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Grandioza romano pri

CEZARO

DEKDU
estas la titolo de 1

oemaro de originalaj poetoj, prez·ert-

verkita de la germankroata verkisto: Jelusic kaj tradukita

libro de AELA 1934. La poetoj

de lvo Rotkvic estas la sekva libro de AELA. La romano

ne debutis per propra memstara

donas al ni plenan historian bildon pri la fondinto de la
toma Imperio, pri la horno kaj pri liaj celoj en tiom inte-

bone konataj plejparte al la legantoj
de Literatura Mondo.

resa, ekscita maniero, ke gi ne estas formetebla el la
mano antau finlego. Kvankam instrua kaj altnivela, gi konkuras el vidpunkto de streciteco kun la plej strecaj detektivromanoj. La enhavon guigas al ni la majstra traduko de
nia konata kroata samideano, kiu uzis anstatau novaj, prefere kunmetitajn vortojn, tamen sukcesante majstri la k

(estono), Hilda Dresen (estonino),
Bria

ywood (anglo), Nikolao Hovorka (austro),

(latvo), Georgo E. Maura (franco), L. N.
Newell (anglo), Amalia Nunez Dubus (hispanino), Alfred
auhuber (austro), E. Clark Stillman (usonano), FranSzilágyi (hungaro), Ludoviko Totsche (hungarl>).

paktan stilon de la verkinto.
La romano estas kaj restos unu el la plej sukcesaj de
niaj tradukitaj verkoj kaj neniu bedauros la multajn horojn,
absorbitajn per la legado de la granda, 500 paga verko.

Jen la nomoj, kiuj montras la kalejdoskopan diversecon de la volumo, kiun kompilis Ludoviko Totsche kaj
al kiu verkis antauparolon Kotomano Kalocsay.
La verko en formato de 20X13.5 cm. sur 128 pagoj,
beta kovrilo kaj fotoj de la poetoj kostas brosurita svfr.
3.- , bindita svfr. 4.50, lukse bindita svfr. 6.- plus 10o¡o
por sendkostoj.
Post la dissendo de tiuj ci verkoj, okazanta en oktobro plej malfrue AELA donas al siaj membroj en tiu Ci

I-listorio de knabeto vilaga,

a vivo estas la temoj

jaro ankoraü la gravan
A
A

interesa, homa, groteska kaj mal-

CEHOSLOVAKAN
ANTOLOGION

gaja fenomenoj, k •ta'JIIII~veloj estas tute elstaraj specoj en

donante per 'tío 11 librojn, ínter ili unu kun pli ol cent i:u3tr-

A amson estas individua verkisto,

ajoj, kaj du grandformatajn ciujn 11 kun pagonombro 2250

de nia estona verkisto. Sed li trovas en la monotona vivo
de la vilaganoj tiom

sed en tiu individueco li estas tiom kunligita kun la tero

-2300 por la kotizo de 17.-

kaj giaj

rantoj, kiom neniu el niaj verkistoj. Facil-

kun 240 pagoj kostas do svfr. 1.80 plus la sendkostojn.

de pripensigaj estas liaj tri noveloj,

Bindo por ciu libro al AELA-ano kostas nur 75 centimojn.

stilaj
kiujn

9-a libro de AELA 1934.

En formato de 20X13.5 cm. sur 128 pagoj la novelaro
kostas svfr. 2.50 brosurita kaj 4.-

bindita por ne-AELA-

svfr. Por AELA-ano libro

Aligojn al AELA por la jaro 1934. akceptas nur gis
1-a de decembro la eldonejo
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LA ~..L~Y:VA

LITERATURO•
,¡»

'

..

'

•

- ' Artun BatunaÓ.I s, ·rueratur- recenziSto·_dé 1' revuo ,,Dauga~·~ ·. La komencoj de la latva literatura tro.yeblas entempo,
pr.i kin mankas lristoriaj informoj. Tiam ~reigis. la plej
granda parto de l.a , latvaj popoltradicioj --:- en formo de
popolkantoj, fabeloj, mitoj, .provetboj , kaj enigmoj. La
aiítoro de l' verkaj 0j de · ti u periodo ne estas iftdividua
persono, car la nomit.aj spiritproduktoj sian definitivan
formon . akiiis en·. prjlaboro de pqpoJa k 01ektjvo,(lli dis~
vastigis pei:bu5e. Skribe fiksi la popolkantojñ oni komencis en pli nova lempo. Pléje meritplenas tiurilate Kr. Barons, kiu en 8 grandaj vo.l umoj kolektis 200.000 kanto.tékstojn , deditiante al tiu laborego sian tutan vivon ( 1835¡
- 1923.). Nun estas skribitaj .ankaií 1o.ooo .popolfabeloj
kaj mitoj, , ~pulte da' enigmoj, anekdotoj, ludoj. Ci tiuji
verkoj multe valoras poozie _kaj etr:~ografie. Ili donas la
plej .fidi.ndan ateston pri la latva genio · - gin ne povis
sufoki ec la 700 jax:oj, , kiujn la nacio tra.vivis sub jugo
de konkerintoj - germanoj, poloj kaj rusoj.
Enkondukante ·la kristanismon, fremdnaciaj ekleziuloj · verkis latvalingve .kelkajn prik,onfesiajn librojn, kiujn
oni devas konsideri unu.aj aperajoj de l' latva lite.raturo
,(katolika . katekismo. en 1585, kaj kelkaj · prediklibroj kaj
P.Salmaroj) . .En 1~85., dunda. hqmana epo~o, kia~ Latv"Ujón kaj gian cefan urbon Riga regadis svedoj, E. Glück
tradtikis la Novan ·kaj iom poste ankaü la 1\falnoyan Testamenton. En Ja lando venkis la lutér.anismo, kiu akcelis
la disvastigon de libroj. Sed ciuj menciitaj agant~j- estis
fremdnacianoj, car la potenculoj opiniis, ke latvoj tajtas
n:ek p.ri sia vivo, n~k yri posedajo, nek, komp! erieble, pri
kler.o.
La

estis devigitaj elmigri, _~aj en ;_~ pa~rujon ili' re\'enis nur,
kiam estis plenumita la revo de 1' na<iio ---, elpelitaj la
grandbienuloj kaj stárigita la sendependa Latvujo. En la
poezio de Rainis. aiídigaS'la j11oilo· de T revola'cio de 19oS.:
kaj ·la teruroj de l' ·sekva reakcio; lia posta ·.Yerkaro profetas , ke venkos la justeco, kaj !iberigos la nacio sub~·
pte~i!a -<, Ci ·t~uj ·mgtivpj i)trqv~blas , ;mkáu.·· ~n. lia: gramo
»F'ajro kaj nokto «' kiu dum kelkaj jaroj antau la mondmilito atingis en Riga 200 prezentojn, Rainis tradukis
la verkojn de Goethe ( »Fausto «), Shakespeare kaj Schiller. En la prozo · no:tindas kiel delikatsenta stilisto ·R.
Blaumanis ( r862 - 1908.) , kiu estas ankaü la plej cruelita dramisto k.aj komedi-verkisto, En lia dramo »lndranÍ «',
same kiel en »Rego L.ear « de Shakespeare, estas majstre
traktita la problemo de gepatroj kaj infanoj , de la malpova kaj la nova generacioj. Tute okcidenteiíropa verkisto
estas Janis Poruks ( 1871-191 1.), rom~ntikulo, revanto,
sed samtempe filozofo , aii.toro multflanka, dotita per forta
sentimento, verkinto de multaj., poemoj kaj rakontoj .. En
lia verkaro rimarkeblas influo de Wagner kaj. ~ietsche .
Lia plena verkaro , ampleksanta 20 volumojn, havis jam
4 eldonojn, kio atestas, ke liaj poezio kaj filoz<lfio ~tata.9.
La spiriton de l' popolo en siaj rakontoj, romanoj kaj
te.atrajoj pro~irnJas ankaií la patriota Anna Brigaders
~ x86I -'-'- I933.). Sia porinfana scen.aro •Spr'iditis ~ estas
J>onsukce:se prezentita anka.ii eksterlande. Patriotaj tonoj
superrt)ga~ ankau ~n la · verkoj de J: Akuraters. K. Skalbe
póvas esti rigardata kiel poeto' kun apar.te granda Iirika
talento. Ankaü li estas romantikulo. Duq¡ la mondmilito
li ,verkas. ko}ekton »Daugavas vi.J,ni « (Ondqj de Daugava)¡;
en kiu li p.riploras ' la- ruinigintan Latvujon, kie esprimi~as la liberecsopiro de l' mcio. Skalbe . estas ankaU.
majstJ:o de fabeloj - liaj -» Vintraj fabeloj « konata.9
ánkaü e~ · multaj- landoj ekster Latvujo. J. JaunsudrabinQ
estas realisto. Pór infa:noj 1i verkis la »Blankan libton ~~.
duone autobiograiian, duone .poeziitan memorkolekton.
Bonan homkonón evidentiga5 lia trilogio »Aija«>, ».Atbaiss •
(Eho) , -»Ziema « (Vintro). Lían tonon karakterizas bonhu!p.O!O kaj ske¡1tiko. Spirité li pareQcas al Hamsun.
Poeto de naturo kaj amo estas F,r. Bar da. La eefaj reprezentantoj de l' <- socialista direkto estas A. Upitis kaj L.
Laieens. ~-A. Upiti~ ·ha vas grandstilajn qramojn »Mirabo «
kaj ».Teanne d' Ate«, anka.ii p1uiajn' romanojn. Li, kune
kun R '.Egle, estas aiítóro de 1' »Tufmonda Jiteraturhis~ri.o «, kiu tute ·;eperis cijare kaj ample~sas 20 :volumojn .
.\\:;~ Gulbis vekis en Eüropo atenton per sia 'romano »Jáuna Valsts« (La nova regno) - fantazio pri fondo de tut•
monda paco~egno. , . ·.

1. La floroj.
;"('

Supre - la biua óielo, bielaj éafidsimilaj nuboj
kaj seneesaj trilof del' alaiídoj; rnalsupf.e - brilantaj
veroajoj, blankaj floroj, p1ejdiversa bbnodoro, diligentaj manoj ·kaj· gojkrioj en la koroj.
·
Diligentaj ínanoj, gojkrioj en la koroj: mine scias, eu ee c~uj. Sed ce Andro lfll V.anagi lío, 8ajnas, estis
oerte. Kvankam la sunalteco atestis nur pri la tempo de'
l' matenman~o, tamen de la grMda kampo, platajo en
la mezo de la herbiejo, estis plugita jam preskaií la duono, kaj la rug~inta ~o de la junulo kaj· la vaporanta cevalo atestis, ke ci tiu laboro ne .ok:azis sen pénoj'.'
Trápluginte la sulkon gis la multbranca padusarb'usto,
kiu sur la léa'mpa vojeto en floroj §.anoelig:is, li halligis
la grizharan cevalo.n, le:vis la plugilon, forte pu§is gin en
la t eron. kaj h·is kaj ku§igis en la om!Jron de 1' arbusto.
La dolCamara odoro estis tiel .forta, ke al Andro gi
§ajnis pres](aií malagr.ab'la. Li prenis trancilon, detraneis
malgrandan foliri6an b'r;anceton kaj ruligis kun gi
iom for de l' arl:Justo. Tiam li demetis sian eapon, gaje
ekF.'-antetis kaj plektis la ilorojn cirkiaií ]a rando de 1
capo.
.
.·.·
'Raidaidaida'l La ornamita eapo ·flugis supren,·
falis sur la brilantan verdajon de la her~jo, k'aj la ju- .
nulo e~ridis. Malsaga OB.po, vi ku§as tie kaj ne scias, cu
la alaiíiloj kantas aií la aiítunaj ventegoj~ gemb1ovas!,
Trala, lala, luli 1 Kiel blelega veterGI Kiel hlelega vet~
ero. -:- la. kor? kvazaií ti~ J?ro .gojo : .. ~ An,d~ platk~ilps, ferrm·$ ·la okuloJn, ndetJs . kaJ 'tlel lruSts dum
kelka t~mpo. La suneto ridetis al li ..kiaj ]dsadis la florantajn vangojn. de la junulo kaj sekigis li!an malsekari,
blankan frunron.
.
.
- Fine li denove 1evis la·. k'apon, apogis ~in per la
mano kaj rigardis al):a monteto, post kiu vidigis la fino
de la kari1entííblo de ~ bunpoc!om<( Mlddik'a fumstrio
atestilj, Jc:e pt.>r la 'matoomiango oni .havos ÍOil varman.
Kiu do gin alpottos ál ~? úu §i? Ho, -6ielo, faru, k~
venu §i; sed ne ~nnule .aií la malju:na Li~.l Kaj la junulo :atente rigardis al 1a monteto kaj t¡i.~ posl ses- aií__
sepffiinuta aten:tlado- · li .~llidts helrutan · lólptuk'ont ·
malhelrti~an jakon, 'b1ankaD antaiífuk'on iqlj grizan jupon, Lia ri!}eto far.~gis pli ,gaja _k'áj liaj· o'kúloj akompani§J , ..
la junulinon ·de 1' montet0 malsupren, tra ~ herhlejo,
kaj ne forlasis ~i~. kiam ·éi m:etis ·la btalíkan portiljon
eri' la ómbron de l' paduso.
·
· "'
· . »Voou Jl9r ·mai)gi<i , & invitis la junulon, staris kaj.
karesis la viz-agon per la ilorumbeloj: »Ho, kiel' forta
gi estas, la . odpro · · ~. 9o ..ti ne. riuüv~roiku, An.dro.
Estas ka'eetO 'kun viando. Kaj 18. terpomoj«..
•
~P.ortu ti tien «. ditis . A,D.dr@~ per ~ afab'la petola ·

voóo.

.

- '

. _"-

.

. ' »Kio oo, maldiligentulol útl ee lev~i :vLne dezir.:.
os? e~ en la s.unvarmo :e&tas pli bone ol·6i tie? «
»~~ ,proksiintfila .odoro estas tro :forta ~r:Uii, «,.
~pondiS la: ' dW1hl9, kaj la ·1t!nálnnO : preois la niaten-·
ffi4D~ kaj ~etis ,tin ;apud ·Andr~i' Li :v;<>lis'i;kapti §i~
:manon, sed~ ~ lerte ~VJ.tis, forsaltis de li.
)}.Friponol-«
,. -" -.
· .
-.,
,'
L&: junulo gaje ekridis, IDalfel'lllis la portaJoñ bJ
~limat;léis. ,:
:
'
:' .
"
· »'úu VJ."mem ne .m~?« .
,
»'Mi jam ~gis h~jmec /, 1 '· _
·'
· ,,
. »3'en JOO ... Sea vi ja ~vus _anb>r•ií pecetoo ..•
kilne bih . rni.. Vi estas anbu iom pro.menintá«. '
·

. »_Li jamedzitfl'El~S, « respondis Líene. »Sed je tiu
vanQlvu:aga monstro . ; . -hm ';, .. · . tion. ne, tren · nur
·.. ne.«
.
»Sed li estas l*ava kaj rieeta horno!« daürigis" la
JURU]O por ekscii, JGon SÍ ankoraü diros pri lía rÍI'alo.
'\ »B~ava kaj tieeta? Brava k:aj ríoeta·! Se 'mi estus
~romesinta edz~on al ciu brava kaj rioeta homiO, mi
.. Jam . povus f~rg1 .~non e1 la ringoj·: Brava kaj· rioota
~ - bagatelajoJ!«
·.
· ·
. ). ' >>Tial vi 1:infine de vos iri k'im · tni al la pastro «
diris Andro, faldis la postnanCilon, viSis siajn b'elajn lipharo]n kaj saltlevi§-is.
·
'
En la sama momento ankaií Liene saltlevigis de la
.'"oj~to.
.
·
, ~ i ~
Kurage ádetlinte Andro· proksi~igis al si.
'
Lenjo direktis sin al la: .a.rbústo.
· »Kiál vi venas! « sí ekkriis. )> Ne venul Tio ja ne
okazos: ~ volvos la kapon per la antañtuko. « Kaj si
.forraptdts malantaií la ar'buston,. kie Andro sin atinais
kaj cirkaubrakis.
.
'
.
o
»Andro!« Vmjo ekkriis malaf..a.ble. »La kison ja
vi né ricevos !« Si envolvis la kapon ·en la antaütukoo,
sed li f-o.r8iris gm kaj _plurf.oje kJ.sis la ~ab'inon. Nun
si ne plu ·rezistis kaj kiinn ~ndro deno•·e Sin afable ·demandis, c!l si.estos lia, Len jo mallaiíte respon"dis: »Ho,
~iatvi. tiom multe demandas, vi ja sCias, ke neriiun alIan IDl <f)lektos ..« Sed delioye liberigita, si tamen ekkrÍÍS:
»Ro; vi hundl}ustilo L« kaptis la malplenan plade!on kaj
tuko,n kaj for,r,api<J.is tnl la h.erbejo hejmen. .
Donante la restintan panopeco.n al la eev-alo, Andr?, ;d~nove akompapi~ ~njon ~ér .pkuloj, gis líiam la
grua JUpo, malheirtlga Jako 'kaJ fine la helruga kap"tnl,co'in.a.laperís post la monteto.
. ,
.
;
. Pos~ tio li, l&azañ.- rektigante siajn memi:Jrojn,
_.eteiidis la manojn ....Ho! ... Tia vivo! Tia felioo ...
Tia ·biela .vetero ... Tia f.éliéO! ·Tia feli¿o 1 • • •
»M1a :felieo!«
. ·
Kaj fajfante Ji denove ek'plugis.

'

i

¡

¡
' ..... J

>iHQ, Dio! « ekkriís Lenjo. ·»Kion mi kún li parolu!
eu li frenezi~is! Ho, · Dio! Ho, Dio! · «-Kaj 'Ai ekridl:$
pro honto..
. >i Venu, venu, / insistadisla rnastro per iom severa
\'Oco, En la rido de _Len jo estis io1 kio Iin vundis.
. »Vere, mi ne scias, kion diri! Mi .hont~! Tia maljunulaco! Kion li ,pensasl Freneza, vere freneza! Ho
Dio, ho Dio, ho Dio, ho-Diol « Kaj denove §i ridis kaj
la. penw en sia kapo segorde k'ru:is ... Sepdekdu jaroj~ ..
VIdvo . : . Propra k.ampodomo . . . sen suldoj ... sen
infanoj ... 'kvar C.amb'roj kaj vitra balkono . . . Post tri,
kva! jaroj la rnaljunulo mort.os ... eble post unu jaro...
KaJ grandan monsumon li ankaií havas ... Kaj la pom,L
g.ardeno ... kaj prunarooj kaj eerizarJioj .k'aj vinberujo
ce la. sunflanko de la domo, kaj la maljunulo ~b1e jam
}l9St .a uonjaro mortos ... ~o Dio, ho Dio. Kaj Andro ...
'>>Mi diros, ke vi venos, « rnalvarme diris Vauags
kaj forlasis .la kuirejon .
.
Kun forte b:a.tanta koro Lenjo rapid-e lavis la
rnanójn, malsekigis La vizagon, kvankam jam maten-e §i
sin lavis, kaj iorge visis sin. Ti..a.m §i iás en la servistan
eambron kaj sidigis sur sian liton. Si estis tute konfuzita. Kun tia rnaljunuLaeo si ja ne devas ediigi. Ne, .
ne, kion tiuokaze diros Andro, kion dioos la tufa mondo ... Sed rifuzi, rifuzi tian rieulon, kiu jlmulino tion
farus?
·
Se estus ·iu, kiu donus funan konsilón, ~i pensis,
se iu povus diri, kiel longe tiu pagano ankoraií vivos?
Du j ..a.rojli; tr~ jarojn? Pli ol kv.a.r jarojn certe ne. Sepdek ses . • • T10 estas granda ago. Cu Andro tiel longe
atendos? Ne, ne, Malnieks ne vivos tiom longe. Malofte
iu tiom longe vivas ... Sed ]pu povas scii? Li estas · homo 'de la inalnova generado ... d'e forta gento. 'Be li
vivos tia okdek? Tia.m oni poros. : . fi, · kiaj pensoj •••
1

· AiitUna mefo,d~o

Ji, iru, de kie Ii venia, se oni :O:e pavas scli, kíam Ji
mortos.
,
.
,.¡ .
Lenjo deziris levigi kaj forkuri el la eamb'ro, . sea
la pi-edoj ne olJeis ~in kaj '§i · nestis sidanta. Si sidis .
kaj sidis kaj ru~~is kaj· konfuz.igis, gis malfermigis la
pordo de ·}a mastra éam'bro kaj a~ris Vanags kaj
diris : >> Eniru do. «
»Vere mine scias; ~u iri au ne iri?« .
»Kion do vi timas? Li ja ,ne kunprenos vin tuj. «
La junulino le\j~is kaj malrapid<e iris tra la eamb'ro 'kaj malaperis post la por~o de la mastra ~amb'ro.
Kun prof1unda súlko mter la ok'uloj Vanags· rigardis post §i. La .mal'Oeoil:a havajol Kaj li eliris eksteren kaj senpacienoe mar§adis en la korto. Ou §i vere estos
1
tiel m.alsaga? .
,
En la cambro Lenjo haltis ee la pordo, ne povan~e
levi la okulojn. Si bedauris, Ke si entute. venís, Pro la
J¡onto si voloote falus en la terprofundon.
La konduto de Malnieks estis tute má:la. Kun
trankvila plezuro li rig.ardis ·la rugiA"intajn · vangojn de ,
Lenjo, kapjesis~ ·kvazaü konfirm.ante sian antaiían peoson lkaj ~r la seka, ostosimila mano karesis sian genuon 1
»Ven u -do p1i proksimen, « li ekparolis kaj -,montris
al la sego. »La mastro ja diris al vi, kial .mi alvenis?, «
Li atendis l~ respondon , sed Lenjo nek movigis,
nek diris ec unu vorton.
·
·
, »TQ.j post la morto de mia dua edzino mi intencis
denove edzigj,:« daurigis Malnieks. »Mi estas alkutimiginta, ke virinaj manoj min flegas, kaj 'CStas malfacile
resti seo ili. Sed gi.s nun mi ne trovis tian, ~iu placus
al níi. Kiu estas juna, tiu estas tro ventariima, kiu estas
pli .a~a, tiu estas tro maldilig:enta_. Kaj ili c~uj egalé
hav.as sufioe da sago por gr.anda. mastrumo. Arnb!au miaj
mc;>rtintaj edzinoj estis sagaj· kaj lerl:aj mastrinoj , tian ankaü nun misereas. Jaro la dua:n jaron mi ka§riga.rdas vin kaj mi vidas, k~ vi ne estas ~a, kiaj esta~ .
.a1iaj 'servistinoj . Vi havás tn:aStrinan spiriton. 'Kiam vi
tute ne rimarkis, .QÜ rigardis vin, kaj prijugis vian virt- ·
on, Dum(la paStado vi úe kriaeas vane al la birutaro, kiel tion faras miaj servistinoj ka jo_ .ankaü viaj j?naj kaj
maljunaj .gep.aStistoj'. La 'biesto ja' ne komptenas, se oni,
nomas gin satano kaj inferhoko aü . ·.. au . . . . aií on·.
donas al ti ·k.ar.esvortojn. Tío por gi estas tute egala.
Sed ~au tiaj wrtoj oni rclcorias la homan koron ... ,Kaj'
kiel vi estas gardema pri viaj vortoj ; tiel anka:ü ·vi g.ro:dias vian manon. Mi ne paro!as . sole ·pri la b\atado. Vi
gardas viajn fingrojn '.ankaü en aliaj ~ aferoj . La salo
estas malk.ara produkto. Sed ou 'vi tial ia,m trosalis la
supon? La .akv.o nenion kostas_ Sed cu vi tial ,) am :fer- w
mentigis ·la panpas~ tro fluida? .Ali~ ~Servi ,tipoj opi-:., .
nias tion ':negrava. Kiel oni sukces~3, tiel estas ~hone. Vt '
nenion farashazaide, vifaras oion pr-ipensite. I:io pruv-;
as inastrinan spiriton. Kion' do vi pensas pri Malnieki?
Ou vi venos ·al ili pPr esti mastrino?.« .
Pli l;lone ·'ol per Di · tiuj vottof' la maljunulo ne;_
povus glatigi,por ~jo la ~ojon, al ~~~'D:~eki. Si ,estis,
too lionorata pro la néatendita laií&> kaJ ~ta· lionto komencis málaperi. Ok jarojn'ii · estis vidvo1 ok jaroj!,l 1i
v~mé .sel'Cis, tis li ~in trovis: Tio estis 'honoro. ·
"·· ·· .
»Nu, kion vi ·diros'?«
.
. ·
,
. • .
· »'Mi n-e ':Scias. Mi . tion ankoni.ií ne pripensis, « l'espondis ~n~ ma,]kur~e. .
·.
"_,
.,
.:
, _
" '· »Kion d6 pñpensi. ~ a'fe;o estas klara. ·Mi e3tas . .
maljunulo, ki11 ~~nas fl~gistinQD. Tío -esÜlS un'ue. Mal-''
nidci lieZóna~ 'lertan mastriiíon. Tio estas"' due. Pro ti
.l.!~p
'
•
• ' ¡ ___ ..
ti.UJ. du... d!1 ..•• ---=·-'
11.re1. Ul.f:~·,
••• S~l'YOJ "POSt· tri, a.v....·,
jat'9j . Malnieki estOs via poseda)'o. PJi 'longe j!l mi ne ..
h-o.s. ~a patro m~tis s~s~eJ~naiíj~Fa, la . avo sepdek'-., ·. ·

ne

p,

,

~l). VIRZA '-' ·

·-

Mi ir:is
el rozoj
:kaj kun
sur min

tra l' garden'. $n hnr(!j palis
kron', mmdita de l' ailtun', ·
folioj veJ!«<j'lirile fdis
"
la oro de l aiitJuoo s:un'.

·zaa.

Pri vi kaj pri
mnr(o mi .meditis,
pri la pasint', ~iu , pcr cif.¡m for; ...
kaj penso pri l' sopir' pasinta glitis
.
' lciel dolor' fací;a al la kor'.
Trankvilo éstis, ' sonierfioo Cai ma, '
trenibril~ svebis teren or' .de 1~ sun'.
Silentis kor', nur flugis v.ellre .larma
sur min la morta oro del' aiitun''.

Batálo
-

ED.

VIJ~·ZA

-

· Fugas la nuboj __:_ lilankaj Fa!Je!o-rajdistoj,
· Lun~ tinie pakt ékltimas, sin kasas sen for:t';
Estis ci-nokte sur kampoj de l' fora · cielo .
· Akra, terura · baialo - por 'vivo Jroj mort'.
T'remís 6iel', kónvulsiis .· en plor' _su&prem:ala,
Steloj viante fugis de l' ~anga l!atnl' ;
Tero gemspiris, siris la nigran hlll'arOn,
Time, rifage sin volvis .en rwkta vuaf.
"'

'

~,,',

Cio kvazaii ekmutis ... _sangó gutndis .~ .•

. Peze levante flugil'o jn aper.is Mott'. '
TuÚJf& nokton sen;s>pire, senvorte, senhalte
F'ugis teruropélata .W 'b'lankri ·Eikorl!.'
Trad,.

Vi tino
-

ED. 'IIIRZA-

Mi kiá /.aga flor' malfermas min
En hor' malfrua, en JW1,ctm:eza lurrw ,
Ardrugaj en p,rofu.ndOj 'de la sin'
Pa8j:~j fktmas , kun o.lituza zumo. :

La korp!Jn nudan mi . al luma trem'
De l' luoo kiel lolizs-f~roo

metas,

Etendas 'lir:,akofri por pasia p~em:j .
&foke, svene cirkaií.preni pretas.

tY .

~<·

konvinke, ke al Lenjo ~ajnis - iri ~j doni la ~on.
Andro ja povas ateridi. .P ro ~tia kampodomo orii povas
atendí jal'Ojn tri, kvar~ Kaj· pli longe Malnieks ne viv.os; li mem :tion d~ris kaj Ji ,diris tion, ·kion ··l:i sentis.
Hipokritulo Ma,ln:!eks ne estis. Lenjo 1evis la kapon kaj
,,- ektremis. Tie ce la tab'lo sidi& maljunnlo kun wn:hara kapmezo kaj maldensaj, blank'aj· hat.oj, maldensa,
longa, griza harbo, sulk~inta vizago kaj. k'un ok:uloj
kvazaií 1~an~j en _grasü. Liaj lipoj estis paletaj, la longaj dentoj nigrigintaj kaj rnalpuraj. Ab'omeno 'k:aptis la
animon de 'Liene. Edzino de ci tiu qialfunulo! Neniarn!.~
Sed la'd omol Sed 'la domo k<ti havajo k~j lil>era faéila
vivo! ... Ho, ho, ho, ho!
»Venu, venu ;"donu la manon k'aj airú »jes «.<<
»Mine 'séias ... mi ne scias ... Ni certe ne taiígos
por kunvivado. <<
. »Pro kio ne taiígos, ne parolu tiel. Mi estas horno
. tr.ari'kvila 'kaj ankatl vine estas senprúdenta. Vi ja ne rifuzos ruin. Semi estus tion scünta, ,tiam .. . tiam ... ver. dire, 'nÜ jaro pensis ankoratl pri iu alia. Si estas ee pli
juna ol vi, §i ·ne tatlgas- por mi kaj enture §i ankaií ne
placas al mi tiel, k~l vi. Sed si konsentos, ·tion mi certe
scias. Mi povas diri al vi ankatl sian nomon. Si estas
la pli juna filino de Stalde. Cu de vi mi turnu min al
§i? Vi ja ne kauzos al mi tian honton? «
»lru do, « Lenjo deziris diri, sed sia lango ne
movigis. La buS<> :estis tute seka: La pli j~na de Stakle!
Si estis du jarojn. pli juna ol Len jo, .tkleta junulino de
riea terposedanto. Kaj si konsentis farigi edzino de .Matnieks! Kial do cedí la 'bionS;ancon al la filino de Sta:lde,
. se gi estas proponata al si mem? Kion diros iá homoj¡,
ekscünte, .k e si preteerlasis tian felieon.? Cu ili entute
kredos, ke Malniek'B edzigpetis sin? . ~- . Kaj Lenjo denove mallevis la kapon, 'mordis ..Ja su1Jan lipon inter la
dentoj kaj penis trovi la gustan respondon.
Momenton silentinte, Malnieks 'denove daiírigis:
»Vian hontemon mi tre b<me 'k'omprenas, kiarn
Vi gis nun pensis pri edzin~, vi imagis nur jwmlojn.
Kai nun anstataií ili venas tia malj'Ullulaeo, kia estas
mi. Tío kvazaií timigis vm, :vi estas k'vazaií ... kvazatl
, ..: trompita kaj via kor9 k'rias: rie kaj ne! Sed la voC.on
de l' koro oni n:e 'mam r.ajtas atlskulti: P:F.j.pensu blooe,
kion vi rifuzas. Mi havas domon, por kiu O.Oi libervole
·· proponas al mi dekdu inilojn. En )kóntanta mo,no ·je procentoj mi havas dekmil. Tion mi Aparis .ankoratl tiam,
~iam mi :komercis per ligno. 'Ciujár{l ~mia havajo kre8kkas je kvincent ruh'1oj. Kmm unu milo, kiim mi testawmentis al .mia sola: b:aptófilo, tutin miaD: ' hava]on mi
testAmentos al vi jam antatl la edzigo. Tio por ni, kam~
pai!anoj, estas ·granda ricajo. Mi ~ farifarooas
tío,
sed kio estas, tio restas. Lá !illlo! k'omprenEble, ee per
' duoHla swno ne estas aeeteb'lá; Sed la afabta v~o kaj
la mOiaj manoj por maljunaj ostoj ... nii op.inias, ke
kvar} k:vin miloj jare por lá .afab'la ' ·vizago )(aj: molaj
manoj ne estas mállatl~da rekompenco. Lá mastrum:adó -.eñ Málnieki r~itos
:~
,.
Parolante tion, Malnieks estjs leviginta .kaj alprok' si:migir; all~njo, IOu senfo'rte apogiS sin . ~ la . muro.
J?ek kaj dudek miloj! Kiel . granda JllQM,UIDOl Neníu
· ;,'pensis ke Ma:lnieks estaS tiel · ribl: Ka:j 'pOSt du jaroj
si ~OS;,}ari, ~kíon Ai bónOOzi.roS, pri Ci lin tu.ta &,v-:, '
:a)Q: La sango' bblante ftuis en ;la ka:p&i .ka,j '!i sUbite
sentís, ke Mainie'kS tenas. Aian manon en la sia. Ca Ai
~n 'etendiS al li, aÜ ti Drem .,
JálptíS ...::_ tioíi Ai . De
.scii~, :Ai :nur i~Qikoraií aiíms, ke 1i •diri:s: »Vi e8tas ~
:; denta' j~.· l.enjo, ¡y¡ iión ne tilmiíros, e bj· post
tiQ Ji ~'Sola ·~ la t.ambíro.
.
"'' .

pn

aparte:« "'

tm

·'

Kv.azaií konsterniginta ~i iris al la tablo kaj falis
sur la-segon, sur kiu jus estis sidanta la edzigpetantq,
j.aj apQgis la kapon per amb'atl manoj . Cu efektive · tio
estis ' veoo? .Cu si konsentis edzigi kun tiel maljuna
víl'O? Ne, ne, ne, tio ne estas eb1a, Si estas erarinta, la
granda mono Sin trompis . ·.. Do ~í deva~ rifuzi tiel grandan 'bonsancon? Ho ne, ho ne, ankaií tio ne estas ehla.,.
knj tamen; tamen; si devas rifuzi, jes - .devas rifuzi ...
Su'bite .ekkr.akis la porda k:Ünk'o k1aj Len'jo saltlevigis kaj turnis sin. La eniranto estis Vanags. K:un
malv~ma, duonmokema, duomrialestima rideto li rigardis la jun~ulinon , proksim:igis al Si lCaj doni.S al Si la
manon.
· »Mi audis ... mi jus atldis tiun .•. tre gojigan
novajon. Jes, jes, Lenjo, kiu estus tion pensinta ... Ti-an feli<X>n . .. tiel grandan, k-á por la bbndeziro tute
ne estas loko. K
·
. En liaj YOrtoj sonis la sama mokemo k:aj. malest~mo,, kiu respegulisen liaj okuloj, ka.j' tu§is la ekscititajn
~:entojn de Lenjo. Kialli kur~is tiel paroli lrun §i? Si
ja ne estas kulpa, ktJ Malnieks edzi~petis §in. Ou eslis
mal~onesto t;dzigi je si?. Kial li .~kas sin? C.u ne tital,
ke s1 tJstas sunp1a, malnea servL<stmo? ... KaJ kun nevenkebla forto sin kaptis .la deziro li:Derigi de ci tiu
stato, levigi super aliajn, levigi super la tutan komunu,mon, super la tutan distrikton kaj . vidi Vanagon profunde sub siaj piedoj. Kaj· kun la sama rideto kaj Ja
. sama malvarmo en la voeo, per kiu jus parolis Vanags,
si respondis :
»Jes, nun mi jam sidas en la sino de la felieo.
Nun mi estos dek kaj dekkvino'l:ile pli rica ol via estonta
edzino. «
¡
.
»Jes. jes, --: apud dek kaj ·. d~kk'vinob1e pli malJUna edzo, « aldoms Vanags.
.
.
>> ~lm! Cu ví ne scias : pli blone estas sub' ~ barbo
do malJunulool sul:Ha panvipo de junu}.ol « rediris Li-

ene kaj turnis sin ~1 la pordo. Gimalferm~s kaj enir111
Malnieks.
.
.
· »La kna'bfo 1mn la korlio jam venas, « li gaje dirig
kaj klari,gis, k-e antaiívidante b!Qnan rezulton, li jam
hejme mctis du botelojn da vino en korbOn kaj· ordonis al la knaho gardi ilin, ~is kiamJi svingos per la
póstukó. Tiam li portu la kor'bkm supren al Vanagi.
»Nitrinku po glaso je la S®O de la oestonta mastrino.« .
j
;.
:
i r• J 1
»Mi ne scias; óu tio entute estas neceSa, « ·diris
Lenjo mallaiíte.
.
»Necesa, necesa, « respondis la maljttrrulo kaj petT
is al Vanags prizorgi la glasojn. ·
V.anags ne havis viQgla9ojn kaj métis. sur la tab1on
malgrandan kaj tre dikan b'randglason.
,
» Kion ni fatu ·lrun tia fingringo,« ekkriis Malniek:s
· ridante. »For, for, - donu, najblaro, teglasojn. «·
· Van.ags prenis la glasojn el la sranko kaj IJaldaií ·
aperis la kor'bO k'un la vino.
Lenjo la unu.an fojon trinkis vinon en sia viVJO.
Singarde si gustumis ~in kaj, trovinte ~in 'bfona, trink'is
bonan pl~buoon. Instigita de Ma:lnieks, si trinkis ankoraií po unu plen~~ kaj sentis, k'e stranga, agrabia
· varmo óirkaiíp:ren:as la tutan korpon. Sia k:Olero 'k<onttaií
Vanags m:alaperis kaj la 'kormaltrank'vilo pasis - al
si éajnis, ke éia k<m.sento ne estis erarca. Aliri.nte al la
fenestro, el kiu oni povis rigardi la kampodomon .Malnieki, si ~uis la beJan vidajon, kiu tie malsúpre estis .
videbla. Kiel tie la ru~aj tegolaj tegmentoi de la lo~~
domo kaj provioojo kontrastis ínter la verdajo de la
foliricaj arbioj, kiel en la ar'biar<>,to brilis la blanka betul~lo kaj fajreris la serpentumanta mallarga riveretol
La koro de Liena pleni~is de fiera gojo. De nun §i
povos tie mastrumi laií sia · placo, tute. laií sia placo,
car m.tio apartenos al §i. Ho,; Di¡o, kili ~tus tion
imaginta!
· .
,
»Úu vi ne regalos ankaií la aliajn hejmanojn? « '.· .
demandis Malnieks, proksirmtante al Lenjo. »Da vino
ankoraií estas sufi6e. «
. "
.
»Jtes,« respondía Ja junulino »Sed antaií vÍa a}veno
nenh,t estis en la óamJiro. « .
, .
.·
,. ·
)) Mi :iroS kaj kunvok()s ciujn, (( . rapide proponis
VMags kaj eliris. Tie li oido~ al la kDab'o ,1le ~
nieki kuri al la deklivo kaj Iajf.volci An'dro~, kaj· :rp.em
invitis la oeter.ap ~rvistaron.
. ·~
·
Dume Lenjo ankóraií staris ce la fenestro ka3 ri- ·
gardis malsupren, ~ Malni-ek's .sidigis· apud ;J.a taMo. .;
Cu tion kaiízis la vino', aií la· fianca ~ojo, sed la malj'IID:ulo nun .as~ktis pli juna ol antaiíe. · Liaj vangojl, estill .
iom ru~igintaj kaj en liaJ ó!lfuloj, kinjn li ne deturnis
de la bieLa vizago de Lenjo, ,.trembirilis .ia stranga fajro. '!
Tiél li sidis momenton, ne diranfe ec' unu vor.tun, kmi
felióa ridero sur la lipoj k.a:j aiískultis, kitil .ekstere kan~
is alaiíde.toj. Aií eu Ji tion ne aií:dis? . .. ·P9st tio li levigis kaj faris kelkajn pa§ojn, dezirante denove prok:timi~i ai Len jo. lo 1in pelis al ·s i por alrnenau meti sian m.anon S\U,' sian 'kappn kaj karesi .siajn densajn har- .
ojn. Sed li haltis, hezitiS kaj denove .eksidis ce la tablo..
Ci tie ne taugis la ~arJ:!liego _de la juneoo, ci lie H,, ne '~
devas tr6:rapidi. Kaj li sidis .kaj rígardis sian fiancinonkaj f~liceridetis. · ··
_
··
,
·
· En la sarna momento·eniris Vanags ~áj sc~s·,
ke la se.I;'Vistaro;kunveniJ; en:la granda tambro, .
& Ni ini do,«. di:ris Malnieks kaj
levi~is. »
~
Le'nj(), prenu la glason káj ': ~.alu,«
o'.!,
.
. . Le'.fljO prenis la ghlsOil. k:aj· b'otelon. ~a!Weks q¡em
pr\!nis a:rikor.áií unÚ bbtelonkafili eiuj tri"'Ít.is.;éll la ser-·
visl!u'an ·-~.-. Kv.iilikam la ~~ de L6ll~. le~is ,,

v-.

. Nub~ clgne blanka ...
. . ,-, ED.

VEIDENBA~

-

l ;

Nub' cig.t;te,hlanka glitas tr..a la blu',
kím ~ mi volus flugi plu' kaj plu - ·
al foroj, Jcie fremdas vintra proz',
1
kie ntir floras kaj n~ ve1kas roz' - '- _;
•

•

·¡),

..... ~

·::.

Por kio, ho, koro, la vana sopir'' ?.
Jam kuAu l' es})froj. en t¡ornba mallii~o:
ne gvidas tra valoj sunplenaj la ir!;
vagadas la homp ~ur larma ma~cpu.tpo; ·
martelas senees~ la fero kaj ·stal' '
por pan', por nutrajo ne . cesas batal',
malforton Jcruele muelas ·la fort',
,
svit' fluas kaj sango., ~is venas mórt'. ·
Traa. N. 'f(urzens.

Dek, dudek jaroj ankor.aii;
-

ED. VEIDENBAUMS _ '

Dek; dÚdek jaroj . ankoraQ, .
kaj · estos la ·. dramo ~e 1' fin';
agplena la viv' au mjllplena
min putri forvo.k<>s destin~.

Ka:j tamen pri ajoj eternaj
ni satas. revadi duro viv':
pri gloí·o, lli;lnor<>, felico ,
pri laiíroj .ce tomba dekliv'.

S~d kune kÚn ni ja forvelkos ~
la, lauroj, la glor', la. horror';
antaiíéri nrir iros; antañen
la Rado Eterna sen kor'. . ·
<
:Trad. N. Kurzens. ' ··

Doloras }a felie'! _:·ÁNNA BRIOADERS _:

Se vio subite levas . sorta ·ben',
trans ,randójn fluas kora superplen'
. kaj en 1' okuloj pezas lanna ~if -doloras, ho, doloras la feliC' .

. J;<i~j strangaj t~j !. Jam . de frumateoo ili vadas
en krepuS'Iro, . kiu ku§as super mt kvazaií nmlrapide
flu¡¡,nta iikvo. Gi volveloovras min kvaiaií dorlmo'. Kel}¡jfoj~ ·m i i>elltas, k'e iu meías IIl.allOU SUr Ínian sultrOU,
mi aiíd.a~~ ke iu vobs mián . nomon . .Kaj ree ti u ci
fluanta k~p·uslro, Sajnas ál mi~ ke A:i bialancigas ti.en
kaj reen '' sinille ál granda mo. M,i movi.gas en ti
kvazaií · en. do,rmo. Kelldoje 8ajna,s al mi; ke Cirléau
miaj piedoj volvigas élastaj algoj kaj ti.ras 'Dliin ien en
profundou, ·kie kvazaií. nigraj · fantomoj omb'ras mal<~vajn arbrompitaJojn,; k:aJ poste cion englutas
malhnno. En tiaj momentoj mi ek'memoras la fahelon
pri knabo en.la r.ivera profundo.

' Profunda, 1ar~a ' riVJerO fluís sencese kiel tempo,
kiu forportas minlutojn,, horojn, tagojn kaj ja.rojn,
sternante malproksi~n siajn .trembrilajn a'kvojn. Supre, sur la bbrdo, staris l'E)~a urbo, malsupre, en la
akvoprofundo; 'kuSis gia relmlo.
·Ciu~atene, lciam e'Wn,ilis. tago, ci ,tien venís malgranda knábo kun blond.aj haroj, b1uaj . ok'uloj, por
. ma~i· sian panpe.con. Li. sidigis sur la l)OJ;do k'aj metis
la panon sur stonon apud .si.
. Li klin~ k'aj rigardis; kiel falegas la turoj kajdqm~j en la akvon 'q.j ku8as: ~e, kvazaií en alia !lllOndo.
Renversita urbo en renversita firmamento. Sajnis, ke
la pintoj de la oraj kruooj serOa.das .•la fundon de la
akvop,rofuÍldego. »Neniu scia'S, cu· ankaií la 'fi8etoj estas
lraptitaj? « peqsis la lciJa:!Jo.
·
. Kaj. kiam ajn li venis
tien k.aj sidis, 1i
perdís . sian panpecon.
,
. Iu .. viandista ·servisto preterís mantanw k:ol)}a. son. Por la lasta J?!~'u§o ekmankis al li pano. Li

ci

ciaml

prenis la panpecon de sur la stono ltaj f~rU:is, plenr§tx>pinte la b'uson.
·
Alian fojon preteriris sinjoro kun hundO. Li mem
n-e mang-is nigran parion, sed ekvidinte sur la stono la
panpeoon, kiun gardis nenies okuloj, li prenis ~in kaj
donis .al sia hundo.
· Alían fojon, ~uste 'klam la knabo per siaj blankaj•,
sanaj . dootoj dispecigadis la panpecon,· preterveturis
la .reA-a kale8o. Eta pala princino k:usis ti..e st.tr silkaj
k:usenoj. Si estis dorlotita kaj malsana. Nenio pla~is al
si ka j nenion si emis .lmlangi. Ekvidinte ·la knabon kll)l
·la panpeco, si etoodis la manon :
)> Kion vi havas tiel blongustan?«
'
'
»Panon. «
»Donu al mil Donu al mil «
La knablo aliris k:aj donis al si sian panon. La
princino donis al . li orpeoon.. Sed la knabO k'unmetis
la manojn sur la dorson.
»l\fi ne akoeptas monon! «
»Ve, kia fierulo! « la princino malfermegis ln
okulojn.
!
·
· »Mi tute ne estas fiera. Mi donas al vi. Mi rice vis
A:in de la patrino. «
»Nu, blone, b'one. Vi plaeas al mi. Verru 81 :mi,
kiam vi deziras. Jen mía . ringb,, 1a gardistoj enlasos
vin. « ·
'
, · La princino deprenis de . sia e:ta mano oran ringon
kaj donis al li. La kialeso forveturís.
.
..
..
La knablo turnadis la ringon en la maqo k'aj pLoris.. Kiel liela -estis la -ata p'rincino kaj kiel pala ka j
malsana si aspektis!
Iun tagon li ree ven.is, sidis kaj rigardis en la
akvon, Jen preteriris viro 1om malhela ~o. · Li vidis,;
tí~ sl:mgrug-a vino? Cu trinki? Aií verAi en la okúlojn
d~ l¡¡. regalanti.no? .
.
· ·
·· »Nu trinku, trinku - trink'u, je la felieo de la
nova mastrinode Malnieki,« urgislama1junulo, k:aj Andro 'kaptis la glason kaj malplenigis S'in. Post tio li sin
turnis k'aj eliris.
,
··
En la cam'tiro ciuj estis eksilentintaj . ..
· Kunpreririnte la lipojn Malnieks rigardis cirkaiíen kaj iris en .la ·eamb'roíi de la mastro.
»Belstatura, forta junulo, « li diris trankvile, metante la hOtel® sur la tab1on. 11 Venontjare ni dungu lin
FQr ~alnieki. «

·· »Mi ne .kredas, k:e li venós, ank'aií ci tie li .fartas
~e trarikvile, k'aj afable rig. ardis al Ja maljunulo.
.
•
· »Jen kiel, « diris' Malnieks.
· Dull}e Andro foriris iílla, stalo, al sia grizhara óevalo, kíu inalSirte ~is la fojnon . Li metis la nranon
Cirkaií la mal-eta :kolo de la eevalo, premis la frunton
.~~r la kol,harojn hj k:aresis ~in.
..·. .
.·
· . La ~vaJo ekhen~tis t&j ilaiíiigis la i:nan~.adon .
. . ·L a junulo n~ Oe8igis la ]a¡~don kaj Ia grizharúlO .turnis kvazaií .mirigita la k'apon ·kaj per sia liuS,.
e~ tuAis la Jrul:jufon ·de An'dro:
.
i
·~
. »Mía grizharnleto 1«.. Andro flustris konvulsütal\te. »:Mia: "'grizharukto! .. ~ Mia 6évafeto! ... ' Mía griz• ~~ .• ·. Miá feijt,o !. ·•• ~ Mía felito l ... «

_ bó.n.e,;« respondis "Lenjo

·,Mia Mrot «.. ..

·

·

Danci•

ke la 1<oabo, sid~ tute ;proksime & 1' akt~ kitj -ekregis
Jin rnálbona 'tentó. . - ' . . .·
....,. · . :
ti p\t~i$ IiQ k'aj '};( ~ flug'fális .kapantaiíe .~r~
la akvon · .
· ,, . '·
'"" · .,. ·
""~
.La .lu~eto f~ k~j estin~Í~ en li~ okutoj,
kiu~n plenigis la akvo.
. .:
.
·· . En Ía sama "momento cel &l:"'p.ro:(undB~Ie~~:.UVil'·
patri1,10, SUprenpo.r,Ja!Oté .SUr .sia elstara'.,, br:ustor kiun
1evadis PQtenca spir·aao, . molnjnr lar~ajn ondojn. · . ·
Si prenis la kómpati.n:dan kiia'bOn, pre'rnis lin al
sia. mal!3eka brus~, 'kovris per ' siaj slim~~nigraj • haroj
kaj portis mals.upren ~ sia.n v}tran palason. .,
·
• · ·. · Si ku~igis ·Jin sur . saljlan littuketon k'aj surblovis
sian spiron odorantan je §limo kaj fiso. La kna'bio '()k.L
~emis kaj :m.a\fermi.g la o~q.lojn. . ·
· »IGe mi: estas?.« li dinnandis: ·
>l Dormu; . dortnu, · mía knabeto, vi. e.stas ''ce
patrino. «
'
·
• ·
·
h.

-·
.if;

,;,

'

.,
· · >).Ha, hai - Je Ifol~o, kiel Atéliston. « .
' >l AñskuJtu .out, kiel. e8tis. Mi jam ol;)s~rvi,s, lCe; la'
fojnstakQ 6e la rutin-a rando, estas mangtuAita. Kaj . j~,
~e la apero ~e nova lurio, nji vesper~ foriris, eriitis et1
·;la í.qjnon_en ven!Air~'a flahkobj s.idas .., P~Jilo estas ·
;pafpn;ta., ~· ··tuj 'kiani ~ , v(m~s_, mi lduglegos ~t~r la
kornOJD ·tíel, ke ~ la lano dtsiA'os. Sed. .c~u ~~ <iev•
"veni ~tiste de tiu flankp, kie mi aten<J,a.s? Mi ~rigard'as
kaj :añskultas, <sed , ne v.enas l<a,j . ne venas .. S'tiliite , de .
deks'~ra flanko io -eksusuras. Púm! · Kaj jen sidas tia ·
fra~ gu~t~ sur mia pafilfin~]o .. K:iel mi .P,afu .n un? ~~ .
· kapt.as ~m pe\: amb'aü manOJ kaJ poste prenas J6 orélOJ • .
kiel kuni,k1on, kaj jras ~ejm~n « .
-·.
.
' ''''Jes,: al easistoj olfuzas' diversaj -áventuroj·, alie ja
ili nenion . havus por .rakonti. Kaj .~ufiee stranga lqtj .
ínala·gráblá aventuro okazis ~n ci-sama profunda vintro - .
ankañ al ,:$ajcans kaj Rªups. . •
.
'·
· · Iun ·ves~ron 'Raups venís eJ ·la parobestrá b\énQ, .
~ar li estis níemb'ro . de la konsilantaro. Pafita, knm.prenebk, _ kie ajn . 11' iradas, ' estas sriréultre, same
ankaü ci:-!oje. Li jras kaj lá -ok'úloj· ateQtas ~un 'plej
etan; mo.von en la · aero kaj super la· I:Jlank:a f:ero. Li
scias iri la vojon niem,o!~- Tuj ~sto~ .:mont~tt? Krev~s.
Tie, ,pli malprOksime, maldekstre, nigre nigra densajo,
Jcie ,ne · IJ:!aloftc .okazas, .ke dum; ,cas.a,do de lupoj ~~i
povas ... ·.
' ' ·
· ·
, Varmo kaj . m~lmr~o trakuras la' os1ojn d~ Raup.s.
Li ' r{gidi~as, metin1e. uriu pie,don malantaü la alía, · kíel
:farinte .pa(QQ•.• K..aj, flanke, trote .venas, ~usJe renkonte
a'l ' li - - .lupo, granda, ~eíe gr.Íza !uPQ. Jie kvinde'kf
pa~j . ~i .~J1 ekskui~as, . glatigas siajn ' stiumm.tjn•
ore!<;)'jn, kaj kurbigás la malaritáuajri piédojn,'·kvazaü
~r sidaao~ Sajnas, ke li rimarkis 1\aup~. kvank'iun

tiu staras kiel salkokino, kaj ee forgesis_, ke .pafilo ~tas
sur lia éultro. Tiani la lupo per g~:anda shlto jetas sin
flanken. Gi kvazaií na~as en profun_d a nego dronante
" gis korpmezo. Nun Raups rekOI}SCi~as, ~etas 1a pa:
filon al. la van_go, 'kaj la lupo'.estás ku§igita. -·
' La pafinto momenton stara!l apud
biua nuheto,
kaj .time r~gardas al ciuj :Uankoj , Cú lian heroaj-on ne
óeestas neatendita atestanto. Sammomente li pritaksas
sian a:kirajon. Por lupa felo oni !le ricevos tiom multe,
J<iom por la vulpa, sed dudek latoj -sendube estos. MalL
sata mondo, kiu vulpojn taksas pli alte ol lupojn .. .
Ankoraií momenton Raups sllaras, senspire aiískultas kaj rigardas. Li vidas, ke la' })esto ku§as, presk:aií
tute droninte en la nego. Oni povas opinü ~in , anka~
konifera bTanco .aií fojrw.jo. Baldaií la mallumo pliigos.
kaj oorte post nelonga tempo ~i drouos an'k!oraií pli
profunden, car la ne~ estas kvazau cindro. Tiam
Raups turnas siajn okulojn al . la korto de Krevelis kaj·
~ajnas al li, ke tie ce .greneja angulo' staras viro kaj
rigiu·das, kiu tie ci en vespe~a mallumo povis pafi en
lia parcelo. Jes, ·vere, estas la parcelo de Kl.'eveli!s, ki~
riun staras Raups, Se li nun iros kaj prenos sian casajon sur la §ultrojn kaj 'rapido:s hejmen; la tie staranta
horno po3tkuros lin p:ensante, ke li §te1pafis kapr·eoloo.
Ne, li nun iros trankvile ·hejmen kaj alveturo:s per
óevalo. Gis li atingos la hejmon> pli mállumi~-os , kaj
kiam li alveturos, estos vera "llokto. La fe~on dividí li
volas kun neni'U.
Duonhoron . poste; de Kraslava vetui:as b~jmen
Sajcans, iomete eb'rii~inta, sed same la ' cirkauon oDser.. vas kaj. aiískultas, Apude, sur si~ilo, sub' lana kovrilo,
ku§as lia ma:lnova dutuba pa:filo. La ceva~o ega1pa§e
trotas. La glitveturilo glitas kvazáu. seb'ita. Cie estas
silento .kaj relative varma ve tero. Ce monteto de ·Krevelis, Sajcans suh'i.t e kuntiras .l a kondtikilon tiel, k:e la
óevalo ~khaltas surloke. Senvorte li saltas el la glitveturilo kaj rigard.as.
.. ·_
··
Jes, tie ~tas tute fresaj _po3tsignoj de lupo. Saj-cans prenkaptas la patilon, saltas trans la vojflank:an
fosa]on kaj vadas en la ne~o ~vazaií en ak'v:o, dezirante konvinkiSi cu g-i ne estas vundita, car veturinte
tra arbaro Ji audis :ohtuzan pafon de tiu ci flankb.
Ne, sango en la postsignoj né e3tas: Li. vólas J'e-..,
turnigi .kaj iri al la , cevalo. Sed ankorají per h · okiuloj
li ~ sekvas la vicon de fl?Stsignoj , 'k aj r.imarka,s ile malproksime de si makulon malhélan. Li : iras-· kaj kom';
preneble trovás la·· mortpafi •ah llie3ton. Mortigit.a · luN:
Miraklo, ke .neniu ~in postsek'vis. Sajnas, ke mortpªfita ·
surloke, ear nur .t~e - ci . éstas Sa.ngo. ·Por est~ cer,ta, li.
arikor.aií pu§etaá ~in --pena k'o~bo_ dt]. la pafilo. La besoo
estas rigida. Nun_ Sajcans rigarda~ -~ir~aoori, k'vazaií"'
atendante, ke iu ekkri03 ·-=:- ne., tu$u! Tiam , li · pr,maSla f.eli~n ,ti-ovajon je .vostq kaj 'tiras . al la. vojo; Tie ):r
~tas ~in en la . glitveturilOn, koHas pe( tukíó, . ~msid'-,
i~as kaj ~timas, 'll";lll 'piMo el(ster ' la s!itveturiló.
~
' Post nelonga ternpo · Saj~~ : vida~, k'e ~.enkonte
iu rapide ~turas, Kiam ·}a ve~~to: ,P!.oksimi~as, li
rekonas, ke tio. :est!l~ Raups, ~d li ne saluta:s k'aj ~e,~.
alparolas lin. , Li ee ent_iras -1~ ,, ka~n .P~Ofl!flde ~ ~; ,.
kolumon d-e 1 pelto kaJ ~as sWlll dorson _laud»1i' .
pleje, .p or ·pli áspelfii 1ciel ¡;IÍ!"aljúnulo. :' ' ~ ' ?'
Raups t~men · relronas ·sájcaris. Rekonas la:~ la~
óevalo, laií la. jurig.l.ljo; laü. la pelto kaf laií la .eapekt."
.~r ·. ne estas _tiel . mallume ]re · oni- p<l,V'US vidi ·nooiiJn
Sed kial li havu lcapdolown t)r..o Sitjcans, se fin ·'a teíidai
gravaj "' aferoj~ Li' .gojas, :,.are. la ::ilajlfaro ~,estas eiJrlétl(
ka j ehle ek:dormetis., lin "'ne. rekonis ka.j iie . alparolis. ·

&inforta flor' ,
tro frue bur~om ' vi ,.ek:as!
.
vi pala' rampadas, sen temp' vek~~inte,
la suk: ·ne :kapablas penetri ~ispinte do kial vi jetis selmask~n! .

la

•

.>',

'

Vin. sa vu forl
ankorau nordvento ja' :blekas,
flor' ciu ankoráu dormetas . sub se.lo,
ankorau 'n'e flug.as ec unu abelo .
por fari sian taskori.
· .(· . .
_
Ho, fastofloí-':
"'
'
' '
;J;
la temp' de l' sufero vin vekas! ·
Sort' via - la sorto de ciu unua:
neniam li vivas ~is ·- a.go _malfrua;.' -;, ·
ne vidas
la sunap paskon
1
,
r
.
~

L ,,. Mallonga printempo
-:-< .A~PAZJJA - ,,

Printempofinon . ~iras ' jam- paruo! :
al 'ni ne lasas soit' sen ·.h~t' , ·senkure,
ke l' vivodolc' fermentú ~ismatuie, ·.
fluante sen rapid' el Cél' en celon. '
Nin ne atingos suna varmofluo,
donanta al 1' aütun' mi!dr,tt~an belon,
sur laca branc' al frukto dolcán svelon· printempofinón di ras jrurt ¡rar·uo ·-'-- ·
k un . ha~.ta gest' rii vivon preni:I, I..ure.
Trad. Ñ. Kur~erís.

rOli de la fuoontl" Jlaj malligi la. kon'd.ukilon, Raups
malkóvras la kovrotukon kaj diras: ·
'" »Kie vi tion :e;¡ prenis? «
, . •Cu e~ v~~ -afero? <n~3poridás · Sajcans trankvile,
~t DUO . valoras nenia sinka8ado. '
.
·
«Cu rriia. afero? . Mi gin mortpafis (( "'
»Jén mir.akló, « Sajcans ridas »vi patas Kaj gi falas en ~lln glitveturilon . .. Cu vi ne estas . iom fre:nez. •
? .·
'
.
.
i!mta.
.. «
..
.
,,
·· »Ridu kiom· vi vol.as, sed fripono vi e 3tas. Diru al
mi la veron, cu vi ne trovis gin sur la monteto Krevelis?«
· . »Jes, kaj? - kompr.eneb~e mi gin ti e pafis k.aj
trovis. «
.
Mástrino, aü oole servistinoj, audipte la laiítajn
vo(lójn en la kórtmero, malf.ermas la pordon de la
. antaiíóamb'ro. La parolantoj igas_pli mallaiílaj. _.
>> Sed non ja vi •memogas! «
Raups kunigas ' la manojo, momente kun do~a~o
alrigar<las sian najb'aron. Poste, 1a .kapon skuan~e .h diras~ »Kun vi mi ne jugpro~dos, do ne peku. M1 Ja certe scias, ke gi .estas .Inia lupo. «
.
·
Sajcans kvazaií ekhontas, taf!len an~o:-aií ne cedas.
>l Se la ·lupo kusis sur la monteto ·Krevelis, do gi
apartenas al Krevelis, sed ne al. vi. Kaj se La ~up~
, apartenas ··al Krevelis, do mi interkonsen¡o3 kun li plt
rapide
vi, ear de ed,iina f:l.ai!k'o li.~rencas kun.ml. «.
• Malgraií 1a kolerego · granda, la. voc~J de la naJ~aT?.J
iom post iom mallaiítigas, kaJ óru povas . konJekb,
ke alvenis la momento. por p.acigi. Kiam la óe v~lo es~s
maljungita. lcilj enko.ndukit:a en la stalo?, . SaJcans Je
timo.ooj trrás la glitvetuTilon en vetunleJOn. Ce la.
pomo, -al la nuda tero la glitiloj kvazaií algluigas.
· , Ráups iras help~. ;Li plisas kaj pu§ante diras :
. »Kial ni an~oraií la tr,ian sercu. Se jam tiel oxazis _ , dO ni dividú inter ni .ambaií. «
, Dum ~mentQ · ;~aj~~ kon~ntas. je "~eni~ di:
~ido, Se jam trafis lin Ja felieo, se li paf1s lupon, do h
rezel'VOS pn sole .al si mem. Sed kiam Raups komenc~ as paroli, ke Kre~elis ce;te vi~s; ~e sur lia. kamp~ io
ku§i~ kaj. se Sajc:ms ~.synos, _li lUJ v.eturos b~n kaJ ra,-

ó!

kon.tos la veron - tiam l.a' ob'stinulo ia'as pli oedema.
Di amb'aií prizorgas la óevalon kaj' eniras la 6tunb'ro~,
Jüe la mastrino duro longa tempo ne povas komprem,
kian negocon ili havas. Nur kiam amba:ií najbaroj fine
eliras káj altrenas la grandan, grizan bleston, si vidas,f
ke estas fupo, pri kio ili diskutis. Kunfrapinte la man:platojn si miras, per fingro tu§ante la grandaj:n, b'l.a:rílqajn . dentojn de la besto, kiuj estas kvazaií mord<l{pretaj.
»Tute simila al hundo, vera hundo«, si ·diras.
'
'Ambaií . najbaroj trinkas glaseton kaj- komencas
senfeligi la lupon. La afero ne estas simpla. Lupon oni
ne povas senfeligi kiel bovidon a:u §afon. Oni ne povas
a:in tranoi, sed dev.as fortiri kiet ·Ia fe!on de putoro ~11
¡sCiuro. La felo devas esti tia, kvazaií la hesto estos ~
forlasinta memvo~e. eligin~e kun la tuta kapo kaj vosto.
Tio ne estas facil.a"kaj la penado 0e la senfeligo devig-8$
ilin ''forgesi cion .antailan. Sajcans kaj Raups ree e3tas
amikoj, decaj easistoj, kiuj ne malpacigas pro bagatela
lupa . felo. Kiam cio e3tas en ordo, meznokto ne estas
malproksime. Nun estas Jll.ardO. Vendrede en Krasl.ava
estos bazaro. Tiam ili ambaií veturos kaj . prvvos ven di
sian _casajon. Sajcans kun la felo alveturos al Raups
kaj tiam - kune.
Manon etendMte, R.aup.s rigardas la belan, gr.izan
r'elon , kiu pajlstopita pendas ce la kuireja muro kiel
luli'!.o, . nazpinto preskaií 0e la plafono, sed l.a vosbo
preskaií. teron atinga-s.
' ~ Ciu kvincenron ricevos << · elirante li diras indife·rente, »sed vi nur ne wnorigu tra la mondo. Dum nokto
.gi sekigu tie ci, sed morgaií ma:ene, antaií ol la virinoj levigas, necesas gin ka§i ie. «
. Por ke Raups povu veturi hejmen tute tran~vi)¡a,,
Sajcans preoos sirmitan kandelingon en unu manon,
metas subbraken l.a lupau feton kaj Stupas laií. kadra
stuparo al l.a sub'tegment~jo. Ankaií li ne vol.as doni
trio;¡on al Krevelis.
»La kamentubo es~as varma <~ , li diras »kaj. tie
supre nenia diab!o iras. «
.. J~ Nu, , do - e¡;;tu, sana! « '>

savbóa~oj
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Dum
, vagas
Tal nl
pasas
<

'

¡¡ur la kampoj suno
kW1 . ~ent' ' libe~a, .
eri revoj etaj
'
la ~iv' surtera.
','""-'

.Kaj ' duin koloínboj blankaj "' ,
flugas tranl! vastajn. forojQ,
ni . :en m~gajon nuban .
. dronas kun· la memoroj.
.

~

~~

'

. t.a Satano dormís en' ombTo de':floranta Alpa valo.'
· La suno jaro deprenis de la glaciaj mo1;1topintój: siajn
rútajn: kronojn kaJ lúíepusko' ek:vagis en la valoj, kiuj
vaporis de oonoooro. . Cirkaiíe floris v:ioloj -k'aj· ie, en
glaciaj faltajoj, · b'ruegis malproksima akvofall).
Boro de hel~o venís :sur .la teron. · •
...
Kaj ' la Satano dormís kaj son~is. Lia fiera animo
estis plena dé dó1oro '' pro tior k'e li : né :havas eb1on¡
krei karnep, ]rorpon, en lptL povus iivi spirito sirri:ila
al li.'
.··
·.
. · · ' ·
-·
.Li rememori~ la 'J~r.ddon"'.de"la tero; kiam J.eliovo, ·
potenron, beis tiom . da sldavaj, , senen~~;gia.j'
~ kaj IIDrl:tentaj ·ka:j-1l1Plfortaj, kies sola ,.devo estis kanti
.hirruJojn al sia Kreinto kaj tremi,antaií li. Kaj· kiam
éiuj tiuíoje IGmtis. himnojn, _Ji fofiris . de ·la trono de
·' J.ehovo, plena de ·-~olero kaj doloro. ·· . ·
·
Lau ,gia aspekto. kaj ._sia vizag0 Jehovo. estis kreinta la homojn, kaj kiaj· do ili povis 'es~i, se ne sklavoj?
. Tirano ne povas·, 'krei.. sendependan~ , perf.eklan kaj ·
belan.
. .
.•. .
.
·
~aj 1a, Satano son~is pri sia nomo.
. Violkolora ID!J.llu;:no kovris ~.moptojn kaj ankoraií pli ÍQrte Wnodoris la her1>11ioj. Kiel 'amara mielo.,
kiel inrenoo estis la biOnodoro kaj ceñ ·ta: kapo de t' Sa,tano naskigis , pensoj káj ' ekmu,gis kiel oceano.
soif~te

Li staris sur nov.a tero, kiu ne hezonis sunon.
.<rlai montoi esti,s plénaj- de ruD'eiloj kaj · flavaj diamantoj, gi~j valoJ 'es~ plemü
la arb'oi de ~vid<l
káj scio, -kaj ~i tuta :fumis lilel altaro el nevelk:emaj
rozoi Dolea eb'rió . kreskís en la brüsto de l' Satano: li
sercis' homon, · sed horno ne 'estis .- estis nur ostaro,
•· :kiun "Jehai'O lci:eis por 'si s1ilavó.

de.

>;·oi. ne esta& hÓmó por mía tero <(, airis 'Ja -Satano z
kaj mal~jitis.
·. . , ,
, . . •
, Cu ¡:¡Ovas~ Iogi .spit:ito en, ci tiu korpa, kiu estas
kreita d polvo kaLvivas nur mm momenton, kiel .,ak'- .
. vÓyeziko? Kaj la koro, kiu éstas. _plena de WJigc> kaj
slda.veoo, kiel kadavro, -pleua de vermoj, ki« cirkuligas
~~ .. maldensan sukoh -: sangon t.ra la k'am~ 1 ~dau- .
rmda korol
' ·.· · · .,_
'· .
.: Kaj ·ci tiuj okuloj, kiuj vidas ,nenian ,!;)elon kaj ói ·
tiu oodíío, kíu scias nenillll el lit pl-éj elementaf seklr,et:oj ~ · nek femp(¡n, .• nek'' sp¡¡.oopereepton¡ .sed kondukas '
sian posedanton kiel blindan almozulon tra la mondo,
káj ~ojas la almozulo, 'kiam suti liaj· ·piedoj estas fir- ''
ma ful}damento.
., . 1 . .
'·'
"
,. Kaf ci tiún o.rnDron .Jehovo nomas la plej alta
estajo de la kreitajo. Bedaiírinda· Jehovo 1 .
·
Kaj la Satano elprenis la homan ,'knron kaj metis
~in oo siaj piedoj: Kaj· li m~tis 1lil l1i brus~on de la
horno novan koron, hielan ~~ {'lej :be~a sukce.no, kaj li,
elprenis liajn vejnojn kaj e1,1metis tien ri~rojn de U,
maro de l> vivo ka j versis· en Ja novan k!oron san!9ün, , .
kiu . estis v.armega kiel fajro kaj pleoigis la korpon de
la homo kvazaií per fajreroj; sed de la fajreroj ·la tuta
karno ekfandi~is kaj ~:remis sentante dieron. . .
' '
Sed ,é'i n-e plu estis honia karno; kiu pntras ~j
. putri~as. 'Gi estis nova .karno káj en 'la ákvoj de .G.at!go
ne estis ee unu lQtuso, kiu t?Stus plj mild.l, pli pura
kaj pli bela ol tiu N k.arno.
·
·Kaj ekrapidis_la Satal'\o t~;elll;ante de ~ojo kaj· elp:renis la . honiajn .okulojn'. káj m;etis ce siaj piedoj,
k11j kreis nov~fn .,oku)oj¡n; ili v.idis .frans la tempo ' kaj
spa,oo kaj trans la ete¡neoo ka,j por la homo ne plu
estis sekreto, kaj la·'8te1oj, ' la plej belaj, forflugis 'de la
·trono de Jehoyo per rigaroi la beleoon de. ],a pkuloj, de
l' h.omo ka j re;venis
:·
· · ..
• ')1i!
e
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Sen kord' liutó,
·sen iof la vi~~.
sed sonas, sonas melodi'.
Hejnt sen amato,
'' '
_·se~l celo ~ paAoj t .. _~.,
·' sed ~ivi , vi vi 'volas .mi .
'i' volb' , ci~la
, glitas la 1uno ·
, tra 1', nupoj ..:._ blanka
. •El bosko nuda
.·
ne~blanko brilas,
.
'kaj rremde, fremde pezas
Vi, ~ielbluo,
'V'Í, slelfajreroj;.
de kie , vía lumtrezor'?
. I.a mía mortis,
·en nokt' -malluma
• '
., ne trovas ~ojon plu la kor' .. .
~ De. 1': .frós.t' ·regát1!, :::. ·
trell)brilas lago,
.
krevante laütas la _, g1aci'; .
. sed ne frosti~u
anlCóraü ·brusto _ja vivi, viví yolas mi!

.ce

r

'
La hejmoj de' 1' bélo
~

JANIS J>ORUKS - ,'.

»Amiko, kie la justec'? «
,
··- 'Óit~ tenas moda man' ' rigid~!'
»AlJa espero kia s<frt'? «
. '
...::;..· ED tombon dronas malrap1de!

'

.

.. - KARUS SKAI.lf -

.

f'!.'eter sún'· la . n~iro,
preter .mi a i korsop'ir'.o .
la printempaj birdoj. f.lugas.
Sté1o preter . stelo velas,
preter mia hejmopordo
evento flor'M omon pelas"'
:bomoj amas preter homoj.
Trad. ·-N. Kurzens.
::-.-¡
{
'
'~.

'· 1

Mátgaja kor' .. .•
-V. PLVDONIS-'

Malgaja 'k of; já, kial ' vi•;sopirás, ~-
dum la stelar' ]ain hrilas sur ciel'?
Sopirojn -forl Jaro al la ;fino iras
'de ·r viv' la reroj kaj" printempa ..hel'.
'

;);,.~ ;;_ ·~~·

\ .'

t· -

'.

Neniain plu la ~oj' :senlima verios,
kiun ~usentas t~ta vivantar',
kiam tra agroj , onda~ l i polen o,
.. voJupte veas la' arot:q.-:tf~lll· e
'

t

Mal plenas cío . ~ . la koloroj palas • •..
Kor' batas, kvazaií· entombigus min ...
Kaj frostas, frostas n;ii ée,¡l' · Cindre ,~pala
kaj ahomene ~uma · vivruin'.
*
·
Trad. N. Ku1·:ens.

' Mome.nto de tojo
- V. PLVDONIS -

. Verdherbajn kampojn mi" travagas sola.
Varm$pire min~_,karesas · la somer' . .
Ciela bluo flua5" $uper ter•:
En rayaj rev.oj dronas mi,_senvola: ·. Kontestas mi. En kor' de¡¡iroj eesas ..
A:nifu'li·1andi~a$ · ltun la Uí:úvers' .
. Kaj cio, cío -i~.a:s bela vers'.
Por esti goja, kiom nur Iiecesasl

.

,

''

T.radt N. Kurzens.

Ca latva
~

pentroattó ~

:R. E¡cf)enbaums .

Ne tre longa, ' sed tre rnaliacila estis la vojo ; kiun
trapasis la generacioj de la latvaj pentristoj. Latvoj ne
posedas centjarojn longan historion de)' arto, tial ankau
ne tutrnonde konatajn rnajstrojn. Sed tío, kion ili sukcesis atingi sur ci t iu karnpo de la kulturo durn kelka:j
jardekoj , povas dece ekstari apud la samternpaj atingoj
de iu ajn alía popolo.
La kaü~o, kial nur antaií · nelonge la latva popolu
ekhavís reprezenlantojn de pentroarto, estis la sepcentjara
sklaveco sub la peza mano ·de feiídaloj , devenantaj de
frernda, latvoj1;1 rnalestirnanta popolo. Nenio estis .perrnesata al la latvoj , krom peza sklava laboro , por ricigi la
feudalojn per la fruktoj de propra, de ili fori:abita tero.
Ec la reforrnojn de l' iamaj ·Ruslandaj caroj ili penis
neniigi per kalumniaj sciigoj al la registaro kaj per propravola Aan~o de la le~oj. Ne sen kauzo latl'oj havas
proverbo: »Dío estas tro alte, caro - trt) rnalproksime , .
La naeian kulturon de latvoj oni pcrforte núlbelpadis. La krea spirito de la popolo tarnen sercis kaj
trovis la vojon de esprirni~o. Memkompreneble, la rezulto
povis esti nur senpersorta: ornarnajoj , arto objekta, popolkanloj. Precipe .la lastaj . .
Nu~ durn, la 6o-aj jaroj de l' antaüa jarcento aperas
la unuaj nomoj de reprezlmtantoj de · la latva arto :
/(. lluns (183o.:._ I877) kaj J. Fedders ( r836- Igog).
Sed ili ne povis montri sian latvan devenon. La peza
mano de 1' fremdnaciaj feudaloj ankorau tro preme kusis
sur la ~ultroj de Ciu, kili penis levi la kapon pli alte ol
la amaso. Kaj arnbaü nomitaj artistoj tro similas la
liarnajn germanajn pentristojn. ·
La du sekvantaj: A.. Alksnis (r866- r8g7) kaj
A. Baumanis (r86G-rgo4) estas jam pentristoj kun akre
suhstrekita nacieco. lli povis post).asi ' 'erkojn ne tre valor-

·~·

.

ajn , tamen ilia socia. valoro estas grandega. Ili ambaü
oferis sin , por ke la popolo akiru eblecon de nacia spirita ~
-~~

.

.

.

Post ·ci tiuj du jaro sekvas multaj reprezentantój, ..
sed mi ne nótu ilin ciujn , nur la plej grartdajn. Kaj tre' '"
interesa persono ínter ' ili estas K. · Uders ~ (r868-.Igl5) ."
Li ec unu momenton ne forgesas sian .kamparanan dcvenon: pezaj koloroj, robust.aj 'linioj, pezaj figuroj. Ne
multajn (mi trovos .ínter tiamaj '· tutmondaj pentristoj,
kiuj povis ti el , kiel 'li, ptontri la ideon de _fr~ktodona
tero. Li ciam stilizas ·la formon, substrekas la ntmon de
la rriovi~oj kaj la p!Jzeoon de la serimovaj formoj. Ve~c
latva, pli .grafikisto ol -pentristo, li cion .faris ne sen »la
pli profunda senco «. . .
.
. .
J. Rozentals (r866_:___rgr6) estas interesa añkaü kiel
horno - - li 'enhavis .ciujn pkj honajn ceojn ,de -latva.j
inteligentuloj. Filo de ,sirnpla. for~ist(), li havis; tre fortajn
volon kaj krcdon al ia arto kaj al ·si a · povo. Por havigi
vivrimedojn, li faris -ciun laboron, sed·. tio ne povis 'lin
pcrcigi, li tamen albatalis al si la rajton ·esti notita iuter
la famekonataj artistoj . . Lin oni korias ne nur en Latvio,
- lian nomon konas ankau la grandaj Eür~paj naclO_J·
Kaj ni fieras je li. Liaj bildoj »Tornbejo «, »La · tempo
de falcado «, »Post diservo « - povas esti kornpaiataj kun'
tiuj de iu ajn popolo.
V. Purvitis (nask. r872.) estas Ia plej klasika latva
pentristo . .Jam en la . Akademio de Peterburg li ricevis
>~ Prix de Borne « kaj post tio pasis de unu atingo al
alia. Nun li estas rektoro de Latva . Akademio: Li havas
jam c. 200 grandajn bild~jn . liaj kelkajn centojn ·da 'pli
malgrandaj skizoj. Nenie · oni trovas ion malvaloran.
Ciam fresa, ciam · interesa, míiltkolóra, rnultlinia ~ tia
estas lía· verkaro. Car pri li j~ aperis 'artikoloj

·P RIN'PEMPO EURlOZ./lS
(OCVJ.Il KOROSI)
...,_ jVN'IClRO T JINlZilKJ -

IV.
Li facile trovis la kamparan vilaon d e la oiiciro en
Terasima~:mura.
Li jam ·estis sufiee 'bbne preparata,¡
. . Cirkaü tri h~rojn post la. foriro de Cuja kaj• Tokiam li aüdis pri la loko, Ire gi estas vilao de ·oficiro
kúbteibá.tis la noktomero, tia:m Sinsuk.e forlasis la
garªanta 1á Sogunon. Kaj tarnen, li rigardis kun granmon vestite kiel pagio de gejso. Oni diris, ke la vilao
da s.urprizo la tutan domaspe'koon~ . imponan ec en
en' Muk"oojima ~>s!IJ,s troveb1a post kelkmin:uta pieiliro
nok~:fi mallu'mo; la korton cirkaüis la b'ariloj el solide
de la sariktejo AKib'ai-Jin8a, kaj tuj apud la rizkampo,
ple}{titaj bambúlatoj k!un hego kresk.anta tuj<malantaü
farantala parton de la vilag-o Terasim'a-mura; k:'aj 1i piili. Cio montris la prosperajn cirkonstancojn de la
ediris la vojon informitan. Oni konsilis lin veni per
posedanto. Tr.a la spaceto de· la malantaií pordego1 H
pa}ankeno la duonan vojon, ear gi est.is cirkaü kvar
enrigardis kaj tr-ovis la pordon kondukantan al ,la·
kil.Oroetrojn ·rtm.lproksima .de . ilia domo en Na:ka-coo.
terparto de la kuireja angulo. Malgraií la . profunda
Tamen li deziris profunde impresi sin per la ~ez'
nokto, gi estis lasita malfertrnita presk:atl unu meh'Ot1
noktaj vidajoj de la ur!Jego - de la mond~,' kiun
large, ka j el gi letigis malforta lanternolumo, - sed"
tuj baldaü li estis forlasonta - por reveni neniam.
aüdi-gis nenia vooo.
Pason el.. Naka,"-eoo, la loko de gajo kaj diboco,
»Bonan vesperonl Mi petas! Mi venís de la gejS.a
la stratoj ku'~~3 en pr-ofunda mallumo kaj silenoo;
ofioejo de Nak.a-eoo.,«
neniu sajnis mhldormi en tiel malfrua nokta boro. Post
l,i sin anoncis enirante tra la: pordego, ear Ji troV'la restado en Obana,.:.ja dum la lastaj tri tagoj kaj du
is la por!'legon, neriglita.
noktoj, .enfermi\e >en la supra camb'ro, SÍQ. donante a]
"' »Kiú pelis vin ci tien de la ofioejo en tia boro? «
ekstrema plezurego kaj senbráda fiorgio, Sinsuke sentís
. Demandis vÍI'O "kun servista aspek'to, elmetante nur
sin tre refresigita kaj revivigita de maMiriiga malvarla kapon kaj lanternon ella rna.lfermajo de la kuireja
meta :vente.to, kill!l elspír.as la malfrua soleca nokoo.
pord9, kaj susptekterntl esploris per rigardo la malfruPasante la finon de la ponto Azuma-baasi, li okaze
an .vizítanton, lumig.a.tan en la lumo al li. direktita.
eksentis sin tre proksin;1a al la . hej:moj de la maljuna
>>Ha,:«· - kaj Sinsuke donis timema.n ridon apopatro kaj la hornO!, k'iu lin protektis. Li haltis, kuntlogie ,......., »Üni sendis miri por hejmenakompani fraiípremis la manojn tr:e humiLe, sin turnante al la direkto
linon Someki~i - - «
de arnhaü domoj, kaj petis ilian pardonon per senvocaj~
»ruo? Por akompan'i So:mekici-n? Fermu la lJuSvortoj de sincera prego, - »Mia p.atro, kaj sinjo~
on, frip()neto l « La viro interrompis 'lin per insulta k riKinzoo, pardonu min,}ar.. mo~-gaü mi e3toS en la manoj
ego. >>- Do, ankaií vi estas k'w:)fripono; sed vi venís
dé la justo! «
.
·
.. ;
tr-o, Ip.alfrue! Finita e,stas yia afero l Vi volis fari az-enon
Li trans.venis la po~ton Makura-i:iasi.Kiam li vent~l ñia Mastro kaj pertroínpi k'onsiderindan monsuJll;ís sur la riverbordan avenuon, etendig.antan sub la dénsa
on, cu ne? N:u, jen vi havas -«
!oliar~ de la .Cerizarba~o, . jen¡¡ kuprokolora .luno, kavi~
Frapite de la voetondro, Sinsuke paiízis senvorte
mta ~1s .kvarono, pendis alte supre> speguligante sur la
kaj gape, sin perdan.te porrempe en malcerta. korkonakvosurfaco de la lar~a rivero, ·kvazaü gi antaüdims ian
fuzo, tiaí:n, abropte, indigna vooo aüdigis el la domin,_.
malf.elioon, .kiun gi sola. konas; · Li h.iiltis por paüzi' por:terno.
tempe antaü la nigra akvo, moviganta mallaiíte kaj mal>>He, cu . vi .nomas min tmmpisto? Ou via kapQ
rapid~, kaj .~;igardis la stelojn· plene dislJletitajn sur·· la .
nun estas. roalplena kiel v.ia monujo? Vi volis la knablsenlima cielo: Nm: m'8lofte, tegmen.titaj sipetoj, porírinop kaj al si don~ monoo - k:aj nun, ~~ cu vi
.antaj pasa,~rojn al JoSiiíara, . venís vage jtm . unuope,
' nomas ~in trompó? Velku la lango, kiu lJábilaeas! «
j<en duope; kaj forglitis roturn>é sur la forlasita: akvorojd
Estis sendube Tokubei, Iáu lilasfem.is ktíante en
al la direkto de la k!!.nalo Sanja. ,:
indigno. ,
Kaj, rru, kia povas · esti: la k.onspiro, kiun Cuja
»Nmi finita estas ni.a afero. Nenion mi bezanas
:partopf'enis kun Toki11)ej~ li meditis dube~ Tro kuraga
do kastení. Jes, .oone estas, kiel .vi divenis, . - mi rolis
flOr s.ia junago! -.-)a vottoj, dir.itaj:de Kinzoo, kiam Ii
k,nQ. •Tokil.bei kaj volis vin trompi. Kaj nu',. auskultu,
hejinerivenis de. la ,vizitd :al N.~-coo, do,· Ba:jnis. al li
sinjoro ~rizaüaJ vi ja estiS. sufiee malsaga por trompne s~nkaiíza klabtjo de la kv~talo. Li e3tus poVinta vivi
kun . Cuja, kiíel edio kaf .edzinb, ·se lí nur n·e esfus pleni- '" ígi. "'Do.., vi- dev.llS rezigni eion, se vi estas viro, - kaj
ne diru pli. Sed, se tio btgre~ vin tiel ege, ke vi ne
uminta la teruran krimon; --' tia penso _okupis Jin de
pov.as pensi tiamaniete;, ....,. bOne! batu min, p*u. min;
antaue. · 1'am~, se la .ldaealo c,:estus ,,De serikaU:ia, li ne
añ faru 1el ajn per io ·ajn. Sed mi né redonos la · mo.npovus al éi edzi~, . ee e& 1i ~stus senin:akülií.. Kiam li
oo; mi ~rt.iga&, - . kiami >ajn granda estas la &urno.
v~s .ál tia genso, .al li . éajnisJ ke pu.n ~S,tas tiom pli
Kion mi hava.S, tio <eStas mia, J(aj restos tiel. Jen , óíol«
. fa(j}e 'tezigni cion. -:- ·:eagr.ene r~tarité ·lían "penson
Poste silento regís en la domo dum kelke da moen ia koro, li .Sekvis la: vojc>n malsupren al la rivetboroo
ID.enlój, ' '-!:- Silmto;''-súñili al tiii aniilií la Atormo,' ...::. ,
de Mukooj~.
·
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»Diáb'lol Ho, mi':mort.asl Helpu min, :Sin:-.s.8n!~
. Si eligi~· ·Ai.rJCrion 'ankoiaiífoje. • , ' '
·· .
.·
. •
Apenaií ti fin~, kíaní Sinsuke p,ikpe1is la tran~~
. iJo:p; ;T-ptñttu:í antaií Íno)nlento,' en la dorsOti . ae la .viro,
f~rb, '~id~nt¡í. sur, §ia- fá,)inta korpo! ~~iOm m'8lfortig~ '
ite pro 'a· trapik'O.,' TdkU!lei ~in jetis en liajn h'rak:ojn';
~tis; Jlategis,; mordis, gratis .en sovMa frenezo. Sinsuke
ne spertis tiel impetan r.e_üsto.n, k'.i.am .· li morti~ · Sanr
ta )1 :aií ' .la boatistedzinori.·' Lá d'u virój . ne tiam' ~ '
s~ri ,su~,,la pie~j. IU fu~is f~ps, je~s: k'aj., 1aüz~
la h.aroJ:p, - ill . biat!llts bel funoze, lee mn . ne povl$
~oni i:lin, eu homoj .aií blestoj: Estís post 7J(el~e da
mo~~t~j'. ke Sinsuk~; . P7'lÚul h.aZB;rde~ . eqigis, ·sian
·

..

trAntilon en Ja molan 'flaniéori .de la Klontraiíulo.

»He "- ,h6 ..:- .hej, Cu3al, Mi , mor1as, ,sed riria
nüdbeno restos .sur .Yi l « Tokiublei"laifte k:riis k:aj &luís
ltonvulsian .tremeton. Sammomente la . Hua bato trapik'is 1ian ko:ron. Kun akra vek:rio, ankbrau ~igante
alliaj b'r.ák6j, Tokubiei nun rigi~s. ·
•
·
·
, .~ K.!>n :;signifa~ la .~alblen? de mizera ·rataooJ . ·•
Jen v1 rlceV;J.s . pagon! « dirJS -CuJa.
~ • <>> H~. ~~ .~a tJ;,ia, kiun" nU.' mortig~ 1 Cío estas .
finita. - Pro la tielo, mortu mm ki:m mil « - '-diris
Sin~Uke fQrSkuinte'· la kadavron, al liJaotiA'antari; ·kaj . ,:,
liaj dentoj fP.akis pro n~re~ .tr.emeto. . •
·/
·• l> Kló~ Vi iliras? Por kio.,ni morligis lin? Cu por

TREZORSERCO INTER MALNOVAJ UBROJ. ~1al
. mtiltaj el ni povas éhtreprerii sercadon de pirata rabaki'i:. ajo delonge perdita. Sed por ciu el n~ ekzistas , tute prok:
silUC ál ·nia hcjmo, trezoro kvazaií atendanta malkovrigori.
Kelkaj jam trovis ~in kaj pluraj gajnas sian vivon per gi.
Nut malniultaj personoj konscias, ke efektive cenloj
da bone konataj amerikaj Iibroj ÍarigiS valoraj clum la
lastaj jaroj ; kelkaj ec tre valoraj. Nen1u el tiuj volumoj·
multe pli mal;novas ol cent jarojn. Ili trovigas jen en
libro-árankoj aii suhtegmentoj; jen ce brokantisto. aií 'ce
aukcioj ;· oni povas ilin malkovri same'. en kampa distrildo
kaj en metropola centro. Verdi~e la vilaganó havas ec pli
da bonaj okazoj ol la urba libroeasanto. La farmisto aú
la vilagano ne tiom emas tl"asercadi kaj esplori sian her!)ditan posedajon kiom la urbloganto.
Nu, kial tiuj . libroj estas v~loraj? Kion om devas
scii por -il:in eltrovi? Kiom i)i valoras? I~iamaniere oni
povas ilin ~angi kontraií. mono?
luj li'broj ' v~loras, car ili estas maloftaj kaj grav~j.
't'cknike ili estas konat.aj kíel . » unuaj eldonoj «.

pre-.
7 ~0

Uaj~ SUmpjn. . 'tkZeme1e ~1~" Un U~ eÍdon~, d; ti u fam'a pQmara rak~nto '>~ObJ Dick« de Hermáli Miilvilfe,' eldonita
en I.85 r ~stas 5oo-dol3.ra libro; »Little ' \V~roen <<' (Virinetoj) de · Louisa . May Alcoft; ·rluvolurria ve,.-ko datita je
· ·r868_;,69, -~stas ' qoo: dolara líbrp, la;: u~.~-a ' lltgono , de
»Dncle Tom's C!J.bin « (La. Kahan9, de Qnk.lQ Tocjo) ·;de
~Iarriet llellcher Stowe aperinta •en ~852"3oo-dolara· libro. '
,Tamen ne ciuj trovindaj iihr.oj estas mal;noYcaJ. Ekzemple »Stories With~ut. Woinen «. (Rakontoj s.en . viri11oj)
de Dof!Il Byrne, eld'onita en 1915 jam .atingis .IOq dolarojo. La 'un ue aperinta ver.ko de }a · amérika dramaiítoro
Eugene .O' Neill, lci;r pub1iki~is en rgx5 sub la , titolo
»Thirst« (Sóifo) alti~is je 5o dolaroj en la li)m:¡,sercaj rnedíoj. La plej nova: ekzemplo estas »A.Q.thon:y Ad,verse « .
d~ Hervey Al~en, áun taksita je x5 ;dolayoj, kvankaríl gi
aperis nur en la . lasta. jaro.
Sangi rarajn l:ibrojn . k~otrau mó~o · ~stas )a~ lasta
p~o. Tiucele tri vojoj malf~rmig~ an.taú la librocasanto.
Privatan kolektanton oni renkpritas .p li malp1i facile, •kaj,
!)C se oni trovas lin, povas esti, ke li ne inleFesigas· guste
pri la libTo, kiun vi al li ofertas a!J. ~e povas1 prolinancaj
kaüzoj , gin, aÚti.
'
-. · · ~ ., ,
¡;:
.,
La d~a: eblo tr.ovig~ .é'u. libroaUkcio. En N!)w-YOI:kkaj
Chicagl:>, okaza5 ciuviotre publikaj. áükcioj pri raraj Hbt'oj.
Kiu .ajn povas tien sendi vendotajn valorajn Übrojn·J'Oili
postulas pagon dl,l la: k03toj ' por enregistro kaj pri!ikrÁtw
de la ekzemplero en l~ veridkitalogo. ':Lome . ~~las pagota
procen.to 'el la .ven~prezo. Ye~dado ~ ;,ükcioj-iom sill]ilas ·
hazardludon, tar , la prezo,· kiun vi r.icevos·, ·dependru¡ de la
interes'o de la a~~tonto: -:.- . · ·
· '
') ·
Finfirte iestas la I:ibr 0 -brokantisto, Évidente li , pa.gos
al vi nur -parton de la ' éf~Ict,iva vál~~o de ~~· volu~o, c~r
H já deziras profiton. ~efdi~e ti~n · ·p~avi,gas, c ke li mem <'
d~vos trov! ·,kolektantem:, kiu acetos . la libron. Kiel mon-
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Verkoj de JULIO BAGHY 1

Dancn Marionetoj, noveloj tolb. 5.40, bros.
1\\igranta 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, poemaro tolb. 3.-, bros. - -

3.40
2.70
5.7.40
2.·-

1.80

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAYt

Lingvo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. 3.1.50
Malkara eldono bind. 2.50, bros. - 4.Strecita Kordo tolb. 5.70, bros. - - - 3.Rlmportretoj tolb. 4.50, bros.
- - - Eterna Bukedo, Internada poemantologio, 352 paga.
11.30
Duonlede bindita
- Madách: Tragedio de 1' Horno luksa 5.50 simpla 4.Pet6fi: johano la brava
'
luksa bind. 7.-, simpla bind. 5.20, bros 1.50
5.Goethe: Romaj eleg~oj; La Taglibro, silkebind. bind. 3.-, bros. 2.12.Hungara Antologio bind 14.-, bros. - - - G. Waringhien: Kiel farigl poeto ai:í Parnasa
3.60
Gvidlibro bind. 5.-, bros. - - - 8.80
Dante: lnfero hin d. 11.-, bros. - - - 13.He~Ier: Arthistorio l. bind. 15.-, bros. - - - Ble•er-Kijkény-Sirjaev: Enciklopedio de Esper13.anto vol. l. A- J hin d. 15.-, bros. - - - ALIAJ VERIUSTOJ 1

S. Asch-1. Lejzerowlcz: La Sorcistino el Kastilio
3.50
romano bind. 5.-, bros. - Grenkamp - Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto
bind. 9.-, bros. 7.J. Forge: Mr Tot acetas mil okulojn - Romano
bind. 5.80, bros. 4.Francisko Szilágyi: Poemaro -el Hungarlando hin d. 2.50
bros. 1.50
Francisko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelaro
3.bind. 4.50, bros Szilágyi: La Simpla Esperanto (gram. por hung.) bros. 1.35
Teodoro Scbwartz: 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. 3.60
Engholm: lnfanoj en Torento romano, bind. 3.50, bros. 2.Kenelm Robinson: Homarisma Laboro bros. - 0.60
l. Sirjaev: Peko de Kain bros. - - - l.H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros 4.E. Aisberg: Fine mi komprenas la radion! bind. 6.bros. 4.50
K. Karinthy-L. Totsc:he: Vojago en Faremidon bros 1.20
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktika Esperantista. bind. 4.-, bros.
- - - - 2.50
Slonimski-Grenkamp: Mia vojago en Sovetio
bind. 4.20, bros. 2.70
Teodor Herzl-8. Selzer: La juda stato bind. 4.-, bros 2.50
Hungara Slosilo
- 0.18
Prezoj en aviaaj frankoj 1

Aldonu 1Qo¡o por sendkostoj

Niaj reprezentantoj:
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, Magdalenastraat 29.
postkonto nro 3268.51.
BRITUJO: Alee Venture,
Mitcham, (Surrey) 42 Hawkes Road.
BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto«
Sofia str. Maria Luiza 38.
CEAOSLOV AKIO: Otto Sklencka, Hradec-Kralové.
Po§tkonto nro: Brno 110.878.
DANUJO: lsosek, sro L. Friis Aabyhoj, Frodesvej 21.
Postkonto nro: 16295.
ESTONIO: Helmi Dresen, Tallin, Po§tkest 6.
'FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo
Parls 6e, 11 rue de Sévres
Postkonto: Libraire Centrale Esp.-iste, Paris nro 19601.
S. Grenkamp-Kornfeld, París XIV-e 117 Bd. jourdan.
GERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier,
Berlin 138084
HISPANUJO: Ferdinand Montserrat,
Barcelona, str. Provenza 75, 2-3a
ITALUJO: Itala Esperanto Centro Milano, Gallería
Vittorio Emmanuele 11. 92
Postkonto: Milano, efe postale 3/18715.
jUGOSLAVUjO: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Primorska 11.
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44.
NEDERLANDO: Leo Moreau,
Arnhem, Esperanto-Domo 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. Bravilor 15
SVEDUJO: ForlagsfOreningen Esperanto,
Stockholm, l. Faek 698 Postgirokonto nro 578.
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, sro Hans Pfiffner,
ST. Galleo C. Gallusstrasse 34.
Po§tkontó: Nr. IX. 53.44.
JAPANUJO: Japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo-Motomaci l. Postkonto: Tokio 11.325.
USO NO: Amerika Esperanto-lnsituto.
Madison, (Wis.) 556 State Str.
ALIAJ LANDOJ ne menciitaj e¡ tie, bonvolu sendi postmandaton al P. K. O. Polujo, Krakow Nro 403148
Administraeja Literatura Mondo. lnternaciajn postajn
respond-kuponojn ni akeeptas en la valoro de 0.30 sv.
fr. por unu. Aldonu lOo/o por sendkostoj.
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III

Zatnenhofa tago 1934

m·R
validaj

por

AN D A J
rnendoj,

faritaj

plej

P R E Z M A L·A L T 1 G O J

•

rnalfrue

la

15-an

de

decernbro 1934. Post tiu dato rnendoj estos plenumataj

nur lai:í la rnalnovaj prezoj.

or•laaral

Malallil

3.80
4.40
3.30
1.32
2.75
3.85
3.30
9.90
2.20
9.70
2.75
5.-

1.45
1.85
1.85
0.72
1.45
1.85
1.50
4.80
1.20
4.80
1.45
2.40

prezoj en av. fr.
afraokite

JULIO BAOHY: Dancu Marionetoj
JEAN FORO E: Mr. Tot acetas mil okulojíl
FRANCISKO SZILÁOYI; Trans la Fabeloceano
FREDERIKO KARINTHY-L . TOTSCHE: Voja~o en Farernidon (nur broa.)
K. R. C. STURMER: El la Notlibro de Praktika Esperantista __
~ALOM A~-IZRAEL LEJZEROVICZ: La Sorcistino el Kastilfo
KOLOMANO KALOCSAY: Lingvo, Stilo, Formo
KOLOMANO KALOCSAY: Eterna Bukedo __
OOETI:IE-KALOCSAY: Romaj Elegioj
DANTE - KALOCSAY: lnfero _.:. __ __ __
LUDOVlKO TOTSCHE: De Pago al Pago
EÜOENO AISBERO : Fine mi komprenas la radión
Ciuj prezoj por brosuritaj libroj. Por binditaj libroj
oni devas aldoni por ciuj .libroj po 1.- svfr.
Minirnume mendebla k'vanto la valoro de svfr. 3.-

1

Mendojn plej rnalfrue gis 15-a de decernbro akceptas
la eldonejo de Literatura Mondo, niaj reprezentantoj kaj
ciuj esperantistaj librovendistoj.

Universala Esperanto Asocio
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
En septembro aperos la
fama socia verko de

ce ·Ias· :

. TEODORO

HERZL

fondinto de la cionista
movado

.L.a· JU O1 ST1TO
provo demodernasolvo

d o n a ·s : ·

de la juda problema

Al _la m.emb~~j: Memhrokarton kaj ~varcentokdekpa~an
~ar~Ibron kun la_ adresoi de la Delegitoj, Esperant. ~staJ gr~~oj,. ga~etoj, organizajoj, kun sciigoj prj
.
mternaciaJ nlatOJ ktp.
At la Subtenantoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn rice vas
Membro-Abonanto, premion konsistantan el Esper~rtikoloj. lit~raturaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj
mform?J pr~ la movado:
_
.
Al la Suptenantoj: J<.rom ~iuj d~kum~ntoj, kiujn ricevas
Membro-Abonanto, premian konsistantan el Esper. anto-literaturo.
Ciu ali~into rajtas presigi senpage korespondan anonceton
.· unufoje en la gazeto »Esperanto«,
-

·_.~

en la traduko de

Bern.hard Selzer
El donas LITERATURA
MONDO, · Budapest.
. For.mato 20X t3·5 cm.
128 pa~a, kun kliaita
kovrilo. P rezo :
broaurita sv. fr. 2 50,
bindita sv. fr. 4·-,
lOO/o por sendkostoj

+

AELA-anoj ricevas la libron por 40 ofo de la vendoprezo

IV

Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto.
Plifaciligi la ciuspecajn moraJ.ajn kaj materiajn rilatojn
inter la homoj sen diferenco pri raso, nacieco,
religio aií -lingvo.
Krei inter~aciajn servojn uzeblajn de ciuj homoj, kies
intelektaj aií materiaj interesoj celas trans la limojn
· de ilia genta aií. lingva teritorio.
[( reskigi inter sia j membroj fortikan ligilon de solidareco
kaj . di~v~lvigi ce ili la komprenon por fremdaj
· popoloJ. ·
La Asocio estas neutral~ rilate al religio, nacieco aií
politiko.

Feleloa azerkeazto éa kiado : Bleier Vilmoa. -

kaf postúlas ·núr· niodestan kottzon
de 5 Fr. por Membro, de I2,5o Fr. por Membro-Abonanto kaj de 25 Fr. svisa valoro por MembroSubtenanto.

PeatYidéki Nyomda Vácon. -

A oyomdáért Béoik Gyula feleloa.

