lulkor c kvaokam h senco de Ja oricrinala t1•k-Lo CIJdcnlc e,h : 
»ke ili n~ ~a~·is Lio'n. tulkore. a: < imP.laj a.feroj , So.'j!tC Jllalgr<ll_aj. ~cd t•l Liai 
m algra,·aJOJ J:l konstslas Ja bona s lJ io ka] la »spmlo di' la 1tngru. 

Ludoviko 'J'otsc/w_ 

GEORGO BASTJE ' : LA LI.BEHECA.i\'A OCIO. (El la franca: A. 
O~re. EJd : SAT Eldonn Fako Koopcraliva, Paris, 51, p. P t:czo: 6o gmk:) 
Libro, kiu estas interesa pro sia sajna malaklualcco. La ltbcrccana SOCIO 
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~IH ' IEI \ 1.1 D\HO. Eldoni~ l01 .~t~l c t~ o, t .cl 
linn ',s 1, P•e·1n· co.hn ~~ 1• 

l..c ihrl' ln c•nh c\1' k1inde·ko11 d.t iule•rc••.1j 'lli'Ít'l.tj ludnJ . ki11 j e•s(¡ 

.1 \h. llll 1111~1·. \1 \FIII; 

1 nlle• tlll'l.l,t j du111 t'"l"'l.lllll,l.lj l..u •oj l.. .cj l..un1e:noj. l .. c lud ecj p.., (.¡~ :, , , 1111 1J 
~.tj 'P' itcj, lin¡;1o . l.. .t j .. tilo hon.lj . '·"' l~~tl .mloj . 1 ~~~' ·" IHl~ll' Pkll' rJ•t 1 
l111t!\!lll He• knllll'llduul.t \e' l kl'lo . prc•c lfll' poi' daun¡..:.tj 1..111'•11,1 . / ' (' t/ro111 

Jlt :\11 11,11 II~CIIEH . 1;\I.\TZ. 1.. 1\ .. 1. \ F\BEI.O PHI L.\ <:1\ \ \ll 
lll ill t, \ .1 1 \ \1 \l.c;ll\\ll\ I :Oid'OHEI'0, :-'1·:"\ \1'\ tn: \1.1\ ,1 l\11 \ 
\1 \h.l l , \.1 11\ h. O\ 1 E 1 0.1 . ·• 't P·•~oj. Bihlioll•l..o eh• la pmp.tg;lndi .. to. 1.1 
dotll'jll de· l.t I·: .. ¡H'r.mlo C.••nlrn 11 11111·111·1 , Oni 1~~'~'' ¡, por ke·1k aj :-.:1111 idi':III.IJ 
oiiii Íkoj ~1!1 l'kle'IIIJIIe •IOj ll de• I Í11 Ji hrl'lo e'll Juk'a ¡•Jclouo IIII IIH'I' IIaj k:cj !>llh 
•k lj!, it.e¡ 1"'1 la "'rki~to 1111'111, 

1, '' 1 IIJICJ,t lllllllt'lo ele• t iu i·i 1111\ 1 e•nln•pn•nn óllll'ri• l.e kolt•kt it ,cj lt' l koJ 
de• , 1" lle•111 ikn !'i ... elll'r, 1 1 lt·~·llllo elt• t'i liu \l'rkaro gojt· l'l'lrmo., l.1 hi 
l11rinn : "i.JIJJ IIIÍt'rt' 111Í f u·i~j, I''PI'I.IIIIÍ,(o , CÍ tiun fll'rloll d c• L\ jll op.cg.ul 
d isl.c lcl c•c .t111 111, !..1 l.hl t f.clu•lo (1'111.1' pri rwolo~ÍSIIIJ'IIIa podo. l•;., t,,,., k.c 
ral..lc•1 ¡,,. 1- .cj lc'\l'laJ·Ía• 11111llt• c•l la suhkon-riaj st•ntinwntoj cl c• ] ' :llclonc, kc• 
1'"1 ti .llt'lcl-1 nmc·lo Ji pmi' trmi , kit•! llllllllllr.lll /wppy t'IHI : l.l II Hle'loll ele • l.e 
lle•olol.'l'llli'etJ,e pell'ln. 1'.11111'11 la e•mint•JII,I orle11loksulo pt' l'l\11'"11 .el 111Í lll otl 
llnnl.,il i~.m do•mantle•tou.: kio okazos, so la pocmoj pu-tvi1·os la pol'lon 1 

· L. /'o/"'" 

Ht liH \~0\ 1\H{ SO, tSimpla lli~torit•lo J!Or koml'lll'anloj. \ dapl n ,¡,. 
l"·n r;c n . Eld . E-.l'e•t·aut ist., Ct•ntra Lilm·jn. Pans. r :1 pa~oj. Jln•w. 1 r, 
I r. 1 S i11op'l" n ·r.el..onlit.t .. L,jz,t t•nh:n u clt• la rom.mo tl t• !lt•l'ne·. h tll llt'll ·l 
11'1-(.ejo 1'"1 1\ur~oj. ,\ tftll f)l. 

fo:l\ \ H ll\111. : llialogoj L.aj Konu•lil'loj. ( 1-~ltl. So!'Ícto E- p. l ol'l,l wln~ 
:\ , 1'· l'l e'/o : u.:'" Kr. !IV, ) l'o~l la clct• r·pi~inta unua liJ' ri(l 1111 11 ap•·.rl' 
t.a ~l11a .,e•ri" "" 1:.' llia!o~oj: !•a lil?rnlo cnha\n~ plc~p~rltl trt• bnn ht1111 01'ó1J1.1, 
~ ac·!le• 1"~'/l'lllt•f,lajn kaj l ae·•lh~l~\Djll ll'alraje•I~Jn . ki~IJ pm la S II Jlll ' 11 11'111'1 
Jlaj k, altiiiJ '''las lullle' IIZI'hlaJ t•n In J(rupa \l\ 0 kiiJ heme• M'n ;cs. 1'1 ,~~·ti~ 
go~ia 1 id punklo. " 1 ti!JY'· 

\ . :-.t:ll\Eil>EH \1. C\1\I.SSOl\ : Barbi'O kaj Jo;1·il..o . (Jo:ld . Sol'll'l •, 
l·:sp. Stod,l tn lm , '•" y . l'n·1.11: o.G~, Kr. !~\ ,) ~Wil~n )Uil~ln l.. aj :111'd;1 .i. " 11 ~1 • 
lmo kllll''llllllolas kaJ I' Jl la lt•h•roJ oi JII'r.l~ prrskrrboJ Pfl la dll l:todnj 1,:.1J 
kom111 e•uPiolc· e·_l la long., l..on•spund.ulo n~ nur In lrganto . se•tl .u tl~; 1ll 1;•. 
korcspt~udanloj ha,a plt•ztuon. Uald:u\ Erako \OnO!I al Svt•dl:111do "-·'J P11'

1 

ni po"'' gratuli al l.t pl~j nma inlt•n~o~cia paro. l .:1 lch•ra nm.anl' ln .,,,e·,,cs 
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Informoj pri AELA en 1934 
SuruiCIIIPC ni Sl·ndas al vi' okzcmplcron do la prospcklo por 1 o3t, kun 

l:l c·crln soio, ke t•n liu 6i j :u·o n i povos csli pli akura laj t'il :1 Lo la npct'OII 
~l o la lihmj. Ni cspcr(IS , ko rn la proksilll ll j tumpoj 6in r·iccvos h kvinun 
vorkon, ki~• ankot·al'a ~in nc riccvis kaj ni gojc sciigns, kc Encikl0pcdio cln 
Esperanto jam estas komposlala 1 aj apuros en clu volu1noj , :•nslnlata la 
planila unu. Pr.i liu Lomo ni a.ukoraií parolos prol si m foj1•, kiam ni okspodos 
In unuan volumon al niaj nteaubroj. 

Ni volas 6i Lio r ipc la , ko· la rnalfruo de la libroj t!)33. na inf'luas la 
limlompon do la. ploj J'a.vora 1 olizo poa· la f1Ll11 t\ jaro. kin t•slas 1-a tll' 
fcbr uaro. Tion ni dcvis fu ri pro gr'<l\ aj Ll'l-nil.aj kai1wj kaj ni cs¡wra!!, lt t• 
la limlcmpon ucn iu el ,¡ forgrsos. Ni pol a~ vin , honvolu kum1 ku11 (;¡ pago 
SPndi al ni an kaia 1 a aldoni lan )) In I'Ol'lll il o f'ol ion. cu r sl'll Lio 11 i IH' povus 
plcnurni viajn dP:.:irojn por 1 ()J/1! 

Ni volas diri , 1 1' no,•njn mc111brojn po1· 1 9:~3 . ni nr plt1 akt'l'p1e.:'. Ln 
jaro pt·cskaii pleno plcnunm la c-pcrojn, n1clilajn anlaü ~in kaj ni ell..t·lkaj 
Jibrol apcnait havas jam ek:.:cmplcroju. 

Ni opinias ncccsc alvoki vian Hlcnlon al f:l\'01'0, obl<• l l r tt1j I'ÍmnrkPhl:l. 
Nomo AELA-anoj , ropaginlaj siau kolÍ:I.Il ll por l oM,. r;JjLns :dp:lgi Sil. fr. 
'j/.11.- por r icevi dunn ck:r.l•mplPron de la Encil..top!•din. balcla11 :lel'ronla. 
•riu dun okzcm ploro pov;~s sc rvi por iu ana iko, 1 iu nc po1 is :111 Jnalfrui~ 
~~¡~¡ en IQ33. kaj n un ne havas rnonon por la lcoli:.:o kaj suporpago, ~~~~ 
povus ~Cl'Vl {l~l' la gt:upa bibliolcko,. ~~ü . ce por Lwlcga doll.nco. Tu!ll('~l l)l 

volas nmnrktgt , kc tH po1•as akccplt lutn 9all~on 1111r. se ~~ r•s l a~ 1nd1ka la 
sur la in formilo rcseudol;~. 

. Ni sondas al ciu mcmbro. no oksi~in la, anka.ll onpagiloo. l•:l tiuj landoj , 
k1o la po§l§park!lsa sislomo no funkcins. n i akcoplas posl1 uanclalojn :d 
Pocztowa /(asa Osczednosci, /(ralrow, Nr. !¡03.111) ;ldm. L itr•raltLI'tl Monclo, 
Polujo uil inlcmaciajn poSLajn rcspondknponojn, kic el :.:rmplt·l:on ni al..cop
taa en In \•al~ro d!' o.3o svisaj ú·:mkoj . Ti u pagmanioro es las spcc•alc }a,•ore~a 
P0~ Argc~lm?• . Brn:.:ilio, Estonio, Hispanujo, .Japanujo, oblc• t'c 1• 111nl:111do 
kaJ ko~knJ nhaJ lnndoj. . 

NI. c•sp.c~ns, kc en la vononla jaro pcr \'ill hclpo ni povo~ ce ph bonc· 
pleru~~- lllll]. colon:. Disvas l~gi . n ian lilol'aluro.n. . 

_ .. ~ pleJ kora.J bontlc:.:u·oJ por la nova J :li'O, vt:\ 
ASOCIO DE ESPERA lTlS'l'A.J UtmO :\lll-..0.1. 



.'-roj fnr¡r•n 1.-aj /?aison jam riccvis pl.i fruo siajn librojn n-ro :¡ k , 
do ni rll' po1as rrfoje scndi tia.jn. Bnv. notr. 

F -ino Nemmers. i vola promcsi , kc en la oldonajoj de q •11.,, 
jaro estos m·nio. kio Soko vin. ~¡ j a ankaü cijaro n c in tcncis ti()n 1 
kaj en la eston io ni oc pli alcnlo· pri tio . 

. ·-ro Mell. Pnrdonu. ni craris ce la kalkulo. Ni kulkuli al , ¡ ¡ 
scndkoslojn por la \'t'nonta jaro nur lt.'lO kaj nc !, .go fr. Oh.t t• 
bomolos alsendi la diícrencon. 

La proksima numero de la Bibliog?·afia Gazeto 
aperos dum januaro, en duobla formato kaj enhavo, 

portos la titolon : 

LINGVO, LIBRO 
kaj kostos nur la egalvaloron de 10 sv. centimoj 

Tutan bibliotekon 
el 

11.000 
diversa¡ m a lno vaj kaj novaj 
gazetoj esperantaj, inter ili muttaj 
ptenaj jarkolek loj de jam nehav-

eblaj kaj mataperintaj 

Kelkcent 
uzi taj 1 ibro j,gvid 1 ibroj, prospe lctoj 

Jus venis en nian posedon. Ni vendas 
la gazetojn popece, aü po jar
kolektoj , la librojn uzitajn po r tre 

fa vora prez o. 
Petu grandan kaj detalan lista n 
kiun ni sendas al vi p r u n t e 
pos t ricevo de 1 respondkupono. 

Ni vendas eion 
al la plejmulte o!erantu kaj 

reze rvas nenion speciale por iu ajn. 

' -Du ekzemplerojn d e 

LITERATURA MONDO 
por unu respondkupono 

ni liveras al Ciu abonanlo kaj AEI 
ano varbcele, el diversa¡ nun~t:ru j 

de 1931 kaj 1932. 
0 

Plej taüga 
male rialo por ekspozicioj, 

por propagando. 
0 

lv\endanle 
pli ol dek e kzemplerojn. 

ni donas 200fo malpl ikost ' 

\ 


