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NIAJ ELDONAJOJ
Verkoj de JULIO BAGHY 1
Dancu Marionetoj, noveloj tolb. 5.40, bros.
Migranta Plumo, noveloj tolb. 4.60, bros.
Viktimoj, romano tolb. 7.40, duont. 5.60., bros.
Hura! romano tolb. 10.- bros. Preter la Vivo, poemaro tolb. 3.- , bros. Pilgrimo, peemaro tolb. 3.- , bros. -

Niaj reprezentantoj:
3.40
2.70
5.7.40
2.·1.80

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY1

Lingvo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. Malkara eldono bind. 2.50, bros. Strecita Kordo tolb. 5.70, bros. - - Rimportretoj tolb. 4.50, bros.
Eterna Bukedo, Internada poemantologio, 352 paga.
Duonlede bindita
Madách: Tragedio de 1' Homo luksa 5.50, simpla
PeU5fi: johano la brava
luksa bind . 7.- , simpla bind. 5.20, bros
Goethe: Romaj elegioj; La Taglibro, silkebind. bind. 3.- , bros.
Hungara Antologio bind 14.- , bros. - - G. Waringhien: Kiel farigi poeto aií Parnasa
Gvidlibro bind . 5.- , bros. - Dante: lnfero bind. 11.- , bros. Hekler: Arthistorio l. bind. 15.- , bros. - - - Bleier-Kokény-Sirjaev: Enciklopedio de Esperanto vol. l. A- J bind. 15.- , broS. - - - -

3.1.50
4.3.-

11.30
A.1.50
5.2.12.3.60
8.80
13.13.-

ALIAJ VERKISTOJ 1
S. Asch-1. Lejzerowicz: La Sorcistino el Kastilio
romano bind. 5.- , bros. - 3.50
Grenkamp - Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto
bind. 9.- , bros. 7.J. Forge: Mr Tot acetas mil okulojn Romano
bind. 5. O, bros. 4.Francisko Szilágyi: Poemaro el Hungarlando bind. 2.50
bros. 1.50
Francisko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelaro
bind. 4.50, bros 3.Szilágyi: La Simpla Esperanto (gram. por hung.) bros. 1.35
Teodoro Schwartz: Modernaj Robinzonoj bros. 1.50
La Pentroarto en la malnova Hungarujo, kun 95
ilustrajoj duonlede bindita
- 15.50
L. Totsche: De Pago al Pago studoj bind. 4.- , bros. 2.50
Engholm: Homoj sur la Tero romano bind. 5.- , bros. 3.(0
Kenelm Robinson: Homarisma Laboro bros. - 0.60
J. s:rjaev: Peko de Kain bros. - 1.H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros 4.E. Aisberg: Fine mi komprem:s la radion! bind. 6.bros. 4. ~ 0
K. Karinthy-L. Totsche: Vojago en Faremidon bros 1.20
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktika Esperantisto. bind. 4.- , bros.
2.50
Hungara Slosilo
0.18
Prezoj en svieaj frankoj 1
Alc!o:m 1Q o¡o por sendkostoj

AUSTRIO: Rudolf Foltanek,
Wien, l. Herrengasse 2- 4. Postkonto nro 19.704
AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson,
Melbourne 185 Exhibition Str.
BELGUJO: Belga Esperanto Instituto Antwerpen, Kleine
Hondstraat 11. Postkonto nro 1689.58.
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Marckesteenweg 18,
postkonto nro 3268.51.
BRITUJO: Alee Venture,
Mitcham, (Surrey) 42 Hawkes Road.
BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto«
Solla str. Maria Luiza 38.
CEAOSLOV AKIO: Otto Sklencka, Hradec- Kralové.
Postkon :o nro: Brno 110.878.
DANUJO: Isosek, sro L. Friis Aabyhoj, Frodesvej 21.
Postkonto nro: 16295.
ESTONIO: Helmi Dresen, Tallin, Postkest 6.
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo
Paris 6e, 11 rue de Sévres
Postkonto: Libraire Central e Esp.-iste, Paris nro 19601.
S. Grenkamp-Kornfeld, París XIV-e 117 Bd. Jourdan.
GERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier,
Berlín 138084
HISPANUJO: Ferdinand Montserrat,
Barcelona, str. Provenza 75, 2- 3a
ITALUJO: !tala Esperanto Centro Milano, Gallería
Vittorio Emmanuele 11. 92
Postkonto: Milano, efe po3tale 3/18715.
JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Primorska 11.
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44.
NEDERLANDO: Leo M orea u,
Arnhem, Raapopsche weg 55. postkonto nro 13848.
NORVEGUJO: Norvega Ligo Esp-ista,
Oslo, Bergsliengata 11.
POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99.
P. K. O. W. Nr. 27867.
Izrael Lejzerowicz, Lodz, Skwerowa 20.
Postkonto nro W. P. K. O. 68273.
RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. B.avilor 15
SVEDUJO: F6rlagsf6reningen Esperanto,
Stockholm, 1. Fack 698 Postgirokonto nro 578.
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, sro Hans Pfiffner,
ST. Galleo C. Gallusstrasse 34.
Postkonto: Nr. IX. 53.44.
JAPANUJO: Japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo-Motomaci l. Postkonto: Tokio 11.325.
USO NO: Amerika Esr-e ranto-Insituto.
Madison, (Wis.) Sherlok Hotel
ALIAJ LANDOJ ne menciitaj ci tie, bonvolu sendi postmandaton al P. K. O. Polujo, Krakow Nro 403148
Administracja Literatura Mondo. lnternaciajn postajn
respond-kuponojn ni akceptas en la valoro de 0.30 sv.
fr. por unu. Aldonu 1Qo¡o por sendkostoj.
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" Ek~oti~:~J a~tlfn,gvof
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Rlchin4,~atz

>>Kiel do YÍ.:· kompr-enigas kun ciuj ci homoj? «
kaj »Kiom d'a lingvoj vi devas .QÓ propre paroli? « ----;
'üajn demandoj:n JilOOv.as niondvójag.anto ofte ;por :rcs~ndi. Motivit.aj d~mandoj, _ oerte: <Kiu veturas P.adwn,
rep~:flloras k)l'Q. d9Joro, kiom da. jarof al li lía >>.lemeja
franclingvo «· maldolcigis, ne dDn.ante· nun al li kmnpense
ef.ektivan profiton; kiu votas p.asigi sian forpermeson
e.n ltalujo, pr-eparas sin tutajn tnonatojn por la itala
1ingvo; K:iel do en la vasta :mondo fáras la .mondvojaganto, ,trav<>j.a,ganta. dekduon da ' malp,roksima:j landoj
unu pust la alía? · '
. ··
Li havas 'p li · facile, ol vi kredas.
' Jes, se tio oestus >eiiropaj statdj : pm li.ngva studado
kaj stud.ado .li ne povus rnangi - ec ne parolante pri
skribado. Se li VlOlus lronatigi kun la l~gantaro (úe nur
ku:11 dipJo.matoj k aj kélneroj), li dems so}e inter Berlino kaj KonsiantinopLo oellerni kvin diversajn Jingvojn>
inter ~erlinó kaj Helsingfors ses kaj ínter l3crlino ka.j,
Lisbono ciuokaze tri.
· Tamen, feliee, Ji vojagas ne en Eiíropo, sed li
vagad~s miloj n da me jloj for de l' patrujo i-e en Azio;
kaj tie la komprenigo estas pli simpla.
.
.Car la Oriento , estas pli aga ol la Okcidento k.aj
kvankam ni kredas . nin ti el raciaj kaj tid progr>eEIintaj -- gi estas ankaií pli saga. Dum ni , ankoraú
hezi.teme cksperimentas .per Esperanto (nc instru.antc
gin almenaj). en júaj lernejQj), e1pensis la kolor.aj
p~poloj jam de1on~e -»trafiklingvojn «, k~es teréno estas
ph vasta ol tuta EU:ropo.
.
.
En la meza Afriko ekzistas Dio scias kiom da
n>egra] lingvoj kaj dialektoj. Préskaií neeble ilin ciujn
lerni. Sed . a nkaú ·superflue. La simpla, preskaií sengraTMtika »Suaheti « sufieas.
· ·
·
·
.Antaua Hindujó havas du- ;gis tricen t divetsajn
diale~t-oj'!) ; precize mi ne scias ; sed estas ciuokaz-e da ili
pli ol . vojaganto en . Hin dujo povus digesti. F.ai'a
nenion. P er la simpla, dum kvar semajnoj ell-emebla
trafiklingvo » Hindu,~tllni « la fremdulo kompren igos Gie
de J3tnnbay gis Kalkutta, d e Madras gis KasmiJ:.
- . · f.lintijo, kiu náv.as nur 'llUU komun.an skJiiJon, sed
dekduon da f undamente malsimilaj dialek!Qj, estu.s
fe~mjta al la .Eiíropano, se multaj milionoj da hinoj
ne uzus »Pigin -GJI{;lan« kiel lingvon de trafiko. Ci estas
miksajo ill anglaj , malajaj kaj hinaj elementoj, ec al
simplaj cerboj facile alirebla. --¡; Ke :mi né ·•. forg<esu:
Ankml en la Suda .Maro oni kóm.prerlig.a:s per gi.; ti-el
longé álmenaií, gis oni per a:UdadQ' lernis de la mlmj
bmpUloj i lian etan k v.anton d'a »trafik -polinezim< lingv·o.
Ne, la mond,ojaganto ne e3tas admirinda pro sia
multli~gv>{)oo. Ciu hotelpordisto superas lin en tio.' Flu;e
augl;t), kliJ, malfJue fraooe. -kr,l. j itale,,,( tion ci lasfan jaín·
tre 'plalfh~e), joen ciQ;'7per ki.o efo:zém'{!le mi mú.i povas
legitiml. Kaj per b!_ »trafiklingvoj '< nature. ·:g~a tiujn
ellt:nri, >C:?tas vere n ema ru:.tO. ; . '
'
, La~ ~uropano pn:~fitas tie e{ ne :la siinpÍá.- homa
pr~tdt;o~o. de 1'. ko\~mlQj , kiuj kunm~tis sian·.,.>> hinooSr. tani!t , »-suaheli all,¡.irp~g~~-.angle.<< ~~ksklu~ye. po.z: .~!oj
' de
r«:.o kaJ komp.renif,'()/
la: ' plej m.algranda
ambici , tr.aduki en gin » Ha:mle~on« aü »Faii.Ston «.
Tio estas nenia Se:rco; tio estas serioza alero. Mia únuá
angla instruisto ekiemple -estis 'tiel .)?'9sedata de la n~m~
ita SRe.co de ambicio,: ke mi nur . ditdek ja:rojn R?Ste
P9'¡ ~ eti ¡praktik:ain ' fundarnentd'jJl pór míaf anglaj
kon
La · gerni;anaj kaj eroj ·1} ·J'oo·o vortOj .angh~ «
hef~is_ ·.hl mi en ~- _,_ :&>r la o:~;ientaj trafiJdiiigw>j¡
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oni ne ber.ona,s ec mil vortojn. La d'uouo sufieas, ka~
jam dncent ·pm·tas vin antaiíen.
_.
Mi aokaii ne -faras al mi la penon , lerni ilin aotaií
la' ~jaf,'() . Car mi scia$: kie tiuJ ci trafik®gvoj estas
necesaj, . tie sagaj cielaj potenooj antaiividis pluv.sezonon, du gis tri monn.l:ojn de tiel v<ersanta, J{lkskluziva
kaj devkonscia pluvo, ke la fr.emdulo devas r~sti en la
cambro ·kaj ·-j.am pro en uo lerni la tra:fiklingvon. · ..
·Ankaii en tio nomc la Oriento estas pli praktika.
(J-i havas orde dividita:n , fidin<fun veteron: neniajn tiajn
surprizoj.n kiel ce ni, kc la meteMol.ogQj pro'mesas
»deg-elon' kaj pluVlOÚ « kaj en la. sekvanta tago la akvd tuboj. krevas de foosto. Nie, se ti-e ci devas pluvi, d-G
ankaií pluvas, kaj pluvas solide kaj sufiecg-e, ne tia
infangarden.a plm'O kiel ce ñi, sed ttel ki()l diras Hieine. :.
>> La hcm.ia .zono de nuboj krevis .... (<
En Java estas nun fino de la pluvtempo. Sed la
pluvo p~cnas siajn dcvojn anko:raii same serioze, kvazaií
gi havus en si la junecan impeton de la lwmenco. Oi
estas pluvo, kiu stud'is en la ciela akademúo, ki'Cl oni
pluvas. Oi tute ne estas plu ord'inara pl11':o, gi estas
sup·m:pluvo, gi ·estas akVIQkuvoj, kiujn la ciel:o senoese
kaj •kt111 fcrvorplena devo elversadas sur bam'buojn,
mangoarbojn, bubalojn, homojn kaj domojn. Dum la
lasta senwjno mi kensumis tri pluvombre]Qjn el oleopapero (far.as nenion, ili kostas nur unu guldenon po
pcoo), kaj ~a tegm;entisto gimnastikas kon stante sur la
bu1fgalow,1) car apenai'1 Ji §topis unu truon , tuj la pluvo
faras al si jam novan vojon en la cambron.
Nu, vidu, kaj dum tiu Ci pluvo mi lernas »trafikTli:(Jla je. «
úi estas simpla kaj am!J.za okupo. Kaj neoesa gi
estas ankaU:. Car se mi devus studi ciujn lingv.ojn kaj
dü~lektojn', kiujn la :malajaj gentoj parolas sur Sqmatra
kaj Borneo, s ui· Bali k.aj ¡; lores, aií ec nur tiujn·, kiujn
ili parolas sur Java (la »marborda javanM kaj la
>> montara javana « kaj la ordinara javana kaj tiu por
sup-craj kastoj kaj ee tiu, kiunla sultanoj deziras audi):
mi povus mian ·vojagon dat)rigí nur e3tante grizbarba
maljwmlo. Sed tiel, »trafik-:malaj-e «, komprenata de
ciu <infano, ciu kulio, cíu sultano ka.j ciu knabino:
nenio estas pli sinipla.
La deklinacio presk.aií ne meritas mencion.
»Homo « signifas >> Orang << , )) pluraj homoj « : »Orm~g--<>rang « . »M!Jlta.j hómoj? «, Al kiu placas, tiu alkfopás ankor.aií uri'u »orang « al tio. - La genitivo
sin montras ntir per tío, ke §-i staras post la vorto, al
kiu gi rila.tas. _:_ Al la dativo antaiímoetas bone edukitaj
ho~oj ia:n bel-aspektan prepozicion, »akan «, >> ssama «
aií ec >)kapacida«. Mi por mia persono rezignas je la
dat~vo; lp, plfjmulto da hoí:ooj - faias tie ci same: Kaj
io' tifi kiel akui'ativo 'ne ekzístas'C6 por _peaantoj. ~rava
kaj honesta hlmzatívo, ricevas tie ci nenian finajo:n¡.
sed >estas ekkonebla el la scnoo de la frazo. Fino kuJ?
la deklinacio.
· La konjugacio po13tulas -a.ni.-:orau pli malmulte da
Ptifl'CD so :
~¡
'
"' La nuntempo ~stas signatp: per la vortéto »adda <<
( »esti«) - kaj nome sendif,erenoo por ciuj personoj
de l ' unu~ kaj'plurn.ombro ._,_ la -pasinteco per »hab'is «
( »preta-« ), L•f esforiteco J>er »naJ;Iti « •( 1> at-ena:ata ~) · Kaj ,pasivon de eiuj person~j káj ie~poj <mí atiJ'!gas
Sé~ene per an.taüm;etíta »di«.
'
"":1.,,.~':
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t-..,

en holandaj .kolonioj

p;a~lis :.,(, .. ·
,. ·"ffi•
Okazis tiel, ~ sinjÓ~j jugistoj~ ~ke illL re3tÍ~~""
senlahor.a. Ho, sub' tiu kompatema suno oka1.as~ ..ank.all J¡¡,
tiafat~roj!
.
·
.:,¡; • ¡(
i"
,
.,
·'~,·~.
. ~ Ni bav.as neniajn ·. vakantajn lo:kojn · ¡_. oni~;
, diris al mi en ,ciuLoficcj.ofkaj .1al,x>rejoj.
. .>: .
. '
"'"':""' J3Qrián . tag(:Jn~ . vi4 ;:<>pastia,;;,moato) .üu. ne.; esta!:!' .
· ·· laboro "Cn via pregejo?
,, · .
~··
-;;- Dio vin benu, filo .. mial
. '!\-a j 1i éforpasá$. .. ~el
" ·,
.
~.:. Sed,
pastra mosto ... .almen[\u . s¡lkristiano,;:
mi sdpovas . bati ~norilegún benege, banúonie, mi
studisi~ du jiÍfbjTI
konservatorio.
',•
:
La pastro TIC au~is hiin.
.
....:C §aluton,J<.ol~g~, ' e~ en via gazet0 ne
la bol'<>?
·'
'' ·
-:'- Ni l~avas . u'uu lok~n, sed gi ne estas ankorau
, ·vakanta.
..
·
·
,
~:. ·· Kiel' do? ~ vi 'l1avas Ju:tj sanitempe gi ne
estas v,ak.anta .
.-:;:-- Nia ,,korektj~tino ·difis, ke.~p()st ses mquatoj si ~.
edzi.ñigos al 'mi ne $cías kiu, kaj ~iam, kompr·enehle, si ~~'
eksigos.
·
·
·
·
.
• . · .··""-! Cu . tiel? :.Boneg~1 e .Ten ·"1tió nomi~as ~ amiko lif< ,
Vere, ses monatoj '6'$taS t~ lónga·templimo, sed... '
- ija, longal Kial longal Ses monatoj. · pasas · .
.·. ~el •ses tag.oj, .pr-eSkau nepmarkeble.: :·Ue, · ~tato, )a ;w
VIVO estas m.allonga, un u motnen_to!
·.
..:.-. Mi aten dos; kion mi farus 1 ~ mi
.Pli !Xfue ~a,lú:tic ol neriiani. ' ': , ' ,./' .
Xaj armita per la ~pola . sa'S'eco, mi iradís 6iu- ~
. tage en la red.akt>ejon, sidádis vid~vide .a l la korektis: ·
tino; krucígixne la kru:rojn 'Qnu slJ.r la , iilia, observa'di~::
· Sin de la k:n.po ~is la p,iedoj kaj pensadis: »N u, nu, ko~ .
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Nu; finó kun la konjugaciÓ! Pli multe da. ~i ne

ekzistas.
',.
· ·
· ·
· . ·
. ~Sed lat voktillk>J l « q.11i .: pqvas ' ript~~ei, ,.)) pqt md9
idcoj dévas ja esti.vortoj, .kaj tiujn vorrojn oni ·-dév.a$
ja .al
enmemorigi\«,
,.
·
·
Nc tid.. üari~re. En. •;)trafik!tn.alaj.e.«: sufiea~
vorto por multaj ideoj. Kiun. gi konce:rna;;, tiu
.scias gian se.9'oon. ,,
, · ·· ~
· ·
, .· .
.Ojo e~z:.emple..., .kió sih,.Oifas iaJI spucon ·d'; 1• >d~o~
~. ~eyH:i, f~mkc!igi « . ~omi~as » p~ssan~'' · Tio po~a.a sig,- ·
mf1 »pá.Íl« a\1 »fhrtHí a.u · »k,ovnla; ~~lon <i, , lau nrko.t1¡· ·
. stancoj: .t 'a. boy2), :ar kiu oni j-eJa. sesá ·boro ·vesper.e< .
diNlS ;» passang«, scias jam, ke li~11evas ,nun e~brnligi
. ln lall)pol! .~~lulií :~ oni
aldonas }>~mpu!l~·, dum
la. st~erV1S~· ~ »páS~n~ .« trad~Ras t.u~te en !iu _senoo, .
)s.e h - ~vas seli. Ankau la malaJa amikino tuJ dtvenas,
, kion ?i:li vola.s ~r »paSSé\ll:g «. . . . ''
.!!, . • ·; •
.
•A,u ni pr.enu la niult~. aplik.~olan ·~ ajer « . ~ú\jer~i
.. ~:Oif~ » ~kv" ~ · Kion signifo~~.s »g!3-cio«? ,I>Ajer ~batu «:·
: }Kion, ~gmfas »lakto «~ <). Aier, ssu~su '< ~Q ,9ni ne~Uda
» SU~H' en »SSUSSU «?) »Too-"? « »A"Jér te. « - DémandO.,
kun ,premio: K;on ~ifas »campano<e?' »Ajer pufi! t ·..
,,J cu gj las.'ls ·sin pli. nai. e ~j p~~.B?n¡:i;tQjte ~sl?!i~?) •
· A·nkau 11 angw puff(! 'Olll póy.¡,t.s dttl )e tlo1 séd tte1 dira .
• nur da:ndoj. '
·
"
.»_Kreta1t

st

,no-

: ::-:-¡ .EbltJ,, állkaJ¡ Ji amas i.;m; Oui ja n ~ , ~v;j\S scü
mal1ong.e. ,~ ·:-'
"':e
·
' .· Si ·:kprnp1>enis la aluoon.' llaj sur Aiaf lipoj a:nstataü
,-mt nmarkis

r:espondo ID(>Utri~is kontenta rideto. Tio estis sia ma~
ni-etl(;l óesigi interparolon : per ap.art:a iideto, kíu kovris
sian tutan, viw.goQ:U, kiu rakontis pri profunda felicsenJo
· ' ienlima meawnan:tigo. · . ' ·
,
·..:Tiel · pasis ~,-~~roj · p:o~t ,vesperOJ. Si. enuis ' enliá
üeesto kaj malgr;lií tió 1in a:ltiris invitante·*'lin konstante. Al :mi si plendis pri la )) nigra ombí·o « (tiel
si lin :n·omis)' kiu mish.umoágas :Sian anúnon kaj tamen
ri~ cesis >eksQ:ti, lia)n nervojn . . .Si aoruzigis tel;lante lian·
:f!?.anon'; si in'$ÍÍS'Ís lí:n, tusi".~iajn mus:Jrolojn _p'Cr slaj ·
malioj, 'poi• kQúvmkigi kiel forta si es~, oHe , si ehl- '
stíti'is, rekte, ·· preostature, rigidé·, evidentig.ante bone la
brnstoj:n, pe1' · lcio .Si volis aludi soovorte siari fresecon '
kiij . junecon, La: roízera horno obeis al Si, .kiel irifano,

mc!o.

.

~

..·

.

'

·':' .·. · Fl(ije, labóraflte supe~; 'la: po:Vtreto, ":""' kvitnkam pñ
· antaihidis La malst;~kceson ·Cirilate ." - mimi ~ambróñ
eríirls oonjo; s~ ÍJortls folUeum blankan tap:elon, .estis
I'lJga kaj la f-eraj gliti;loj, kiujn si • ha~s en la mano:if,
/!k're semis p,ro Siaj trummovoj.' Si kuuporti kun si en
la;.,_ Camhoo:n la: ire5eoon .Jt,aj. bhlecon de. la frosta

vintrotago1 "al kiu ~i si~.. . ' . ·.
:
:...:._ Sw.treyáltf"]:ev~s; .tiríiléelkájn p~jn r.énkonte,
fis Sin kontente kaj kurage, tuíe ne. lái'P sii kut'"un¡a
maniero; tio ci estis unu ella malsane viglaj momen~ ,
oj, . similaj al sUbitá ek14gro 4e. fajro, kiuj lia atakis
ae·. JemP,? al tem.29. Li . f~iS· pli v.ígla. <~ 'gaja kiel ·
""'

•

. -W

~u lúJ~~stas

·,. Soiíjo.

'

..

,

~

·.¡

¡

__:_ N~1Íio esros e.I" gi
''

.:...... -Ptmn1>esu, Jru

-

mi respondis.

.

~1 ,

pro\"O'S; sictígu, •Sva1'Cvald. -'-'

Si dejetis de si la n·um~elon, pr:enis la kr[ljon9n ka.j de-

segllis kelkajn liuiojn, -sed, mal~on~ poste, tío >Si:d el<!, ;tedi kaj . si .~esi·· labori.;, . ' . "1.< . •
r,
.
•
- Tio¡n mi ne ~OV;llS fari .:.;:_ si diris. . .

•\
-.--. J;es,. desegJJÍl. nú'll ptu:; ·'mi wn ¡l(ltas ·-- petis ' ~.
sin (S~'~r~va1d: , -- Vi. dev~~ rn1n ·qe~gni. ~i t¡,stas l,)erta, •
)._e al Yl tiQ p1-ospero.s, al V.l, l)Ut ru VI:
~
~ -.: De kie . vi ti-cm &cías? __:_ si demandis simple.
- M.i scias, mi ·estas certa: m1 tion $-Cntas, de-

segnu

mln,.

.

'

'

"'

'*'

La naturo de 'Svarcvalg. ne e~ti:s peti aü insisti, .
tial 5ajnis
s~range · audi lin Rarolá'nta ·en tiu torio; '
' - Nti, lasu ~min ---:"" Sonjó diri - mi ne povu.s -·.
desegni ti.a.jll vi.za~ojn. .
· '
·

non

- Kial? ·
·
·,
- Car ili ne estas belaj.
·
·
•
,·!
. . Sva.rcvaldon tit:1 ko.nciza' respondo ma1agtah1é sui·- '
. P_tlZli§> kv.ank.;lm li me1X~c, tioQ hone . ;;ciis. Kiomf:Oj•e li
kl.tn lni parolis lb~m kUh granda cagr:ena mnlsatj) pri
.sí a.·e)<.ster..a m.albela aspekto! N un .li pali[;-is, 1i.a voeo s.ii- . ·· ·
bite .5an~is, li ·sid.is .sile~te ~aj afliktite\ la . úg.ida.j Su'- ·
.fei'OJ kusJs mortt1 ~ut· lia VIzago.
.Jll ·.
'
Ni ciuj nin malhoue. flt!Iltis; kiam li. adiaiíe salutis
nin; onj\0
invitis al m, ridetfs1 kokete kaj" amLndumc
okt:ll~l<l'llte al li, k~zaií ne.nio e.stus okazinta.
. ··.

lin

, nr:

,,

tiú tute ·ñ(\' sígili'Iá%, ké .Ip.i estas fiet:a . •Jen, ~i ..eó estas
p.reta drin~e!i . o.i\fi' ciam tutkore - ~ezids ke

novna" ricevu l>on:~·, fiancon . .Niatempe; Ta · ·
es l~s ..illa);Ea&lle•{íq,dzinigi, al · bo~a .
edz1gt pro "t)~oflt~, ,e_
ro 'mono .. ' ·'- • · , '"' : · :.
·
~ Tio . est.as alu~.'EJ! ~ Q'ir.as la fiauóo~ - ~utpúrigante
kaj in tense. pap~brumante. ·' , . . .
_: ·.
- Se:d ··net.imn aludan m1 fans, - . d1ras la telegra:fisto, ektlmmt~' iomete. -'' Mi ne parolas " pri la ceestantoj. Mí diris nm; ... generale. : . Pripensu do! Ciuj ·
ja scias, .ke vi -édzigas pro an1o . . . La doto estas hagatela. . .
- !:~
·
- _Ne, ·g~ ne estas ?ag-¡¡.tela_! - ofen~iga,s la p!lti'Íno
de DanJO· _:_ _ Pl!J)olu, SmJOro, sed n~ ~hru ~surdajonl
· 1\¡·om ,rftil ruhloj ni donas tri vatajn in1Ulte1ojn,· litaj'on
k_áLtJ ti un, f
~'iitMaro~ t ·l?o .suJ~;cesu
· i, ,,~lilok~
bel'a!l · doto~._! ,., • ·'l -- ,. . · · ·: .,; , _. """.r• ~-t·
- Mi 'ne -optraudiras . . . Certe_, la Pieb~aro estas
bona... Sed ~ni h liris· ja ' tioti- mir, car .• lj ofendigis,
kvazaií mi estus , aludin1:a.
..
~. - Kaj ·vi. ~ec ~aludo, - . diras la patrin~ de fa fiani\ioo. - :N1 reS.pektas -vin pro viaj gepatroj ,- .invitis \'Ío al
la uuz:i~festen.o, kaj vi parolas nekónvcnajn vottqjn .... Kaj
se vi . sciis1 ke. Geo:q~o ~eodor?vic edzigas. pi·o J~ prpfil;<>:
do . k1al vr antaue 's1lent1s? V1 devu_s vem al m ka) .duL
E'areú~: tiel la á:f.eio ja sta~as' , lin la ptoñttr allof5<t5 ... ·
K&j . w'-..~karul~ , kiél v~ : agas! ---, sin turnas l~ · patnn.o d~
la f:J;meml) ií.l4a; flanco, .palpebrumanle: l<ll:!J)eme. Ja nu
Ul~~n~ kaj p1i.P.n~tr~~- si,n .• ·., g~rd~s Ai,n plí;,ol · ~i~~~ ~on la
pleJ kat<m, Iman fJhneton. ·kaJ v1 ... v' celas .la•-proftton •. .
.:..:.:.., Káj vi "ekkréclis la J<a.Iun;mion? _;__ diraih Aplon1~
bov, ~eta:bl~gan(~: ~k'aj netvoze. pincante, la h i:rta].n ba~ojn.
-"" M1 pler hurmle· daukas · vm! l\Iers1*) por·:tta opmto!
K ~j ,.¡, sin joro Blíncikov, - li tumas sin al la telegrafisto, -- kvankam •vi estas mia konato·, tamen ._ rui ne perl))esos al vi fal'i tielajn acajojn en la ma'lpropra domo!
Pcrmesu al1ni, keú i iru forl*¡tc)
.
- Sed kiál(. ..
.
. - Pern1esn ál mi , ke vi il'u for! Mi deziras, ke v1
es tu same · honest-a homo 'kiel ini! Unuvorte, perm~su al
u)i, ke \ tJ iru Jof:t .~
,.
.
.·t
'. ·~ ~u, i " · ·.O:n l . Ce~:i~u.l :__ reten~ ·la >fia~cori liaj
anHkOJ. , _
das? S)dt~u! !:,as¡¡!
·
--:- Ne;" i .
_ s mont.ri, .l<e li ii-áv:as 1iénian rajton l
Mi pro 1<!- aú1o edzigas laiílege. Do kial' ~i · sidas, q~i ne
komprénas·!· Peunes,u al mi_, ke vi íru for l ~ ~
·
-- Mi neilion : : . mi ja . . . - diras la konsternita
tele!$rafisto detabligarite . .,- Mi
ne kmnprenas· ... Konsenhte, mi .foriros .. . Sed antaue redonu . al mí la tri
rll:blojó·, _kiujn -vi prunteprenis ·de rni por la pikea v.esto.

ho\iio.t ;.

+' · _'.

ec

e tirnu? mi já.
-

.íllJkOl'á li

jáluz.a.

PAR1'0 ni.'~
,
.La sekvantan tagon li. razis .sin kat·forigis la' pé.dtritl.tjn. vízMr.n.akuJ~tojn ··en la· hai:ejo. .:i aspektis i.l~ ·"·
bele:,.kaj pu:vem:e k1tel ,a;nta:üe! .Kvauk.am unu fojon ma:kulis. ueforvi$-¡¡ble lian· k·oron la teruraj "krimoj'., tame~·
_liaj okuloj ~nkorau , nun br.ilis shl-cere ).{aj malk:aseme,u
ki·el tiuj del infanoj·; kaj liaj. fr.e·~.Koloraj.7: rondaj vang~ <>j rwniom perdis ~ian viv·econ. Kaj nup~'ÚUÍ povis sup-·
" ozi ec okawn, """'::.;,:kv.a.n~W,, g-i ~\ljP.i·s ven.i JJ~niam, 7 !'. k:e Sinsuke foje 'l:en:Iro:Otos
boatistmí. Séiji, kaj· Seiji
.. mallio;neste atakos lin pro timo, ke li , malkovros lian
~ krimo:n; -· :tio .estis} a p·en~ de .Ki"Qzoo. p.o, ,esti.s atalli.
· gite, ·ke la junnlo.iru e1 la':dl()lno p¡er ·palanroeno ¿irk~ií
la vc¡¡eeri$o, ilit!:l)a sinmontr.o de-liomo. ne ti'el altii·as
g~ner.a.lan atentan. ;_Jraj. úu.· ·ne ,Jf!1i~s .la l~ta :•sut· ti:w ~
ci teto - lia hodiaUa. n!nlronlo lúm "si? ' "' .. ; "
.¡,
»Do, lJl.Í de vas diri al vi a"diaú. EU.Wr~n dankolb
pro .vit\_,.LongÁ zorg113mo, « ·<ÍÍ;ris Bi~~e D'ér emock .'voco~;
-·i.m.etante la .ihanoj~ sube,. kiam 'proksimigis la tempo' ·
de adi.auo. ~
..
'i~
,
.
-·· ,,
. ,,,, »Nt.tn ,~vas ~sti la ~sta fuj9, l.<;e ~ivNas \l.Uu lat~
alla:n. 'cBe vi eertigos al ' vi, ke la liñabi;no Sómrekici estas: ""
vía ÜQnjo, vi ne bezpnas geni vi:n veni ':al·mi. oieuove..
Vin turJÍU ltek;te a~ la:: oficiah~;1o t'uj morgait no j:a estos
pO.l' Vl tre . malfaciJá, nlÍ 'SCÍa , - séd; Be VÍ' "-''CStOS
ce si.du atJ <pli da tagoj, vi ja!m perdos la korstreeon . .
·Se Y:i imr e$tos fidfela al v:ia:"'·v:ór~, vi
lasl ¡U :ffi!i.·
eion k.aj .esii ·trankvila ánbü pri vía nulljuna p.atro~ "~
ear mi wrgos lin bone. ((
. ':'
; . . .
.
'"
, · ;Konsidfir~nte 11·Já ñdmdnj.ó ·~gojn ·ltaj 'koniiufon,J~:, '
. lki.ujn montris la junulo, ·a1l kiam -li '[enis sub lian sif··

la

pavas

Mí ·úur éldrit~l).os . glá.seton
antaií.e r donu la prunton.
.
,
.
.t-a fianco. ~ongx -inte~flustr~s kun. siaj. a(nil~pj. ~iuj i
1a:stár·dona$ ·at.lt pomalgram'ie b:1 l'(lbloJn, h jotas 1ndign"é
lá monon .al Ja -tele,g,rafisto, kaj éi.-tiu lasta, po;;~ longa
sercado de sl(). UJ.Jiforma kaskelo, rivereqcus kaj foriras . ...
. . -::t'4ol povas ~i?i~i · ~el.k~á.rrl la ~isni.l,el~eteJ1~;1 kotlver~i;lCÍQ,;r
pn .elektro. Sed .Jen fil'llgas la vespermango . . . Nokttgas:
La honedukita autora . briaas sian fantazion kaj. vestt~s lll>·
,k.uxantaj;t:¡ oka.za jójn 'per la mallu'ma ''V u al o .. de rni~térv.
: : La rózfing~a. Auroro t_tovas ~iillenon'' ank.orá.tí. c.e la··
mter..strato do Kvm Hundo¡, sed Jen venas gnza mateno "
kaj dopas aL'ia a.iíloro ricari maleráalon por _la · '"

.

'
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~..

'~

ti '

'

!*';:¡'

'

~

~~

PARTO DUK KAJ .LASTA.

.

·);"

· ~;,'~;;.'"t-''Neo'pQrtun:a ~áj pez!J. }t~mP9 _paais...:pti ., S.insuk~, ·
·dti'm .li .Sidis ~Meañt~ 1a do:rioir álla alkb\tpilónó, ~iA:mf!
~fift.~ ·.mhl!~rnii~i~ la . pordro tuj ·· mal~taií Ji~·; Gracie k:a:f ··
' ).elikate klinan.fe 1a kapon órnamitan per ellaborita bar~
arátt~W ~nvenis Somek.igi; si estis neniu alía olla

knabino sercata. E;n tiu vespe.ro si portis veslion ~l striita,
-·hl11a luepo sm·, la sub~1'0bo ~él . silko Jkle''< kolorpunktilia ·
'sur , blubr~a'fitj~', ka,j ,tár~ ... 'wnoan 'elnigta atlaso .ktin .
-Hor3.eseg.no pere bródi
· r oriadenój, ~ mo~tranté
osúhe, .ce Ciu paSo, la fran~n (l;é belkolora subjupo, kaj .
·iutenoe tualetite tu.te simple, . Jeti sangig,o }ti 'Okulfrapa
brilego, .konvena: a1 knabino ·konata .kiel Ia sensacia)o de·
~D:)o~o:,•
',,1 . . . ;, , 1.''":<- ''· · .
;· '·'~•> .
~
_ t Post rapidá ·eK;figar®<al ;la :dors0 de la' viro; C~já
jMn ·molitris -agíti~n. faraute frapetbrupn: ~~· siaj nudaj pi~doj, ~v;tzaií ili algluigus ce ciu pa,s~ al la fre.s"Jmloi·a mato sur 1a· plauko, kaj cirk'aiívcninte antaiíen:,
Viu.tg-..al-viza:gi" kun la víro~ si dQnis rii~Uauta;n, sed akl· _. " ,
.J·;¡_n; ~kkriott Jle·' feli®~. ,M<?JU~nton ,. sia ,,v;iza~ perdí~ · " '
1f koloron p1m'"la tro né.ateñ~ta kórskueg6 de f-el.ibO': "< ·
séd., en la sekva' mo.IUJtmbo,. $i :j-etsi:d'igis t.uj ·antá.ií ·la ,,
··vir'01l, preskaií- su.r liajn · genuojn.
'- .
'
.
»Ho; kía feli6o reridi vin sana! « si diris, forte
prem<tn~e liaj;n. goouoj'll Pe\' ~~ja:i manoj, Idáin §i ¡)lene·
;éh~ontris sianíll gojon. >>Ki;el ,¡m dezil'is vin ·1re'vidi! Hó~.
1ciél mj . sopifis 'Vin! « '
·• ·
, ,,:
·
' _ »Morgaiía tago jam 11~ _ ekzistas 'por nú, - káj la
kirabüw, tiu. ~i knabino! « - emocio tiam ekflamis en .
lia kooo: Li -eksentis freneza;n deziron im sia k·o1:o v;ivi
- vivi. .
.
...
. l '·p.. -_ . .
.
. - ¡f' .
/-''-'~-~·::¡;..,
Estis Ionga.rialoonto, de ~ kia:m .ili apar.tigis unu a·e
la alia, ce la '-fino de ti u uefurglesebla 1ago~ la dudeka.
de Decetnhro; .- kaj si la unua komencis rakonti. En
la ·sama vespero, baldaií pos.t kiam Siusuke foriris, la
boatistedzino ·~onis vesperan forperroeson al ciuj dome.
"" <l;Iloj, -d;ixant!'l, · ke n:e pestasJaboro por l.a,"~y~spero , kaj '
cíujn sceryi~tinojn kaj dung'iwjh si ;forsendis ien sub ..
tia pret-eksto. La edzino kaj Cuj.a, lasitaL, sola.j en la
domo, bahílad.is; tiam, komenci~is tiu pluvego. En la
mezo de tiu "Ver8ego, Seiji revenís hejmlen tre eb'fiao
• akompana~e de ,,du-tri nekónatoj. Senvorte, ·sena\'arte
,.:'lj .$nur}jgi~ siajn manojn .lútj . piediojn, ep.p:usis .§in en, \
pmankenon kaj forportis a:l ia domo de Jfpkubei en
8una-mura. Cío nedubeble estís. ·~;~ntauarangita; ti e jain
af:endis aro da: sovaguloj, - kv.i:n aií · pli da kanajloj,
kuue kun Tokúbei mem, · - -Vide1:>1e )rtm ce1o ha vi in, tere:san te:tPpoli\. ;per tío. Oní :éltiris .sin en)a mezon d~
·'11 ~uj , viroj;' sidan!;á:j ronde: ¡;ip,r•f:ati festt-mon., .~apli ~~;,
·-' is >~in, ait per; ai, peto1is. Pn"' $a vi:vo; ~eii, §i'1:ute n-e.'
timis, cár preskau ciuj ti\Íj 1 'Vi:ooj ~vidis airi kun nees- .•
,,púmata de.ziro, si sentís. La plejmalbóno, JciJon ili fatos
®, estos ~orvendí sin al maieastejo post yanaj provoj
akiri ~ian ko~n; ili ne ·vunaiJs, . kion 'ili tal<Sis tre k ara.
_Cé tia reíor)óf.si s:entis sin ~-e ·pootek~ kaj ák:c~ptils ·
t, 'lll situ~,tción tre maltim:e. fli ofte minacís .sin" per mor.to, .
~ . Sé(} si ec lit). trerll!ís, ~k Ced'"IS. Si nur -tre wrgis pri
S.insuk-e, .al kiu §ia koro sopiris k:aj si povis dormi nek
}~

J1j•

w.

.

'

.

:;,>."',

11::,

•

, nek nokte;

··

,

si jam @tá-q.é ,pre~is. 1a ;bo~tistO Seiji.
sk~ü mallibérigis - en .&ltntmm . pro

, vihé,

l lokis tara kialo.., k.e·li P9VU v.eni tÍ~D ciutage.
.
¡¡ l\1Í enamigis al 'Vi j¡qn de ló.nge, i! ~-li konf~.sis.
·»l~akte estis pa,rló efe mia plario, k~ 6ri inspiris al. Sinsuke la_id~:ñ forkuri ktm ,vi__ Kian .ajq loimon rni p,l~-:

mi&, ' ·

mían

· faris nur

.

p:ro .de~ · vin ,~i.

Imagu :

kaj esfu·mi,a:Jmabino, mi.~ pet,IJ$. Kohntu, kaj C'ió;;kion vi demáS, esto.s vial«.
·

Penseroj
4

-' Amatlo NertJC
O

Nenion .faru p0r reteni virinon, kiu fo_t:iras ail birdon kiu forflugas. Lasu plenumigi la destinól1.

*

l

Kio nin suferigas, tio neniam - estas malgravaj o ...
car gi igas nin suferí . .

*

Por .kr(ldigi al ..la aliaj, kc vi kaplis 'realigi bonan
kaj malprofiteman agon , la plej bona metodo estas diri
al ilj, ke )) en l a .fundo vi faris tion pro. egoisn;JO «. Ec
la mn:a ideo , ke i~1 efektivigis ·la bonon por 'la bono, hun1iligas, genas, skandalas la 'ceteru1ojn.

*

Hakontajo. Iam ekzistis lando , en kiu · la homoj
havis tiujn korpojn , ke ili povis morli kelkajn fojojn,
rel'_ivigautc, se on·i strecis certajJ?. risortojn ; kiujn, kvazail
hol'logoj , ili 'posedis. Tion sc::iante, ili ciam ·penis gajn.i
-la amon de la siaj , por ke ci tiuj ilin revivigu gustat:ern pc; .sed) ec tiel, la ricu.lidoj kutime ne . strecis la ris. ortojn de siaj mortintaj patroj.
La vento.ne scias~ kiOJ:n , granda estas la dan ker~JO, kitV• al gi senlas la castulinoj, kies kruroj estas sveltbclaj.

·*
Ciuj ajoj alvenas, kaiízas al ni domagou . .
fodras.

kaj

*

La rictdo petas de v1 servon , -kaj ankoraií pretendas , ke vi lin danku.

'*

Kiam ni fine havas nenion , ni komeu'cas kompreni,
ke neniu estas al ni, necesa ..

Al si a demando pl'i La csoo de Sinslik>e, . tam(ln, li
neniarn. volis doni kla'ran :respondon. »HÚ, la junulo?
- pli bone por vi esto lin forg;esi, « li diris kelkfoje~
·»Mi Tesendis lin alliaj gepatroj nm antaií k~lkaj tagoj. (( Ne .inecese ja diri, tio estis inensogo. Estis oerte, ·
ke la hoatisto nut· 8ajni..gis sin penanta por ilia afero
kaj efektive ec ne turnis sín al ambaií gepatroj ·- ec
ne unu fojon dum la tuta tempo, de kiam li cikceptis
la gejunulojn suh sia tegm:ento. Guja antaiíe konkludis,_ke .oni ja_m certe mortigis Sinsuke-n, ' k~j tamen al
si al"íkorai't ne estis tiel- facilc forgesi lin por ·ciam:. · ·
Tiu ci . mallihe1·igo . dauris s Úfice longan tempon ,

-e

La dioj ne s¡¡tas inteligentulgjn. Kianl la dioj Re~s .
efektidgi ·ion grandan '.eri 'la rnondó/ '"ilí . utiligis .al .. s.i
ciam sim p~ajn kaj energiajn arrimojn kiuj né ·perdas la
t empon per diskutado k.~j . -trorezonado. ·

* ,, .

'"'

Eble la vivo eslas nur ·lÍ'ialsano· la mafsano, killll
pr~ eterna neko.rtwrenehla fato 1 s~er.:.S la dio:, ki~ en. ni
enkru:nigis.
·
· +
. •·
··· ~
(Kritono l Ne forges'u oferi, kokon aJ Eskulapo.)

*

\

.

. La lírika poezio estas la vera
de la ianin;_~:' Ói
ekzb lus , de kiam la animo _ al .si mem malkovrigis kaj
,kapablis .si~ ~lmontri. :Oi ésl a.S l a <;lo,lore¡;prilllc;> de;}a
anlinu, Rlii 'pi'Jlan1entas la maldaiíremon .de Ia 9hJektoJ, la
ef-emerecon de la amo; ' la _pasemon de la· vivo ~ la
enabismig<m de cio, k i o ~ cirkaiías gin, kiu e~tas eterna.
.,,!fr.<: ...

*'

vóio"·

'.·.

.

'V,t.i?

l)or scii, kiu vi estas, estas 'IIecese morti.

*

)>ur esti pesimista, sufitas ª ]rekti suprajan rigardon .
al Ja ¡¡.joj ; lq kontrasto in ter lumo k!li ombro (pli. da
OJhlJrp ol lwlJ(~) .tuj sin •malkasi)s__. ec al Ja p}ej .¡:nalsag,a,caj
intelektoj. Male; · por esti optirrilslo, "bni bezonas 'lre
p1·ofundan kaj pripensen;ran penetradon en la faktojn;
nepra jo por t io estas esplori eri ·la internajoj de la 'vivo
kaj malka8i gian ·mirinda:n logilton.
·

*

La malricéco ·estas l a. pl!}f miriui:la ,;,dpm1kto.

·*
i estas ¡n¡¡stroj de niaj a,goj kaj mqvoj , sáme .k,iel)a
rozana globeto ail la cina rnonero, ·tauj mastras siajn
iroju kaj revenojFl ... laí1 la longo de sia fadeno .
>'E l la ,hispana: Donú~go . Dia~;Ambro,na

. ario por ciu parto, kiandi Ín~()ncis i.gi,sin aií lin 9~nci
lau tio. t¡pkubci ' estis precipe á t()nta" dezirarlte · útiligi
momentojn por ruze imp1'esi sian lwron per siaj bonkorajo;j, kiuj cs~s mal!wraj sam~; kiel La mo~ivo .e stis
:mhlnobla. -»Do, .atl.kaii tiu ci' havas inklifton al mi! « :Ra.:.
pide Cuja pcrooptis tion kaj komencis 8ajnigi, kvaz-aií
si .apog·u~ sin aL lia kr-esbpta honkoreoo; :--", por latr:
eble forigi ' de li Ja. garde:mon , '- por igi _lin :pli seP;sii·ma, kiam si atakos lin po.,te. En ciu mom~nto si
dez.iris forkuri de Suna-mura ,. kaj céci . la. Bmafun. ·

Inn , vesperoo, kia~ si ~vadis -Íin . - :·karcsa~tc
Jian lmrnoron - pcr alkohOLajoj, si diris duonc en
~e la ;d,udeka, de D~oon'l'bro proksi:_m,uille gis Fel:iruaro. '\1:'< . --der;nando~. duone ,en moriologp: , l>Mi jain<J-ezfgnis :e'f d(..
J),.'l.cienca kaj -persista es lis la boavsto, sed · ticl !?ame ·
tive eion pri Su'lsuke; sed :mi sciVO!as, kio farigis aL ij. «
obstina estis si, kaj volis cedí nek al' minaco,, nek al ,
Ce tio, j e sia ver~ granda surpl'ÍZO·, Tokubei elh'~,~:Sigis.
fl¡¡.to. 'Sine liberigisd'C tiu ci stato, gis Tokubei,.vidanta "~
rak~m ton, kiu donis . ati" si tcrurah aludou . .pi'i la : ~se}d.
. la' to!an aferon, fine m;oyitc pr-úpctis- pm·· si, kaj . éble ~
reto, perf:ektc kaSita de si gis tiam. Ke en tiu ves~ro
k<Qi:Jvinkis la boatiston, kc _éstós pli ~ge _ agi alJi _alj)., ..
Seiji ?rdonis al .sia fidela Santa mortigi :Sinsokfl'n S(lT
mani-ci't';_Ql 1~ Ul.' ,vane : turrn~Q ti. N un metite .!mb. $ever~~ la ..x!verbm'Ga vojo;- ke 4t sama 'Santa ,poo ia k'a11zo p~
ob, eno si jen Jafuris kicl serv.i tino, jeu aúdis ·flataj- "~
~is !11 si novan idoon post la mu.nlo kaj , pre!llllJorti.gis ·
. ój11 alDtJnw.jn, , sed · por si naiíz.ajn. · Seiji 'aplikis novan .
la:boa.tis~dzinqri por f{}rkuri kuu ~lia 'monó~ · ke }lOste
S~iji prei!is al si trian édzinóqg - cio ci, rid{ontíta. de
taktikoo kaj. penis . kiel eblc . plej . mildigi'. siari korcin ~
per bonkorájoj .,
·
·
·
Tokuhei, ' kvankam . ne fiel certa ~nfimno, Sa:jnis . tute
Tokubei estis homo ·.ci:rkaiíe samag.a kun Seiji, \f, ver~ lau .la cirkónstanwj d'e l' afero. Cuja sentís sin
aed S:U.po..ze~te .kapabla je pli profunda · ru~o kaj :plano; 1' ' v~ninta g~;la loko, kic si ~vas .nun f.o dasi ciujn e~p.f)r- ·
oju pri :Smsuke:~ De tiam si ·firme deoidis, mris Cu'ja.,
',Ub ciam dolea nü:eno, li rie:riiam pcrincsil; al' L:~()ritd ·.
vengi sin iel - .iam - ;k'ontrau Seiji .pl,'O 1a líomo ~rmalordail a11 J~~alan u:iemori; ·Estis iakte! ,lre sub, ókaza ·
'"' ,
·
obsen'() órÚ' povis lin p~i 'hOlOO kun bo:naj, sentó kaj' "" • ·dita por ~i . eteroé;
koro. Li metis sin i:nter Seiji ka¡j Cuja, :kun dif~ncaY~t~ (D~iíri~Óta)
_: _

~!1' .ned~rlanda _ lit~taturo
- Job. Hadog - . "'

· '" num la te~po de Karolo la Granda (8oo) oni anko.raii ne pov.is paroli pri la nederlandanoj; frisoj, frankoj
kaj saksoj lo~is en niaj regi<rnQj , el kies intermiksigoj nur
pos,te iorn post _iom estigis Ia ·n~derlanda popol0. Kclkaj
skr.ibajoj en ,la di~lektoj' de 'l' nqrnitaj' popoloj ·postJ·estis
. al ni. Cirka(l- la . transira tempó{ie la 12 -a en ·: l;r r3-an
jarcenton precipe en la pli suda ' parto (la nuna Belgujo)
pli kaj pli ekfloris la komerco kaj de tjam oni ckvidas
strebadon al pli granda unueco en la lingvo. Ci tiun lingvon
oni nomis »dits (( (ned. : dietscb), t. e. »de la dit (( ( dit
, signifas: popolo). -Ci .tiuo nonion ,oni,konservis dum pluraj
jarcentoj; efektiv.e .nut en la 'J:g:_a jarcento 'orii oficiale
.nomis la lingvon: nede.rlanda lin'gvo. La nomo ,) holand a
lirrgvo « ofta en eksterlando estas tute erara, car· Rolando
nur estas tre maigranda parto de Nederlando. Kompreneble oni povas rimarki multajn sangojn en la dits, gis
kiam gi disvolvi,gi~ en la nun;m. nededandap lingvon.
Konf.órme al la . progreso de ttafiko, komerco k. t. p.
taipen la unueco de la nederlandii lingvo pli kaj pli grandigas;, dialektaj e~{n'.imoj malmul~igas.
·
El tiuj plej 'inalnovaj tempoj malmultaj verkoj konse;rvigis al ni, ofte ec nur fi'agmentoj. Ja ne ekzistis ankoraií la ptesarto, do nur kopiado plimultigis la e kzem plerojn de iu ver~o: temporaba .kaj multekost.U, lahorado.
J.;a_fonno kaj ;enhavo de tiuj elej · ma.lnovaj literaturajof estás tre malvaste ligitaj al l::t literatura de ·i' cirkañantaj landoj. Kiel la plej malnovan verkon el Ja nederlanda literaluro oni ofte rigardas la L egendon. de Sankta
8éroaco (Servatius) fare de Himri/ú; van l'cldeke ( pr.:
véld:k:l). Ci tiu verko datas ella 12-a jarcento kaj estas
·
.
verki!a en ljmburga _dialekto.- 2 ) . ·,·
J·aiu dum la rr-a jaréento" estigis la t. n. Franlwj
Roáian..aj, kies cefpersono ofte estas Karlo la Granda. lli
ra.Kontas pri la ~ataloj de l' }'ego, pri ribeladoj . kaj similaj
aferoj. Verve ili rakontas la oka~ajojn, sed nm· lre malmulte da. k¡uaktf}~o. lo.sio estas ~rove.bl a ce 1!1 preskaü. ciam .
nekonataJ aütoroj.' .t..a. herooJ estas veraJ barbaroJ sen
•

Y_,

••

., .1) La akcento moritras 1a akcéntitan ·silabon·; la signo:
montras t. n. niutaneon.
2
'
)' Limburgo, suda

·
de Nederlando.

mi éka$, oni jam elu.zis, ,
Nur »liaj « plu estas la únua vort' .
Se.d kie pleri,ilj,
· kion
do
akuzi?
fi >- _.r,_,.
•
_
_
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_E-terne t-remits ter' pro toricfra ·fDrt '.
~-

"

.

-·~,

kavaliraj vh:to{ L a virinojn ili uzas kiel sklavinoju. El
ciuj .ci .. romimoj la plej konata kaj plej bela certe estas
K<:u'el endl) Elegast (pr.: kár:l énd: élegast; t. e .. Karolo
Elegeslo). Tarnen en niaj regionoj oni oc tiel satis la »batalan tan. literahn:on «, kiell:¡, » aventur<Ül«. De Jfirr Flqcm~s1ánderen (pr.: evir hémkindi:r~n ; t. e. J_,a kvar iufanoj .
de Jlejmin) , rakonlas pri kvar :ú·atoj, kiuj kun sitt cevalo
faris miraklojn kontraií Ka.rolo la Granda.
·
Dua speco estas la Keltaj Romanoj, kiuj sin distingas
J::!Cr sia bigota pieco. Ekzemple la »f(avaliroj de la Tablo
IJ.onc(a«, .kütj entrep.renas loTI-geg;Un voja~. oj.n. por se1·.ci la
·Sanktrul Pladon3). Ankaii tre forta amo arvwno estas ofte
trovebla. Multajn strangajojn ' la · kava:liroj ofte renkontas
dum siaj vojagoj. La Romano de Válevín ( Walewijn)
esl:as la plej .konata el ci l.iuj. Tamen la karaktero de
niaj popoJoj ne estis tia, ke ili povus &ati .ci tiun arton.
.
Tute alía speco estas tiu de la Orien.(aj Romauo j , kiuj , estigis sqb la influo de la oriento en . la .okc.idento
tempe dé la krucmilitiroj, ekz. »Floris ende Blq;ncefloer
( pr.: flóris kaj bláns:flur) ella mezo de hr r3-a jarcenlo.
Bestrakontajojn, en kiuj la bestoj parolas rlcj ofte
por doni ian iuoralinstruon, 'ÓnÍ konas en multa] landoj.
~eninte e~ Azio .ili enpenetris ankaü gi> ~,rancujo kaj de
he ree ph no¡;den al Nederland 0 . La pléJ konata estas la
f:upo Hejnár~o. verkil~ .de iu Vilh~lnw fine d.e la r.3-a
jarcento laii franca on gmalo. Ln cltts-eldono tamen estas
multe pl.i altk.v~Lita ol.la o:iginalo kaj gi .~rte ~stas un_u
e~ la pleJ gravil.J verkOJ el t.tu te~1po. P e: gt. l<1 auloro knhkas la konduton de la ph alta) rango}, kws íorlo estas
oia:m alutata per ruz~. Multaj eldono.J. sek~is,,;ec en .}a
mma tempo belga aiítoro denovc pnlabor1s gm: StiJn
Streuvels (pr.: stejn strev:ls).
J~acile estigis post la s ukoesoj de la instruaj fabloj la
spirita poezio. L<t kl erikoj ja es lis preskaü la solaj homoj
Iegkapablaj kaj sh ibipovaj . Ec kelkajn biografiojn de
san ktul oj ni_ posedas, bedaürinde ne tro sukcesajn. Per sia
. sitn;pleco . kaj profundeco sin ?istinga.s precipe la Fabclo
_ile ,í3(3a tn.s el _la kotnenco de 1 1:4-a Jarcento .
., '
Sed jam· tuj oni komencis ·ekvidi la grandan signifon
de la instrua verko kaj komencis instruí religiajn kaj so'c:ájn tcmojn :per poemoj . En tia poemo de Jalwbo Mael'lant ( [11'.: marlant) ni iriclaskiel vivkonce_plon ian kristanan komunÍ)!ÜJOn: ciuj ho¡úoj eslas ja fratoj, ciuj de~ v,en~ntaj de Adamo; nur niistizo de potenco kreis la ,di3) t. e. la pi;¡ do el kiu ~Kristo e3tus tl'inkinta
Lasta Yespermango (Grabo). :
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lere~c~n in ter s~njoroj kaj s~avoj." .La _var?j aparten,as
al CIUJ kune , kaJ cetere Jesuo 'p refens rnaJncon ol bonfarton. Ankaií ne estas bóne rigarcli pro la peko de Eva
ciujn ,vírinojn kiel !llalbonajn. Ciu ja estas resporideca priprop.raj agoj kaj cetere eslis ja virine, Sankta Maria , kiu
.r.
naskts la Savanton. ·
Oni ,povas facile kompreni , ke ci tiuj poernoj bald<tií:
fari~is popularaj. La sama aútoro verkis ankaü ·kelkajn
pii ma1pli sciencajn ' verkoj:n pri , naturo kaj Biblinn llistorion en rimo. Post lia morto (c. r3ou) kelkaj imitantoj
forn~is ~a D_idaktik~n Skolon, sed neniu superis'la »palron
de 1 d1t~-aJ poeloJ « .
·
~nka~•la muzik~) jm~1. deb?t!s kaj estigis -rli kaj_pli da
kanloJ, ·lúes tekslóJn drsvashgts trubaduroJ- PleJ unue
kompreneble la eldeziaj kan'toj disvastigis, psahnoj · kaj
Maria-kantoj. ~~ ci iiu t~m(>O mi respek.te :í;le~cias a~tkaü
u~u el la solaJ du poetmOJ nederlandaJ, ktUJ supem la
mezan kvalilon , nome Fratinon Hadewyoh ( pr.: hád:
v~h), h ~erkin.tino de _l' plej pro~unda mistik~. poez~o, .en
k¡u la pta ammo sopuas al umugo kun la c1ela flanco.
Si komencis' .ant~úsia 'lnorto (c.. I25) ank~ít. ~a u.n':'a~
prozon ~n ma lmgvo por rakonlt p•l la vtZIOJ, vtdtlaJ
dom ekstazo.'
·
·
·
Sed pro 1~ ciam pli grandiganta disvastigo, la nivelo
de Ja enhavo ' ko~preneble maJalti~is: , »mondaj rakontoj«
esctigis, el kiuj mi mencias la ·bistor.i ajn (pri grafo Floris
V, tre popular.a princo, kiu estis mortigita en r2gli), la
amajn kaj militajn kantojn en -libera ritmo.· ·
La komenci~on de la' prozo 'n i jam reukontis ci supre.
Lá prozo ja cefe e~tas destinata por , le9ant0j ' kaj gi oo
po~'tulas 'certan instruitecon de la públiko. ·(La poezio
destinita por · aiídantoj estis jan1 pli faéile disvastigebla
dutn tiuj tempoj.) ·Komence oni dú nur uzis gin en oficialaj protokoloj kaj pure instruaj verkoj. Eble la plej
malnova proza verko en nia literatura estas la Vivo de .Jesuo, kompilita el la kvar evangelioj en la 'I{¡-a jarcento.
Simple káj lamen fre~e gl rakontas.
Post la supre _ l)omita » patro de 1' ,poetoj ~', nun
sekvas la »patro de l' prozo «, -Jan van Ruusbroec ( p. :
rüsbrok), pas.tro , en Bruselo, kiu verkis kelkajn mistik~jn verk,ojn km~ t~e - sit~bol!S'nyí ,en havo kaj alegoría k lar.; '
1go de l Sta B1blio. L1a dt~thplo Jar:t van Ú!JI~W§-n (pr.. : ¡.1 ~
l~v:n) akre kri.tikas_,1~ . _konv~nci~ vj von ~aj_ la :dibo~a~ i ,
vJvon de pJuraJ klenkoJo Oru tr.ovas kelkaJn Jdeo)n , kmJ ~ '
memm·igas pri fa »komunismo « · de Maer.lant. E~ estigis ,f)
dum ci liu lempo lá un u a . ko1ek;to da predikoj fare ' de)!:''
Geert Groote ( p,:.., ge:rt grót:) kaj la medita verko. de
·
Thomas a Kempis: .La •imitado de [(risto ; Pri la vi\:o
de 1' du lastaj on~ iom iltlbas. Dum la I5-a jarcento oni
vidas tre gravdan 'disvasti~ón de Ja _(li'Óza lite1·áturo, ¡,
kvankam nur la prilaboritaj kavalitaj ka] hestaj romanoj ti
fll pli fruaj tempoj ha vas pli gravan signifon.
'
•
,, . Dum ~i~j fruaj .mezeeokaj tempoj ,]a klerikoj _p_r_e- ¡
zenbs en · siaJ pre~flJOJ en la altara spaco afte la .paslOI) J<,.
~aj aliajn momen~ojn' ella vivo P,e Kristo. Tjo komencigis
sole per· ti o, ke. tri ···kleriko'j dividís ínter si la · r.f'ilojn de
la paSia .rakonto: , unu leg~ la i·olon dé Kristo , clua tiOn
de. f?Opolo k.aj tria ) a ce_teran. Poste tiu kutimo grave
arrtpleksi~is, tiel ke la diservo far·igis , preská.jj teatl'a ·pré- ~
Z(lntado laj kompreneble -la alta klerikaro vidis en tio ~
dekadencon kaj se~ve 1\l&lperme~i~ la prezentadon;de tiU:j :~
ra~ontoj e.n· la pre~ejo. T~át;t1 oni" unue ce~e.bliis la~ diservon·,.ka~ po~t bu pr..e~en.tis la lpdon . su~ la . ~~u~. .ant:'-~ la P!'~: . 1
~eJ.o. N~n Ir lig1l~J ·ne pl~ ~~tJs· ti~l ,~;¡g¡~a~ ~ kaJ Jam -·~
~au om·' komenctS · prezent1 ankaQ altaJn teatrajo;¡n,
~,kz. !a Yiv?}n'de sa~klulój ~un ;mi~~loj. Post .cért~ t~m; ..
J'>O- tíu '"mi:taklo ésbs :forlaslla _el la,:.ludo JiaJ om Ja.gi
lul.\'is an.taú si la moódan teatrajon.
_ . - , •
: ~'a111en ~~r kelk.~jn, e;b tiuj. un~a], ekle?liaj m~~erl.g~
OJ,· m ' posedas: »La Unu'a GaJO de Mar-ra « (Jl)~a Jílt- ·
cento) · »Lúdo de : la Sánltta Salmzme.nto « · (t I5oo). .
K~¡p.r~ne~le oni
vidas en ili indi~bjn pri scenej.o ka-j •
akcesorajo). -·
~
..
"·
Tute nova !amko estJi.s .la --skolo de. la t. n.. ,~:eto.rile
uloj, Tiuj retotikoloj formis Ce.rtajn ~ild()jn de literaturistoj por unuigi Ciujn, kiuj deziris -sm okupi pri lite-
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- Hierqií pluv~s, kaj hodiiJa .pluvas
lcaj morga u oome, lace glitos )¡al? j;
~j ooirie, lace iros · la minutoj
.
de mia. viv',. sencela kaj ~nua: ..
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J-a Ciu tag' forlavas r-abe ion!
]'a i;iu nokto 'portas ion for!
Ja de l' pasinto restas nur memor' !
ja p-or l' esfonto havas 'mi iienion}
Ne té~das plu cie.lon falma glavo, ·.
n'e -tremas tondre plu la firíywmento.
Ce la ·á n.guloj platas fti_fa vdnio,
Kaj pluvas,_ pluvas; pluvas - tag' post
Kaj ciu tag' forlcrvas rabe ion,
Kaj ciu ·.nokto . . portas . io,:,. for-;: .Kaj de l' p'as.i nto restas nur 'memor'
Kaj poi· ·· l'est:pnto
havas
neni~n ,..

mi ·

M e lánkoJlo
- .:;tlllr~d S~l)aql)ubf!_r - · ·

Flameto sur. modesta nuco kaií.ras,
tretn.br'ilas · nwlsane}e kajc rn,aldaiíras. · ·
Ridinde ombro m·ia sin distiris,
la kapo en liJ manojn jus ' foriris.
Nu.n de l' horlog-vizatjo la sekandoj
· defalas ~iel 'latmoj al la vdndo].
La tago inorlis: : tafia senfiéra,. ..
' :. '
"'·
t.tK.aj rhorgail p ~os "l:e.e tago se~spera 1
~

~~

iú

iu'' eki;zia aiítorítato.; c:KíamÚú '
'kim alia/ ttam lj fo.iídas novan<~kl<.lezi~ ~ ·
. . . ·. Iú)lklil~' sa~i?eil!,l();in. Miasdé' Jiu· ~· · ·
, estas umKa por Ned~rlanqo): .J?ost ).¡~
..... , .
. ':ékstarjs ·kontraüu1oj -bj de'fendantoj '·
he~értó ¡taj oni sc}as,
~1enio :tiel yivige efikas -al)ite -:
ttu:i:> ,k iel tia reciproka verkado pri' tiaj ternoj:· O'ni bedal1rps1,ke en Esperanto •ni ne havas ion tian. An.na Bijns
(j- ~~;¡3; pr.: .ánná bejns) fnrte ·defé[ldis la kalolikan ·.kris~
tanis.tri(lri ' per· poemoj en la fonno de la' retorikúlej, ).~asie
si , skcibas · .k ontraií J,uth~r, sed la konveucia . má:niero
dé Ma' Yerkado n~ levas sin tis la idta rango .d i j¡¡¡l literafuro. Deiendanton de 1a Reformacio ni tenkorHas en MarniuP vatl Sí1tl Aldegonde' (I54o-t5g8; pr:: Mát:niks. · van
s~~t . Ald:gónd:), kiu ·naskiginte. el katolik_aj . gepat~óJ \post
sut . stud0 ·e'n Gen evo (la u:rbo 3a de Calvm) defabs · de la
Ekl.~úo kaj , okupis sin pri la tradukádo ' de la K . Bibli:o
(regís 'tiulempe kaj en certacj landoj ankor;rií:nu~ l¡¡. misopit\i0;- ke katolikoj ne :rajtas legi ti un lim¡;on ; faklo estas,
ke la Katolika .Eklezio estas tute ba:zita sur la S. lliblio
k.a.··.j~;ab$9lute p.ern:esas' a.l ciuj le~..i la S. Bibli~~ · séd. úur en
f;d~daJ it·aduko] ~pmpreneb~el). :Poste h verkts~kran
S"atiron,konlraü' la Katólil.{a Eklezio per · sia Byéncorf-der
Fl.eilige.'.Roomschc {(áclre (r568; pr.'.· 'bienkorf del- hejl:~;
roms: ~erk; t. · e. Abelujo de la Sankta Roma Eklezio);
cefe>re oni ofte 'Clubis, cu .~i estis tute originala. La libro
ílJO.Iitt-as-. Ja kutiman reakcian akrecon; ~j povas ec ne valortaksi 1a • bonajn flankojn .- Matgraií tio, pro sia stilo la
libro estas unu ella plej belaj. libvoj el tiu epoko. KTome
]j lail ,kelkaj . estas.la aiítoro de la, nederlanda patruja kanto·; ··aljaj·· - ' eb!~ pr,ave - pr;.ídubas ti o~. ·
·
Aliaj aiítor<>j ella :mu,ltsanga .tempo estas ekzerriple
Coornha(, (~o533~ r5go; pr .: k6:rnher}), verkinto de
librq pl)i. moralo el vidpunkto de 1' te~po antikva; kaj
Rpeme1:. Vfsséher , ('I552~I6.2o; pr.: ' ním~r vís:r), la gaja
ye:tJ,.iW;? M seréo; 4'ótto-ludoj kaj epigramoj. La versfar~~ó '< a} ,li estis·' pura • iémpo::pasigo. Du el liaj filinoj,
iltflrfá kaj · . ' p.aste trovisdokon en la literatura; preci,p{\ ;~~ .
· ·,·· · poezio de mor~lo.
(Daurigotq)
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·t:n la »f.}ro~ de Parl:s« p1eje
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(LB). JULES ROMAINS: LES HO?IfM:ES DE B~N
NE VOLONTÉ. (La honvolaj homoj .) En la rom.ar~bte:
ratm·o de Francujo la plej granda evento de la lasta) proJ
estas la verko de Ju.les Ro17lkl:ins: Lés hO.IJI-Q1.eii' dn bonne .
vo lon/.é~ en ses volurooj. Po3t la múltaj slúzáj, rnomentfo tomanieraj libr oj de l' puna libromedmto gi ef ikas
surptize: en g·i .oni trovas · eUaboritajn karákterojn: E_~ la
autaüparolo la aiiloro' protestas kontraü la akuzo pn »fllmslilo «, .sed la mallongaj kaj tre Tealist~j bildoj tamen pr~
tío memorigas koménée la leganton. l>La 6-a de oktobr~ << :
apenaü. ni ekri gardi ~ la ~eneralan 'hildon de la panza
slralo, tuj ni estns konqukitaj en la logejon de bela, aktorino ·en , Irurnat.ena horó., .d e · tie subite ni i~as atesfantoj
pri la matena irad'o-vénado de ka:olika nobel-fam il.io , sed
ankaq tie ni ne povas tro Jonge resti. Dume ni vidas la
vagonarojn, kiuj rapidegas al Parizo, ni observas la animslatojn, la politikajn sintenojn de la· ''ojagantoj, jam germas la terura h.istorio de la geni a krimulo Quinetle, kiu
la. plcj altan gradon de vivgojo atingas per m aharme
anlaüpreparita mUJ·do. Dume ni saltas sur aülobuson , por
partopreni la unuan aventm~:m de la juna cambropenlristt¡ Wazem nH;lS, pósle tra pólítikaj disputoj ; tra. la novajoj de l' virina modo kaj tra sennom braj ~liaj komplikajoj 11i antaüenir~s en la romano. » Filmshlo r. - ci
tiü difino estas tro malprofunda', . n~ diru prefere, ke la
au i(Jl'O bonege Ínventis tÍun rakonl;rnaniei'Oll , kiu pleje
konveJl:ts al ~voluanta . metropplo en .Ja s~npaéa ~poko de
l' teknikó. Ja 1a tuta horna organ ismo éstas .devigata . trovi
nonm ekvilib1'on kaj . ritmon , la anténoj de 11Ía animo
funkcias alimaniere kaj nuntempe ili .deziras de la romapverkisto alion ol anlaü . la invento )de 1' auto,. telefono,
radio ktp.;
reguioj de l' v.erkislá arkitekt;1ro ~ravivas ,
escneajn transformi~ojn. .
.
.
.
Jam en la unua volumo ni konjektas .la konturojn '
de la heroo de J llles ll.omains: ci ti u mil-anjn¡a, giganta: '
oíte tintiga. Ioje mals<m-inkliM, foje .• rey~a, idealista,
j nna, kaj tamen n1oitlaca, m-emortúnuentit~~ ' mistera kaj
ciam minara e~tajo estas Par izo . mem, la polenca urbego,
cirkaü 1 ~¡oR. La atn'losfero de 1' grándurbQ. estas mistera •v
batalejo de multspeca.j, mt).IFtendencaj kurentoj : Dum ni "'
sekvas la revadojn de l' um1opaj figuroj , 'kun konstel'I)a,
vigleco t1kyhigas ]a 1'\lafen ~tj i· Sünhrilqj, ve~péraj .kaj,noktaj
son~oj de Parizo.
_
•
.:'
Koncern() konceplon, fo.rmon . kaj temon ni staras
anL:u't h1te .nov.eca au<laca :kaj muhfhmka . , en(npt>eno.
D efiniti\·an jugon ni ankor~lií ne povas diri? cat aP._eros
ankoraii pluaj YOlurnoj. (La aúloro avertas la leganton,
ke la unuan par:·on _ ;4Yo1 urnoj - orli rigárdu enkoiüiuko.f
Homains, la kreinto do l' ~muanimismo, .realigas en ci
ti u ciklo la progr·amon de r ,oirekti:> . farita de 1i: :li~esp~
imas la kolekl'iva,jn seQtojn de 1' . hotnaj .k®.ecoj . \~asOl·b
itaj de . sarnforma spiiito. J(apturne n1ul.táj " figur?j tramarS.ñs aniaií ni, tiel ke la aiítor.O deva!!clistigi siajn ñgurojn
en apai<la tabelo, po.r ke la le,.ganto ne konfú'Zi~u p:rí ili. -~ "~
Ciu voJU:mo bavas ap;~.rtan individuan kjlrakteron: kiu
esprimigas ankaü en la titoloj. »{A 6. ~ octobre_;< ; do~as.
·. rapidan .1rar:igaraon, ~aza.u .ni vidus unue Ja vizagon de
P ari'zo el kurruita aülo. )}Le crirne de Qulnette<< - tre
drm:neca volumo - ·pleje ,s,imil~ . al · moderná ~-?Il,lano·.
»Les amours infl(lnLin-es« (La. infanecaj amoj):' varias kolorpompajn son~ojn kun koncize skizita· ¡;erio, da :oJGJzajoj: ·-
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fórtás
delikat.eco, ~ a áispecigit~f!O, J~
homoj iom post iom dividigas 'en
grade fol'migas la tula pariza socio.
.
Ei "~::t . j us ap~rjn taj~:'d íi· vol.rimoj, ~n . la. ím ua (»Hes
superbes «} la scenejo estas la mondo de 1' úcuh)j, kaj la
cefherooj: lá monduma· sinjorino Marie , de ·GI~~mpceri~is,
koüala el la ahtaiíaj volunioj; J?Os.te ~~aver~amr,. _l<r gr~da
»Í.'lrislo • . kiu elluktis pof si vojon supren el la profundo
ka} éstas ' tipo de 'la n.un!empaj dub:famaj finaóckavaliroj
larda speco de Kreuge'r Jaj Stavisky; !ine Gurau, op'Jr~ · ·
lunisma ambicia politi:kis~o - saine konata figuro en la
kampo de l' nuna politi~o.
. ..
'.
. •L
.
1
·
La dua volÚmo ( ))Les hunibles<<) pritraktas la '~ti
podan mondon, la vivon ' de humilulój ; modestuloj, simpl,uloj. Tié.n faJas ~ aü levigas? ;:- Marte . de C_hampc~ni~ ,
líe' ni renkontas ree la figurojn de la .: aritaii~J volurñoJ:
Quinette, Sa.int-Papoul, Clauricard k. a. Alte els~ara figQro
de. tüt ci _yolumo, estas pa~tro J~;mne, . kiu post)!·?~paj , k;,tj
animaj tentoj, duboj kaj :suferoJ, firie tt_!trovas ~tan veron.
La unuanimismo de Romains en tiu .ci vo1umo venas al
ia _. kolektivismo ep. pure kaj m;¡.j{l~ te ,>katc(llika s~nco. En.; la
antitezo de · riculo ' kaj ma:lriculo la okuloj , de HoD?~n~
ekvidas la fadenojn - la fadenojn de " 1' su{ero -,- kiuJ
se.krele , kimligas la du >mondojn. La krist'a:r_1:a ··":liDQ,. la
felico de humilo donas al la universalo de tiu ci mondo
la komunan nominatoron.
Pos[ la lego de la ses , voLuÍnoj . ni··jam ne rle111anda,s:
kie estas do la celo ~ kien -d.o ni voja~as. Ni komprenis, ke
la celo estas rnem. la vojo; kiu kondukas antauen ec 'tra la
plej kr~,~da<realisrno. Ni donu nín al la· savmtá sento. de · .
ne1·ezisto, de nenio ni forturnu· nin malkurage. Ni ne
u,
ke ti u ci akra vid:o mallargigas, ~dezertigas ka.j tro~ohrigas
la'....¡nondori, car Jl'esfás tnist(lraj ''pejzagoj, kies r;zisio estas
etei·na. «
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~ 'kyazaií >fumília ·lier-éJa:jo. ::Lf~ . avo#ális .~n". la ·
... .. .

it(;~~ilieiQ¿ kiun J~v1d1s Jo!ffi.'.Brown · ~ll ·~·8c59; ·~a-

J!Ul~.. • ~ghJr~d\l~t5. la .aVI~o¿· la VICLV,mo .de. t.lU!' ~Ji'?;evolú."
~u1o~Jnkau 41ia me estas n~a aventur.o kaJ eksCito. Ne
rri~~te p1i~ol ~tr1dekjaríl, Ji j~1l1 ttav3;gis la duonanmondon:

J~1 ' es~is 'm"'riS:J;Q, hotelpordlstq, !e kelnero .• kaj . ·filinre~iso~:ó.

rozo

Nu11 li estasff uni"vé~sitata: '.studento. , (}is. n'p n a:peris de 'li
d.u •v9lumoj: .The Wear,:r BltLes káf Rirt,e Clothes for the
Jew ..<... '• ,... · . · · · •
·'·
: .L. ~Claude Mac [{ay. Fiera pledanló ' pdr · la ·negra r.'l.'Skonsaio. K un inalamo ka.j blinda ahornen o ' li rigardas la
hhinkim· h,omon,. en kiu li ;vidas nenion alían . ol . negrolintl!,lltoii. Ki~l poeto;li estas la plej interesa ,:fenomeno
ilit.~t. siaj_kun:~~j. :Li ha;'•as_ grMdegan, verskultuci?IÍ;· :J:l.él:
la · gl,'andaJ maJStrOJ de . l europa,. prectpe angla . lmko h
poluris; pe~fektá. sian . versteknikon. Str_anga. kontcast?.e~tas,
ke'~-~uste ,h~ .pleJ per:fekta konanto káJ pleJ l~ona \hsc'lplo
dé I' :e:.ur.opa poezio., sin tuwa~ k un la plej amara mal amo
kontraü la blanka .homo. Lía vivo estas ne malpli ekseita
oli; tiu., de Langston Hughes. Li naskigís en Jarnaiko.
Ko~lÍen9e li ~~tis li~naJistó , .J~Osle . se!vis ce _la jamai'ka
póhco: Sed klam-om he ekscns, ke li e.; tas hberpensul(),
on:i ~ksigis .lino Tiarn , li:· iras .al New-York, i~as studento.
Lja mono baldau el.~erpi~as, li ~esigas siajn. studojn, ~k
vagas tra la mondo.:Lt Yenas .al Suda · Am.e nko, poste · al
Atís~aliu ; :fine al Europa, kíe li tr1wa<>as Britojon, Belgqjiln:; ·Nede.rlandon , Germam.jon kaj Francujon, Li estis
dom~e.rvisto, oficisto , h:;IVeo'laboristo, religia oratoro, kel ncto káj caütisto. Nun li estas jumalisto en ;Parizo.
J~:an Toom er. La negra Walt Whitman. Ne nur liaj
Y;il~tinúndaj ]jberaj versoj memorigas ·la grandan amerikan
poeton, _sed " ankaü, lia profeto vivo. De · urbo .al tirho li
nadas. en Amer.iko kaj senpagajn prélegojn kaj paroladoj~ Ji iaras por siaJ negraj fratoj.
Ooiin.te : Oúllen. Kónservativa negro! . Li . devenas el
melddista: ·pastra· iamilio. La ~efproblemo de lia vivo estas,
á:~órdigi : la kr1sta)lan ,mondkoncepton k~n sia neg.ra·pagtti:ía ~ temperamento. ·De negra flanko lt ·estás konstante
<r~kata. Da jurnaloj líp. nom;~s »perfidolo de l ' negraro «.
{}kaús npn'le, ke proklamajcm, prQtestimtan kontraií l¡t
persekútado' de negroj, kiun sUbskrihís 1a plejgran.duloj
de.'h{ ,amerí_ka. s~irit~ ;vi~o, . G?unte _Cull~r¡ _ne . subs~ibi~:
..,.. , :Kval' .\'Jzagf?J, skiZliaJ per kelkaj traJiOJ- Eblc }a pleJ
in.~~saj káj. signifaj. Sed Amer.iko havas ne nur . har
negrajn pC)etojn, .~ar . tie ciu negro santas sin humiligitakaj
scy:J:eranta, do iom Cío negro ,estas poeto. Fenton Job.n~~m ,
J'Oseph ·S. CoUer, Frank Horne;' J\nna Bontemps, Wa'r nmg
Cnney, Georgia Douglas Johnson kaj Otro Leland l3oha.n1'an.. ,..,.. e~uj estas ba~alantoj de negra spirito ka.j anon~
.aritq5 d ~., plí,; In~.ra kal bona mor1do;

.

"'L IBEL. Firie Lion havas. sukceson en la Lon'per la . tea trajo Libel (kalurnnio ). Gis mm
.
.en. tiu ~¡ bonega sezonó.. Kotn.
· kvankam li estas inalnovateatro~un ne ellernis, ke 'en ~iu alla profe- .
ponq,,~. •p, oni povas e.sti seritimentaltt, sole en
.,•..,'"·"·.-- . ne estas e:Wg¡. ·. Li prezentis teatr.ajún,
' amiko:de.da <l.UiOFO; :alían., Caf Ja , autoro
s¡;~kceson per si a anta:ua teatrajo (Whíle
lí .sentis _sia .,deyo prezenti de li .ankaU:
/ 'il¡flt:J[·iíra..ri·qteatraJQD; · ~m} htdh sepcenlfojc, la
la. clll):Da peco , havas grandan, suk..aiítóro laboras lau ·Ja, plej · sekura
estas ~10unura tl'ibunala pl'Ítrakt-

um;¡a·¡•ruryJ¡:q,u:~·e,

1ertA- advokato de la jurnalo .. Lion~ tute 'E!mi?erlte -

t;u~ ~¡ rolon ludas mem

lude {>ruvas ~iujn siajn asertojn, ..
. ankoraií pli multe. ~ malkahgas pn ' la pseiído-'Loddon,•• ·
ol pri kiom oni lio suspekti.s _ , tre vera!),jnigas, ke la •
vera Loddon ec ne falis en la milito, sed la pseiído-Loddon mortigis lin. La. .afero jam statas tiel, ke nian her9on
Iorlasas jam ec lia · edzino, car ti u Ci horno ja apena(L
povas sin defcndi; li ripetas ciam nur la malspritan faBelon, ke lia memorkapablo malfunkcias pro, la nervosoko,
kiu 'in traíis en la . milito. Advokatoj · d1.skutas, atestantoj
konfesas, la · kutimaj kaj ,devigaj nervoskuaj scenoj sin ;;
seha~ sur la scenejo Jau la certaj legoj de l' drama matematiko (vidu: Proceso de Mary Dugan) -' kaj, en la lasta
kvaronhoro, Loddon gajnas la proceson, ca:r evideotigas
pri Ji, kc lamen li estas la vera Loddon, - kaj Lion
gajnas la sukceson, car evidentigas • pri · li , ,ke li estas
emincnla: regisoro. Delonge ni ne vidis prezentadon tiél
bone agorditan, ku0 ludon de tiel eminentaj aktoroj. La
plej grandan laudon meritas la personigan~o de l'. jugisto,
tlubrey Matter: · grava, afabla, mtimeca individueco unu
el la plej bonaj aktoroj de Britujo.
,
l~ost la prezentado la publiko ·ege postulis la autoron.
Direktoro kaj aktoroj senkonsile interrigardis, signanle,
ke ili né povas lin »liveri «. Fine Lion, en la kutima eta
»S]Jee.ch « humure anoncis, ke la aiítoro antau kelkaj
momentoj. ankoraú kasi~adis ma:Iantaú la kulisoj, sed dume
li plen e kaj tute malaperis. Sed konsidere al la granda
sukceso, ne estas versajne, ke li jetis sin en la Temzon ,
do oni estu .t ute trankvila pri li, en lia nomo li, la direktoro dankas pro la aplaudoj. · Poste, en la vestadejo de
Lion, nti tame~ s"ukcesis malkóvri l~ áú!?ron! " ka~igantan
sub la pseüdommo Ward Doran kaJ .m1 deVIs nd1. Mr.
Doran estas ·malgrasa, sendenta maljunulo~ alte super sepd ek, praktikant.a advoka.to; Ci tiu _teatr-ajo estas ha nnua
ve-rko. Certe, eksterordinare taiíga a~o por dramverkado,
almena u lin · trafos multe malpli da-· senrevigo, ol lían
ju:oan kolegon, Ja autoron de While parents sleep, kiu
sendube. konstante mirega.s, kial li ne s~cesas pri_.siaj aliaj
teatrajo] , dum la unua tlel bele prospens, ke la cindantan
maron (li estis marist-oficiro) li sangis por la teatraj
tabuloj , nc konjektante, .ke la ventega oceano, kun siaj
tempestoj kaj glacimontoj estas milda infa.nludo kontraü
la teatro · baraktanta sur la ondegoj de l' fortuno kaj
hazordo. .
·
i.X
e~,

(Q): THOMAS MANN: JOZEFO. La mondfama au toro de la Buddenbrooks kaj Sorcmonto en 1929 ricevis
la Nobel-prem ion , sed de tian1 ankoraü pli .al ten li levigis
sur la Par0 aso , de l' r akonta arto. "P er sia potenca biblia
romantrilogio li . krea:s un u el ll:í plej gTandaj , verkoj de l'
mondliteraluro. En la m:ma libro li revivigis 1~ figuran
de patriarko Jakobo , "kaj !lD antaú ,nelonge aperiula dua Jibro li verkis la jtmagan Vivromanon de Jo zefo,.
plcjamat,a filo de J akobo. Per eksteTordinaraj_,artismaj
rimtidoj Ji igis la biblian historion boma, vivplena kaj
hodiai:ia. Noraj kona:a;j, karnaj-sangaj figuroj estas ciuj
pcrsonoj de l' romano. La song,;ida,, iom neuroza, narcista ' Jozefo, kiun pro lia escepta pozicio ' kaj escepta talento· ma.lamas liaj f;ratoj, la amas-h.omoj :,, la gigants:tatura
Ruben, la frumatura e.ta Benjamín> la k1acema Naftali, la
kn¡du, mokserce tnaldelikata Gaddiel; la · uigranima Je~uda· kaj ~iuj ali~j .. Vivi~as a~tau ni la _mqrument~ ~
fresko ae l tu~a bib!1a epolw. N1 havas antau m ne alislraktan mistikon, . nek "kabalismon , sed home konlpr~n
ebhm, psikoJogie ·motÍl•itan, rea]an agadon, .ec l;IUJÍ ciulage .-eblan hist01;ion. Pe1· la arto de l' : verkisto ni J·ekonas
en la figurej nin ~mem, car ili ~pegula~)a kornplikital). '·.
a.nint\•ivon de ·t " niode'rna ·homo, seicaiáf de Tho mas "Ma1m
·per .. freuda analizo. Li koinprenebligas kaj sen.teblig.as ·la
mal¡iroksiman epokon kaj la historJan legendcm,, sed tan1en . li ' sentigas la profunaan simbolismon en ~i kaj la
abstraktajn ~J.errilatoj~. Jozeí;on vendas liaj fra~oj al la
izm;relidoj, kiuj lin porta al Egipto. Kio tie oka,zos al li,
tion rakont.os la tria libro._ pxi k1u .nun. laboras la ~ütoro.
Post la grandioza dua parto - 1nulte pli pedekta olla
unua: - ti u tria parto nepre ('vekas en. <iiuj leginloj streCitan in~resi!on.
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PIERBE "BE~OIT: · FOR.II'"-J)E:PRANCE." Tm ct ·

romano de Pievre .Benoit- - aútoro de Ja ,mondfáma,
plurfbje .fil~igita >;Atl~tidin~ <; -~ fari~ ·Ifruan s~nsacio.n ·
en Fraur,ujo:. ka,f en la , tuta Qkcide_nto. ' Ea rom'llll.o. pn·~
tJ:aktas la. ne&ran px;ob~e!flop el.la vtdpu~kto,,
~eks1sm?,
g1 esta.s- plena de tro'heJtita '· erotik.o ' kaJ de ,ce.ks.rn,táJ okazaJoj kaj malkasas antaií hi a~a.(l la mondQn de l' franca
koloníá politiko. Oía h.e roo eslas G ilb~rt Váuql1é1iJ:!, la
emiucr¡ta geologo; li k~natigas en Pa:rizo .kún ·la helega
fil.ino de pl_antisJo en Eort.:Oé-France; ' kaj ¿CflaJnigas a) ~i.
Ili ankaú· gefíaDcigas. Sed la fiancino; Aissé, · devas lí'ejm~
ementuri. p~·o Ja, surpriza morto · de, si\). .frato. ~a geEancoj
"Jwmen ec korespondas ínter si, sed poste· la léteroj de 1'
ÍÍilOC() restas sen re3pondo. La male3pedginta jü~:t\Ilo '.nun
vü(jagas · al Fort-de-Frane'6 kaj . tie li_ elq;cias, ke La knabino
igis atnatino de mulata viro. Tiu e~ senkultnra, killda holllaco pure_J >er ,· erotiko ~ ten.as . la distingitan altdevenan. knabinon plene_ en sia potimoo,· k.aj . e]Rrcmas' de .si
sian tutan havajon. riiss4 ,t erme tnrrrienbg.as en la ltnmil~
iga situacio: l,a so.cieto elpu~as s.ill el 's~. pro la .hontiga in~ .
terrilato, · dum "la mulato kruele ·sin rríistraktrui, batas,
kaj trompas •. kun . cíu troviÍta . virino, " s~d . ' la knabino
Lamen ne povas sin :lib~rigi ella .sorc9~fero de la viro; al
kiu sin pelas· sia sango. Kiam alvenas 'Gii)Je:vt, _kaj la
muJato humiligaS la VÍl'ÍD0n ankáu ,.antaií Ji, si tamen
decidas, ke si liherigos sin de li, káj <si petas por tío la
. help0n de si¡~. ' eksfianco. Gilbert sin túrnas al la .registaro: .
La registaro ege bo:oveiJ.igas la . okazon, k~· gi .povas . fine
fini pri la dangera fripono; g!linta' gis tiam, pro politikaj
kaüzoj , imunectm ,sur la insülo Ma'Ftiriiqtte. Car·- intertempe tiuj poiitikaj kaiízoj cesis, kaj car oni povis pruvi,
ke la malnobla brutulo estas. kulpa anka(L pro pluraj
ümrdoj, oni lin arestas kaj portas al Gayenne. S.ecl Jiari:t
Aíssé ríbelas, kaj r.ee, gis ~ la lasta guto de sia s;mgo si
penislas ce -sia ama,to. Kaj . la malfelic:a, tro.~;npiginta
Gilbeit mortigas sin· mem en stranga, nekutilpa maniero:
l_i jetas sin en la krateron ~e vulkano:
1\rom la eks¡:itaagaqo kaj inte:resaj psikologiaj impli~
~~j.oj, apart~ v~oró deJ ·ro?Iano e.sta~, .ke gi !?randioí:e
vmgas antau m la rnumdaJn tropi.k"(l.Jn ::belajo~n de -La:
instilo Mortinique.
.,.
""
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Jus aperis la senpacience jam atendata 11-a eldono de

BES-Adresaro

El la Notlibro
de Praktika Esperantista

de esperantistoj el ciuj landoj

nomigas nova interesa verko de

kun pli ol 1000 adresoj kaj preskail 100

K. R. C. Sturmer

portretoj de E-istoj el pli ol 40 landoj,
kun detala registro de aligintoj lail profesio, inklinoj kaj fakoj, tiel ke ciu tuj
povas trovi la deziratan adreson 1 Tiu
ci belaspekta, modele arangita broauro,
kiu enhavas kun bilda, registra kaj anonca

Úi prezentas tre interesajn pensojn kaj konstatojn
el ciuj terenoj de la vivo, ~efe el la vi\·o de
esperantistoj kaj esperanto, skribita en la
formo de taglibro.
La erojn kaj la tutan verkon preselektis

partoj 110 pagojn, estas bezonega kaj unika

K. Kalocsay, L. Totsche

helpilo por ciu esperantisto kaj kostas
sol e 1 Fsv = 1 60 P (4 resp. kup.) ail egalvaloron. Ricevebla en ciuj E-librejoj, ce
niaj reprezentantoj ail rekte ce 1' eldonejo

BES (Boh. E-Servo), Potstejn Cehoslovakujo
A•igoj por la nova, 12 a eldono, estas jam
akceptataj. Aliga kotizo kun senpaga adresaro estas sole 1 Fsv publikigo de portreto kostas 0'50 Fsv. Ciu deka aligonto
ricevos premion en la valoro de 1 g1s
25 Fsv. Postulu senpagan, 12-pagan ilustritan prospekton, kie vi trovos detalajojn pri cio 1

kaj V. Bleier
kio ankail estas garantio por vi, ke en la libron venis
vere interesaj pensoj de la bone konata recenzisto.
La verko ampleksas c. 130 dense presitajn pa~ojn sur
formato 20X 13.5 cm. kun dukolora kovrilo.
Prezo broaurita sv. fr. 2.50, bindita sv fr. 4 plus lOO/o
por sendkostoj,
Membroj de AELA rajtas a~eti po unu ekzemplero
por 1.- sv. fr. broa. kaj 2.- sv. fr. bind. plus
t5o/o por sendkostoj.
Tiu favora prezo rilatas nur AELA-membrojn en
1934-a jaro.
Eldonas Literatura Mondo, Budapest

Universala Esperanto Asocio
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

celas:
Disvastigi la uzadon de la internacia h.elplingv.o .Esp~rant.o.
Plifaciligi la ciuspecajn moralajn kaJ matenaJO nla.LOJO
inter la homoj sen diferenco pri raso,
nacteco,
religio aií lingvo.
f(rei internaciajn servojn uzeblajn de ciuj homoj! ki~s
intelcktaj aií materiaj interesoj celas trans la l•moJn
de ilia genta aü lingva teritorio.
f(reskigi ínter siaj membroj fortikan 1igilon de solidarec~
kaj dÍS\'Ol\'igi ce iJi la komprenon por fremdaJ
popoloj.
La Asocio estas neütrala rilate al religio, naci eco aú
politiko.
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donas:

Al la rne~broj: Membrokarton kaj kvarcentokdekpagan
Jarlibron kun la adresoj de .la I?elegitoj, ~sp~rant~
istaj grupoj, gazetoj, orgamzajoJ , k un scngo j pr•
internaciaj rilatoj ktp.
.
. .
.
Al la Subtenantoj: Krom ciuj dokumenlOJ, kiUJO rJceva
Memhro-Ahonanlo, premion kon is~an~an (:1 E ~ er~
artikoloj literaturaj, sciencaj, tekmkaJ kaJ prec1zaJ
.. informoj pri la movad.o..
.
. .
.
Al la Subtenantoj: Krom CIUJ dokumenlOJ, kmJn r1ceva
Membro-Abonanto, premion konsistantan el Esperanto-literaturo.
Ciu ali~into rajtas presigi senpage korespondan anonceton
unufoje en la gazeto »Esperanto «,

E

::S

k a p e r a s ~iumonate
Kajeroj por Satiro, Humoro kaj
Libereco •.. relativa. - Sipestro:
Raymond Schwartz. Hejma ha ven o
kaj administrado: J. S o 1 son a,
9, rue Hallé, Paris-XIV.

ka.t postulas nur modestan kotizon
de 5 Fr. por Membro, de 12,So Fr. por Membro-Ahonanto kaj de 25 Fr. svisa valoro por MembroSubtenanto.

ITI

La skulpto-, konstru- kaj pentroarton de la eiiroJ?a kontinento kaj
la lulilon de la eiiropa kulturo: Mezopotathion, Arabion, prezentas al vi

ARTHISTORIO
de INTDNO HEKLER, profeso ro de la Universitato en Budapest
La esperanto-eldonon prilaborfs A. KAMPISS. Tradukis: K KALOCSAY

En 9 ~apitroj revuas antaii vi la artaJoj de Egipto, Asirio, Babilonio, Persio, Kreto, Mikeno, Greklando, ltalio,
Bizantio, la prakristana arto, la mezepoka kaj la gotika arto. - La teksto prezentas al vi la tutan idearon, klarigas la opajn bildojn, iliajn signifojn. Sur 104 tekstopa~oj vi trovos cion necesan por klarigi al vi

la 143 bildojn de la plej famaj konataj majstroj
el la supre menciitaj arto-sk oloj . Úojo por la okuloj, instruo por la cerbo:
jen kion sekvis Hekler dum la verkado de la libro kaj tial liaj klarigoj estas majstre simplaj kaj klare instruaj.
La tradukinton ni ne devas aparte prezenti. Ni nur diru, ke li tradukis la
verkon, plenan de plej nekutim aj teknikaj esprimoj, per mirige klara lingvo.
~ojo kaj ~uo estos por ~iu leganto kaj acetanto la 2-a verko de Asocio de E-istaj Libro-Amikoj por 1934.

Dissendata en la nunaj tagon. Amplekso 104 tekstopa~oj, 112 bildopa~oj sur glata
papero, en formato de 23.5X 15.5 cm. Prezo brogurita svisaj frankoj 13·-,
bindita svisaj frankoj 15·-, plus too;o.- Eldonas LITERATURA MONDO.
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ORIENTA SPIRITO

NCIKLOPEDIO DE ESPERINTO

spiras el la verketoj de unu el la plej
modernaj japanaj verkistoj

K A N

Unua volumo

K

K u

e

En la volumeto, nomata

literoj A - J

estos ekspedata al la AELA-an oj
en la nunaj tagoj kun eksterordinare densa komposto La unua volumo ampleksas
272 tekstopa~ojn kaj 108 hildo
pagojn.

Dua volumo

AMO DE TOOjUUROO

kaj du alia.i teatrajoj
ni trovas majstre la pentritan vivon de
japanaj aktoroj, la japanan moralon, japanajn miraklojn, la religion de japanujo,
tiom strangan por okcidentanoj, tamen
tiom similan en muttaj detaloj al nia vivo

OKCIDENTAN LINGVOKULTURON

literoj K- Z

aperos en somero kai estos
pr~ skau 500 pa~a .

donas al ni en beta, simpla kaj freSa Esperanto

jOSISI SIMOMURA
la konata tradukisto.

LITERATURA MONDO

BUDAPEST

IV

Feleloa azerkeazto : Dr S•iláni Fereoc. -

Feleloa kiadó: Bleier Vilmoané. -

u:ERATURA MONDO vestís ilin en belan vesta)on
kaJ donas la verkon 88 pa~an, en formato 13"5X20
cm. por la prezo de svfr. 1·20+10% por sendkostoj.
Asocio de Esperantistaj Libro-Amikoj donas la verkon al siaj membroj por 0·60 sv. fr. afrankita.

Peatvidéki Nyomda Vácon. _

A nyomdát"rt Bénik G}ula feleloa.

