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. celas:
Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto.
PlifaciZigi la ciuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn
inter la homoj sen diferenco pri raso, nacieco,
religio aU. Iingvo.
J(l'ei internaciajn servojn uzeblajn de Ciuj homoj, kies
intelektaj aU. materiaj interesoj celas trans la lirnojn
de ilia genta au lingva teritorio.
[(reskigi inter siaj membroj fortikan ligilon de solidareco
kaj disvolvigi ce ' ili la komprenon por fremdaj
popoloj.
La Asocio estas neutrala rilate al religio, nacieco au
politiko.

donas
Al Za membroj: Membrokarton kaj kvarcentokdekpagon
J arlibron kun la adresoj de la Delegitoj, Esperantistaj grup oj , gazetoj, organizajoj, kun sciigoj pri
internaciaj rilatoj ktp.
Al Za Jlfembro-Abonantoj: Krom tio la gazeton »Esperanto «, internacia ceforgano de la Esperantistoj, kun
artikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj
informoj pri la movado.
Al la Subtenantoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn ricevas
Membro-Abonanto, premion konsistantan ol la Esperanto-literaturo.
Ciu aliginto rajtas presigi senpage korespondan anonceton
unufoje en lagazeto »Esperanto«,

kaj postuJas nur modestan kotizon
de 5 Fr. por l\1embro, de 12,50 Fr. por Membro-Abonanto kaj de 25 Fr. svisa valoro por Membro. Subtenanto.

•

Ofte, kiani -p~emas min la ba:gatelemo de la Ciutaga vivo, aťí ki:aill la"seqto pri vaaeco vekigas .é ntni kaj
~ sentas ahoJIlcnon pri la ekzisto, mi rifugM' en la
. ~. tombejo'lt p()roorpi fir~gan kredon, persistan ,
',forten kaj . oonaskan~nergion. Mi rif'~as de la vivantoj
ál :ta mOFtintoj por. ' havigi vivovolou por mi. Straage,
cu ne? Tute ne!Vagaate inler maJnovaj tom boJ mi
,rigardas la surskr~jn de la memorstonoj, mia capelo
respektplene estas deprenita, mia a:nimo pie ríverencaB antaií · tempmoTditaj, muskokovritaj' ripozejoj de
heroaj spiritoj.Mi, legadasnomon post nomo kaj
revivigas antaií mi la .batalplena vivo de tiuj, kiuj
oferis tutaa koron, plenanvivoD por la patra tero, patra
lingvo. La emocio inspire kaptas min. Kelkfoje miaj
manoj ekmovas sin>por karesl danke almenau , la malyarman marmoron, ,la verm@morditan krucon; ' la pos~lo' pllgrimas kaj liakoro hanas sin· en muta} larmoj,
ď
'relruratiga:j kaj purig.aj. .
.
La gigantaj 'moň'umentoj ha1tigas min, Sed haldaťí
mi preterpasasmil. FaIÍlaj generaloj, gTandaj politikistoj, geniaj káj ofte nur bonSancaj, donnas sensonge
sub la luksaj kupoloj,en la ornamitaj kriptoj. Mi vizitas prefere la parton, ki'6 modestadas la tomboj de niaj
naciaj taglaooristoj; poo.toj, verkistoj, muzikistoj, pentristoj, slrulptistoj kaj aktoroj. Vere, modestaj tomboj,
sed tiuj, kiujn .1a ;maJaperaatl;l teraJtajeto kovras nun,
iamvivis kaj 'peisistispor songoj' kaj dank' a1ilia 8inofera batalo havas noostingeblan hrilon - la nacia
kuJtilro. La I'umo .de ,la <estin~intaj ' meeoj postrestis
.kaj ofte heligas ' la, noktan nigron de la nuntempo ...
Dankon ' aj vi, f.oririntOj, pro la postlasita spi:rito, pro
la kredofonto, kiu sprucas el inter viaj tombStonoj por
ni, vivaatoj.
.
~d mi estas ne nur filo de unu naciakulturo,
amata kaj pie respektata de mi. Mi estas ja fitů fle tuta
.homaro. Mi sentas profundan homaa solidareoon aj la
, pátlCDeaj animoj diversgentaj. Ankaií mi memperplume, kvánkam ll'f:i ' sensignife, klopodas portí mian
brikon al ,la konstrpB ile kulturo .tutmonda. Anka-u mi
'.vivas en .Song9jka:;:~kaií min dorne piKas 11). l'ea.leoo.
. . Nemirindedo, ' ke. kelkfojemi sentaS la sv-éno)i (!.e la
viwmergio, nutrata Je revQj, ' foraj celoj kaj :'de )a
nepre ruvenontá veriko. : Kion ťari en la momento de la:
.malespero? Rifugi en la - tom~jon! Jes, kaj mi' ekiras .en la tombejon de niaj pioniroj; mi tra:f~liumas
ma1novajn gazetojn, legadas skribalojn, kiujn surpaperigis firme-kredaj anmiíu1oj ' kaj perrigarde mi karesadas iliajn nomojn,koreriverencas antaťí ilia remc-'
moro, revokas ilin el la: . intopor emocie danlQ aUli
pro la hodiaiía ·. .
i8: lingyo. Ho, kitllmi: Satas ,
' titID tombejQnl
ne, fieras "gi,g~taj . lĎOJlU:mentoj, en ~'i '.
te ~c~as milof da toJrihoj
de forgesitaj, au se . maj bátalintoj .,. Kiel g"anHan
magian forton, lIlÍi.aJrl.tn půVOD hávas tiu či ~ombaro,
. etendigaata senlitne _surm. Téro! ~ ntl hontas . konfesi, kll la spirito, svéhanta super ~i, ' ~ ' mirr:nef{lr
sirehle aJ .E speraatp,' ,al la malglata vojo de lirigroKul- .
'turanto, al la seliiIíákUla verda standardo, sulf kiu
»kolektigós pácaj ,Ímtalmí:toj«; uaivaj 8On~vidantoj,:(ms
-tinaj revpelaDto;<,J(a~ mi plene KOnscias, ke. ],a- pulienco
de tiu hénata to. '
spiras al mi k,onSolon, fo~n,
. Ii, ki.mí la
. ae ,la ojo YUIldas .
, Ve~ Jtuil

.

,tombejo, por hal
toIiiboj, pu:te
..
,

; fari leJhjn paéo"
~tOn

' ~taj,'
. .

ee ' Ia: '
parte ne

meritoj 'de la 'foririnta frato! ., : La eefredaktoro de
L. M. afable konsentis pri mia propono por dediei
kdkajn Patojn aj la unuaj pioniroj de ma esp. litera,hiro. Laamplekso de la revuo ne ebligas pilgrimadon .
de nom.o al Domů. Tamen mi dankas la ~.konsenton ,
car gi ' formas la komencon por maJfermiankaií tiajn
valol'Ojn kaj fortojn de nia movado, kiuj gis nun en plena senoo de la vorto - estis preskau tute enterigitaj " Mi es tas kónvikita, ke jam proksimigas la tempo,
kiam ni bezonos ankaťí literaturan historion enmalligi aj
la juna g,eneracio JXlr doni al ' ili almenaií palajn siluetojn, skiw.jn kOQturojn pri ciu, kiu la.boris pOl' Dia
pl'Ogreso. Mi pensas pri ESPEIMNl'A ANTOLOGJO
kun biogmfiaj notoj, en kiuj la kritikistoj havu komprenon . ne sole por la arhaiginta frazkonstruo, eventuala,j gramatikajerllroj, sed ankaii por la ci*6nstanooj,
situacio, anima -disponiteoo ,de la verkistoj. Tia antologio jam estas oownata por veki kaj konservi, pliigi
la ·entuziasmon kaj celkonscion de la juna kaj posta
gúneracioj, carhistoria sperto pruvas, ke ju pli respektas iu popolo sian pasinteoon, des pIi gi havas vivenergion por konservi sian pros peron. Popolo, kiu forgesas pri siaj meooj, ne meritas toreojn kaj baldaťí
drof!os en mallumo • .. Estas jam tempo viziti la tombejon; zorge kíaj .pie foliumadi niajn malnovajn revuojn, gazetojnl
L;t literaturo de ~ia lingvo komencigis eu 1889.
La unuaj tradu:Jcistoj estis: D-ro L. L. Zamenhof
( »L 'ombro«, »Virineto de l' maro «, »Novajv~stoj de
la l'ego «( , »La hatalo de l' vivo «, »Hamleto«), A. Gr~
bovski (»Nega hlovado «, »Gefratój «, »Janko Muzikanto «, »La jugo ·de Zeus «) E. de Wahl (Princidino
Mary «) V. Majnov (lIRenaskita Manfreď « ) 1. Lojko
(» Fabloj d~ Ewpo «; »Dio čiam veron vidas «), V.
lJevjatnin (»Dem.ono «, »Boris Gud,onov «) N. Kusnir
(» Asik Kerib «), Otto W. Zeidlitz (La literaturisto kaj
lia fianCino), A. Kolman (:tIliado «, »Kain «, partoj el
»Faust«), N .. Borovko ( »'StoDa gasto « proza trad. de
poemo de púskiri) , V, Ge'rnet (»Fantomoj «) A. BU'renk.ov (» Dnna Braildfaristo«); N. Kati-Girej ( »Kvar
tagoj «, » Attálea ~.Piinceps « ).
.
Ank.áú l'a ' óriginala literaturo jam farÍ8 siajn pasojn Cll ' tiu tempo. Inter la k'ulturantoj ·de . la poezio
ni trovas lA nomojn; D-ro L. L. Zamenhol, J. Gold-

berg, .8. Bflinskij, A. Naiímnn, V. Devjatnin, L. 80!colov, J. Sekznef;, 8. SatunovsT<ij, D. Jegorov, A. Olschuxmg, J. W tfsníewski, W . Waher, A. Kojman, V.
lAnglel .. lnter la: prozaj verkistoj estas menciindaj: L.
Meier, N. 'BorejJko, V. Stankíevic, J. Kaminski, A.
ProFiomvié-Kocffliir:enk.o. Kompreneb;le kel~j . (ll la tiamaj poetoj v,erkiS ~nkaií proze. Ci ,buj nomoj apartenas hlU u.nuaJ , aelc j·atoj de nia lingvo Esperanto.
Kclk.aj el ili. anlčora~ vivas kaj pll malpli aktive partot-prenas,' en la inovadolaiísiaj forto kaj san-eoo ... sed .
la plumo jaIll. faus .et 'iija: mano. '
Mi tre dezirus :paroli kelkajn vortojn .aparte pri
ili, sed tre bedaiírinde mankas éhtoj, oortajinformoj.
Nur dum la legado de la tiurempaj gazetoj disvolvigas
aJ;lta:.ií mi ' la kvin plej famaj bornoj de nia tiama literaturo: D-ro L. L .. Zam:enhof, A. KolrritIh, J. Wa.~
níevski, d. Gr.abOvski kaj V. Devjatnin. Nuntempe la
ma1t>~j kOJlataj -estas I ,mtel' in: . A. ~-O~~1iP. kaj J .
Wasniewski.
tis vera ~en1i@ ~r 'la tradoka
bij originala,. .. '.
.dua esJis-'fajroanima 'prozisto
kaj oratOro. &]pgantbj ~ 1 en tín ~i numerofrag-

ua

Finidas Jam ' por ni malnooo :taro
-~ ,
Eterne pas~ ,~ini. t{lgoj for,
"Tre bona estlS {~l por liJ. '.homaro,
, Kaj ni din danku el. Za futa kor'!
v;ť~'I>;,

Sonora; adiaiUljsonoriloj
'"
Bolene :super lanď mj swper mor'
Kajeke.$peras ''de f horrwr' láfiloj,
,Car venosliqldaá la estonta ' jar' ~ -,
Malf;rmas iu pO;dÓ':' Jen inian~fj,
Aperas bekl en IQ 6ambr' ,al ni,
Portante líbron en malgrandií mano,
fA bo~ no~ ja1'.o esÚl8 di.
,

~

,- Sed kio esta3 'deÚJ libr'enhavo?
)Feli~o atl malbono? Diru dinl
Ben~ta JXlco _au kruela glaVo 2,,"
Cu venos gojo atl maLDojo nin2 ,
}

_~

'4

,,'r1_

~

'~

Ne SCŮJI ni kali:úin estontecon~
Carrestas ~ió en ~ 'man' Jle Di'.
~d, kion ajn. senoodps [,-i" b0ne.co~
LI 'donos,,' kal k~ntentaJ estu , ni.
'-'
Otto Zeidlitz

Kuzino, rle faru kaprican lVizaton
Kuzino. ne faru kápriOOnvizadon;
Mi)cantiu vin, se~ .Tn( ne havas kural1on.
Mi votis ekkanti za bilion ravantan, '
Sedviaj okuloJ- 'tui meAdis 1a kanton.
Mi volis eklcanti la nigrojn o~ulojn,
Séd tuj ' za mentono elm:etis postulojn.
, Mi volis eklťtmtimentonon ' malgrandan,
Sed piedetoj ~un:tfl1Vl$ 'de1Jt,andon. ,
Mi volů.. . por doni ,(zl ~iuj Tiontenton ...
Mi haoos nek~pon, t nek indan ialénton,
Kaj vi .mem, kuzino. ,,!in punus :severe,
Se ~ión I«t1itindan .,mi kantiu Ubere.
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de J'ar{lono] " na~Jais Idet.' b:liJ.~kaj ,c{gnoj . ,. M,fc /toroj 'd~
najtingdloj, dis17emataj pér ,ameca kanto, traplenigadis per

sonetof 'lo aeron, plen.an do. bonodoro kaj varmeto .. : ~

kilt prefere ata1ros rícajn
en ,inalsanulejqn kaj la mal-

,

"'~.

·,ji'

y-
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~

Matsdbrígitaj per .80rco de ~elegajnoktoj, lo 7wpoj :de 1 '
egiptan.ó; allclini9i:Jdis qI Za ..r.~voj ph ta superteraj landoj
de belee,/, kaj pÓeZio, de felieo kaj ~ vpluptq,. , .. lJ!lluksaj
Cipetoj nagadis trankuile kaj majeste "sur ta vitra maso,
sur lo brue'tanta, kaj murmuranta kristala imdo, tiel
mallarlta kiel respiro de · mizerulo, kiel tombo de ' homa
' ,;'
f elico. '!'.,''"
Tři Troj ie la mano de petolap~ infano Jetadis en
tiun ci akuon belegajn rozojn;n'lé. ' r()Zoj tuj fJO:lil7adis ...
J(.iam iu trempa'Jis okaze . lo randon ~ !lia 'multekosta
vesto e!llqlagón ;-:- ' sur' ta ' vesto .Fé~d;is makalo . • . Vi::
rino, txirmigita per narkotik~j de eirkarlprenój, volis e$~
lingi soifoll de lo flamanta buA'o per lo fluidaJo de ľ
klgo "sed vane ... "
'
, ,'
, Tio y ci finecelckolerifijs Za 'Faroooojn,i/lcitis fli ,
hOI/Wjll, .kiuj deúris malsobron. ' Oni alvokis alian maljunan fdkiron, pór ke li elsekigu la sor&m Ů1gon.
»Ekzistas nur ' unu rimedo nébe.rta, - dirii ' li, kliIlante "ff;umile ,lakapon,~ .onipovas, elsekigi lá 'logon'
'
sule per 0,.0«.
Kaj alvenadis multeoovanta/ rleulojkaj ciu Jetadis
en laŮlgon pecon .'da oro . . ,
"
'
Klij alvefiadis pli maldeaj kaj 4u aú trl el ili kólektadis 'mimeron ... ,
.
JAZago restis.
Tiam el Za tu~ Egip~ujo,' oni.-alvokis amaso jn 'da
P01)0!o lwjciu kiu po'vi~, jetadis oron ell Za l.agon.
Sed Za Zarrna- logo ně ' sékioadis. .
Kontr;arle. lu pIi rkJ' ,oro oni Jetadis en ' gin, des pIi
levi4adjS ,lo 'niveIo de ľ logo" Ois fíne -Za ~vo eliris super
la botdój, superverklnie la.. valojn 4e 'La tt1!ta', Egiptujo .'
, Kaj - de malpr~ksimo rigardis tion Za stírÍk~o, 'tona,
malvarma kaj senmova. Kvankam ~i -eiam estis silentanta
lcaj plenit 'da enigm.o, - n,!n tomen "'Oi cfiris:
í>q , ~lverli1.ajn - klrmoj"" neniú~iAQs nenia'!lI«,
TFun ci fablon nuntempaj homoj tradukis' en sUlJn
lingvojnkaj - strange -ciuj 'donis al Ui lo samall .
tiLulon; }ilantropio.
,
,Míf·jftde! . ..
JozefWasniewski' (1896)
,..;...~

~i ,

bezono; vidu»granda
f_

;

4

estis ~i tri/é tajtli , ' kaj lá' lUU'esa vento, ...
Sed
.'

,;;.

,.~ď,',i

Dum~t pepaď

pew.7.a
frostige ,freSo. vente;
.,,,kun glito de serpent.o
',' la kor-pon '~irlocriíkuras: .
kun l!'ema tiklosento
za MUlo rememora; '"
pri l' ' gusto ,de knaliogaj
' Tna,teíiój jan-Talragaj., ,
kin.m al ekskW-rsanta +
"" ' T/JUdgam:ba sléoltstudA;rito
. " /á &OToj vojku.nulcj "
, tra ľ ~tona -strat-silent<>

p;m. '(/e

l' oriento

i

al ,M kre~sk-huTMro
Za sun' mortsagojn seni'.lqs;
Zaurlja 'tagrumoro
Za , p,armonů:m fen;4as
per ,Sla 'lirtio hirta,
, l' auror-koncerto 'liirda
kuri: timo eksilentoH,
la h{)mo smbananta
en frelo, 'juno. ~olc
de ~'i tagigo konta
"Zanauzetedan vWon
de ,i gr~ :tag' 'komenOO3
kun .musoolstre&J lanta.

PrÍ(l'tempo 1~29,

»00 -.:. al,eti~ ~lť suhit.e el sia brakse~o - 6u
.
.,
•
ni,;}aiírigu .ti'CI absurd:er «
»Vi ÍPténcas djI:!.? « - respondis . Bernard, . tuj .
. 'Cllfermi~ante, .k iamliekvidis la éan~on ' sur 1a viza~o
de Oo]t:~an~<m de gaja amuzo . en intiman pikemón. '
'. »Mi inténcasdiri,t ke ~ia ruta' interri1ato estas iorp ~
absurda kaj .infaneca, kaj ke vi devas fine . cedí 'Viaň'
fier.aeori, ' por ke ni téstu ainikoj denove, Ví kondutis
vere nekompreneble st~ange, J;en, antal1., , , kiom, da
tempó? " antaií p~ksimume un'u jaro vi frakasís ni'alt
amikeoon, pro tute senhaza jaluzeoo; car mi ke1kfoje ,
dancis kun la knál:iinO;' loun vi; 1aiídir.e, amis, kajkiu, J'
celere, neuion valons: Vi ee juris tiam, ke vi tute for- "
jam post
pelos ' mian i:b.emoron. el vmÍnenso:
monato, mi rioovis d~ vi lereron kun la. konsilo, ke mi
nepre vi~tU 1a eks~zicion d~ neder1anaa arto, IG j
la sekvantanSemajnon, vi vi;litis min, kunportis verkon
de .A:Idou.s Huxley, ptešk~p. trudis: 'ke ~i ~in. lég~, .
KaJ . de Jlam ,'Ofte,' preterpasante . mlan dOlllonJ VJ. lasls
ee mi re~on ' kun' a:rtikólo pri iU nia preferata autOrů,
au, se mi troyi~is" hejp1'tl, :viee enYenis, : p<>r kun mi
interparoli, ki~l nUD diskuti, amuzi~i Bone, mi povas
, tiou ko~prenj. p'ost dek jara amikepo, " koffiienci~inta l '
en kDaba~, oni ne disi~as tiel ucHe. 'Ni estis amikoj
dum' lit plejimpresi$ema vivo-p.eriod,o! havis tioru' da
kunaj ~jokaj doloro, pasigis tiom da ' belaj horuj"
disl~utis .tlom da ~m9j, influis bOne kaj mstigis mense '
unula alian. Sed mi volus ..esti oorta, ke min neatendas
pIu tia malagrabla ' sl,lrpriro, Forla$u do ti tiun etaniman sintenon, konfesu, k~ Vi agis vere ' ab'surde. « "
, Metante unu"' gamhon sur 1'1:1. alian, ,. Bernard respondis' eentenoome: "
"
»Ůu'vi
lOOnšeÚtas, ke amikeoo, kiu estas tier
bela ' en Ja memoro, aev:usankaií resti ne ' kontuz~ta per
la tuBo de ľ rehlo? «·" ·1 l~'.~
"

sea .

ne

!

•

N~ň~n' sciJis' 'vi pri 'am': s'"
pri flor' rk· vivosor&>j; ,
nekscias vi pri paradiz'
;. de l' viv' kaj giaj dolcoj .

6~: t;;šscias vi pKT~ sang',

vivSf.lŘb raga, varrit:d?

"';

Kiel .vigllgas homongi persia 'bol' enkarna?

. lVeriion šC~'1 : vi ' pri tent",' " ' '
pri lJakto senripoza;
nek scias · ui pri fal' kaj
pri pento wtsenpoza;

Ci .:8ÍL!n,dioj. ,spertis· mi
durrJ, viti" 'sufer' surtera ...
Sopiras mi 'je ''koma ,mond'
kaj rea vivo Uera! «
El la slovflna: Mlli'koDerJ1ét1'ovid.
~

.

,.1,

'

~

,

;'.".;

", ,Celesta m~:inplenigis iel~.fOn, "'k.aj metis imtaú lin; .
1:u]1i 'l3orbetis iom: -el la, hul j0110, kaj asertis:
'
. - Rf.ektive" ti gustas bon~ge.
Tiam laservistino prenis ' la teleron de. la etulo,
envedis supon, . Íletirigis du paSojn, kaj'. atenrus.
,<. « Jobanof1ai is"k:aj ~ajíze jforpu~is la 'e1eron. ť.e' Iesm, pali~is,l,\~~píe iůpro~ÍÍ;nig~, kaj Pfidorte en8Pvistutplenan ,k uleron en ta Uu,onmalfermifun buéon
de la infano. Li sufokigis," tusis, ternis, kracis, k'aj
k'negante 'Ckkaptis kaj jetis al ta serVistino 1>íanglasoq,
~ kiu .triúis ain llélde sur Ja merode l' Nentro: Tiam. en
p3;roksismo de ~olero, §i c~kaiípr.~~is ,la klIpon de 'lil.,
WhO, ' kAj senluJJteengortigis.,al li , kulerplenojll da·
.- supo. Din li vomis unu post 'Blia, piedfr8;pis, tordi~is,
~aktis, manbatis 1a aeron i kun yi~ato ru~a kva,zaú li
eslus mortonta tUj pro súfoJOto:,
'
',' Tiom m'irigitá estis 1apatroJ ke li komenoe restis .
~~nniove. Súbite li!' sin letisiri:rPe~k'ontrau ,ilase'rvi~tt
IlOn, ain ungepi.emis ce ta kolo; .:kaj forpu~is dl la
muro, singulMuta: '
.""
"
- Fot de tíc či I . .. forl... for!... b'rutulino!
Sed ~i skné Iiberigis sin~ kajl{on hirtaYharoj,
surdorsa, ;' ~rda j okuloJ, ,ekkriís :
.
,.~ Kio ókázasal .vi n'Un?~. Vi volas min Abati, '6ar '
' niiman~iga:.., :súíJoo al třu infaoo, kíun vi J:)a1claií mor~
tigós .per vi.áj oorlotajoj! ... . ' . . ;
Ektremo tra1ruri'l lian korpOn. Li ripetis:
a." - Iru fór}... for!... for!... ' J:irutulino! . . ~
, :' Tiam ~ten~ZiS'ite Air~venisal li, k'aj ' uzaA'o kon:tratí vizato, 'lI'einv~':
!il"
~:. ''Á'
, ,
<'.11'1<,
Hal .• , ' Vl., opunas,
' .. k"ll' VI
'. 'mm
. 'trak~'"
~~11
'
".~ ' . ...,S; oml. mm,
min?.. Ha nefkaj pro kio? • . pro tia bubaeo,kiu
.ač ne estáa YÍa ••• Ne ... ne via;! Íl.e vial ... .ne via! ...
TlflDcÍ\lj .scias" k:ompren-eble,ďkrom vil. .. Demandu ,
m-,spioistop, 1;d'1l1CÍston, la Ra.uU!ton, ciujn; . cS~jn ...
·i,'.
Si lláloo:t~l soJ,okite ;(té .:kolero ; pósre' sllentiA'ia,
kIj lin ~dis;
" ...
, Li. ínorteála~. fulmofrapita, ne piu . sin movis.
Post kelkaj sekímdoj li eJb<u.gi,gis
stertora: v'OČO, en
JQu tamen tremefiSintensa: emócio:

per

,

Kioo? .-. ,Jóon?.. 'diras? c
,
'.
i diri~ ~iop, "~ Qě li.ateruraňta · vizago.

~, ~

pMon,:

;,

Pel' kl'ampoj de .cifárO) ka:pti lavivpr ocezon , j~li
ekrano~ de. diagram oj .....,.jen pensograndioz il~
. Idun per siaj malkovroj fare r~vis biologistoj , klun en ~"
stl'eco de pensocel~ lailuzi~etruanta )1i5to1'ii5to, pakanta lakrud an mma:jon ae faktoj . estintaj per la martelo
.de ~a ., hlsto,ria. ID.
' ateri~ismo. Esprim i percjfe
roj la mult",
vanecon de penso kaJ faro -,;. JeD :tasko, bon entreprenos
ekí)l1omiisto'au.' sodogra fo, antau kiu hezitos iafoje histori- ~
isto kaj plejofte r.e~if5nos esploran.to' de estetiká jvaloraj<>,.:
La ciferoj tamen mvadas ' ánkau .tiun, ", ~isnun por ili
neatingebllU1 , .regionon - la statisJiko el ·la ;; cirklo de
mezureb~aj ajoj k.aj faktoj penetras en la regiQnon
de lil .
aperajoj individua se.nteblaj kaj pro tio Aajnen ekompa r- .1!
, eblaj ,. ne~apteblaj per nombllo , neesprimeblaj ciferfunK- '
cie. Ni remem ongunu r la stilometrion,~) kiu la sent:ebJaj~ valorojn de l~ !iteratur~ ' apera30 ' r~duktas al peTceptebla] nombrofunkclOJ. La. stilometrlo tamen esplQras nul'
UDU e11a finaj stadioj de Ia krea· procedo .
:-- 1a mtauáj
stádioj,_ la 1:creanto ~~m, . rest~s ekste~ 1~ : met~olog~aj
metodoJ_ Tmn ensorčltan rondón d~ .mdlVlp.u'v<llneco la~
foje, úkaze, kun helÍto kaj Čiaspecaj limigoj , pr~;lVas
invadi iuj plikura~aj esplor~toj por .konS:tati ekzemple
la genetikal1 ril~tli'in. in,ter la ~ocia 'fi.1edio de ~la.k~eantar(j
de -kulturvalorOJ kaj ~la kredll'ekta ldearo, CI bu nretodu
trafa principe - mistrafas iafoje én la apliko, pro 1a
preter:]a~o . de la kunigaj Čener'oj, láuj . (enmlJ,se" konsiďer
"-,
ate) , .decidas la-karákteron de la kreado: la ' senperan
medion de la kreantaro. Kaj ~Uste či tÍen, kie plej in1ime
interrílatas kaj la1:iomď kiel lre_anta' indivig.uo, la . perci~ ·
fere kaptebl aamase kstero káj la 'individua, nemeiurebla
intllrno" ~u~te či tien devus estidire ktita la atako de ls'
sta~~stika kulturesploro. ·Ec :plik~rate --; p()r penetri en la
kreOprocez~n me~ ~aj por. ~onstat~ ~alOter~epe~d.
q~,
la personaJ aperajoJ de kreoforto, tles me\ho kaJ 0nprodukto, kielde ienome nej de funkcio j s!a:tistikaj . :"'Ěri titi
di1'ek:to estis farlj:taj nur ,; kelkaj, okazaj kaj . heziíemaj
provoj, hazantáj cetere ' ne . SUl' statistiko, sed. sur ekzeIri:'
plado,
~in

SQl'

Konstati, ~u li ,kreo. de la prQpta Atato, .rez!i1tiganta eko- ,
,~IIli~ k\IDi~~ao~,! . rezul~igaS ·, ap'kají I,a kultl!l'an'" asimil- .

de la ~'amaJ landpartoJ?:,''Sed Jamper. .Ia antaú.a ~
statis.tikoni povas kOnkludi, ' 'ke ~ I, la literaturo pOhl, per
la recJproka inflúado de la regionoj, Iudas rolO1i ne diferencigan, sed ho~ogenigan, 2. ~in karakterizas ne regioriemo,sed centrénio, kio cetere' respondas al Ia ~enerala
eéň."tremo, . en ' mEdernaj landoj .kun strukt~~o precipe .·

I~aťlj)il

a

mla..

{.

'./~

'~.,~

.~~~:

a dua . p~óblemo, kiuo ·akre · lu~igas la . s'tatistikG, :
es , s la soda kaI:aktero de la'literaturo {lola. Ni seias ja, .
ke.pri la kr.edirrkto de literaturisio, d~cldas plejparte la
s~ ,devenm~dlO, donante fo~o.n ka,1 .nuaneoJn al ~a
matenalo de bukreado, óftege eo konslStlgante Ia matenaJon mem. ' J;>lejpat'te - nialgQnis ...:.;,.. car ' ~~azasiam ,
JiDer.i.~o, ad e~ ;kontraiístaro :aJ' ~ia devenmedio ;{ekz. Her: ' v
mynia zur Muhlen), la eseeptoj tamen nur Jesas la reguIon kaj ni povas aserti, ke la socia strukturo de literatudstaro estas 1a bazo de la ideologia strukturo ' de li1.eraturo: La statisko de la socia strukturo .de la pola literatJF(is.t!l!o prézen~ speeial,:m k~j karakteriz,m aspekton;
1\11 . esperas, hJ\l legantoJ deL".L.M. pardqllos al ml
stltistikajntabelójn, sed ~uste Jiuj tabeloj vllloias multe
pIi. ol 'multpagaj disertacioj, penantaj difini . ~eneralan
aspekton de kUlJur.aperajoj. Kreditante do iů . mi mem
la absolvon, mi knra~as pr!lzenti la polan literaturon per
eifet:a.j funkcioj , kiel lenomeno.n ....de la e,konomisocia strukturQ , de Polio,. ..'
. . ~,
.'
>

;,'C '"il;,Í>:

80eia

'.

".'.,"

'i:levenm~di6.

~ ./~.:

,'e

I,

•

~

•

..,.

I

'";('fitel'aturistoj "Logarttaro '

Bienuloj

" .
. 32.9 % '
'0:6 %
industriistoj ,
5. I 0/o
6.0 0/0 ..
bankistoJ k. t. p. (burAaro)
Intelektlitborist9j, ,liberc!l<?, ,
56.3 O/fl
5.iO'F
· profesiuloj
Labofistoj,metiistoj
3.80/0
$5.5%
K~JpÍlránoj
::'
r.g%
52,8 %
AJivorte, konsiderante la rilaton "inter lá aktivecoen literatui:O" kaj la nombreeo , ni ' ri~vós Ia sekvantan vieori de
rilatnombroJ, difinantan la aktivvaloron de la , soeikl8l!oj
e~}a pola lite~t\lÍ"o (ýicor<l?,', !ciel en la tabeI9):
.'
,
,.' 1(100 : 15 : 200:; : .(J.T
.~. .
Ci ' ťiil vicoestliS 1a difinilo" deia ' ideologia 3Ú~kturo de
I' pola literaturo. Car kion ~i d~ras al ni'? - Tuj, Je la
u.?~a ekriga~d(}, trapas I~ esploranton la !l0mbro, indikanta Ia literatutan aktivvaloJ:ón de la blenularo. La
problemo havas~ anl literaturou -po.r kaj = ko~traii ~
aser~antan au >.néantan )aklasat,l :lt karakteron .~de . la ,pola
.
klJlturo. Niá stá~i~tikó . hav8l! v'.a!oron i:lecidigán::'
'. La ~grikUltnia: karílkte!,o de !a~taií?ispariiga Polio
(RlS la .,tmo. de la XVIII. JC')' ~la Sltu~~O. en 1a m0I!-dekonomlo kiel e-k$portanto .de · greno, difims ankaií ~an
sociankaraktero-9.. kaj la vojojn de ~ia kultura evoluo.
~ll ,la viv.o. de ,}~ ~do ~iTis, hegemonion l~kf~o' ngr~
~tr!tura •. bes ID-'eI1rJkolt~J.J, mUltóhle superaalŠ~ "tían ' SeDperan konsumkapablon, alivorte; 'la bienularo. La inalnova
pola literaturo ,,en ~aep?ko. de . sia p!ena disvCZl~i.to d~ la
duonv de. 1 XVI; Je. .8'18 la. unaa tnono de .l:a .XVII. JC' ;
renesanco en la dua dupno de.1a XVIII. je; bavis karak'· t~ron pure bie'Q.~aran ; .la relatiye malroultaj l~teraturistoj
d~.;." \liDa dflY~BIl "Cla·~! La!anoj :es~s ťservut!-Ů0]) ~ s';lbil;.íssin, .
kfOm kelkaJ esceptoJ, ·al tle8 potenca ldeQÍogla ~ lD:f1uo,
· respcgUlante ma1grau'Volekaj' ljJanuare ties tendencojn al
ili~ klaflfremdap:t. La falo de Ia grenprezoj ' kaj la parta.
e1imino de Polio 'el la mond:merkato en Ia komenco de
. 1'1: XIX: je." .ne J f.eduktis, taroe8Q la kulturan iktivvalo.r on
' dé,..Ja, ~ier,rUl~~-:";la ' komerca . po}~til;ro de ~a n0JreJ~o estí!
~,;esk,au nemJ~t!l 1a enlanl!lajll . mdust:ťlOni~e~Jon k~l
komercon kal Iham la poten(1a;, :neceso de Ja mdustna .
evoluo pells latiainan kultuT-cenlrejon po11lIl, lat. n.
Eongresan Reto1andon (ekde 1:lh5, a\i.tonomia .-parto d.e
la rusa regiqno)mt la vojojn de 1a 'kapitalista e'Konomio,
I.
~:U-0n kons"istigis precípe. ~hreoj. kaj .enmigruloj,
KOJJ~ercIstoj,

a.

taj e~ster ~a, ;JiuJtursfer

i~,g.~aUr~, kvahliá~ n~ ~evol

8OClO.

~tell:lpe,. ~

o de Iii;~kult~o
elú:í.mádis e1 Ia!bleniilaro grue,<Jn ekonomU! ''lllalfortán,
~-.:.'

Rau'clsepp, Idea »Mikutnárdi({ veída de! ~andiozaIÍ furoron
kaj ee kaiízis síaspecan krudnaturahsmanskolon de
dramo. Lia »Vedelvorst« (MaldiIigentulaco), perdinte la
sukoriéon de »Mikumiirdi«, neniom gajnis rilate al la
idea flanko.
Ni proksimi~as al la fino de nia observo kaj petas
pardonon, ke ni devis fari A'in tiel supraje pro manko
de spaco. Eble ni ne cie sulice meiítrale « prijugis la
aferojn , sed almenaií tia estis niaintenco:
Enfine ni menciu pri niaj verkistoj- jubileuloj Marie
Under kaj H,ugo Raudsepp, l<.ies nomoj ja ne es tas nekonata] al la legantoj de »L. M. « Ambaií jli festis ci printempe la kvindekan datrevenon de sia naskigtago.
Ankaií la agado de estona P,EN-klubo valo rus nian
pIi delalan priskribon. Tamen ni devas limigi nin kaj
noti nur la ci printemr.an »L Estonie littéraire '" la
kvaran numeron kun arbkoloj de Oras, Semper, Urgart,
Pukits k. a.
Krom la eldonejoj »EKL « kaj »LoodllS « estas menciinda la eldonejo »Noor-Eesti «, krom la organo de »EKL "
( Looming), la iJustrita gazelo »Olion «, kiu publikigas
ankaú poemojn kaj malpli longajn prozajojn, recellzojn
k. s. Pri tradukliteraturo zorgas »Loodus « kaj la state
subl'enciila »Eesli Kirjanduse Selts « (Socielo de Estona
Literaturo), kun la diferenco, ke la unua pIi atentas la
modernan literaturon , la alia la klasikan.
Alifoj e mi esperas skribi iom pn kulturkapitalo
kaj Pl'l cio alia, kiun mi cifoje ne menciis.
Resume dirite, lastatempe ni devis descendi al la.
popolo, »alproksimigi al la vivo «, Sangi la novromantismon kaj sunbolismon, iml?resionismon kaj ekspresionismon al la naluralismo kaJ realismo. Cu ni gajnis au
malgajnis, cu alproksimiginte al la vivo ni ne malproksillligis de la arto , jen demando, kies respondon, jen
problemo, kies sol von devas doni la tago morgaiía , se gi
entute estas solvebla.
Hendrik Adamson .

(X.) FRANZ WERFEL: BARBARA. Tiu ci romano
Franz Wedel , la plej granda individuo de la germana
ekspresionisma literaturo, estas la trezorejo de konsternaj
homaJ dokumentoj. La fiIo de altranga oficíro , Cirkaú
kus persono grupi~as la kons~erne akre desegnítaj figuroj
de la hodiaiía vivo, estas propre sufice pasiva figuro, kiu
havas tamen ekst.erordinare evoIuintan moralan senton kaj
Ci tio lin por tas tra la vivo. Senamike, ne-komprenate
li pasigas sian infana~on, ~ur al Barbara, al sla ceha
nutiistino li estas sincera kaj en la proksimo de tiu ei
simpla kamparanino trankviligas lia sentema anÍrno. Juna
knabo li estas ankoraií , ham eksplodas la mondmilíto
kaj li venas sur la batalkampon. Li travil'as la terurajojn
de l' fronto kaj ci tíe okazas alli la sortofilra evento, kion
elvokas ankaú la ordona voco de lia konscienco: li ne
plenumas la ekzekutigon de la mortkondamnitoj. Antaií
ol átingus lin la puno: li vun,di~as kl!.j venasen hospitalon, sub la protektadonde princina flegistino. La sekvaj
partoj de lia vivo ludas en Vieno, kie li jpti~as inter
mtelekt~l?jn prepar:mtajn .la revol?cion, kaj kun ih li parto- .
prena$ t1OJ11 eventoJn, kiuJakcelis,ke »la akso de l' mondo
turni~ú el siaj iQgoj «. PQste dum la jaroj de l' konsolidigo li
finas la kuracistan fakon de l' universitato kaj fine li
fal'i~as Aipkuracisto. Dum li baraktas en la trimo de sia
aventura vivo, Barbara vivas hejme, en ' sia m,algranda
farlTlo, tamen': neriiam kaj neniu estas pIi proksirna ' al la
knabo, ol la maljuna nutl'istino, kiu simbolas la moralan
certecon de la malnova mondordo.
d·,~

VortoJ D'e troveblaj en la Plena Vortaro
. . Evento (Grabowski); grava okazajo; aescendi (Christaller): malsupreniri; dDmini (Grab.): superregi, 6Upel'~zi; 'drola:komike stranga; lanta: malr.apida; masakri
(Grab.): amasbuAi,;mo~olo : hinda reganto; i01l1moke:
,korifeo; pigra! ; m8.1dib~en~; skolt?: kn~-,esplorant~;
torporo (GrosJJlan-Maupu;a)~, sensentito ;t7'uta: maIg~a.
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Respondo al sinjoro N. D. Vi demandas, kialoni
diras »centon da pomoj«, sed , }}tri estas :duono de ses «
(Fundamento S. 14.)
. "
Nu, la tutan malcertecon pri la prepozicio da 'Oni
povas cesigi per la jenu sola regulo:
'
. »Per la pJ'epozicio ,da oni aparti!š~s yli-malplidifi:
mtan, nombron aú kvmton el nedlfmlta nombro au
kvanto. «
El la du supraj ekzemploj, en la unua oni apartigas
centon el nedifinita, kvazau senfina riombro cla pori\Oj.
male , en la dua, oni apartigas la duonon el nombro
severe rf,ifinita (ses). Do en la 'unua kaz O oni devas uzi
da, en la dua: de.
,
', '
..'
,
Aliaj ekzemploj: ».duono" de pl!Jlo « 'kaj »kilosrlmlO
da pano « - kial? Car en la ~uakazo temas pri dlfinita
kYant.o (unu tuta sendifekta pan-unuo); dum en la dUll:
kazo , la kvanto da pano; el kiu o~i apartigas unu Jcilogramon , estas nedifinita, kvazau senfina.
. ,
Same: »duono de . jaro « - car ejaro estas difinita
tempo-kvanto; sed »du kaj dQODO da jaroj «, car temas 'pri
nedifinita, senfina jarnombro, el kiu omapartigas uujn"
du kaj :d uonon.
El la supra regulo evidente sekvas , la zamenh6fa
principo, ke oni 'ne uzu 'dá aniaií la difina artikolo, car
till Ci ja signas difinitecon. Oni mr.Q do: .»Mi trinkis
gIason da ru~a 'vino « (glaskvanton el nedifinita" kV!lzaií
senfina kvanto de ru~a vino), sed »mi tiinkis glason ei
la ruga vino, kiun vi sendis « (glaskvanton el strikte
difinita kvanto da ru~a .vino). Same: »grupo da soldatoj ,«
(grupo el nedifinita, senfina sóldat-nombro),sed '»grupo
de la kondamnitoj « (car la kondamnitoj, pri ,kiuj temas,
havis ce"rte difinitan nombron).
Kompreneble, . s.ame ·oni ne 'povas uzi'(la antau tiu,
cia, liuj, ciuj, posedaj pronomoJ kaj numeraloj, car ja
ciuj ci havas , dlfinan funk,cion.
Kaj nun vi eble klare l'ekonos,kial estas malgustaj:
»vojo da tri horoj «, »laboro da kvin . jaroj.{( Oni devas
díri; »vojo de tri horoj «. : »1aboro ,de kVID jaroj«, alK» tri
hOl'oj da vojo «, »kvin jaroj da laboro«.
Nun sekvas la demando, cu oni povas uzi da antau
persbnaj pronomoj? Nu, pIejofte ne, car ei,"tiuj"pronomoj
preskaií ciam rilatas al aifmita kyanto au n?mbro. Oni
du 'diru: »mÍ ne ricevis la ' tutan monon, mi ricevÍs, riur
iom el ~i « (ne »iom da~i « ). Same: »'mtiltaj e1 . oi.«,
»kelkaj ' el vi «, »dekduo el ili«. Plej bone estas bIte eViti
la uzon , de da antau persona pronómo~
..'
Sed aliflarike, Zamenhof ' estis prava" pri' tip, ke ci
tin maq>ermeso tamen ne estas nepra: oni povas uú' da,.
se la pprsona pronomo ' rilatas al nedifinita kvanto. ~ Ek
zemple:. :tSi bezonas monon, bezonas muIte da . ~i. « 8e4·
tiaj okliZoj, kiel diras aDkau Wulter Lippmann, estas. vere
"
"
maloftaj .
,
: "'"
KieL ni vidis, ce la uzo de da decidasne la kYanto
apartigota, sed la kvanto, ' el kiu oni apartigas. Ouní l~'
nedifiniíeco de ci 1asta, elltas nepra postulo por ~a , uzo
de' da, fa difinitecode la aJ>artigota kVanto estas pIi lar~e
konsiderebla.• , ~e nur , multe, kelke, iom, aro., trapo;
anwsv ktp. estas rigardeblaj kiel , »pli-malplidifinitaj«
mezuroj, séd oni povas diri ankaií »laco : da koraletoj «,
: nubó cla korvoj «, :tto~nto da . lumo«, u;naro d.,a~e'ro « ktp. " ·
._
r
" , Mi volas , ankoi:au atentigi pr-i la nuaric-diIerenco,
kiu ekzistas ;inter fŮ} kaj de:, Per CŮ! Dl ak~tas ~am.e-.
zuron; kvanton,nombron, per
Dl akcentas)a kvaliton
de la, objektoj aií indi~iduoj, eLkiuj ni, apartigas. »Grllpq
da soldatoj « akcenta's, ke temas prigr.up,o (ne pn unu,
. au dt~, a'tt· kelkl,lj); true? de sO'lda,toj 'akcentas, ke ' timas
pri súlda~o j. . "
li

ae,

.................................

~
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APERAS CIUMONATE SUR 32 PÁOOJ

NIAJ REPREZENTANTOJ:
A~strio I Rudolf Foltanek,
v
lVien. I. Herrengasse 2--4. Postkonto nro 19,704.
Australio: L. E. Thomson, p. a. R. G. Rawson,
Pymble N. S. W. Church St. »Tallangetta«.
Sel gujo: Belga Esperanto Instituto A1íl.twerpen,
Kleine Hondstraat 1 I. Postkonto nro 1689.58.
Flandra Esperanto-Instituto. [(ortrijk,
Marckesteenweg 18, postkonto nro 3268.5 I.
Britujo I Alec Venture,
Mitcham, (Surrey) 42 Hawkes Road.
Sulgarujo: Centra Librejo' »Esperanto«
A A
•
Solia str. Maria Luiza 38.
Cehoslovakio I OUo SkJen~ka, Hradec-Kralové.
Postkonto nro: Brno 110.878.
Danujo: Isosek, sro L. Friis Aab.rhoj, Frodesvej 2 I.
Postkontonro: 16295.
Eetonio = Helmi Dresen, Tallinn, Postkest 6.
Francujo I

KAMEOKA, KIOTO-HU, jAPANUjO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nova tre interesa verko

Sac. jACOBUS BIANCHINI

CURSUS COMPLETUS ESPER-INTI
tironum usui aeeomodatus, eomparationibus eum potioribus linguis
Europae, Asiae et Afrieae singulis
XXXVI leetionibus ad di tis, Iinguarum monogenesim eomprobantibus,
eum glossario esperanto - latino.

Prezo it. L. 10, tolbind. L. 15.

Mendu gin tuj!

Centra Esperant0 Librejo
Paris 6e. 11 rue de Sévres

Postkonto: Librairie Centr~le Esp.-iste, Paris nro 19601.
Germanujo I Postcekkonto de Vilmos Bleier,
Berlin 13808lJ
Hispanujo I Ferdinand Montserrat,
Barcelona, str. Provenza 75, 2-3a
Italujo I Itala Esperanto Centro Milano, Galleria
Vittorio Emmanuele II. 92.
Postkonto: Milano, cle postale, &/18715 . .
Jugoslavujo: Sudslava Esperanto Servo
" .Zagreb, Primorska I I .
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44.
Latvio I Pocztowa Kasa Oscednosci Warszawa P. K. O.
Riga Nr. 4.030 surskribu: Na konto Administracja Literatura Mondo Krakow Nr 403 148•
• ederlando = Leo Moreau, '
Arnhem, Raapopsche weg 55. poAlkonto nro 13848_
Norvegujo I Norvega Ligo Esp-ista, Oslo, Bergsliengata 1 ~;
Polujo I Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno D9 ::
Izrael Lejzerowicz, Lodz, Skwerowa 20.
".
Postkonto nro . W. P. K. O. ()8273.
Rumanujo I Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15 ·
Svedujo: Forlagsforeningen Esperanto,
Stockholm, I. Fack 698 PoAt~irokonto nro 578
Svisujo Nova Esperanto Grupo, sro Hans Pfiffner,
ST. Gallen C. Gallusstrasse 34.
Postkonto: Nr. IX. 53.44. '
Japanujo I J apana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo-Motomaci I.
PoAtkonto: Tokio 11.325.
U.ono: Amerika Esperanto-Insituto.
Madison, (Wis.) Sherlok Hotel
Aliaj landoj
ne menciitaj ci tie, bonvolu sendi postmandaton al Pocztowa Kasa Oszczednosci, Krakow
Nro 403148 Administracja Literatura Mondo.

I .

ESTONI INTOlOGIO
Unua parto

l PA6f rieevos tiun ciu eldonajon la mendontoj
n
de Historio de Kristo . de PAPINI, kies
Sf
====
,
prezo estas it. L. 40 (broa ), L. 50 (tolbind.)
Rabato 100/ sur la cititaj prezoj
30 septembro 1933
0

~is

Mendojn al la

fldoneio A. Paolet en S. Uito Iagliamento (ltaluio)
(Poatcekkonto 9-392 Venezia)

Sub la redaktado de

HILDA DRESEN
kaj aliaj eminentaj tradukistoj
estas nepre havinda libro por ciuj
esperantistoj. - Prezo 2-50 sv.
fr. afrankite.

Havebla ce Literatura Mondo, Budapest
J

III

_I

-Infe-rO

La unua parto de la DIA KOMEDIO, la

de

Dante

Aligh

e r

tradukita de

Kolomano Kalocsay
a per o

S

en aňgusto. La verkon kaj tradukanton konas Ciuj esperantistoj. Ni
aldonu, ke laň lingvohistoria vidpunkto 1 a tra d u k o n r e v i z i i s
BRUNO MIGLlORINI Akademiano kaj STEF ANO LA COLLA L. K.
kaj vi estos konvinkita, ke la traduko apartenas al la ptej bonaj tradukoj
de la mondfama verko.
En formato de 23'5XI5'5 cm. sur senligna papero, 288 tekstopagoj kaj
15 tutpagaj i1ustrajoj de Deziderio Fáy entute 318 pa~oj.
La verko estos pii bel a, p I i i m p o ,n a
ol Tra g e d i ode I' H o m o de Madách. '
Prezo sv. fr. S'SO, broa. sv. fr. 11'-, bind.
10% por sendkostoj.

+

Asoclo de Esperantistaj Libro-Amlkoj

.

+

,

donos la verkon al Ciuj siaj anoj por sv. fr. 3'50
12°/, por sendkostoj, la 40 t. e kvardek "o de ~ia vendoprezo, kiel eksterprograman
libron en 1933-a jaro •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••

Mikaelo Sárossy kantas , Kolomauo Kalocsay deklamas
••
•••
sur la
••
••
nova gramofondisko
••
••
•
•••
nun preparata de Literatura MOfldo. Por komencantoj Ja disko
••
estos necesa instruilo de prononco, por progreRantoj Ja
••
mottona dolCa hnto de Sárossy kaj la muzikoplena deklamo
••
de
donos neforJ!'eseblan guon . La disko pretigas
••
el nova nerompebla materialo, kiu estas ludebJa
sep••
dekfoje per la kutimaj pingloj, sed ni povas 1iveri novspecajn
••
pinglojn, per kiuj oni )udas gis dUCfl1tfojoj. Unu fJaflko
••
dum kvar kal duona minutoj. Pri la pre20 kaj aliaj detaloj
•••
ni
precizajn informojn en la venonta Literatura Mondo.
•••
•
•••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.,

Kaloc~ay

almenaň

luda~

d~nos

•

Felelo. ki.déS: Zoldy Istvb. Peatyidéki Nyomda V'con. A nyomdiért Bénik Gy\lla feleléi ••

IV .

