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DEKDU

Grandioza romano pri

CE

z

A R O

POETOJ

estas la titolo de la poemaro de originataj poetoj, prez·eti..,

verkita, de la germankroata verkisto: Jelusic kaj trad~lkita

tataj nun jam en la 10-a libro de AELA 1934. La poetoj

de Ivo Rotkvic estis la lasta libro de AELA. La romano

estas tiuj, kiuj ankorau ne debutis per propra memstara

donas al ni plenan historian bildon pri la fondinto de la

volumo, sed estas jam bone konataj plejparte al la Ie'garttoj

ll'oma Imperio, pri la horno kaj ptí liaj celoj en tiom inte-

de Literatura Mondo.

resa, ekscita maniero, ke

gi

ne estas formetebla el la

mano antaü finlego. Kvankam instrua kaj altnivela, gi

kc:m...

Hendrik Adamson (estono), Hilda Dresen (estonino),
Brian Price Heywood (anglo), Nikotao Hovorka (austro) 1

kuras el vidpunkto de streciteco kun la plej strecaj defek-

N. Kurzens (latvo), Oeorgo E. Maura (franco),

tivromanoj. La enhavon guigas al ni la majstra traduko de

Newell (anglo), Amalia Nunez Dubus (hispanino), Alfred

nia konata kroata samideano, kiu uzis anstatau novaj, pre-

Schauhuber (austro), E. Clark Stillman (usonano), Ftai1•

fere kunmetitajn vortojn, tamen sukcesante majstri la kom-

cisko Szilágyi (hungaro), Ludoviko Totsche (hungaro:).

paktan stilon de la verkinto.

Jen la nomoj, kiuj monit~s la kalejdoskopan divetsecon de la volumo, kiun kompilis kaj al kiu verkis antaü·

La romano estas kaj restos unu el la plej sukcesaj de
niaj tradukitaj verkoj kaj neniu bedaiíros la muítajn horojn,
absorbitajn per la legado de la granda, 536 paga verko.
Kun beta kovrilpago, sur bona papero, eh formato de
20X13.5 cm. gi kostas brost.J.tita svfr 9.- , toíbindita 11.-,

patolon Kolornano Kalocsay.
La verko en formato de 15.5X11.5 cm. sur 128 pa4o'j,
kun beta kovrilo kostas brosurita svfr. 2.75; bindita evfr.
4.20, lukse bindita svfr. 5.50 plus 10o;o por sendkostoj,

plus 10o;o sendkostoj.

Post la dissendo de tiuj ci verkoj, okátanfá

úin sekvas en novembro la orlginala novelaro de

erl

fto~

vembro pÍej malfrue AELA donas al sfaj membroj ett flú ti

Hendrlk Adamsor1:
A U L 1

jaro attkorati la gravan

1:-Iistorio de knabeto vilaga, la vilagana vivo estas la temoj

CEAOSLOVAKAN

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

ANTOLOGION

de la vilaganoj tiom da interesa, homa, groteska kaj malgaja fenomenoj, ke liaj noveloj estas tute elstaraj specoj

e11

donante per 'tio 11 librojn, ínter ili unu kun pli ol cent ilustrajoj, kaj du grandformatajn ciujn H kun pagonombro 2250

nia originala literatura. Adamson estas individua verkisto,

-2300 por la kotizo de 17.- svfr. Por AELA-ano fibro

sed en tiu individueco Ji estas tiom kunligita kun la tero

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

kaj giaj kulturantoj, kiom neniu el niaj verkistoj. fadl-

Bindo por ciu libro al AELA-ano kostas nur 75 centimojtL

stilaj tamen profunde pripensigaj estas liaj tri noveloj,
kiujn entenas la 9-a libro de AELA 1934.

Aligojn al AELA por la jaro 1934. akceptas nur gis
1-a de decembro la eldonejo

En formato de 20X13.5 cm. sur 888 pagoj la novelaro
kostas svfr. 1.60 brosurita kaj 3.anoj.

11

L. N.

bindita por ne-AELA-
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-atendante'la braloon alli, mí '·ptez,.
. eutis .miari"· . . . . dona()(¡)~. ·. Bi: e'lqigardis•· la ··m~
nei·~n·; ka) sajne ne~oeptante ~in, 'li remm'i:nuris. .
.
.. . -'- .Kio? - mi demandis. Sea li ínir • inurmúris

~, ~a :.~lo k~L'I~;:~#zhJ:to; ~á:¡~tel'}có. k.aj .~ fi??ti~l

t¡n~J.:kqi~~I,d:as, ke ~tas ,,tro ¡Utze-re Jtlangr ·gm nur :pez:
si~pla ·pre.te~d<i :.. la>!fio!ldfiri.~,
·
¡,Mi mortigis horpO.n,, vagúlon · . . . ·
.· v ¡•· .Nw· mallum~i.~g;os -~ ·Nia esto~tQ . ~.,La:. vivo
,, éstas al . ~Y.i n:eflí.o alia·.,·oL1a cagreno mein. (Ji'elioo? ...
gojo.? ·: ,, ·.·; Sékip-eco ?.:,; :_ct. i:Vi ec ;\f.lov'as songi,. ke' uoñ
vi ·háv.oS .e ila W~tonto? ·Nfi.konkliJdas¡ke ep v.ia éstonto .

. ~rÍe . sins~kvos inall9yru;~: ,.malfelióO ltaj malg~jo: Via
·~r,to;~esta& tietmizera, k~. v~ devas kl.mt~;ení ' gis fa ~·orto
v~ajn sua:oojn ieluzit,ajn eJe ·por<lo al pordo por petí 1m u
cendon aií · iom da 'riw '. 1. ~ ·
·
. én .nl 'mottlgisr tiun vagnlon."t>.to '· tia ,simpatilo?
.·. . '''·. Via ekzisto esfu~~ ja ~noero, por la m~mdo. Vi
ªeyiga8 ma8!t'inon•i ensJotihi ·únd. riendon ' .plu·: en §ian
inélStftu:p~ton ~. . kiarp · vi ·ekstjmas antaií '1~ .· pardo de iu
· • ~omo. On,i <levas. foorisuini ,alinena\i iom · da .desin,:fek!ilo pór pur~gi ·. la: pélvon';~~í: 'kiu oni · dónis al ji ~an;.
· gajon; p6st kiápi ,,v\ f.ór~a81s' qun domon.. Vag~s íttúlta]
pé~kPj ?irkaií ~"!Lok.O:
vi.~usis. MultafbrOfllmeij ''de. vas .dtiD,~ye pui:igi)a pelvon"·:p;ro vi, ·· T~ ·ke · la líomoj
ev~tas·· vin; ·vi:a .<ekzistO m#gigas ,Ja teron j~ún. málg~~ri.dan. ;Vi .!s'!!:~z~~ pil,lll;e ~ t;ba)PJ:>?rtun;eOQ al la mon~
:do p11q via.·n:¡:¡:::neét}Sa ek'zist.O :en 'gi' ~o~kYénoe, estus
' p)i· hone al>ví4n~4J,~:i;Lpl -akztsti ' :fi~Jí'Lere . . .··
. ' ,, 'ibu nii 'i:JlortÍgis'·ti~ri: vigu1'(lh pro :tia ' rnondsavema

kie

.ideo? .

··

· '' · · ·
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aenove.
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Kio Mi redemandis · lc'aj pó§t . penacÚ>
mi ' ekkom,pr·enis, ke Ji ·pr-ef;er.as ' itm'i da J:í.óligita' rizo

oUlA:':•.no¡;~fioñ: ·

·

¡

•

·
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Mi rigardis lin denQve kntl' atentó. Li estis vag1-:

ulo ankoraü . nehitimiginta. ·~.: EMe lh hod'iaua vagado
estas :por li la virgi:na ..almozpetado, , ·~ mi p.eli$is,
Kvan~an1 JiJtlstis vino cirkau kvardekjar.a¡ lí •estis ankorat)
fort~spekta; lía .sullOOpleua yizago estis pala pro malnu'fl"

.

rig>Q.;.kaj j:atn kurbigis lía korpo. Li neniom. sputis la
.katak.terizari veadori de ordinaraj ·alm.ozliloj kaj ec n-eniorn elmcmtris malsatindan okrnespritnon.
'
. . .. "-- Neriiom mi Iílii.Jlgis de .k\tar tagoj . . . senilabC!rigis! ,
. ..
, · ·.
•·
,·
·
. .Kva:nkam ;ue su.ñ ce klaia; astis lía elp~.qlf!:do;· lo:
alv¡pk? per tiaj wallongigitaj'{razoj estis ilAAla , plendó
kti~a -ea ]¡¡. núna , mondo~ Tio ja ektu§is mían kói<J"·
' ' ,l\etirinte la prezenti~íi'n ínone'r<l~ ¡ mf ' ~o iris e'n ~. la
kuirejon·¡t Sed, car mi ne estis f~JDiliara ~1 ki, ' nii ne:..
.ni9m sci~ pri ,g i . .·Bretaron k~j §rankon mi ' tras'erc~.
Stmla br-etaro . froy~is l!Upo kaj -en la §ra:nko mi trovis
la ' resíintan riz·on ·e t tilia ' to:gntaut!o: Unuce mi· intencis
d?~í. ,ilin. al li.~ajn; · kia,iJli. ·e~~s; ~'ed mi¡l pens:> ,alitlu~·
nltlS.,.Mt verstsla duonon . die da . sur9; .~n. p,elvon, por
k.¡; gi ·tari~u. miksajo. ·Etu:n<etinte ~ ankaií kul-ellon en la
pe-lv~ , mi dona:eis gín al tiu vágt;~lo. Ek'preninte gin, li
sid':k!~ · S'o/llere~ .. ·kaj , kun ' t er.urit rapi<Jieco tran~po,rtadis .
la nron <EJo s~an lluaon. ·
. . Rigardinte . tion , tru entns • ¡mkhráiífóje ·en la ,
óaml:lron · ka)' álportis kvind'é:koendáJl ~m:ooero:Iv Mi jetis ·.
g~n _, apud ,lin, dumJí,estis okopita .jni la man~ado.' Por
gi fmi:· '!'lniris · kaj- elir,is ,Ja üaml*ó~ . -rapl'A'pa.Aege~ N'e 1
verq]x~. mi ,~niris kaj eli~is g'i:n kl~l ébl<e plej 'I'apid:eg-tr.
mi ' an'k~i} ;gardas en .rili' la . malnooian k'ar.akterán
de Ja ~; o'l!nterppa horno, mi neni-el -povis' forigj la antaiírZÓl'g~mtní kontraií · ~telado ,. rualgrÁÜ •'k:e W havÍS simlpfftÍO~ ' al ·tiu ; ~agulo:~ ·Po.r gard'i . la :.m:alk1ml'jtl' :;)<'uJ~ron ..
·.
· :m'í jetadis . señee~~ aritaiíwrgeírian i.igardon
;post ·k1ári¿l ..l'Pi·téve.njs ~!la ~ambro. Mi estis
· · nenioW: b.eriJ~ma. frapi lian ; vang;gl) . ~n..:.
· la JplÍ.eJ:;(ni' (gi k~stas . nur d:ék

Car

..._ 1am lorman!~ta ~ - Sí revenís en 1a ·éamf)~ "
dirante al si merp. parolon b,lte ne~mpreneMan Igi)
strangan por mi. ·
· .
,.
:--:- lli jam formantis la duonon, ·~ §i diris de,nove nekomprenajon.
.
.
.
·
,,, Kio formari~lA'is?.
mi demandis. §in k'a j
suprenrigardis ·'al §i, restante senmo~e e1_1 la. li~.
,
- Nu, pro la g..enado d~ ratoJ m1 wks1s ar.senikon en la supon. ·Jen, la · duon:o estas jam formangita. Kredehle, k:elkáj el ili jam mortis senes~l'e ...
Kio?! Mi firme ~k:fermis miajn ok'ulojn. '
- En 10an -supon?
·
- En la bovoviandan supon sur la b'retaro . . .
Ho, mi man~igis arsenikon al la vagulo ! Senk9'Discie mi jen levis }en mall~vis la krurojn káj la k'apon
unu post la alía. Éligis stranga ~emvo6o el mia b'u§o.
- Kial do vi ... ?
- Hhhh!
- Cu vi febras?
- N ... e ....
- Nu, k::W do?
.;._ Donu iom da malvarma ak'vo.
- Mi .ek'sciis poste, k:e en la supon éi metis a'U
g.ramojn da arsenikio. Kompr~neb'le la .vagúlo forlman~s almenau UJ)U gramon. Certe, en ha 'longtempe
I;rullplena stomak9 la arseniko efikas tutpotenoe~ Kaj
Ji jam itis k'ad'avro de tiam.
Estas stranga la homa k:orpo ,: ~i fitri~is febra
ab'rupte; mía korpotemperatúro estis nealta A'is la reveno d:e mia ~ino malg.rau la gripsimptomo. Miomenton post momento A'i pliáltiA'is. · Tiel, post m:allong~. ·
tempo, mi fariA"is grava malsanulo. En tia málfavora·
stato §aj!Qe mi ek'vidis la malgrasan ~lffij· palan vizion
de tiu vagulo.
~
· .
. _ :·
.,·
- Nu, se vi mortos, iru morti al lo100, kiun mi ne
Jronas; káj mortu dum mi ne scias pri tio. Kaj- et:
faino pri tio ne atingu níin poste,' 'Jqaiií vi mortis. Sen6ese mi daiírigis tian pensad<mc.' ·
. Subite babiládo audiA"is al .mi. Sajnis, ·¡re· ~is tiu
tempo mi estis endormiA"inta k'v.ank'a m felira. Velq~inte
pro Ja babilado, mi ,:ekscüs, ICe la infa:no}, ' kluj•· eliris
por ludi, jam revenis.
·
: ,
- Pa:n,jo! Panjol - tiel parolante eniris la d'eiC.;
trijara pleja~.a lmabio.
. ·
- Ssst 1 silentu 1 pacjo malsanigis, - interrompis
mia edzino la parolon de la Irnabb. Sed la infanoj tute
serip.a,cienCis pro la novajo, kíun ili k!unportis. Ci tiun
fojon la sepjara k'nab'ino flustre (tamen la voóo lau~is
. pro la spiregadio) vok:is §in s_iávioe.' · · ·
· ·
- Panjol P.anjo! ·
..
- ·IGo do?
·
:_ Tie horno mortis:
- Kia horno?
·- Almqzulo. ·
.
Kió?'l Mi levijis sumte.
- Kie? 'kie?
.
- Pacjo, ... horno . , . almozulO ...
- Kie do, kie?
.
·
. .,
.
,
·1.

-

TieJ tre

prokS~~. ·

·: · _-

·
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_
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- El

malnov~j

kajeroj

Vi volas, ke mi kantu pri belo de la . vit1o, .- > , _
S(!d Uun bélon tu té ne vidis. mí sur ter'.
Tro ~¡r~e konati!Jis mi .kun la eféktivo,
Tro frue elturm_éntis :áni,m on ·za sufer' .
Kaj se mi iafoje .. komencas kanti gojon Ne kredu: .r rii m.ensogas kaj falsa estas son'.
Mallumo kovras min kaj mían teran vojolJ. .. ~
Kaj kie estas be lo? ka} /de estas bon'? , .. .

o. DeAkin

:~

Ekstarinie· mi trapa.Si§ fluge la pord~; ne · rigan,. .
dante la surprizitan edzinon, ·Ittu; sekvánte~ mio, de>;
mandis, kien :mi· iras.
-' ./
·
• •· ,
.
Malp.roksime mi ekvidíS .~ásÓn da -~ooíÓj cirklaustara~~;taj. In~r i1i vidi(IS. Pollcana ~~" . Kelkaj1
servistoj de sanitara ofi~jo, Apl'1}~igadis ··cirk!arren des-.
inf~tilon per pumpilo. _ ' , . , . • ·~
·
. , . · .. ·
Mi alkuriS Jcáj · mter ).a hammuro: mi eJ.trovis.
<!,;

. .Nokte, kwm- fantomo dr,akone kruela
Mwn . menson · .t urmentis S(!n fin',
lu fremda ekfrápis_ .t imeme ,ee ,- pordo
'Kaj eniris mansardon knabin'. . .
Qetnis aroo-r¡igantoF ekstere, vunditaj ..
Fulmotondris aga(~ éiel'.
,
Mwn koron 'luladis per .sonoj argentaj,
'
V oéo via ·e - t.ilw miel'. ·
Pasis nokto venté9a. Mala.peris fantompj ,
Same vi, mia Viv-varwnt'. ,
Restis_ nur,· por · ~o~~. de v( forgesita,
Bo.nodora. 'karmina diJJnt'.
,,
'Ludmlla jevsejeva

"

Iam · estis .helega , sipegó, kiu l us forlasis S.outh'..
ampton, kaj veturis, haltonte ea Le #a\rr-e, al New-

... . Yprk>~

1

•

Estis sur tiu sipego multaj pasag~roj ~iuspecáj,
tiuklasaj ·.k_aj• ~iukoloraj, sed car ili neniel rolos en ci
tiu rakonto, la rakontanto opinias nenecese rakonti pli
" multe · pri iJi. Nur unu ' el tiuj personoj vekas en li
intereson. Sed .p ri si, ~ion vi, :eventuala legonto, SClOS.
"
Si estis du8ekdujara ariglilio, r'ava lilij blonda,
filino de advokato kaj de. eks-aktorino, kaj· si edzinígls antaií ses· mónatoj al unu el la plej• lJelaj vrnoj de.
A:nglujo. Si adoris tiun 'bela:n viron, ti u bela · viro adorffi.
sin.
'
'
.
Li estis jus .nomitá k·onsulo en Baltim.ore kaj si
iris al li. '
·
'
)
Du tagojn antaií Si!J foriro si rioevis d'e sia edro
la jenan letewn:
·
•
i> Baltimor-e, la 12-an de Aprilo.
Mía karega,
»Kiam vi rioevos Ci tiun leteron, vi povos kalkuli.
sur viaj fingroj, kiom da tagoj ankoraií malkunigas
nin. ·
>; Vía .unua marvojaio! Estas .af mi d~lore pensi
ke.. v.i faros gin sen mi. Kiom dolee estus konduki vin
al v.ia kajUto, gin arangi por vi - kaf mi tiom satus.
ami vin, pt~ran kaj adorind~ etulinon, . ínter Ja cielo
kaj la akvol
.
>? TamtJn mi ne bedaiíras, ke. ,mi alv®is sen vi
cí tien, {;ar multo esíis. farenda, por k'e nia logejo estu
inda yin .akoepti. ' Gi af.endas vin. Kaj mi cerlas,. ke
estos agrab1a la surpriw, kiun vi havo3 de gi. Gi ne
-estas palaco - dé\nk' .al Dio!. - sed gi tJstas plaóega
kaj' komforta domo. Séd mi jam sufioe diris, mi
silentas.
.
>> ÚU vj sukoesis- akiri la kajulon q , kiun mt
okupis? Car bazardo ·faris , ke vi vetums per ' la sama
Aipo ·kiel mi, estus al mi tre agra:Me sci'i, ke vi .dormas
en la sama Uto, 'kie mi dormis.
».Bonan ~jagon! Cu vi konsen:tas fari al mi
grandan plezuror,~? ,Dum la' veturado skrlliu duf.oje
' ciut~e viajo impresojn, k'aj kiam mi legos tiujn pagojn, mi povos kre!li, ke mi l fa~ ,kun vi la \'ojagori.

»Transdonu, al. viaj . gepatrofmian koran dánk~
emon.cVín .mi freneze amegas.
·
»Venu , venu, venu ·tre rapide!
"• »1. 5<
. Apenaií si e~tis en sia kajuto, si obeeme. ekskribis
siajn irnpresojn en kajereton, , kiun si mate:ne a~etis.
.
.
»Jau!lon, .14 5-a ~espere.
»La ·· 5-a vespere. Mi ankoraií ne forveturis, kaj
vid.u, mi jam obeas: mi notas. Mi . ID'!Jlte . ~atas ti!Jn
vian ideon, sed ne estu tro SeVtJra. Mi ' ne séias, kiel
oni _skribadas, sed 1pi esperas, ke se miaj frawf .estas
malkorektaj, vi estos sufice afab1a tion ne diri
»Cío estas jam arangita en la k:ajuto, sed vian
ik ajuton Irii ne sukcesis akiri. . Gi estis jam :rezervita.
Mi tuj demandis la §ipadminj.stranton, cu estas eb'le
§angi. Kun bedaiíro li respondis, ke; tio ne estas ebla,
car gia luinto ensipigos nur .en Le Havre. Sed imagu,
mi havas numero~ 16, kaj la via, estis 17· Mi do estas
vía najbariQo. Tiu .penso rimlte ékscitas min. Baldaií
mi seni1uziigos: mia lito, kiu estas ne tre granda, tamen
.
estos multe tro granda ~i-nokte. ,
»Nur unu aferon mi gis nun 'eligis -él mía valiz-o:.
vian port~lion. Post ~iu vorto mi rigardas vin.
>> Pan jo komp1-enehie alrompanis min gis citi·e,
kaj . si multe ploris, kiam si forlasis min antaií mQ4
mento. Por eviti la cagrenon, .kiun k:áiízis nia malproksimigo, ni sa~e decidis, ke ~i ne atendos sur la
kajo kaj ke mi ne staros sur la ferd:eko gis . la korsira
forira momento. Sed ~ar mi estas eerta, ke si ne plen~
umos la pl'>9meson, mi r..apid~ iros sur la ferd:ekon kaj
mi tuj :revtJnos . ... ~ .

*
En Le Havre konsiderinda nom:b'ro da . pasageroj
enSipigis. Ankoraií tiam i1i estis ~iuspecaj kaj ~iu~
k?1oraj. Ci tiuj- estas ne pli interesaj ol kiuj ensipigis
erl Southamplion, nur unu devás altiri jam non nian
aten ton.
Tridekkvinj.ara, kun la asptlkto de Viro, ·kiu, kvar.
dekjara, tamen ne sajnas pli ol tridek'j,a.ra; eleganta
pto denaska pli ol.vesta eleganteco, tiu viro havis atletan
staturon kun violonistaj manoj·, frandema lfuAo kaj tre·ege granda óa:rmo en hf' r.igardio. Unuvorte li estis tia

·. f! () E . M~ 0 J~

viro, j~ .kiés vido'~~~ ~ ~.¡rtaj vld~<?l•.Idufpr~feras.,

:konsel'Vl eektete :tion, kion i1i pensas pr1 b.

, ,

.

Malbon.e edz~intil' en sia dudeksepa jaro, li' eks~
ed~is kvin jarojn poste, g~rdante pri la duopa vivado
abomenan memoron 1 kaj jurante, ke oni· ne plu kap,tos
lin. De tiam li havis dekok¡ aü d,udek amatinojn - 11
ja ne kalkulis ilin. La virmojn '1i ' for'Lasis same. kiel Ji
· prenis; ilin Ji konservis dum ·nombro de noktój matematike egala a1 Ja ·nómb'ro da tagoj, dum kiuj· ili

:rezistis alli. K'tlllilj tiaf am~ilatoj d'aüris du monatojn,
aliaj du tagojn, aliaj ec du horojn.
Tiu rilatado kontraií . viTinoj §ajnis al li originala
~aj prAva. Krome. li kl!edis, i:ke gi §irmas lin • de cia
ebl8. malsaga)o, d'e cia forJagigo, )uun li jaro antaüe
ópiniis pere~a. Li kr!ldis ''sin ~. de nún §irmita de la
deziro plilóngigi katenigojn,' kiujn la voluptemo de
virinoj -· aií ilia malforteoo - · ·igis 'nur pli;...ma.lpli
efemeraj.

·
.
Spitigo mallerte maskita, mal§ato al" cirkonstanooj,
netenebla .promeso.
.
. .
Post demk moqatoj de tia vivo amuza, sed sen-;:
kohera li . subite enamjgis, frenezé enamigis, por la tuta
vivo, alli Aajnis, :al v¡enanino - ed'zino de usonano ~ .
kiun li ekkonis ,en Montreux, kaj §i n-e rifu:zis sin al li
~ unu minuton.
Se :neoesus trovi ·ekskuzojn por ili, . oni facile
.trov.us: tiu aust:tino kaj tiu franco §ajnis destinitaj
UD'\).

al la alia.
'
Cu ili frenez:e .a.gis, tiel lasante sin ,al sia deziro?

Ne, tute ne, milfoje ne!
·
Kiom ili ja ~ste pravis, li forgesante la naivajn,
jurojn, ki~jn li kredis dieviglllJ .al si, §i malatentante
kelkajn nepr:ecizajn proni~jn ant!lií ok jaroj konsenl!itajn, kiam Ai edzinitis. .
·

*

N: KURZENS'

Nun foje .•
N un foje· mi ·estas goja,
ridegi;
nu{l foje mi
ne estas facile min regí
nun foje: .
•
·

povas

el svarmo etkora kaj boja, ·
el varrno . s~Jfo/{e mucic!(l
'mi pasi:~ pei'. paso decida
laiívojel

Ce I' celo
Hp , kial, kial mi invadi devis

,
vi.an sanklejon . kun impelo kruda
Ja kio nun? plu muo ripelo nuda,
enua fluo, ne kapabla levi' .
o

o

:. •

•

Ka.j tordas, min, rr:.ordadas min sen .éc.so
huela pens', amara lcaj dolora: ·
ja ankl:lú vi farigos foje fora ,'
ja ankaú vin finfine mi forgesos

o

•

o

·Mi scias •••
Mi seias: van-e serci . harmonion;
lranlcvilon por la kor' ser.Cadi - vane:
. ekhurlas l(l ·pasioj uragane
.
llaj - jam denove .haw,s mi nenion.

Já ne radias milde cielarka
la ko'lorar' .de mia vivoiro;
gi n~ karesas,; kiel f:Íorzefiro,
. gi - tra~ee ·. ali:ra, konvulsie
Mi povas
nur fali,
mi povas
eC plekti
~.

iri 'nur, ne ·pace r.esti,,
ne ku#gi en /contento;
t,rompi min pri,amosento, "
~eston, sed ,..,-- ven.iarn nesti. o.

¡;·

. Mi dévas atendi
,

I

.:-·~

·

Apenaü ti ·eniri~ sianJCajuton, 1i eligis el si.a valizo
de la per8ono amal::!,~ i ·
· ·
' ..
. Ti un vesperon' en la granda m~~no&:oearnh'ro 'de la
sipego tricent perwnoj vespermangis, aü duope, ai:í
· triope, au kvinope. Stranga afero, nqr du pasag·eroj
estis oolaj, ciu ce unu táb'1o, k:aj: ili sidis viidJ...al-vide.
Estis rava juna anglino, kiu amegis sian édzon. Estis
tridekkvinjara viro belaspekta, kiu amegis sian amatinon.
'
·
·
N~niam sidis vid-al-vide du homoj pli amemaj.
la

por~reton

'*

Kelkajn horojn poste si sk:rihís en sian notlihron :
)) Mi jus vespermangis. La nutrajoj estas tre
clelikataj, kaj mi estas tute ne genata de la ondomovoj.
Tamen ne tre, agrabla estis mia vespermango. J.en la
katlzo: franco, kiu ;ensipigis en Le Havre kaj vojagas ·
oola, sídigis antaií mi kaj s·erioese rigardis min durn la
tuta vespermango. Mi ne asertas, ke li mallione kantdutis; cetere franooj kaj italoj havas tiun nevolan rrw:. nion rigardi rekte al la vizag·qj de virinoj. Sed kiom nekonvena estas tio! Tiu viro ne scias, kiu mi estas kaj
ají dacas tiel rigardi ' min! '!'amen sajnas al mi, kc oni
devus facile diveni, ke mi ,amas vin. Nu; kial · do tiuj
okuloj vane alvokaj kaj febraj . .. «
Dum si skríbis tion, li grandpa.Se p:romenis sur
la ferdéko kaj pens.is:
)) Estas kurioze, ke tiu b ela · virino ne suspektis,
.· ke mi amas !un, k:iu· min. atendas ... Kial si tiel rigardis
min? Kial tiel insiste? 'Si ja tamelí ne similas al tÍI)m
da certaj virinoj, kiajn mi oft.e renkontis. Tute male.
Cio en sia sinteno, ,en sia aspekto .montfl,iS personon
retenigeman kaj · Virt.an. Tamen _:__ mi ' ja · kompetentas
· -· sia rig.ardo estis arda; pri tjo mi ~stas certa, tilel,
.kiel oe:rte mine rigardis sin. Si
pova.s aserti, ke mi
piovvkis sin. ((.
,
Dume si daiire skribis : •
. »!1{3n. kion mi . faros morga u; mi · metos. mían
segon' ce la aliá flanko de la tab'lo, tiel ke mi tumos la
'dorson al Ji, Kredeble li komprenos. ¡,
Li pensis:
>> Morgaií mi sidigos 6e la ta)Ylo mal.antaií .si, tiel
nii ·estos .en paoo. <'

ne

La

'·•

'

*..

;;;

moTgañan kgon ·J.¡¡ denov·e sidis vid-al-vide,
car ili amba~ alilokígis: Malgl'a'Q ilia spitigo ili devis
.
jometé peni por 'ne r;i<letj. '/<, .. . ·
. Dum la 'pomagmezo Ii ekparolis kun la sipadmi-

nistranto. ·Li dem~ndis lin,
Ía tiel hela j~1~á
virino. .
. .
..
»Mi 8cias D\lr, ke si estilS anglino kaj ke sia e(bo
estas jus nomita konsulo en' Baltimore. Sed mi volas
diri 1 ke la sinjorino volis jam oo Southamptoo $anti
sian kajuton kontraií la vía.
l> Kial oni ne d'iris . tion al mi?
»Gar vi ensipigis en Le Havre.
..
'»Tiam ni ankoraií povis intedangi. ·
»La sinjorino havas la kajuton 16.
¡> Cu ni estas najbaroj?
»Jes, sinjoro.
»Mine sciis. Evidente estas nun tro ma!frue por .. ,
»Ankaií miaopinie . . .
·
·
Guste tiam la juna virino . preterpasis.
»Prezentu min al Si, mi petas w; ,)i diris al la sipadministranto.
·
Okazis, kiel ~n songo.
Di parolis pri si, 'si ~uste preterpasis, la .renkontigó ·estis n-eniel antaüdecidita, nek de ' li, nek .de si, kaj
al .ambaü sajnis, ke Ji ne povas ne peti pri la prezentado, kaj k>e si ne povas rifuzi. Tiom .,pli, ke la hazard:a
oka:¡:o ·permesis al'ili regui!tigi la aferojn lUlj óesigi
l:umprenon, kies graveoon ili 'roigis. _
. Ilia konfuzigo estis tiel granda ~j videbla, ke la
sipadministranto subite 'forlasis ilin, tute :Qe penapte
trQvÍ pretekston.
. . La interparolado temis unue pd la intedanto de
la ·kajutoj, 'kiu ' anlroraií nun ;estis ~bla. Si respondis
eviteme, kaj si tuj parolis pri .siá edro. Tion si nepre
bezonis f<11ri, kíel li nepre bezonis paroli pri la amata
virino.
· . Du borojn, gis la vesperman~, ili parQlis pri tio;
kaj ili abrupte disigis, mtenoo .ne adiaüante ; kiel · pérsonoj, kiuj· intence lasas pordon malfermata. ~
, Ili vespermangis vid-al-vide, dum la tuta tempo
sencese rigard'is unu la alían. Iliaj okuloj· Sa.jnis dir~:
'
»Mi konstatas, ke vine scias .sufiee pri la persono,
kiun mi amegas, kaj kiu min atendas ti>e fore. Mi eble
n~bone kompr,enigis min, ka.j ini vQlas arikoraií paroli.
Mi ~olas konviriki vio, por lre via rigardo ne ·haltu sur
mi tiel fikse kaj gene ...
,'· . AJnblau plendis Ce .la eefk<elne,ro pri ·la malrapideoo
de la servado, kiu sajnis al ili nelrutima.
· , Ili · samtempe forlasis la mangoeamb:ron, salútis
un u la alián. Si pasis delestren, Ji pasis maJd:ekBtren :.,...:
kaj . ili renkontigis tri minutojn poste sur la ferdeko,

misr
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Nin . solulojn

Vero

(

Nin solulojn mort' <Imike ~-amas, · ''0
morto {lmas lwj lr.repusko lulas:. .
Nin la tagoj ff'emdc preterkuras,
niajn harojn stel~ar~ent' omamas.

Vi estas h.erb' eri.' ve/ka stat',
premita al Biblia pa~o.
Vi cenojn sltu(lS dum pa§ad',
ma"doj(l l(l m<Irtirviza?a·

Nia voj' nmian baron haVQs,
se'nt;ir'rípelojn nia ~ang' · ne lwnas.
La pasi' en ni nc eli:bur~onas,
nin.flagrad' de l' foraj spacoj ravas.

Ve nenas, de l' sa~arbo vin .
serpent' per sia dub-lcracajo .. •

..

La dia ver' en:' hom-anim'

Aaltuno estis
Nold' ailtu~a. Je nebul' · ~i plenis.
~li ebria ik drinlcejo vetiis.

Uberito .
Min. pune al rif'): Di-Sinjoro
siprompis kun < foJ·ta ekpuf . ..
-Defalis sigel' de l ~ koro
kaj ru~a lako de l' buf. ,
Plu ve:nkoá la kwno ne . festas ;
Táitan.'to 'forlasis m.in jam.. ,
Nun 7;ipoj harpkordoj eStas?
nur mankas , Ludanta· Mari.'.

Mi folian teren fali vidis:
piedpremi koten gin. r;apidis,
p'rem.is koten, ·ptoris kun insist',
ploris, ~is min kaptis poli-cist' ...

k'vaz.at1 rendevuinte. Ili 'ne JJU,;rlS> Caf tion ili deziris,
kaj la konv-ersació reloomenc~is . .
· . · Gi daiíris du longajn horojn , senlace pri la sama
temo. Kiam -Ai laüd'is la .earmon ,.kaj la bonajn kvalitojn
'
de la amato, kiarri ~i JronklU.dis:
»Mine 'povas imagi, k13 povas ·ekzisti viro plioona
kaj pli biela. «
.·
· Li l'tlspondis :
.
,.
» J~ bOne .mi lromprenas, car al mia amatino ne
sufieas esti la pJ.ej t>ela. Estas k'vazat1 si estus elpenSita
kaj farita de pentristo, ·altvalóra pentristo. Si éstas· ne
virino, sed eefv~rkQ. La okuloj, la manoj , la . piecloj , la
haroj, tio estas pe.rfekta; sia rara perfekteoo estas
intencita, jes intencita: gi estas tiu· troa, never~jna·· ·
.·
perfekteco, kiun posedas nur la artaj ~erkoj. • ·

*

'

.

•1\.,

En la parko mutaj arbo j nur,
al ostar' similis en nébul'.

'

'

La flagrado, kiun ni admiras,
.se pro steloj pe~as la cielo:
La flagrado, lúe dronos tero,
lciam [)io iam' gin als.piros. · ·

ekfkzvas kvazau tapetacol

'

'
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EQ. grandur$o~~-d:e Senjen
~··

~

~0

flistorio de 1' epar!)iO Tromso·
~

Pelle Hofln --

La bieiíulo de Kvanaas lruéis por ripozi un.u nokton lunorilaq dum la ekfrosti~. .
·
La edzm,P kugis ee lia flankio ronkante. Sia bu~o
estis inalfermita. Tra du b'reeoj en Aia ' b'runa dentaro
la spiro el- kaj eniris kun oruaoo kaj ~emo. Sia anzo
_
pepis· kiel krio el' m.alproksimo.
· La luno .estis plena kaj IJrilis tiel, kiel ~ povas
nur _e i tie norde. .'~a tuta Senjen, la gran'd'a insulo,
kun ' íllontegoj, ktilturkampoj kaj b'ienoj, etendi~is
kvaZáií eó elektra lumo. La fenestroj de,la domoj- glim. brilis. La montegoj blankis kaj bluis; Ciu herbo sur la
korto brPis pio la al'~entó dé la prujno.
.La bienolo ne povis doríni; éstis pro la edzino,
kaj lia atendado tililis al li la kiorpon. La pepanta nazo
de la edzin9 antaiíavertis d.angeron, 'lamenton, akcident¡..
on. Kvazaií kriis al li ·el malprokSime horno pereanta estis jala nuo de "la ed:úf!o, oerte: - ~i: tamen estis
tiel riepriskri'beble terure :en la silenta nokfu.
Li ellitig-is kaj ; piediradis silente sur la planko
per neaiídeblaj pa~oj de nudaj piedoj. Li portis heroan decidon, s:ed tio ne estis videb1a je li. Li estis
faronta heroagon, ·. séd li ektremis. pensante pri la decida
ffiOI!JeDtO, kiu Venof pli malpli frue d'u m CÍ tiu nokto.
La pafi~o sin ap<ilgis ·al la pordofosto k'aj rigar'dis plafonen per sia profunda liaj nigra okulo.
la fenestro staris la bienulo, kiu .estis gen;nano,
kaj rigardis super la eJ>ena1o kaj· la Ql'Ontego: tie en la
montofendo v.enos la grandurso ·de Senjen kiel granda
volvajo · kun:. fajrantaj okuloj . . Kiel j1J. likvidos siaju
a1erojn en la silenta nok'to,_scüs la, Grandulo e.n la alro.
· • Se li nur m~pli fanfaronu~ - se li nur estus .p:reter'.lasfuta 1~ .la:rgan . promeson, ke la gr.andurso moitos per
lia mano ci ti un aiítunon k'aj ci tiun semajnon: La vendL
i_sto eJJ Gilb'ostad, lia b'ona amiko, manos lin dum
multaj jatoj, . •se li.,. ne plenuníos,. sian voiton. .
K vieta ,pa~bruo aiídí~s. Gi k'reskis proksimit~mte.
. ' La vatman ~ pre~ de la germano pri prokrasto . A"is la
venorita noldo do ne aiískultis Nia Sin joro. La urso.
,
~ie Jill<) venis ,ualsupren hü la deklivo, laü la..
krutajo. Li . tute -~e tr01:apidis lrnj· ne havis: timon.
Li haltis de temp:g al tempo pór cirkaiíflari, staris

:Ce

malhela kaj dika kiel makul9 en la lunlJrila pej·za~,
pentrinda kaj bonhumora.
·
.
·En la · anta'iía nokto li faris viziton en la najbara
bieno, ekprovante la porkinon, la grandan bueota:il. Oni
atendis lin. Oni . tenis pafilojn k~j: havis la ok:uloj:n
malfermitaj·. Kadavron kun elmema pafo oni metis
en oportunan lokon, kaj spite al tío ... Tiel strange far~is~ ke la aiítomata pafo estis mal~gita propramove,
trOIDIJ'l logante la casantojn .alkuri J.Gaj- OUID tiu
tempo patro urso estis tie kaj senigis de la vivo la poDkiuon. Si kriis en la lcomenoo, pro tio, , ke ~ajnis al
§i dangere. Kaj eksentante, k:e dolorás, §i eligis orel§iFan blekon, kiu aiíd~ gis duono de Se:njen. Tiam
homoj alvenis, kaj patro urso .malsata iris al la monto.
La urso sta'ris iqm for en la deldivo 14-j cirka~
í1aris etendante la kapon. La bienulo staris 6e la fe-.
nestro rig.ardante lin, dum la heroo en li k'riia _por ago
kaj• la iñalkuragulo en lia interno plorante petis pri
prokrasto gis alía nokto - pli malluma. La naw de la
edzinó pepis kaj gemetis. Tintilo de bOvino aií~is el
la bovinejo k:aj. tuj poste flarb'ruo de l' patro urso.
J.a uroo ekmovis sin laií la deklivo.
. Gi ·Cirkaiíiris la bTutejon, rigaro:ante klun humora
núeno de kompetentulo en la okuloj. Li eniris b'rutejon
jam antaiíe por preni biovinjon-;: li scüs trakti la
aferon.
Ciu paAo de la grandaj , varmaj urspieooj degelig:is la prujnon. Sekigintaj· herbioj ek'rjgard'is mirante.
·• La bienulo lrura~is iri gis la pordb vestil>la, kiun
Ji iomete m:alfermis, preta tuj jetfermi ~in. Miris an,kaií li.
·
·
·
·
' Tintis de Vitro en la silenta: noKto.
Bovino blekis, kaj · la blovino kun la tintilo tin
svingis. La bovino, k'iu staris plej• prokSime al la malgranda fenéstro de la brnti jo, saltis longe en sian ·
fakon, premis sin al la mangujo, d'ufaldis sin rigard. ante malantaiíen. Gi aiídis flarb'ruojn k'aj vidis grandan
úhípiedon en la fénestro. Sur la muro gratis ungegój~
', *) No·tp: lntenoo ni uzas hi viran formon , parolante
pri la ·urso , kiun li norda popolo riga:rdas kiel egalrajtan
pers.onori, karese alp¡¡.rolitan.
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Nia majstro, kiu imagis, ke unu lingvo komuna por
ciuj pMos pacigi la t,utan homaron, faris .grandan eraron.
Post lt6 jaroj de laborado, kiam ]a "vojo .irota ·· restas
ank-orall ncp.roporcie pl.i granda ol la vojo trairita ni kun .
maldolo'u -seniluzii~o konslatas, ·ke la: paciga :rolo de Espe~.
·t·anto estás n\).ra ih:~zio. Ni.a lingvo i~is la kai'tzo Je . ciuj
t)blaj malgaco j kaj batalQj, ,paradokso eu · ne? ói .vekas
malkonsenton en niaj . icoj, .kaj ludon de pasioj. En niá
aankta « lingvo estas ~eidl.rataj 1á plej Inalnoblaj prof;'ln,.ajoj kontratt homeco. La zamenb.ofa , kredo: kc Esperanto
forigos la plej grandan plagan de 1' b.omaro - la malamon religjan, nacian kaj rasan, tiu ci kredo de Zamenhof estas mokata kaj P!.Ofanata m cm de tiuj, kiuj :u:ogas
nomi sin Iiaj disciploj. Kiel horno (en noma senco de tiu
e~ 'orto), 1.TtÍ ciutage. dankas la providencon, ke la tuta
mondo nc jam estas esperantigita, car tiukaze - ju~ante
la:ü la regantaj nun en Esperantujo spiritagordoj - fa .
Jwma.ro est':ls j.am delonge pereinta en :reciproka buoado',,¡ .
Ne provu pruvi al mi , ke miaj supozoj estas 'cra:raj ·
kaj naskitaj eble de malsana imago. ·JeS:, jes, mi sciis,
ke tie kaj tie ci »eminentuloj « fanfaronas pri paco ka:j
fraleco, ke ell: niaj universa:laj kongresoj oni kantas la
bmenhofan hirnnon, kiei iam en la bonaj tempoj, St<d
ti u farso ne estas · diferéhca de la packonferencoj de la
).-igo de Nacioj. k un ti u sola diferenco, ke. tic, en Gencvo,
liun ci farson ludas· ce pli gravaj eminentuloj . . . I;.a.
vero ·estas ja., ~e la esperantistaro Ileniam, aü alrnenaü ne
en la lastaj jaroj ' estis »familia rondo «' sed .aro da
diversaj homoj. el diversaj landoj, nacioj, gentoj, · 1·aso.i,
1
religioj, kqnvinkoj ktp. ka::j Se OllÍ sukceSUS IIIJUigi lÍUII cÍ
kolorrican anaron sub la verda · s.tandar_do, la regno de T
, .
•
Dio estus jam tre proksima.
Kredi je iu alta sp.irito de Esperanto nuntempe jam
tute ne estas laümode. Car kicl oni pQv.us · kongl'Uigi ·la
zamenhofan idearon kun ti u. ·morala regreso, . i\irk~übra'i
karita la mondon? En nia t. ~- uwvad,o akiris' la aútod:..
lat.on novaj ideologoj, kiuj pt1nas pru~i al ni·, · ke o~'
po.vas egale re1;ti zamenhofa disciplo unufJ.a;nke . .kaj . <í-l1
flanke . predik.i mezepokan rasmalamon. Tiúj Ci .l) ide~~.-. .
istoj '(( scia¡¡ adapti sin a.L ciuj ci-rkonstancoj: ~" por tiq
ekzistas j-a la heninda sorci'lo de l' Esperantismo. la t. IJ·
neütraleco - · ·nur unu aferon ili ·ne kapablas fat'Í . nomé:
adapti sin al zamenhofa idea.ro.
:..
, · ·
Se Zainenhof kredis, ke lia ·lingvo kreos la »fundamentan << . sú:r kiu pace kun;ivos veráj kulturho~:no] ; ·(kaj
ciu estos tia vera kulturb.omo) t,iam li , riia ·majstro;' grave
eraris, kiel eraris _pluraj etikuloj. antaü kaj · postJi. E~t;¡,s
,·ero ke granda parto de la esperanustaro, pre.cipe en' a
postmilita ,periodo, ne sentis sin 'ligita speciale al la · a1 "'·
idea tradí~io de la esperantismo kaj . ti o· :.m in ttile' ne
mirigas: en nia nÍov;do , ec inter ~aj »gvidaritoú t{aw '
mankis la _vera iritelekteco. necesa p'O.r .kulturi au disvolv:i
nian prop.ran ideologion , kiun · ~iu :p1ovado nekoptestebLe
nepre hezonal
li jam est~ · malnová esperantisto bj

~--·

i\Tqgas aserti, ke mÍ bone konas "nÍ<!-Il literaturon .kaj ~.ia_n
historian, kaj Lamen . ni neniam · ankoraií .trovis en nía
lingvo seriozan eseon "Pri .la ideologio de nia movado! Cu
pro tio, ke nia rriovado ~e posed.as sian ideologion? Ne.
esper.antismo , posedas sian tute klar:an ; id:eologion, sed
1n'ankás. aL gi.·, iriteligentaj ·ideol.Ogoj., "kiu'jn karakterizus
· cetere·. ·ver~ <. sendepe.ndece, - Ni -ne fa.r.u a:1 ni. iluziojn :. La
nobla senkompar.a idealismo de ,.Zamenhof ·estas , o'fte m o•
kata kaj profanata de ''la »movadestroj « inem, kiuj_ neniáin
diras al n,i, kia do estas tiu ?>a1ta'í ideo (( , en ki_es ;nomo
oni fa.ras ~ la sanktan laboFOn K? Sajnas ál mi, ke niaj
6efaj organizajoj,. imtaü ·cio ekz. UEA' ne estas ja
nura
»ligo de ¡urlikoj de .Espepanto «, por kiu suficas so le regis tri la nomon de iu· .espe':'~tisto, kiel oni kutimas .ekz.
·. en filatelistaj grupoj. -~aj~as al ' ~i · an~aú, ',ke ~~ivers~la
E-Kon,greso ne estas s1¡.nila · al f!l.ateha .ekspozicto,. k1es ,
vizitaritoj ne bezonas; legitimi sin pri sia}: ideaj .afeioj.
J.a esperantismo (kaj . sub tiu oi vortó ni ko!Dprenas simple la mbvadón mea¡.) tachen posedas . sian. spiriton, sian
. )) internan ideon «, kili konsistigis la medo~on de : la afel'o.
Nia ltimn.o klare indikas konkretajn celojh; kiujn· oni ne
povas .kripligi. En tiu himno. estas apoteozaia la. dissaltigo
de la ·obstinaj ja.rmiÍaj muroj, kiuj dividas la· popolgjn
kaj Ja sencon de tiuj ci "VOrtoj :OnÍ ne povas aliman.Íere
kamenti. Espera11tistq, kiu lanoas nacían aii rasan m~
amon, ne volantif sinccr_e kaj konsékvence..rezigni pri la
kanlado de nia himno, ·estas ·a(r .barbaro aú idioto, ke mi ·
ne uzu ce ·pli fortajn_terminojn. .
.

La

ia

· Zamenhóf eraris, .supozante, kc Esperat!,to sim.plu
kunigos siajn ad.eptojn, Por .q.nuigi )a .bornojn Cl.}· k~mpak- ·
tan anarun, estas .necese anta(! cio kong:rtiigi ilia:jn pénsojn, .
op)niojn k;ij .. ' konvinkojn, ·kaj nur :. poste .,d oni p1 ili la '
koumnan lingyon, ke ~¡ servu al ili. Tiom komprenis la l<l~soalalaj esper.alltishrj ,· ·poste la katelikoj, sed 1a »ofici" aÍa.i< lÍlO\'á.do ti'on gis DUO . Ue komprehis, kvankáJn lÍu
. éi .:rÍia, ; »oficiala« "m.o~ado ,n.é scias precize,, k,ion gi Iii~tte
reprezenias , Kiun klason, kiun m'ondrigardon? Mi deklatas,
ke 'mi :né povas 'iekoni Iitiljn superajn instancojn , kiuf 'nti
n~;,¡gas .k,ont:r.aií tio, ke uimj ,-el giaj mewbi'oj .sernas n:raJamon kontrai:í J~ aUaj: ' · ·
· .· ·
Cu ,ne· -es~us ~plej logike k~] praktike, se la esperautistoj · dividus. sin en ;kelka,jn fraK.cicijn ,. koriforme :al siaj
apartaj -mendrigardoj? J;.i,am . ehle la ideo de l', espe~an- ·
.tismo povus efektivigi ncie almen~u sur tere~oj , de la .
apartaj ó'rganizaj6j , en kip.j Ja. !omuna lingvo fákte 1udus
la pacigan kaj ·,unuigan roloiF Tiam ver5ajne kresku~ ankail
la esperanio-movad-o meH). ear ciu Iiovulo scin~ kla:rc, k e
per Esperárito . -Ii sta;riga:s'"kol}takton kun siaj ve:raj »sawi• deanoj :« de la 'tuta monG,o, kun kiuj li, batalas: k une por
. ía di:firli~ celo. K;tj anst~ataft la nunan unusolan,_ »_g.randªn .~
~ 1'0lld01, famili.an«, kies fiatoj sencese interbatalas kaj J;nalpa~as. rJi ,havl!s kelkajn rbn!'letojn, vere ne · trC' grándajn.:
· sed k~n1pe,nse 'pace vivantajn. , .

en la: . fenestrmojlo, kiam --: ~lá,;~~-iga -~~fio ekmali.. ~· -·"" Jes, li ,pafur· ~~nfi<Jil!l.te .sia:l1 animon m la mantrankyili~is. kaj ,kollleacis tur!li~n.. , · · ,' \~~
· -~ · . ; cQ~It' .de. la _,. ~roi!tleJ1oo. Sed s~omente . pa~ urso ek. · "La ur·so moVis\:la piedojn k'a j· "Ck:Vililir'i~. La ak:riga'.
.staiis . k~j . .el~plr~s sian b!fulan~n furioron •; per. longa\
.stono sanceligis ien kaj raen kaj: faris urlu turnigon.
blelm; kio jetís ' la .getmanon kapantaiíen en la reduton.
La: densharulo rulfaJ..egis, liniante la ruaron ·per proPoste ohtuza falbruo. Tio estis la tuta akrigila
fund~j gratajoj de ciu ,gia ungego.
·stablo, kiun la urso siris de la muro kaj jetis al la korto.
·. Gi. murmuriegis ·kolerege, •_kaj timema l)!leko Tes· La urso ~ntis inciton de malsato; Odoris .la hov- .
,P()riiJ# el la brutej;q. -. · .
inejo tie,l ap.eti,jge_.. Li ek'trotelis cirk'aü la b:rutejo, ko_': . . ·E~estró estis" inálfermlita :en la domo, kaj voco
meilce kviete ka:i med'iteme, ·sea poste ciam ·pli ek:scite. de ma~iuna virino k'rüs ·en la l~brilan ; nokton:
La tegmenton li ne volis ci nokle pro vi; li ted~s de
~~ :P~tro. Kie vi estas do? « . ·
-grimpado. El la fenestroj ne tm~is pli ol tiu sola,
· . ), Sed la »patro« kusis en l¡¡. málgránda fortikajo el
kie la dolca odoranl:a vaporo elflui:s en la -lumbrilon.
Ji~()ddmpaftruoj,kiun li fari~' speciale por laokazajo
' Sed ce la inalantaüa mallonga muro estis malgranda
de.-ftiu ci nokto kaj. Jokis sub (sur1pstan b'udon. q ne
.truo ~ cirkaiíata ae tabuletoj kaj- kun arnaili sube. Kia
. 1"1lspondis: li ha vis stopilon en la gó,r~o.
·
- oni komprenas.
· La urso denove surpasis" la akrigilon, klopodis
Tiam haltis la urso kaj llJrCditis, kaj· meditante Ji
pasante ehíilihri~i, sed transk'apigis _k'aj la b'u8ego batrgis
surpa:Sis la amasajon, ensovis sian pied:on tra la truo,
kontraü la 'Stalmuro. Nun li mugis.
enigante gin kiel eble plej inteqt-e.n. Li palpis la pilotan;
.- Li peidis la humoron, kíon oni .facile' imagas.
dprsfinon de hoyino, kiu saltégis kaj sin . jetadis en
Ankorat1 foj•e i{aj dum kreskanta koler-ego li sursia fako. Li .aüd'is malespe1'.an ·koncerto'n ·d:e la aliaj
pasis la ruli~antan, ronda~ okulforman s,tónon, kiu
bovinoj kaj· aiidís la klaktinton de la ligiloj. ·La malentrep.renis protekbon de ]a blovinjoj de Kvanaas. An<juna grandurso! Li alprentis sin dense .al la muro
koraiifoj!ll Ji movis la piedojn, ungogratis, ek'vilib'raute
·por atingi malproksimen k'aj povi almenaií gratvundi.
sanceli¡ris kaj an~oraüfoje - .
La b'useg-o estis duone malfermita kaj montris la dent. -. ,Li trafis rajde sur la feran akson a:e
akrigilo
ojn, kiuj nagis-en. akvo de ledecá .salivo, -kiu malrapid:c
kaj .refalis ·in
du aloin . de h krucoform::t turnilo.
tr~nsiris la randojn kaj malrapide fluís sur_. la: sterkatrul·La fera akso .trafi<> lin d:olorige; li estis duone
son kiel du ar~entaj fadenoj lumigataj de' la iumb'rilo.
senkonscia preskaü minuton. ·
La urm staris Jongtempe - tiom longe sileuta
Kiel -eksilentis cio!
kaj senmova, ke ,la germano rampis el sia fórtikajo kaj
malrapíde steli~is an.taüen.
. .
.La germano aperigis Ja kapon kvaza¡u scivola
· g-a}putm:o. l . i ri~4.rdis 1~ nig-rulon apud Ja ak'rigi!o La urso staris longtempe, sed ab'rupte_ li. eltiris
klel konvena pafdistanco! Nre pli ol diek kyiri <ulnoj~.
sian piedon kaj ekatakis la tabulkovrajon de la muro.
VaJ)o.ris ankoraii. el la frakasita stalfenestro. ' La lumo
Tuj viva esta,io kun levita pafilo ku:regante malaperis.
brili¡;¡ , blanka kaj granda - aü cu estis la .glatrazita>,
.,
La tabuloj estis rompataj· kaj distraneataj en
ronQ'a:· rikanvizago de la vendisto de Gil~st<i'd? .
'splitojn ~:aj· dissutataj sur la sterKamason. Krakis ciuj
Cu 1i pafu?
~ngul-oj. Kriis Ja najloj , k'iuj kurliaj estis tirataj el sia:j
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, 8ercado pri Ía .esto de Tokublei, farita vaste kaj~
de 1iaj servistoj·, fine pruvigis senfruk'ta.' Se'ria:aiía respondis demandite, ke li efektive vundis ..la ;1'
viron;. kiti; laf!len, furkuris .kun siaj· du g'ekúnuloj·. Cuja ·
· rak<m~, ke ili tri, forkurante pro timo al eb'la peo\.;
sekuto de la oficiro, perdis unu la aliajn survo,jre ; li ne·
_aperis plu de · tia m, Et se li estus fork'úrinta gisfine, si .
opinüs , tre mralgr..anda estas la espero, k'e li ~tvivas
suferinl-e tiujn vundojn.
·
La bon§anca .paro lerte trompis la ok'ulojn .de 'la
mondo. Nenio ~enis plu · ilin, ili plenguiS la vivon
en g:ajo k'aj rido. Oni: k'untiris la 'brovojn pri sia a~
maniero, kaj · tamen §ia nomo ciam pli 'tamr~s. Al la' .
k'na'bíno stru:anta sur la ze-nito de sia sorto, la vivo sajni~
glaso nenian¡~. eMerpeb1a.
'
. """'
1
. .
lun m~tenon , kiam próksimume duonmonato paSlS depost hu nok'to de la · lasta murdo, la antaiía lat:: ·
pordo . de· Cuta-ja :malferm~is~ ka.j kun voeo de maten·a salutor enlásis vizitantón, kiu estis, el ciuj vizitantoj
la plej ·neatendita, Kinzoo de Narihira-eoo. Sinsuke,
kiu guste tiam · sidis .!ri~kante, sakeon ce ia fájrujo en
la ~puda Cam'b:OO, tUJ SID paf1S ·SUp:ren laiíJa stuparo
en granda konstemi•o, k'iam li ek:aiídis lian Vj)Con.
· Disputo . lromencigis malsupre · in ter · Cuja kaj .
Kinzoo. .
. .. ,
.
.
,
»Mi tute ne konas tian bomon ,« ~¡ d'iris insiste
pri sia !lescio en maniero pli maldelik'ata ol akra,
·
»Se vi diras, ke li ne ·estas .ci tie, mi ne volas<.
mal§par.i tempon , mían kaj viali pro ~io. Cetere, se li:
Ion~

t

mem Dé ·havas -la inteDOOD, jam estos senutile, e~ ,se. mÍ •
tró:vos lin perforte sercante en vía domo. Mi d~;_:a~i~iíns
vi~ ;_ se.d mi bav.as ion por ·dir~ allí ; fr;a,ulino. Se VI r~:
.kontos lin !~je, bónvol_u !1-iri.. al li rek'te. .~j- bon~, ~
petas, k e mt · restas ctam. ftdela al mtaJ _vod.OJ, .:I IH
neniam r0mpos tion, kio ~tas . sig~lita per 'la ·voito d~ :
vera · viro, ec se li romp<>s siaparte . la . prome~n. L1
povas estis . trankvila, éar i'lenio . elglitos 'el mia:j lipoj.
Sed Q.iru al li, .ke, se li ti.Cl deziras viví, mi volas, k'e Ji,
vivu honeste -kaj bc>ne, por ne doni malkOntenton ~la
viro lin fidanta, p0r. né far~ ion ajn, k'io · su,b'fusas lUllll
vivon, - unuvorte, por sin §~~i cal nova ltomo. Ebl~
li faras nenion bonan, de Ici.am li fórlasis ,mian oomon . .
Mi esperas, kif almenaií· d~ nun li zorgos sin bc)n,e, kaj
turnos la dorson al)a ·v ojo, kiun li sekvis .~is bodiaií.
Tio estas mil\ since.ra dezil'o, do .volu · diri al~ kiel rekte
el mia ' koro, nur por fari komplezon al tÍl:I ci ma!ju_nulo. .::_ Mi tre Hedaiíras, ke mi ~enis vi.J;í tre l.onge,
kaj .de.ziras ~l vi bc;lnan tagon. (< Kaj- Kinzoo fotiri~.
· »Sin-san, iris tre bcine! « ; Cuja suprénverils f,tera
pro sia .ar.an~o. ' Sed kiam §i trovis lin malgaja kaj
¡;¡éngoja, si proponis: l> Se vi e.stas .tiel maltrank'vila, cu ' .
ni donu la finon ankaií al tiu maljtinulo? «
· .
·
.
• >> Ankaií mi pens,is , tiel ; s{ld mortigi: Jin, ;la ~irol!
el virQj , - Dia ven~o estus tro P':za, nua ypens.as :l< h ,
skuis la kapon )run ekgemi)tO. . ,
'
.·.
. < .'
: .Estis fakte , ke lia koro fanglS lastatef!lpe :Ytkt1mo
. d~ :o~~daj _ ideoj: en kiuj 19; m;urdo kaj .m~nrab'ó ~mm .
ndt~ts · .els~ranÚlJ· Al la geVIrO), - kunfotglla~ en. ~'úrida o
sango kaj krimo, )a vivo §~jnis ja~ n~ m_~resa sen
~timulo de san"'a ~stre~. L1 ne povts. ngarqt. homao
vizagon - ne imagante la vizi.on de la samo k'u8a,p.ta .kiel
.
""
~

tiuoj . :f.ustitinb!j. , ~'Btis_ .o'btuzaj falb'ruoj kaj ,tumulto.:
malantaií·l!i.sta'io,_kaj interne estis .neniam {l'lltaiíe, dum~
la tempox
g~rmano, tiel vigle e.il : Kvá,naas.
""
. La: m tp:o farigis. r apide nuda, sed la .tr,u o .ne faritis. pfi ' gralída. ' La maljuna densharulo staris ma\kont..E;nta etl. rubo ~e m,buloj , splitoj ·k aj ..ligneroj.
Kiel ailoge oonguste odoris la tl'Qo. Varmaj vívaj ;..
~st<,>j. 'Li devis en~vi la ka pon por iom f.lllfi.
·
•
La maljuha ·u rso. - li havi:s~ g:¡izajn h11.rojn en
s~a _felo - pli akr:e ~uferis, ol la kompatittdaf está.)oj ,
kiuJ ' ~ la · mtgrpo )'ldts la densharan kapon , kaj la + .
'rnal"grandajn I[:tk.af,íl Ókulojn , tifl k e ili .Fehrilis lci.el<(;
subta~j interne ·· ~e la koopusko d'C lá stal(>. Séd kier
aju i1i . sin· jetis, ili vilís lian ~birtan k'apqn, kiu kun ~;.
s pireganb¡. nazo móvigis ti~n kaj raen üé la ·trno. · ·
.\)iun ~kYis la lasta parto en <toretiÍa r~pideoo/
A,nkoraiífoje Ja utso ~nadis pri la eagren!l truo, ~~el,
ke g:tandaj trúítkr*eoj .fur~irigis. Li fitrioziS: murmur... ;
is ka.j ; se ooi .P9"Yas diri tiou prl maljuna UÍ'SO mal- ~
sa~ga - lt -ploris la~te. Li sa.ltis pied-apt,~.d-piede ·
kaJ J~l.asfemis ' ~n ' urstnaniero. Li -sentis sin m'al juna o;;
ka:f forlasi.ta. La amaso; sur kiu li staris, odoris Jci~I
bo:vino;.• li gra~f~mdetis ~in: ~oi Odoregis tiel "Í'a\!!e; u'.Jro;: "
mflllciS~ disf.osi 'A'in. Kaj ki.a m li fine aktivi!is,
furl-c
ozó lin.ka ptís! k'á j :li vaste dis~tis.Ja sterk'.a~n,_ tiel ke" ·
gr:and¿y nulo)? p~au~te. , ft~[>).S kontr~u · tii muro-. ,
labo~s Svitante kaj ne 1Jé4is ú,ta~ oL dis~ti kaj f,
disigi la tutan ainason.
: . é' ·
·¡-¡,
,
. Tiam; li iris.
'
' Jtl, ..

ae:ta.
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·terura .kadl,.vro.· · Líf Ji ne povis v.enkí la ~ tpalhbnsignan ·
tdañl~la sonrero ·estis óe sia 'plejhlto. Pro ' la .aresto de
antaiíseuton, ke sin trovas ..:ink:oraií unu aií dú h9mo;j!,
" ünu. ~~ liaj i)Óatistoj¡-kol.egoj, la· serio da k'rimoj die
· rirevontaj de liáj manoj teruran finon.
·
Sei]i · komeneis ·pli kaj pli sin montri .en lumo; k'.aj
.
Guste en íiuj tagoj·, la negooo 'de la boatisto
' li devis ~ecid~. fermi la d~mon, l<'aj sin ~aSí-en la p~
Seiji .kolliencis lin klonduki ·e n la profesian vivon. de
vi:hcon dum kelka tempo. · .
.
· ·
·, · »Profitante ci tiun ~anoon mi forigt~s ICi-n, la
· Cuja. Cu pro la pros~oooo en sia negooo; aií pro la
nek'alkuiebla enspezo akitata en malhonesta maniere,
baron ·de nia amo; vol u do forlru.ri k'un mi. Kompr-e, · ne-Me · ni forportu la tutari moooñ, k'aj- fugu per ·§ipo
li kondukadis la vjvon luk~ kaj pot:ence la tutan jaron.
Nova logejo .anstiítaiíis la ma:lnovan .. LiD oni nun kal- ,
en profunda · niokto ..« - Kiam · ti flus.tris tion en ~ian
kUlis unu ella rieulo j en la cirkaiíajo de Tak'abiasi.
o~lon , Cuja tuj· donis pretan · je8on, penante reteni
Atinginte tian cirkonstancaron,· de 'sia sorto, kie -. -.11ian · koron forJ;e b'atantan.
·
., ; k .La ,kvár¡t horo de ,la ríokto; k-el~e da' tagoj post
1i ordonis riverenoon kaj ·humiligon en sia boati's:ta
" rbndo,. ~ 'jl!,m hayan te neriian timon pri Tokúbei, v.eii,... 1 Bu~aista F~sto eri la • de¡¿.;kvina de Julio, - e8tis
Ja tempo fiksita por mortigi Ici-n kaj forlasi la- uroon.
sajne moitinta, - nur tro preta senti. denov.e la ' ma~
Gis la tago antaü la nomita · nolfto, Seiji plene poopannoval'l fajron, kiun ·li ne elVi:vis, nek ,forlasis , - kaj' n-e
igis·; ,mt'tltajn )>oatiStoj~ kaj geservistojn li: mald'ungis,
sen aliaj ' kialoj- videblaj, Ji ciamaniere penils .fari ple.zuron aL ia' virinó,Aciu· konis· lían nigran sekreton. Eble
eiujn meblojn.kaj hej:rn.ajri diversa.jojn li "forvendis, :-:-neniu kaj nenio restis krom lia edzino Ici. Li óertigis
pli spronite de sia renovigitil kordezir-o, ol tirite de sia
á:l. ~i; kie li nepre prenos sin kune en fugó. Al Cuja ·Ji
. pekomakulit.a konscienoo, Ii · provis p.acience pláci al ~i
sci:igis, ke si oénvenu la domor¡. tra la .k:uireja pordo:,
. kaj §~ gajni, . kva!Íkam li trovis siajn plaüon ~aj pre-kiam:,ekbaias
kvara horo de la nokto , car ·W jam
f-eron ,tro multekostaj.
•
En ,si havante planon dekomenoe, Cuja akceptis
ne vivos en tiu horo.
~. Post interkonsento 'kun ~insuke, sola, kasante · la
la viron ne tiel rnalvarme, nek senkuragige. Esti:s §ia
viz.a~n parte per vualo,, Cuja .eniris la bloatisto-domon
plano lin logi al si kaj igi lin danci laií . §ia muzikOt,
tra la kuireja pordo, precize j~ lá ·dooita horó .
·,gis si esftis jam ,preta jeti lin flank:en, senigita,n je cÍió
. por §in lrorrtentigi.
.
·
»Jen! Ti-e 6i mi estas! « alparolis Seiji. Si tróvis
lin staranta pl;enstature m. la ·in~rna eamh'ro, prilumata
»Se ciJij. dolcajoj , kiujn vi diris, estas veraj , mi
d~ lanternoluino. , Kusanta rigide , oe liaj . piedoj: kun
ne povas nei, keili pelas mi;,m koron al vi favor-e. Sed',
amba.u manof pugmgitaj: en la aero, estis la k'adavro
dum vi estas kun ICi-san, ·riúnevolas gui vioo lkmecon. «
de lía .edzino. }
. Tion'' si 'tipetis Ciufoje, kiam si elturnigis el liaj
»Jus mi' finiS la:·..ateron ; éstis tre pena laboro! «
manoj proksimigontaj :trans iu punkto. Ici estis la tria
l.i anko~~ií spir8;dis,. mal facile'. ' ,
edzino .de la .poatisto; §i' estis g.ej$0· en la kvartalo Jo8i· »Kiel ~i aspektas nun? Lasu ' min ekvidi. «
600 gis ~ afi.ta'!í, du-tri jaroj•, k'iam, Seíji prenis ~in kiel
Trarikvile~ si plilumigis la lanternon kaj rigardis
s:ijan ámá1inon. ·Tuj post la morto de la lasta edzin.o, Ji
venigis .sin al sia domo. Ne virino tiel allo.g a, tamen:,
. malsupren en la virinan ~ vizaton. Supozebie d'a~k'al la
· . ial si : ligis :lin al $i tre fi.tme . .Moralaj glitetoj· .de lia
sango, kapen sendita oe la .premsufokito, sia háiítoko:..
parto
ia ·a jo malgrandajo, sugestianta pri simila
eve~tiialajo, se elflaritaj; oorte elmetis lin, kiel edzon¡,
al riprooo, ~ oftec , akorripanata. de mllskola perfortajo.
.Kiei ajn arde li •?süpiris alCuj¡a, la ,ideo elpeli ci tiun
. virinón sa3riis afero . al li tute neebla. '
.
. »K,ia diferenoo, ec se si estas k'un mi?« li dir?s
elturnige. r)) Ni havas rimedojn , por , ke si neni.on rimarkú << . · · ·
·.
. :
., ·
. . .
.
' · Tiaokaze si kútime respondis. '-»Mi ne estas ko*te!J;ta: Se Yi amas ,min .sinoere, por vine dévas eati alía
~ .yirin~. nek ;edzino', kro!D mi sola. « liítenoe si pr.ezoentis
. propónon ·al li ne e1ibm ka:jd in tuti~e.ntis. ··~.
.
', , »Aüskúltu, sinjoro Seiji, vi diras; ke vi amas. miin.~
sed tioncdi:ras ' nur via liu~, :'-- ne ,via koro, cii n e vere?
Se vi amas min efektive, ló.ál vi ne m-ortigas la virin0111,
. kiu kon~S. via:n, kr.imon? « P:me si trovis okazon, :kaj loo
tentis tlamaniere. . . .
.
•
. >> Vi ja devas havi tian k'uragon , __:_ vi, kiti. :mortigis
oo Sin~~'on , se:nkulpan, -esrepte ke Ii amis !riin ...
· > :Fío .estas fapl> 'de S:inta, mi tute ,gin ne rilalilS/ ·
- Citrokaze, mii:mili} malti:tna · vi farigis lastatempe! «
- d:iriS Seiji mjre kun . ad.miro ;' sed sajnils, ke siaj.'
• ·· signifopl,enaj vortoj multe- fuovis lían koron."'· ·. .
'
, ~ Añ:l{oraií Fófl.l,.da '_p_acie¡ico ~/klij S{liji·'k;aj'. li3..
~tino falos .en 13: ' saman kaptilon !' Ni pagos al lí la
r:nalnovajri Ca.grenójn, kiujri .Ji kaiíziS' al, ni ·anta:iíe. « ~
.' tiel flnstris Ofte la geamanlj()j in ter : ~!, ki.amc ili .trovis
¡;'"' sin sobif -en la fíupt.a ca'DlbíiO de Cuta-ja. Tion .'i li faris
.; pll pror ,dOlCe tui ke1kajn . norojn . de sia dormtempo.
~· Kaj tiellli a~endis la okazon ; b.j ili -{rezorigis la esper.l~ de 't:J.~· Ce mu~ttj ,_ip,kaj ' v_epo~ tage Káj nok:t~,
IID$uke Iau.eble ZOFgíS pe , tiri al Sf ~nerltlati,~ateriJilm.
Fme venís ~ la · AanQo; ~en julio _de la ~a jart), ·

la

>ü

Suna apr~ló
Lekánteto, ' leltante~
.
.
len! siri kasas kun' kolroto. '
~ardam~no
,
Amlm:ono,
. "l:"\t~
·-~t''t~ -~'
,,.
;t~
'E.Jtpaligas pro ca_qreno'
Pro envi', ~r leon~odo
'll1étis taú la . lasta ·;.fn.odo ,
Sur l~ di~n, :· stult~n kapon
Dropuntan, . p,pl"l');pan. capan.
L~ hdrbeF "ce rivereto :
Al la nova tunaleto
"'*"' ,:Kudiras borderelj~n, orar¡;, •
· _·. l;éilbrokatan.: kaito-flor~:ur.
.

.

.

Ebl.e .nunjam b!!l'lt flor:ps
l e, . ajn rozufo,
' ,'
Kíu ·super mi odnros
Balda,¡ ;~taá tu'¡~.

ie

''ic<

~

Eble nigraj cevaleto j
··.Saltas 's.U:r _ _ herbej' ;pro
Kiuj tiros'•kvietpase
N rn sur U]sta voio..

dC?io,

Eblt: ie ajn nun · ku,I;Qs
Ses .malgrpndpj 'k.Per!dabuloj, ~
Kluj baldaií jariJ. min gcírdos
Kontrau terobul~j.

. ~.,

.

·~<~.

l

\~

Eble ie ajn nw) 'floras t• ·
Tri lekant9j .at'I ,,é.f}janoj~ .

· K:tu/ . bd.tdli'u,_ baÚlarl · v~Ílios
Jam, en 'miaj mtinoj.

EiJle da okulo j i;.'ans
J:.ri serl:ajo- sensacia,
l{iz.~j oaldaií p_loro~, plor.os '
Ap'úd tombo niia.''

tec(i, ,:p9,r fa ,>iumdemarido«,
nómáS ~Ío. Lti1
famen pleje interesas la horno. »Mi volalí pentri' honrojn,
kl ~s ,animoj ,estas la , plej pursona kaj sehtema instrmnerit()
po,r la nekomprenebla ludo de la sorto. Mi ne volas:
priskribi al vi la kunligon de la eksteraj okazajoj , sed la
haoson de la infern~j. Mine vola$ prezenti. al vi fulmotondron, sed la estigon de ' la ,fulqlotondro, .cion ' kio antau:Í_s gin , kío estas kulpo:plena kaj ' responde~;:a,. « , •
.Qe¡>?'ilt, »La historiode}ajurra ~enate Fuchs « (1 !)00)
Wassermann igis unu ~~ la plej kpnataj germanaj ro~an
istoj. En. tíu romano li priskiibás Ja dolorplenan "CY()luvojon de la nova virino. Arikaií la virino devas trapaAi ciujn
vivéiklojn , t. e. tra malpm:ajo, loto kaj"' haoso, antaii ol
··
renaskigi.
La sodon de pura homkoro Wassetmann rakontas
.en ·>> Caspar Ilauset (< . Ci tie li pasie 'batalas kontraü la.
»inerteco de la koro«, kiel nomigas ankaii la subtitulo de
la verko:
·

tn

. tiÍUVÁ LitERÁ TURÁ DÁTÓ.
1a komenco de
septillnhro okaz!s l,a uqila centjarai datreveno. de l¡ .eltrovo
---' en 1a Oxforda:' universitato -' .. de ·la fama rhanskribajo; enhavanta plej .~tikvan dokurrtenton pri la »Chanson
de Roland « · (Rol~nda Kanto).
Tiu grava poenio fundamenta por la franca literatura kaj inspirinta tiel multajn verkojn en ciuj literaturoj
korisistas el 12 .oóo ~ versoj . dekdusil¡¡baj; sed oni estas
cetia' pri la ekzistó de aliaj kelkmil malaphintaj versoj.
La 'aiítoro, nekonata kiel la plim'ulto de la mezepokaj
vérkistoj, estis ~ kredeble· - franca monaho. Dum multaj jaroj oni kredis lin samtempa al la batalo ;' sed posl
Jongaj studoj, nun· oni asertas, ke li vi vis dum l!l X.ll.
jarcento kaj cstis unu el la akompanintoj de Alfonso 'el
Bo.talla,aor (AlfÓnso la B_atalisto) re~o de Aragono, .en la
almil~to de· Zaragoz~, car li tré. bone priskiibas la lokojn
de tiu militiro· kaj . maltraías en la ceteraj geografiaj cirkonstancoj.
. Send.ube, en la vivo de Rolando estis pli gloraj kaj
pli' allogaj faktoj; ,tamen la au.toro elprenis la malgajan
malvenkon de Roncesvalles, por verki poemon de morto,
de doloro.
. · La postgvardio de Karolo la granda estis venkila ·en
la Roncesvala montgor~o - laií la poemoj - de Zaragozaj maúroj. · Tamen _la epigonaj literaturajoj multe varias
pri venkintoj: por .la hispanaj' epósaj verkoj ]a vcnkanta
heroo estas la kastilja (hispana) Bernordo del Carpio; por
la váskaj ..kantoj la montaranoj iieaj.
La Navarra Kultura konsila¡¡taro organizis litcraturan vesperon en la Pamplona teatro, kaj la 2-an de
sept-embro oni inaiíguris, en la l.oko mem, kie la batalo
· okazis, simplan monumenton »Al la Paco en la Pireneoj ~'. La monumento konsistas ~l dudekstona arko - je
la honoro de la 12 . »pairs « de Francujo. De la arko
pendas sonorilo kun latina skribajo: PULSATA OMNIBUS PACEM SONO (ludata por ciuj mi sonas pacon).
Ambiuflanke estas du steleoj kun surskriboj, -mm vaske
. kaj 'ralia arahe:. »Vio havu kom·paton al il·i «. . Sub la
.a!ko . estas kvadrata tablo.
. La afero havas _:_ por ni Esp.-i"stoj - krom la literátura, ankaií lingvan intereson. Vere internacia festo, car la
verko, la aiítoro kaj la Cefheroo estas francaj, la eltrovo
angla;-1,3: herooj ~rancaj, kastiljaj, _vaskaj kaj arab:.U.
''
..
'
A. N. D.

en. s}a ~uda héÍeco, tia v~vo -estás Áantita. ti sekras Aln en
GeriÍ!ariujon, .,studas en $ia kos!Dopolita etosp, ~is kiam
l a:' mílito jetas "ombron sur ilian idiliGn. De -tiam, la ra-;
koóto prenas níirige · De"antaúvidatan turnon. Kelkaj legaritoj povos malaptobi la finon, sed per granda arto la
aütoro sajnigas .tm neevitebla.
'
· . Energía, vivoplena libro¡ -volupta kaj :Sprita, ki'a. ~ia
h~i:oino - libro legota· kun aproho aú protesto, nemam
kun indiferenteco~ La ~effiguroj .estos varme pridiskutataj, kio donos poz_itivan pruvon, ke ili reale, vivas.
' VAN VECHTEN: NEGRA CIELO. Mezkvalita artpí:odukto , tre mezkvalita. Sed estas eble, ke por tiu
leganto, kiu prepas libron en la manon nur ·por forpeli
la enuon - ~¡ estas distra, kiel iu ajn detektivromano.
La templekto' · estas tute same elekstere konstruita, la stilo '
same grize :flua, kiel tiuj de la detektivromarioj, sed ~ia
medio en sia ekzotika realeco ~in indigas, ke oni proksime
korrati~u kun ~i. La »Negra Cielo «, Ha:rlem, kvartalo
de New-York, kie la koloraj pa:rioj ~uas specialajn raj t'r~n ' kaj ec se en ci ti u izoli~o estas io simila.. al getto, ~ia
avanta~o estas, ke la negroj povas · viví en ~i laií siaj
strangaj, arbitraj -le~oj. En la okuloj de la negroj ne vivantaj en ~i kaj en la okuloj de la ricaj negroj , Haarlem .
estas efektiva terenplantita cielo. En New-York ec hodiaii
.ne ·malofte okazas; ke se negrofamilio eklo~as en domo, la
blankaj najbaroj fori~as de ilia proksimo kaj la tutan
straton alproprigas la negroj tiamaniere. Tiel same, domon post domo, straton post strato, alproprigis la negroj
·la tutau Harlemon. Serioza venko ~¡ estis kaj la instru•
itaj negroj , kiuj ankaií hodiaií, kun diplomo en la poso,
devas ínter la blankuloj serví kiel sakportistoj, supurigistoj, liftistoj, multe parolas pri la pluaj ebloj de tiu bonsukcesa konkero. lli aran~as sciencajn diskutojn pri la rasaj problemoj, ili ne sentas -sin ·subvaloraj al la blankulój
ltaj .hedas kun ia eterna optimismo, ke devas alveni la
rriesio de la negroj . Serioza valoro de la libro estas la
malkovro de ci tiu socia problemo. Kaj pesante ci tiun
vidpunkton, ni pov:as preterrigardi · la malgrandan artan
kvaliton.
La ama historio, kiu donas la temon kaj la agon,
. estas tute sablona romanskeleto kaj malkovras, ke Van
Vep,hten, la- nederlanda verkisto, staras ekster la mondo
de la· negroj. Li .estas sufice h.ona observanto, sed · van~ ja,
se liaj dirajoj estas ne travivitaj, sed nur trapensitaj.
Akceptebla k ~j preskau kontentiga estas ci tiu metodo
tie, kie la verkjsto priskribas eksterajojn kaj tie, kie li koJlálig~s la aran~on, klasdividigoil de tiu negra socio. Car
estus erare kredi, 'ke la negroj' malestimegataj !Je la blank·uloj, vivas in'ter si en reciproká :honorado kaj estimo en la
kunkerita kvartalo. Kiel en la granda homara komuno,
a,nkaií en ci tiu »Negra 9ielo « ekzistas klasdiferencoj , ldujn ~oni konstatas laü la pli-malpli hela haiítkoloro kaj la
materiala 'stato. Ekzemple neniu -volonte alparolas la karbonigran negro9'; la Aatataj estas la orobrtmaj, kiujn kun
gninda estimo· 'orii nomas blusangaj. Kaj elektitaj infarioj de la sorto estas la tute helhaiítaj. El tiuj ci »heluloj « miloj kaj miloj malkonfesas sian rason kaj traglitas al _la »farunvanguloj «. Estas iuj, 'kiujn poste la
ko.nScienoo maltrankviligas pro tiu ci · perfido .kaj i1i re- ·
' gliias al siaj ~olm:aj . fx:atoj. ~aj Van . Vechteli ..alniontras
·ne !1ur al la"ínternaj negropr!>blemoj, rezultantaj el la
dífe.renco de la haiítkoloroj , sed ankaií al tiuj ekonomiaj
diversecoj , kiuj filie igas la iÚalamegatan karbonigrulon 'Sátata de la, .emirientaj »lU:ÍStokratoj « .kaj samtempe
. r~~mas . aliajn ?~ebrunajn el} lj¡, vicon de la p~ioj. Kiel
' _,en:~únu guto YL• tirovas la: maron, en .llarlen· 'Vl . trm·as la ..
. s'l.lt¡¡p~ari malb~onion de la tuta homa soCio. La verk-
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ísto lum:Ígas honeste la Jaktojn:, c:lonante sían opÍnÍon nek
por nek kontraií. Sed tamen li ne estas indiferenta pri
ci 'iuj -- sortoj' li estas ljumanisto kaj permesas al siaj
figuroj , ke ili diru kelkfoje ion, kio taiígasec jc agitado .,
por socíaj §an~oj.
·
·
_
·
_
La plej viv_plena, plej . plast'ika figuro de la -t·omano
estas la »ru~a ,prostituito « (gigolo). Li estas vanta k(l,j
ínalsa~a ·negra junulo, sed k un perfekte ra:v.a, staturo, pé'r
kiu li vivas el la mono de negraj :knahinoj kvazaü etn
re~'!· Li trapromenas la cstratgjn de Harlem kun konkera eleganteco, skandalas en kabaredoj kaj amuztljoj, li
estas la idealo ·de la amemaj okuloj ,' fine ·li miksigas én:'
murdaventu;ron, · sed kiel el ciuj mitlbonoj , ankau el tiu
li eskapas. Li estas figuro, kiu long~ restos vive en la
memoro de lá leganto. La verkisto publikigas ·en sia
libro ankaií kelkajn belajn negrajn . poemojn · .kaj »spiri·
tualojn «. Mi skribas ci tie el la enkondukaj versoj de
Fenton Johnson kelkajn 'liniojn:
Ni ripozu · iom, edzinelo Lissy Jane . .
En la rive:ron enjetu bubacojn; la civilizo ja donis
da ili tro multe.
Pli . bone mor ti, ol mature · konscii,
ke I_~egro oni naskigis.
Ofte ni aiídas kaj aiídis krom la >> Negra Cielo << saman
e.kveon en la J?Ondo de 1~ kulturitaj blankuloj. Jcs. ja,
ni ¡)ovas sentí dum la legado de la libro, ke ankaií nia
propFa sorto estas ofte identa .kun la senhomn sorto de
tiuf negraj §ar~portistoj kaj revuloj.

THE TRAGEDY 01' GHANDI. De Glorney llolton
(Allen and Unwin,. London)
Kvankam jam longa -vico da libroj aperis priGhandi ,
estas tamen nekontestebla fakto, ke la granda amaso . l'igardas Mahatma-n ankoraií ciam kiel timigilon por infanoj. Pro tio estas la yerk? de Bolton tre oportuna; car.
ti montras simpat,ion kaj samtempe kritikemon; ci ti u verko kapablas nuligi la nescion , kiu cirkaiías tiun neciutagan
fenomenan individuon.
· Ja111 kómence en la verko ce:r:tigas nin la aütoro 1 ke
li mal§a:tas la asketismon de Ghandi; tiu · asket-ismo tute ne
estas - la(l la opinio de la verkinto - la a~i(efismo de
de liaj antaiíuloj Ruskin kaj Tolstoj; gi .est~s· nur la asketismo de moralisto, kiu ne estas artista. i phi:mdi disair,as multe pli . da beleco ol kiu ajn alia holl'}o el nia
generacio. «
..
1'-iu estas nur unu fl:uiko de Ghandi. Alifta'nkc, ni
ekscias, k-e. jam la d~kdujara knabo juris, Kíi'')i 'VOlas'
batali por la liberigo de parioj. Jam frue alvolds' lin li ~
miSIO kaj dum sia tuta vivo 1i restis al gi fi~a. -En sia
junula~o Ghandi tute ., ne .estis glorrica. Kiel ':t~okato~.
lJrakiikanta en Sudafriko kaj po~te en Hindujo,;_ ph¡mdi~
<lfte pt\rlabcrris plurajn milojri da stC!lingaj Juntoj. 'Mul·
.te pii. poste li iifuzis Cion krom la potencon':.Kion ajn <liras_ liaj Jllalamikoj, .estas nedubinde, kc
ni renkontas tie' ci ·homon J{Un altvalora kurago . kaj seriozecQ. Se ni rigardas la: evoluon de lá ' ins,truo de· Ghandi:
~i s~ngigis :el _ne-perf~_~te~o tra . ~-kunl~boro ,. kl!.j p¡lsiva
kontraiístaro gis publika malobeo - ni rimarkas, 'ke li
ne estas kiel la kutimaj agitantoj. '
'
" ·"' · ·.
»The l'ragedy o'( Ghandi·« esfas ne <nur intilresa "'·
studajo pri hamo, kiun konata hinda S!atulo k~.akterizas
kiel uuzan, ~ kapablan . por la plej supra;j formoj de
la ve~.emo • , sed ankaií por multaj fegantoj '$ignifoplena
kaj enha.vrica enkondukllo !11 la pr.oblemoj !ie 1a nun~p~a
Hindujq. . , . . : _"
. ,_ · •
:. ·.
.; -·
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~i-numeraj prezen'tas _hungarajn artis'tojn·.
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Ferené Nyilassy, mortinta antaií o'elonge, estis m,ajstio
de genro-hjldoj, kies fovta: popola aromo, Nivgaja_'kdlorgamo_, vigla fahelemo kaj klasika perfekteco eternig1\s 1~
kutimojn kaj kostumojn, vivan kaj karakteron · de la
popolo· de 1' hungara Ebenajo.·
Ferenc Bolmányi estas eminenta ,kaj moda portret- ·
isto kun granda internacia reputacio. Ni reproduktas ,de Ji
genro-bildon, kun mirinde trafa »kapto « de kaf,aktero k<J.j
hu moro .
Berta/un S-z:éke ly, mál:Dova, delonge rnortinta .pefftr~
isto, estas granda figtno de la hungar~ mon\IIT!entala his.toria pentro. Sed ' eble pligránda li estis én siaj . malgrandaj kompozicio] k1!-j skizoj; kiel niontras la reproduldita studkapo.
·
·
·
·

A.tentn! Grava ·i n f oi'Dlo!
Laií malnova plend6 de niaj ab~nantoj kaj legantój,
nia _gazeto inter la hooiauaj cirkonstancoj. 8ajnas iom
multekosta. Bed¡¡.iírinde, estas tre rnalfacile sol:vi t1un prol;l'lemon, car pro la preskaií korista~ta deficito de la gaz~tQ
01 ne povas perdí ec un u plian centimon., .
. 1 ' ' ; :.
·
Tamen post lonjp cerhumadp ni trov1s solvon, kiu
povo.s .ko1;1tentigi ambaú flankojn > 'L aií tiu solvo la un~ .
abono al Ljteraturá Mondo, resta~ seruan~a por ci~, S~~~
6iu plua abono /costas nur svfr. 4.50
Sola kondico, ke · la gazetoO: ni -· ekspedu al la sama
adreso. Tiamaniere la pluaj abonoj .do kostas
nur la duonon
de la gisnuna lÍhonprezo. '
.
,
Tion ni far.as por faciligi al la mhlnovaj abc;m¡mtf:;¡f
yarbon de,, noraj.. N.i :tre esperas, }\e . malpovaj abonantój,
lógantaj en 1a sama uroo ne . el uzos ti un favóron, sed pagPS
·al rii, kvazau por >lielpo, ,Ja malnovari abonprezan. .
·
Sed ci ti u malalta abono. grave helpas la poekzem- ,
· pleran· vendadon de la revuo: , Pro tio ni konsentas-, · ke
cm ,m·da alwnanto ricen¡ Jaiídezire el- ciu nu~~ro interkons~ntatan kv:anton kornisie por ve!Jdado. Tiaokaze prezo
de s1mpla onurrie;ro: o.4o .sv:fr. ; de duobla 1;1umero 0.70
svfr. aü: ,egalvaloro. Post ·regula vendado. dé almena~ 5 ' ·
ekzempleroj el ciu numeró
,:_
• : ni repa?fis · la pagitan abonprezon.
Sol<¡\j ; kondiéoj, ~e 1a ve~difaj -,oumeFoj' devas esti
pegataj :Ciun monatori . kaj k~ el_ la porvende mendita
'· ·
kvanto rii .pe re~kcepta!>ek~mplerojn, .
. N1 esperas, ke vi bone cakceptos ci tiujn novi,gojn
kaj ~helpos , ke ni povu pliampleksigi •niap komunan, satatan organ.on.
', ... · • ·

Cijar.e "ciuj. abonan1oj ; ekspedintaj sian a_bo~~u}~~gQn
pleJ mal:frue g1s la 3'1-a de dl(ceníbro., raJlas m·rtcen ]a
bindiion pór 1!)34. por pago de nur 6o svisaj .centimoj .
Frupagantoj·, . he i:lézi'i'antaj la bindilon rajtas aceti
unu eUa malsupre listigitaj 1-ibroj por la pago de sv& . .
:!!J: :5o · a:l:rankite.:"
. ·
··
,
:Weinhe:ngst.: '- [ur~str,ato .,4
Aisberg: "F_ine ~i koin~enas . ll!Kaloosay: Strec1ta 1\'ordó.'
· Brzeliows~-GJ:enkamp: ~ri l' .•Mod!l~a
\_

"

.
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La ~o lizo ~or AfLA ie la iam 1g35 estas nursv. fr. 1o·-
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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. Vlktimoj, 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 KALOCSAY •

3.Lingvo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. 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.Pet6fl: johano la brava
1.50
luksa bind. 7.-, simpla bind. 5.20, bros
5.Ooethe: Romaj elegioj; La Taglibro, silkebind. bind. 3.-, bros. 2.12.Hungara Antologio bind 14.-, bros. - O. Waringhien: Kiel farigl poeto au Parnasa
3.60
Ovidlibro bind. 5.-, bros. 8.80
Dante: lnfero bind. 11.-, bros. 13.Hekler: Arthistorio l. bind. 15.-, bros. - - - Bleier-Ktikény-Sirjaev: Enciklopedio de Esper13.anto vol. l. A- 1 bind. 15.-, bros. - - - ALIAJ VERKISTOJ

1

S. Asch-1. LeJzerowlcz: La Sorcistino el Kastilio
romano bind. 5.-, bros. Orenkamp - Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto
bind. 9.-, bros.
J. Forge: Mr Tot acetas mil okulojn - Romano
bind. 5.80, bros.
Francisko Szilágyi: Poemaro el Hungarlando bind.
bros.
Francisko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelara
bind. 4.50, bros Szilágyi: La Simpla Esperanto (gram. por hung.) bros.
Teodoro Schwartz: ModernaJ Robinzonoj bros. La Pentroarto en la malnova Hungatujo, kun 95
ilustrajoj duonlede bindita
L. Totsche: De Pago al Pago studoj bind. 4.-, bros.
Engholm: Homoj sur la Tero romano bind. 5.-, bros.
Engholm: Infanoj en Torento romano, bind. 3.50, bros.
Kenelm Robinson: Homarlsma Laboro bro§. 1. Sirjaev: Peko de Kain bros. H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros
E. Aisberg: Fine mi komprenas la radion! bind. bros.
K. Karinthy-L. Totsche: VoJago en Faremidon bros
K. R. C. Sturrner: El Notlibro de Praktika Esperantisto. bind. 4.-, broS.
Slonimski-Orenkamp: Mia vojago en Sovetio
bind. 4.20, bros.
Teodor Herzl-8. Selzer: La Juda Stato bind.
bros.
Hungara Slosilo
Jelusic-Rotkvic: Cezaro hin d. 11.-, bros R. M. Rilke-Münz: Leteroj al ]una Poeto bind.
Adamson: Auli bind. 3.-, bros. Prezoj en sviaaj

3.50
7.-

4.-

2.50
1.50
3.1.35

1.50
15.50
2.50
3.é0
2.-

0.60
1.4.6.-

4.50
1.20
2.50
2.70
4.20
2.70
0.18
9.-

1.35
1.60

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.
BELOUJO: Belga Esperanto Instituto Antwerpen, Kleine
Hondstraat 11. Postkonto nro 1689.58.
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdalenastraat 29.
postkonto nro 3268.51.
BRITUJO: Brita Esperantista
Asocio London W . C. 1. 142. High Holborn
BULOARUJO: Centra Librejo »Esperanto«
Sofia str. Maria Luiza 38.
CEAOSLOV AKIO: Otto Sklencka, Hradec-Kralové.
Po§tkonto 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 Centrale Esp.-iste, Paris nro 19601.
S. Orenkamp-Kornfeld, Paris XIV-e 117 Bd. Jourdan.
OERMANUJO: 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.
JUOOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Primorska 11.
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44.
NEDERLANDO: Internada Cseh Instituto Haga
Riouwstraat 187
NORVEOUJO~ Norvega Ligo Esp-ista,
Oslo, Bergsliengata 11.
POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99.
P. K. O. W. Nr. 27867.
Izrael Lejzerowiez, Lodz, Skwerowa 20.
Postkonto nro W. P. K. O. 68273.
RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15
SVEDUJO: Forlagsforeningen Esperanto,
Stockholm, 1. Faek 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 Esperanto-lnsituto.
Madison, (Wis.) 556 State Str.
ALIAJ LANDOJ ne menciitaj ci tie, bonvolu sendi postmandaton al P. K. O. Polujo, Krakow Nro 403148
Administraeja Literatura Mondo. Internaciajn postajn
respond-kuponojn ni akeeptas en la valoro de 0.30 sv.
fr. por unu. Aldonu tOo;o por sendkostoj.

fr~nkoj 1

Aldonu 10o;o por sendkostoj
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III

Abonu kaj legu la
Monata Gazeton

Bona, intersea, vivanta gazeto redaktata de profesiaj jurnalistoj estas :

Informo¡
de Esperanto Asocio
de Estonio

NIA GAZETO
monata, grandformata, okpata,
ilustrata, absolute . sendependa

•
•

Direktoro: Oeorges Avril Cefredaktoro; S. Orenkamp - Komfeld
Ciu numero enhavas almenaü 2 500 liniojn de interesa, varia bonstila teksto
pri aktualajoj, literatura, muziko, artoj,
sciencoj, medicino. lingvaj demandoj,
esperanta vivo, humorajoj, ktp. Notindaj estas ampleksa gazetar-revuo kaj
objektivaj recenzoj. - jarabono: 10
fr. fr. J!>Or Francujo: 12 fr. fr. por landoj ali~intaj al la konvencio de Stockholm; 15·- fr. fr. por aliaj landoj.
Provekzemplero ricevebla kontraii
respondkupono de po§to aii de UEA

•

29, avenue de la Victoire, NICE (Francujo) Poatceka konto:
Eclaireur Numero 262.74 Marseille

Respegulantan la esperantan vivon en
Estonio.

•

Abonprezo: 2·50 sv. fr.
jare. Specimeno 1 resp.
kupono.
Adres o~ Tallinn, Estonio postkast 6.

Laü sama adreso estas
mendebla estona literatura en esperanta
traduko.
1

NIA GAZETO

Postulu katalogon

Scienca Oazeto

Universala Esperanto Asocio
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

celas:

Unu el la plej gravaj gazetoj en Esperanto.

e

Aperos r~gule dumonate
depost komenco de 1932.

e

Formato 23 X 15 cm., 20 paga.

e

donas:

Legu pri sciencaj progreso, esploroj, trovajoj,
en Esperanto.

e
Specimeno 1 respondkupono.

•

Jarabono 4 svisaj frankoj.

e
ABONU TUJ

CE

Amerika Esperanto-Instituto

-

124 King St. Madison, Wis., Usono.

IV

Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto.
Plifaciligi la ciuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn
ínter la homoj sen diferenco pri raso, nacieco ,
religio ai:í lingvo.
Krei internaciajn servojn uzeblajn de ciuj homoj, kies
intelektaj ai:í materiaj interesoj celas trans la limojn
de ilia genta aü lingva teritorio.
Kreskigi inter siaj membroj fortikan ligilon de solidareco
kaj dÍSYOhigi Ce ili la komprenon por fremdaj
popoloj.
La Asocio estas neütrala rilate al religio, nacieco aü
politiko.

Feleloa szerkeazao éa kiado: Bleier Vilmos. -

Al la m embro j: Membrokarton kaj kvarcentokdekpagan
Jarlibron k4-n la adresoj de la Delegitoj, Esperantistaj grupoj, gazetoj, organizajoj, k un• sciigoj pri
internaciaj . rila,toj ktp. ·
At la Su.btenantoj:· Krom ciuj dokumentoj, kiujn ricevas
Memhro-Abonanto, premian kon.sistantan el Esperartikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj
informoj pri la movado.
Al la Su.btenantoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn ricevas
Membro-Abonanto, premion konsistantan el Esper- .
anta-literatura.
Ciu aliginto rajtas presigi senpage korespondan anonceton
unufoje en la gazeto »Esperanto«,'
.

kaj postulas nur modestan 'kottz'o'n ..
de 5 Fr. por Membro, de I2,5o Fr. por Membro-Abonanto kaj de 25 Fr. svisa valoro por MembroSubtenanto.
Peatvidéki Nyomda Vácon. -

A nvomdiért Bénik Gyula feleloa.

