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1 
Ave•·to: Manuskriptojn la redakcio ne redonas. La rajton, fari en ciu ensendita manuskripto 1 

.;tilajn korektojn la redakcio rezervas por si, se la vevkinto ai.í tradukinto anticipe ne protestas. 

. La ~'eu~kcio akceplas nur unuflanke. mas~nskr~bita_.jn artikolojn. k~n sufice largaj ~~r~en? ka:i !iniaj 
mterspacOJ- EsceptP tamen estas akceptata] manuskrJpto) kun desegmta¡ ai.í tre klare sknbdaJ htero1. 

A 

NIAJ ELDONAJOJ 
V~rkoj de JULIO BAGHY1 

Dancu Marionetoj, noveloj tolb. 5.40, bros. 
Migranta Plumo, noveloj tolb. 4.60, bros. 
Viktimoj, romano tolb. 7.40, duont. 5.60, bros. 
Hura! romano tolb. 10.- bros. - - -
Preter la Vivo, poemaro tolb. 3.-, bros. - -
Pilgrimo, poemaro to:b. 3.-, bros. - - -

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY1 

3.40 
2.70 
5.-
7.40 
2.-
1.80 

Lingvo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. - 3.-
Malkara eldono bind. 2.50, bros. - - 1.50 

Strecita Kordo tolb . 5.70, bros. - - - - - 4.
Rimportretoj tolb. 4.50, bros. - - - - - 3.
Eterna Bukedo, Internada poemantologio, 352 paga. 

Duonlede bindita - - - 11.30 
Maüách: Tragedio de 1' Horno luksa 5.50, simpla 4.
Pet6fl: Johano la brava 

luksa bind. 7.-, simpla bind. 5.20, bros 1.50 
Goelhe: Romaj elegioj; La Taglibro, silkebind. - 5.

bind. 3.-, bros. 2.
Hungara Antologio bind 14.-, bros. - - - 12.
- G. Waringhien: Kiel farigi poeto aii Parnasa 

Gvidl'bro bind. 5.-, bros. - - - - 3.60 
Dante: lnfero bind. 11.-, bros. - - - - 8.80 
Hekler: Arthistorio l. bind. 15.-, bros. - - - - 13.
Dekdu Pcetoj. Poemantologio. Redaktis: Kaloesay 

bind. 4.-, bro3. 2.50; luksa bind. 5.-, bros. 3.20 
B. Mussolini: Vivo de Arnaldo, bind. 3.30, bros. 1.80 

luksa bind. 4.-, bros. - - ( - 2.20 

ALIAJ VERIUSTOJ 1 

Bleier-Kfikény-Sirjaev: Enciklopedio de Esper-
anto vol. l. A- 1 bind. 15.-, bros. - - - - 13.

S. Asch-1. Lejzero\\lcz: La Soréistino el Kastilio 
romano bind. 5.-, bros. - - 3.50 

Grenkamp - Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto 
bind. 9.-, bros. 7.

J. Forge: Mr Tot acetas mil okulojn - Romano 
bind. 5.80, bros. 4.

Fra 1 ko Szilágyi: Poemaro el Hungarlando bind. 2.50 
bros. 1.50 

Fraadsko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelaro 
bind. 4.50, bros - 3.

Szilágyi: La Simpla Esperanto (gram. por hung.) bros. 1.35 
Teodoro Slhwartz: 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.W 
Engholm: lnfanoj en Torento romano, bind. 3.50, bros. 2.
Kenelm Robinson: Homarisma Laboro bros. - - 0.60 
J. Sirjaev: Peko de Kain bros. - - - - - l.
H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros 4.
E. Abberg: Fine mi komprenas la rad:on! bind. - 6.-

bros. 4.50 
K. Karinthy-L. Totsche: Vo)lgo en Fa·em:don bros 1.20 
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktika Esperan-

tisto. bind. 4.-, bros. - - - - 2.50 
Slonimski-Grenkamp: Mia vojago en Sovetio 

bind. 4.20, bros. 2.70 
Teodor Herzi-B. Selzer: La Juda Stato bind. 4.20 

bros. 2.70 
Hungara Slosilo - - - 0.18 

II 

Jelusié....:_Rotkvié: Cezaro bind. 11.-, bros - 9.
R. M. Rilke-Münz: Leteroj al ]una Poeto bind. 1.35 
Adamson: Auli bind. 3.-, bros. - - - 1.60 

Prezoj en svisaj frankoj 1 
Aldonu tOo/o por sendkostoj 

Niaj reprezentantoj: 
AUSTRIO: Rudolf Foltanek, 

Wien, l. Herrengasse 2-4. Postkonto nro 19.704 
AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. , G. Rawson, 

Melbourne 185 Exhibition Str. 
BELGUJO: Belga Esperanto Instituto, Antwerpen, 21, 

Willemstraat. Po'Stkonto nro 1689.58. 
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdalenastraat 29. 
postkonto nro 3268.51. 

BRITUJO: Brita Esperantista 
Asocio London W. C. 1. 142. High Holborn 

BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto« 
Sofia str. Maria Luiza 38. 

CEAOSLOV AKIO : Ceftoslovaka Esperanto Asocio 
Praha XIX 447. Uralské nám. Postkonto: Praha 9.602. 

DANUJO: Isosek, sro L. Friis Aabyh6J, Frodesvej 21. 
PoAtkonto nro: 16295. 

ESTONIO: Helmi Dresen, Tallinn, Postkest 6. 
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo 

Paria 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 13803-! 

HISPANUJO: Ferdinand Montserrat, 
Barcelona, str. Provenza 75, 2-3a 

IT ALU JO: Itala Esperanto Centro Milano, Gallería 
Vittorio Emmanuele 11. 92 

Postkonto: Milano, efe pnstale 3/18715. 
JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo 

Zagreb, Primorska 11. 
La Suda Stelo Slavonakl Brod Postfako 44. 

NEDERLANDO: Internada Cseh Instituto H84a 
Riouwstraat 1 72. Postkonto Nr. 162.626. 

NORVEGUJO: Norvega Ligo Esp-ista, 
Oslo, Bergsliengata 11. 

POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99. 
P. K. O. W. Nr. 27867. 

RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Clui, str. Bravilor 15 

SVEDUJO: ForlagsfOreningen Esperanto, 
Stockholm, 1. Faek 698 Postgirokonto nro 578. 

SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, f-ino Halter Prisca, 
Katharinenga~se, 11. St. Galleo. 

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 post
mandaton al P. K. O. Polujo, Krakow Nro 403148 
Administraeja Literatura Mondo. 1 svisa franko egalas 
1.72 zloty. lnternaciajn postajn respond-kuponojn nj 
akeeptas en la valoro de 0.30 sv. fr. por unu. 



Stnforin.o P lansonei 
- A nat o le F rance -

Jam printempe mi guis kun fclioo mian komenci
ganlan dek~epjarecon. Mia patro min sendi al Cor
beil, por pa igi Paskan libertempon ee onklino Felicia, 
kiu logi,. en dometo apud rivero Seine, kaj tie vivadis 
en pieco kaj memkuracado. Konscia pri la familiaj 
drvoj si min kisis. komplimentis pro mia fresa ahi
luricnteco, aludís al mia patra simileco, admonis ke 
mi ne fumu cigaredojn en la lito, kaj lasis min libt>ra 
gis la vespermango. 

Mi eniris la eambron por mi jam preparitan ele 
la maljru1a scrvistino Eiífemia, kaj el mia kofro pre-

. nis 7..orgc enpakitan ínter eemizoj la manuskripton de 
mia tmua verko. )) Ciémence Isaure «.en kiw1 mi me
tis tnian tutan idearon pri amo kaj arto, kaj pri kiu 
mi estis sufioe kontenta. Post ioma tualetado mi cliris 
sencele promeni en la urbo. Laupasi.mte la ulmornam
itajn bulvardojn, kie iom melankolia trankvileco min 
wgis, mi chidis sur la pordo de teretaga domo tegita 
per glicineo blankan sildon nigralitere surskribilan per 
jenaj mrtoj: »la Sendependulo, gazeto ciutaga, poli
tika, komerca, kampkultura kaj literatura. « Glorsopiron 
revekis en mi tiu sildo. Jam kelkajn monatojn tm·
mentis min Ja deziro presigi mian )) Clémence lsaure «. 
Sajnis al mi, ambicia modestulo, ke tiu kvieta domo, 
kasita en la foliaro , havioous al mia unu verkajo taugan 
hejmon, kaj de tiam naskigis en mia kapo la ideo, ke 
mian manuskripton mi prezentu al »la Sendependulo«. 

Facila kaj unutona estis la vivado en Corbeil. 
Dum la mango mia onklino rakontis sian malpacigon 
kun d-ro Germond. Tiu malpacigo okazis antali dek 
jaroj kaj ankoraií turmentetis sin; si gardis por la 
kaftrinko siajn historietojn pri s-ro pastro Laclanche, 
viro afabla sed ensanigita de maljwligo kaj gras
eco; li kutime endormigis en la konfesejo, dum mia 
onklino konfesis al li siajn pekojn. Poste, la bonega 
virino sendis min en la dormoeambron, insiste pe
tante, ke mi ne fumu en la lito. 

Iun tagon, sidante sola en la salono, mi enue fo
liumis gazetojn, kiuj kusis sur mahagona tablelo. 
Estis numeroj de »la Sendependulo «, kiun abonis mia 
onklino. Malgrandformata, maldikpapera kun eluútaj 
presliteroj, da Sendependulo « havis modestan mienon , 
kiu kuragigis min. 

Du, tri n1m1erojn mi legetis. La nura literaturajo 
renkontita titoligis: »Fratineto de Fabiola «, kaj estis 
subskribita per virina nomo. Mi plezure rimarkis, 
ke gi estas samspeca kiel mia »Clémence lsaure« 
sed malpli bona. Tion konsiderinte, mi decidís prezenti 
mían manuskripton al la eefredaktoro. Lia nomo, Plan
sonet, montrigis pre ite sub la titolo. 

El mia >) Clémence l saure « mi faris rulajon, kaj 
sen averti mian onklinon pri la de mi plenumota pro
vo, iris iom febre al la domo glicinee tapetita. S-ro 
Plan§onet tuj akceptis min en sia kabineto. Li kribis 
senfrake kaj senve§te. Li estis la plej vila el la nigra
haraj grandeguloj gis nun de mi renkontitaj. Ciumove 
li audigis bruon de krispigata barajo, kaj eligis ra
bobestan haladzon. Ce mia alveno li ne cesigis la skrib
adon, kaj svilante, spiregante kun nudaj kolo kaj brus
to, Ji finis sian artikolon; poste, demetante la plumin
gon , li ge tis, ke mi ekparolu. 

Mi balbutis miau nomon, tiun de mia onklino, 
la celon de mia vizito, kaj tremante transdonis al li la 
manu kripton. 

- »Gin mi legos, li diris. Revenu sabate ... « 

Mi eliris terure konfuzita, dezirante ke antau tiu 
sabato la universo neniigu en tutmondan kataklismon, 
tiom mi timi duan renkontigon kun la eefredaktoro. 
Sed ne okazis la kataklismo, venís la sabato kaj mi 
revidis s-ron Plan§onet. 

den mi pensas, Ji diris, vian verkajelon mi legis. 
Tute nc tiel malbona ~ Gin mi en presos. Kion vi faros 
morgau vespere? Venu do, ni kunmangos. Ji logas en 
placo Saint-Guenault, kontraií la kvadrata Turo. lntcr 
ni kaj senceremonie, cu ne? « 

Mi tre dankeme akceptis. 
La morgaiíon, je la sesa vespere mi trovis en la 

salono s-ron Plan§onel kun du, tri infanoj sur la gc
nuoj, aliaj sur la sultroj kaj ec en la po§oj. lli no
mi lin pacjo kaj tauzis al li la barbon. Li surhavis 
novan redingolon, seJJmakulan tolajon kaj bonodoris 
lavendon. 

Eniris virino palvi1..aga, velk§ajna, iom malj~nig
inta , kun haroj el hela oro kaj vink-okuloj, earma kaj 
g- racia , malgraú la grasiginta talio. 

»Sinjorino Plansonet,« li diris. 
La infanoj (entu te ses lau mia kontrolo) estis 

dikaj , anaspektaj, rugvangaj , iele belaj. Iliaj nudaj 
brakoj kaj kruroj estigis cirkaií la kolosa palra korpo 
amason da fresa karno, kaj iliaj sovagaj okuloj ciuj 
kune fiksigis sur min. 

Petante pardonon pro ilia malgentileco -ino 
Plan§onet klarigis: 

»Ni mallonge restadas samloke: ili ne ha vas 
tempon konatigi kun iu ajn; ili estas sovagu1etoj kaj 
scias nenion. Cetere, cu ili kapablus ion lerni, trans
migrante du fojojn Ciujare? Henriko, la plej aga, jam 
preterís la dekru1uan. Li ankorau ne scias ec unu vor
ton el la katefúsmo; mi demandas min, cu li estos 
akceptata por ricevi la unuan komunion ... · Vian 
brakon, sinjoro. « 

La mangmaterialo abundis. Juna kamparanino 
atente kontrolata de s-ino Plan§onet sencese alportis 
pladon post piado, nome: tortojn , mstajojn, pastecojn, 
fritajojn, dikajn birdajojn, kiujn nia gasliganto, kw1 
tuko sub ]a mentono. tridenta forketo en unu mano 
kaj cervopieda trancil~ en la alía, lokis antaú sin grin
cante per la dentoj kaj rulante ciuflanken minacantajn 
okulojn meze de vizaga barajo. Kun rondigitaj ku· 
butoj Ji distrancis blankan au nigran viandon, abunde 
servís mem la idaron, edzinon, invititon. kaj terure 
ridante rakonti senmalicajn bagatelojn. 

Sed precipe en la vinver§ado li montris malavar
econ de bonfarema mangegulo. Per siaj luktistaj bra
koj li neklinigante ekkaptis la kolon de iu ~l .la boteloj 
amasigitaj ce siaj piedoj , kaj gisrande plerugts la glas
ojn de sia edzino, kiu vane rifuzis, de la infanoj jam 
dormantaj kun vango en siaj teleroj, kaj de mi mem 
malfeliculo, kiu negustumante englutis vinon rugan, 
rozan, blankan , sukcen- au orkoloran, kies agon kaj 
devenon li gajvoee anoncis, fidante la d~ron de la. ven
disto. Tiele ni eltrinki , mi ne cias kwm da diVerse 
sigelitaj boteloj. Poste, mi esprimis al mia l?a~tiganti1~0 
noblajn kaj amemajn sentojn. Amase pus1g1s el nua 
bu§o heroaj kaj karesemaj esprimoj . L~ konvers~cion 
mi pelis gis plej alta superbelo. Sed eshs ~alfac1le ~1 
mi gin pluigi tia ear, e s-ino Plansonet kapJeSe aprobls 
miajn plej transcendajn pekulativojn •. li ~te ne sat~ 
kon ideris ilin, kaj enprokraste paroh pn elekto kaJ 
kuirado de mangeblaj fungoj aií pri alia temo kon-
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cerne la arton de i• r galado. Ua kapo entenis perfek
lan kuiri ton kaj honan gaslronomian .karton de Fran
cujo. Kelkfoje li rakonti ankau petolajojn de lia 
infanaro. 

Mi plibone akordigis kun s-ino Plan:Sonet, kiu 
plurfoje deklaris, ke si emas al idealo. i konfidcncis 
al mi, ke iam i legis poezion, kiu sin raris. sed kies 
autoron si ne plu memoras, ear gi estas en libro en
havanla verkajojn de diversaj poetoj . 

Mi recitis ciujn elegiojn de mi konatajn, sed mian 
deklamadon superbrui la kriado de la infanoj, kiuj 
sovage ungoskrapis sin reciproke ub la tablo. 

Ce la deserto mi konsciis, ke mi ama s-inon 
Plansonet, kaj tiu amo cstis tiel nobla , ke anstataú 
, ~foki ~in e~ mia koro. mi gin eksterigis en doleajn 
ng:a~dOJll ~a). multv?rtan paroladon. Mi konigis mian 
oprmon pn VlYO kaJ morto. kaj mian tutan animon 
mi malkovri al s-ino Plan§onet, kiu duonfermante 
siajn belajn bluajn okulojn , kaj klinante sian malarasan 
vizagon sulkigitan de laceoo , diris al mi per vo~ sen
tona: »Úu ne, sinjoro?« kaj peni rideti. 

Mi havis ankorau multon por diri, kiam si cliris 
cnlitigi la ~tulojn, kiuj sur iaj segoj profunde dormi 
kun krurOJ supren. Tiu eliro lasis min enpensa kontrau 
PlanSünet, kiu enversis likvorojn. Li aspektis al mi kicl 
br_utulo .. Incitis. min lia peza flegmeoo; tameu inspiris 
~m ple] noblaJ sentoj. Mi deziris en mía interno, ke 
h po~edu belan animon, kaj mi ankoraü pli belan, por 
ke s-mo Plansonet estu amata de du indaj viroj. 

Tial mi decidi elsondi la koron de Plan:Sonet. 
»Sinjoro, mi diris, vi praktikas ja belan profesion. 

. -:- Ha! li respond.is, ekbruligante sian pi pon, 
h?n. Vl trovas bel~, ke mt. verkadas klerikalajn artikol
aOOJD ~n la proVlnOO? Mt laboras por la ekleziula:ro. 
Sed om ne povas elekti sian partion, cu ne?« 

Kaj li ekfumis kviete sian pipon el maanezito 
sur kiu estis volupteme skulptita nuda virino. 

0 
' 

Mi demandis : 
»Sinjoro Plan§onet, cu vi konas mían onklinon?« 
Li respondis: 

. ~~ neniun konas en Corheil. Antau ses monatoj 
nu logis en Gap ... Iom da anizajo, cu jes?c 

. , . Ega be.zono de. a memo naskigis en mi. En mi 
e ti~IS se~~OJ de arrukeoo por Plan§onet. Mi montris 
al h f~rruli~reooi_J , impation kaj precipe konfidon. Mi 
ra~onti. n:uan vtvon; mi sciigis lin pri miaj esperoj 
ka) SOplrOJ. 

. Mi. a~korat~ paroli.s, kiam li eesigis la fumadon. 
Fme I_ll• n~ark1~, kc .h .dormeta ; stariginte mi bon
v~ pens al. h, kaJ esprurus la deziron prezenti respekt
a]n ~ompli.mentojn al sinj.orino Plan§onet. Li klarigis, 
ke b_?n mt ~e po~a f~n, ear si jam enlitigis. Tre 
bed~ureme illl serciS filaD eapelon, kiun mi fine ek
~~OVlS. Plan§onet l?migante. per lampo akompani min 
g1s la §tu~a~·o. Pn la. rn~mero teni la balustradon kaj 
rnalsuprerun la stupo)D Ji konsilis al mi, kiel oni ordi
nare n~ . ku~ma kon~ili. Se.d la stuparo estis ver§ajne 
malf~cihr,a . stuparo, ~r. Jlll pre k.aü falis tuj ce la 
~ua1 paso]. Dum mi ms malsupren, Plansonet, klini
gante up~r la ?alustrado demandis mio, eu la onklinan 
d~mon 1ru .facile retrovo . Tiu demando min ofendis. 
M_i promes1s! k e. la doD?on mi sen pene trovos ; ti un 
plümeson rru fans enpnpense, ear mi pasigis parton 
dev la. nokt? en sereado, kolerante pro la mallerteoo 
lau. k~u om per a.mbaú piedoj iafoje vadas en stratde~ 
flwloJ. Tamen rm vane remacis en la kapo, kia estos 
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la heroajo, per kiu mi poros instigi la admíron d~ 
-ino Plan§onet. Mi pensis pri §iaj belaj okuloj kaj 

senkonsoligis, kc sia talio ne estas tiel heleta kiel Ci 
tiuj. 

La morgauon mi vekigi kiam la suno jam bri
legi ; mia bu§o estis sensaliva kaj mia ha.iíto varmega. 
Precipe mi suferis pro tio, ke mi ne kapablis memori 
la vortojn, kiujn mi eldiris la hieraiían tagon al s-ino 
Plan§onet, kaj mi havis kai'tzon por pen i, ke tiuj 
mrtoj estis nuraj sensencajoj. 

Mia onklino ne kasis al mi, ke tiun malfruan 
revenon si rigardas kiel malgentilajon. Kiam mi fi01·e 
sciigis al si , ke mian Cli~mence Isaure . mi akceptigis 
ce »la S<'ndependulo«, si tre, tr<' koleris kaj sendis m in 
tuj repreni la manuskripton, por malehligi la mal
bonon de publikigo. kies nura ideo teruris sin. Mi do 
iris hontcme peli de s-ro PlanSünet mian skribaJou. 
kiun Ji rcdonis al mi tiel indifert'nte. kiel li eslis 
akceptinta. 

»Kion vi faro'¿; hodiai't ,·espere? Ji diris. Venu do, 
ni mangos la reslajojn. « 

Mi rifuzis pro kdpsidero al mia onklino. Post 
kelkaj tagoj mi iris vizite al s-ino Plan§onet, kiun 
mi trovis sidanta antaü kampflora ' oukedo, flikante 
pantaloneLO'Il de sia plej aga naskito. Ege sindetenaj 
ni restis unu al la alia. Pluvis. Ni habili pri la pluvo. 

>: Estas tre malgajige, « mi diris. 
Cu ne? si respondis. 
Vi amas florojn? Sinjorino. 
Mi amegas. « 

Kaj si rigardis min per belaj okuloj florantaj sur 
velka \'Ízago. 

El Corbeil mi forveturis la sekvan semajnon, kaj 
plu neniam revidis s-inon Plan§onet. 

El la franca: Atare Pujo. 

' J. Szervátiusz Pacon, benon.J 



. ' .l{¡on . ei:.nokfe, . k oro 

ei-nokte, kdro, vi . povra, sol-amará, 
kion YÍ, mia kÓro, . vi, iam· velka kor' 

, ¡ di'ros al la tre~ bela, tre bona kaj tr.e ·kara, 
ki~s diin-riga])do ~in igis pompa flor'? 

--:- 'Fiero,s ni ,Sin kan ti per laudo tre fidela, 
nenio pli" valoras ol si a dolea reg', . 
sian spiritan karnon parfúma5 spir' an~ela , 
Aia rigard' nin . .kovras per vesto de brileg'. 

Cu estas ni dum nokto kaj en mallumo sola, 
cu estas ni sur strato kaj en amas' popola , 
vizie cirkaiíhebas si kiel torca hel' . 

Kaj M kelkfoje diras: »Mi belas; jen ordono: 
Pro l' amo al mi sentu nur amon al la Bel'; 
m1 estas Gardan~elo, kaj Muzo, kaj Madono. « 

Enpensigo 

N un · sa~u , ho Dolora, vin ten u pli trankvil;J.. 
Vi volis' la Vesperon; . jen, vidu A'lan venon . 

. La urbon nigre kovras aero nubsimila, 
- al • imuj portas pacon, al multaj zorg-éagrenon. 

Dúni :nm, la mortemuloj, amaso fideiira, 
sub vipo de l' Plezuro skm·~anta en .kor-svenon, 
·kolekto,s la rimorsojri en sia fest' delira, 
dolora, donu manon, ho venu, ci festenon 

forlasu; jen: s~ kliri.as la Jaroj vÍvo-foraj 
de sur la nub-balkonoj, 'en d.:oboj karmemoraj·; 
emergas de l' lillJJ'-f!lm:lo ·la mildri~eta Pento; 

Sub ark' la Sun' mortanta por dormí sin forkasas. 
Kaj kiel morto~tuko ' trena~a . en Oriento, 
ho, añdu, kara, añdu; _ l~ . dolca Nokto . pa8as. 

La 'ldealo 

Neniam ja ci tiuj belajoj sufyinj.etaj, 
prOduktoj duonputiaj de fusa jaro~cent' , 

·piedoj en siiksuoj kaj fingrof kástanjetaj 
~- al .ll)ia koro donos .la sé~ton_, de kontent'. 

rozoj, 

Vesperharmonio 

Jen venas jam la tempo, kiatn en aperti~o 

adoras, incensile, vaporaj floroj mil. 
:Tra la vespero ~vebas parfumoj, zum' kaj tril', 
melaokolia valso , langvora kor-~e~tigo. 

Odoras incensiie vaporaj floroj mil, 
· vjolono vibras kiel la kor ' en malf.-elico; 
melankolia valso, langvora kor-vcrtigo; 
cielo trista, bela: granda altar' en bril'. 

Violono vibras kiel la kor ' en malfelico, 
kor' milda, nigran Nunon fuganta k un sopir' ; 
cielo trista; bela: granda altar ' en bril' ; 
en sia: sango dronas la sun' ce l' ma,llevigo. 

Kor' milda, nigran Nunon fuganta kun sopir', 
kolektas la restajojn de 1' f:ora,, luma rico; 
en sia sango dronas la sun' ce l' mallevi~o; 
vía men:1or' ekbrilas kiel hostimontril'. 

La horlogo 

Horlog' ,. fatala dio, terura, senkompata, 
minaCa., montrofingre pelanta al memor'. 
La ri.braj ~ivdoloroj en vía vea kor' 
e~ibios iarn kiel en disko arkpafata. 

Kaj fugas la Plezuro al horizonta fon' 
sinlile kiel silfo tra ka§a kulis-truo , 
ciu momento raba~ peceton el la guo 
al homoj konse~tita por tuta viv-sezon '. 

Ja. trimil~sesceht-f0je duro . boro, l<l Sekundo 
'"&flustref:b »Re:Uemorul « Per insektvoca tint' 

.,la Nuno jam tiktakas: »l\1i estas l;t P'asint' 
Jítrompe -vian \'Ívon mi sucis el kor-fundo. 

l ' ' 

REME...\IBEH.! RE;)fEMORU! fuAul'l ESTO MEMOll.l 
. ~ J?aro]as ciujn lingvojn mi a metal a lango. 

Cin minut', mortema stultulo, estas gango, 
. ~ ne pigru gin "Clmini por gia ka&a nr' . 

' A-1emor~, ke la . Tempo, ludant' avida, prenos 
la., gajnon ciuu;)ete, .sen trompe; jen fatal'! 
Mf:.!IIO_l'U l 'fago svenas, : densigas noktvuai', 
SQUa la . abÍSfi!O·; • klepsidr.o túj mal plenos. 

t!, 

Ekson.os ,~alda'li boro, kiam · l¡t di ' Hazard', 
.'· J.~"nobJa, Vir.to, · virga ankoraií amatíno, 

.,
7
) a Pento ~em (ho. lasta azilo· ee l' vojfino.) 

_·alkrios: ~ Mortu, aga iimulo, troa& tard' l« 



l.teüta iÜ.ian.~co . 
-=- ifañs "Weirih~litiit -

Ápudvoj~ sur verda deklivajo sídis junulo. Long':. 
statura, malgrasa, palvi~a junulo. Li lasis kvazaií b.a~Í 
sin de somertagmeza suno kaj rjgaTdadis reveme al l 
sub Ji kusanta vilago. Longe Ji jam sidis tiel, senmove. 
Kelkfoje .li bala:ncis kvazaií jese sian kapon kaj mur
mur~tis ion tilinter la apenaií disigitaj dentoj. 

Fine, kiam jus nubeto ekkasis la sunon, li levigis: 
Kun rezigna gemeto li streeis siajn membrojn kaj 
eirkaurigardis. Poste liaj .okuloj laiíllis la vojon supren 
gis la arbaro, en kiu gi malaperis. De tie li refoje 
turnis ilin al la valeto kun la malgTanda vilago, kvazai:í 
por jeti sur gin lastan, longan adiaiírigardon. 

»Ú.io estas kiel bela kaj malbela songo «, li diri~ 
» Tiom da tempo pasis de tia m! Sed preskau eio 
ankoraü estas, kia gi estis tiuternpe. Escepte de :!'a 
domo, kiu forbrulis. « 

Anstataü gi nun staris nova, pli bela, ne tute kon
grua kun , la aliaj. Kaj tie, guste sub li, estis la aca 
malnova · kabano · kun la larg'krona · óer.izarbo, -kiu 
estis iam lia hejmo. Malklaraj rememoroj pri sunaj, 
felieaj:tágoj rfaris gin kara ·a.Ui. Kiel volonte li enirus 
gin ref.ojf!! ·Sed ankaü · a'tiaj, malbelaj, naüzaj remé
moroj ligigas k.un gi', ·ki<uj estas 'pli fresaj , pli reliefaj. 
Ili formas kv.a.zaií hegon, kiu disigas lin de la agrablaj 
remeinor.oj el 'pli frtia, bela tempo. · · 

La junulo subite r~sidigis dronante en memo~-ojn 
kaj meditojn.' Li klopodis reiri en sian pasinte~t\, 
repasigi antaü sia spirita okulo, kion li travivis en ci 
ti u spaceto da mondo .. -~ : _ ~ .. , 

La unuaj vivovojetoj de la malgranda Fredo estis 
heligataj per Jª-..SI,Uibrjlo de. komprenema Ratrina amo. 
ltekompence:Jia· koreto · a,rde batadis renkonte al · sl.a 
kara panjo: - . : · . . . . 

Fr.edo estis ''darma,: fácile direktebla .knabeto kun 
sente)lia,· impreSébla _animo. Liaj drola afableoo, komp
lezemo ·kaj gaja vigl~oo sturme konkeris la korojn 
de homoj. Ec lia -kolerema ·patro, kies konstantaj mal
sereno .kaj gruinb~ell10 : tre ombrum.is la ,infane<;<>!l de 
Fredo, . ofte estis ·venkjta kaj plimildi.gita, se la b.ubet;o 
demandis lin ktiu tirriema, peta rigardo de la blua.j, 
senkulpaj ok'uloj": >i.Pacjo, kial vi koleras ,tiom? Kion 
vi deziras? « 

Se . Fredo estis .. ~ata·t_a kaj insultata de sia ~J;rO, 
li r~piclé _- f~r~esis _k~j . piu?onis la ofendon:-"'Kaj. ·kiam 
la vu·o montt1s al · li nur 10m da bonvolo, uur 10mete 
afablan níieiton, -áu. foje . ec donacis' al li iom, ·tiam 'ia 
fileto konclútis 'Jiel 'dimkeme kaj anie allí, ke ee la aéa 
krusto óirkau lia koro degeletis kaj li eksenti?' ion 
·trange agrablan, iom de la feliciga patra amo. _Bedaü
rinde, Uó nül' b :o nialo;ftc okazis; pli olte la viro....,.in
snltis kaj batida knabéton pr<> bagatelo Jtú .pro bezono 
iel sentigi-a} :iu siai1-eagr~non. . . 

La infano· tion ne :kaj · ne_ povis kon:)p-reni J<aj .otte 
demandis sian panjon: »Kial pacjo eiam :tiel koler<iS? 
Kaj pro. kio . li -Qátas , ~aj ' insultes ankaü v.in? Ni ja. 
neniam 'estas . maUx?na ! ~< Tiám la bona virino. kl.arig.is 
al li, ke pacjó ' dev'lls : peze labori; J..~ li e.stas nlillsana 
kaj ke mal~:ti.aj homoj ciam kolerigas lin. . '... . 

Tial .Fred~ foje:. diris al _ la patro·,~ kiu, jus ·:hej
menveninte iom ebria, denove .komencis furiozi: » Ka1·u 
pacjo, ne koleru ·.ál ni! Ni ja ne-· kulpas~ :86- .i~.:e,~daj 
homoj •ci'am· cagr~~"'as V;Íil. Batu foj~ ilíp.lf Se() l11,"v.iro 
forpuSis la kn'abóii., Ke li falis ' teren, kaj ekkrlegis: 

¡:Jmpertin~Iita bubaco l Tiel malgranda kaj jam 

tiel imperiin()nía! Tióñ pf insi:rU:h · ai li, kanajlino i 
Atendu ja, mi enkondukos aliajn morojn óe ni. « . •.. 

Plej terure estis por la malgranda .Fredo; lúam 
la patro ebria batis lian patrinon. La . infano .neniel 
povis kompreni, ke oni rajtas bati . kaj insulti lian 
amindan , ti~l bonan panjoi1. Kaj igínte pli · aga, Fredo 
komencis ne nur timegi, sed ankaií malSati sian pat
ron pro tío . . U kom~ncis rigardi sian patron kieltoler-. 
en dan malbonon, kiun oni ial ha vas kaj de kiu oni be
da u rinde ne povas liberigi. Jam en sia kvina jaro, la 
i.nfaoo oft~ senkonsole plendis dnm aií post malbe!a 
familia sceno: 

»Pan jo, kial mi de vas ha vi pacjon? Bedaiírinde, 
ke mi devas ha vi pacjon! Kial mi ha vas ne nur 
panjon? « . . . 

La virino ciel klopodis, ke la malgranda l'redo 
laueble ne estu atestanto de malbelaj scenoj; si suferis 
kaj oferis multe por evití tiajn en la óeesto de la in
fano kaj faris .¿ÍOIY por forvisi: la aeajn Ílnpresójn el 
lia animeto. Si perfis eiel heligi la vivmaren()ú' de ' Fredo, 
sparis kaj rezignis ec pri satmango por povi doni al Ji 
tíon kaj ci tion, kio povas gojigi infankoron. 

Tiel la knabeto havis ludilojn, kiujn la patrino 
aeeüs ka8e kaj pri kiuj si poste devis menso.gi .al la 
edzo, ke íli estas donacitaj de parencoj. Same Fredo 
foje-foje ricevis frandajojn tiom ja satatajn de infano. 

Dumtage, kiam ' la patro ne estis hejme, Fredo 
en tiu tempo travivis la plej purajn gojojn de sia tuta 
vivo. La patrino dedicis ,ciun tempon, kiun al si lasis 
la multa laboro pri la hejmo kaj por la dombestoj; al 
sia etulo. Neniam si ha vis alían · alparolo:n poJ.: li ol 
»karulo «. Si okupis lin en sia prop~a laboro, kútimigis 

lin lude al ordem~ < kaj memdiscipli~o kaj kiom gejis . 
!a buheto, kiam li poyis l>'helpi « al la panjo en serioza 
~boro! . 

Per simplaj fabeloj la ne· tre instruita, sed sia
maniere ~a virino lernigis al li 8ati kaj · estimi la 
bonon kaj eviti la malbonon. Si neriiam lin batís aü 
insúltis. 'J'amen la inal:granda F:redo · kutime tuj obeis, 
kiam la patriÍ)o postulis, ke li ion Iasu alí faru. Ne 
per severaj ordonoj .kaj punminaooj si atingis ' tion, 
sed per laüebla klarigo pti la kialoj de siaj postuloj 
kaj per incito de ambicio en li. 

Ne mirinde do, ke Ja vigla, Ciam gaja kaj kom~ 
vlezema k nabo .. estis genenúe $a tata k!!j poste en la ler-: 
nejo estis fávorato de ' Já insttuisto. Cetere· li bone · 
!~mis. úiam liaj lerniloj estis en hona ordo kaj liaj: 
taskoj zorge faritaj. . 

La patrino de · la malO'randa Fredo estis kormal
aana . .Taro dolo~1ge. 'J.{aj la eagren,o. :pro sia malfeliM 
edzeca vivo, kune kun In pezaj 1aboroj, pli kaj pli mal
bonigis sian farton. K~lkfoje si sentís sin tiel malforta 
kaj suferis tiajn dolorojn, ke -§i ne povis ne pensi pri 
baldaüa, eble subita morto. Tiam si . tre malgojis de
mandante siuJ)<io· estigo.s .el la,· filet~; · kiam' Ji · staros . 
en la malbona·' mondo sen ama prizo'rgo. sed si: penis 
kasi de Fredo siajl!· laonojn k~j laüeble !)e aflikti Jin 
per malgaja mieno. _· . ,. , :.. · · -' · · 

. Iun- antaü~gm~zon, Fl'edo tiam .estis pteskaü o~:-
. jara, li iris kun ·la ·patrmo sur ·.herllejon por álP,Orh 
fr~8an furagon al la dombéstoj. · -. 

Antau 'du tagoj . l~ someraj ferioj estis kómenoi,; . 
gintaj kaj la knabo ~ g.ojis pri. la grandioza persjMlk
tiyo, ke .).i ' de;riove povos,:pasigi.;:, mul~jn . ta.gpj:n :_;prok.., 

"' ;a, . ' ~· ' . '""'! :•~: ,;> !@_ ·{.'!'- ¡.,.....,;.. • j>.<, ~ -~ .... - --'' { 



sime ee _la patrino, sur liberaj ka~pq k~j , her~ejo . . 
Estls varmege. Ca suno sen.dis ardaJn radioJn de , 

sur la blua cielo. Fredo kaj la ·patrino svitegis. La vi-
. rino fartis tre :malbone kaj ofte intetrompis la . fal
cadon de herbara por pene ebpiregi. .En la brusto si 
sentis pikajn dolorojn kaj en !a kapo svenemon. Tamen 
post CÍU CeSO SÍ baldaií rekomencis la-·laboron. 

Al la )rnabo placis la bela tag<?. 1;-i k_unrastadis la 
falcitaj:fl herbojn, kolektis florojn, kapti~ akridojn , 
kiujn li · rigardis kaj reliberigis, saltetadis ;ieu kaj reen 
kaj faris transkapigojn pro gojo. Kiain li ' foje rimar
kis, ke lia patrino eesis :labori kaj kun dolora ekgemo 
fermis la okulojn, li alkuris timigite kaj demandis 
kunsente, _kio sin premas: Sed si trakviligis lin, dirante 
!>:e nur la varmego iom lacigas sin, kaj Fredo ree gojis 
kuj aniuzigis. 

Rikoltinte sufice da herbajo, ili pakis gin en 
grandan kaj malgra:ndan tukojn. La grandan portis 
kompreneble la patrino, la malgrandan pakajon la filo. 
Ili jam proksirri:igis al la vilago, kiam la patrino ek
sanceligis kaj subite teren falis sub sia peza sargo. 
1Fredo forjetis la sian kaj kuris al la patrino, kiu 
gemadis kaj ne povis Jevigi. 

Per balOuta vooo si petis la knabon, ke li kuru 
en domou kaj 'venigu helpon. Baldaú li revenís kun du 
virinoj , kiuj alportis akvon kaj vinagron. lli malsekigis 
la tempiojn de la svenintino kaj gutigis la miksajou 
el akvo kaj vinagro en sian buson ; pli la bonaj viriuoj 
ne sciis faTi . · 

Fine la malsanulino ekstertoris kaj . malfermis la 
okulojn. Iom~ post iom si tiom konsciigis, ke si alvokis 
siail Jilou per llialforta vooo. Kian:t li plorante klinigis 
super sia vizago, la patrino kísis lin .kaj flustris du
trifoje : »mía kara, kompat:ffi.da hubo! « kaj ankaü 
ekploris. Poste si denove fermis siajn okulojn, spiretis. 
malfaci_le, pli kaj pli malforte kaj finfine tute sen-
movigis. · 

Dum kelkaj semajnoj post la enterigo de la pat
rino, ee kiu la -malgranda Fredo kondutis malespere 
kaj plorvokis korSire sian panjon, lia onklino - fra
tino de la patro - laiípove priwrgis la domon. La 
patro iris al sia laboro kiel kutime kaj la knabo, pri 
kiu neniu krom kelkaj kompatemaj najbarinoj multe 
zorgis, iradis ,. aií sida?is ie, kiel ft,mebranta ümbro de 
sia propra antaiía memo. Li igis silentema kaj .timema~ 
evitis la homojn, apenaií mangis kaj se oni vohs paroli 
kun li, oni d~Vis kvazaú tiri el Ii ciun vorton. 

Kontraií sia patro la knabo kondutis preskau 
malamike. Lañeble li evitis lin. Labqrojn, kiujn la viro 
ordonis al la km~bo, li faris nur duone, ofte tute ne ; 
malpli pro obstino, kiel la patro opiniis, ol pro forge

. semo, amara revado kaj nevenkeblaj malemo kaj indi
ferento al ció. Lia' patro . pli ol antaiíe sidadis en drin-
kejo¡ · venadis hejmen, ebria. Jam unu: semajnon post 
la · perdo de sia panjo, la malgr.anda Fredo ricevis de 
Ji . terurajn batojn. Kompreneble tio efi~is · plej mal· 
bone sur la malfelican iofanon. . · 
' Iutage fremda jun~ 'iriJ:!O venís en. la domon. Si 

estis tre labo1·ema kaj energía kaj ~.~kreiS' ordon en la 
. jaro ~ malzórgita . hejmo~ KonÍence . si ·in1eresi~ís . pri 
Fredo kaj <traktis Iin afable. Sed víc,lante, ke lá ~~ 
ne volas fidi al si, neniel venas renkonte al 81 kaJ 
apen¿¡ií,, okupas Hoketon ·' en la koi"? de ~ia patr;~ __8i 
baldaií severi~is kontraú ::Fredo. · KaJ éac lt ne 8angtg1s, 
~' mal e, pli obstirutis, li fine ricevadis pli aa · insultoj 
ka} batoj ol da mangajoj. · . . 

Per iom pacienca kaj ama ~traktado la fun~e Ja 
bonkor..a kaj . bonedukita · knabo certe 'estaS llir-ektebla: 

Lia doloro pJ.l~ la'pérdo :ae la -p~trino estus mildigi~ta ; 
li mem kutimiginta -iom post iom al la nova situado. 
Sed kiom la malklera virino, kiu neniam estis patrino, 
scüs pri infánedukado kaj pri, tio, kiel oni devas lrakti 
infankoron profunde vunditan! Si kaj aliaj, fine. e<: la 
instruisto, vidis en li nur obstinan, malafablan bubon, 
kiun nmúel influas ec bonvolaj vortoj. . ' 
-'" En la lernejon li venís sen taskoj, kelkfoje ec 
tute sen lerniloj , kaj neniam li estis mense Ce afero 
pritraktata. Kom~mc11 la instruisto ja lasis lin trankvila, 
poste li provis reaktivigi lin per konsolaj kaj milde 
admonaj vortoj. Finfine li malpaciencigis kaj ektraktis 
lin severe, sed seu kontenti,ga rezulto. 

Tiel estigis, ke Fredo renkontis jam nur senkom
prenan severon, malafablan rifuzon kaL. mem plue 
reagis nur al senteblaj punoj. Iom pli omprenemaj 
najbaroj, kiuj iam satis la malgrandan Fredon, kutirnis 
diri: »Estas doma~e pri tiu knabo! Tiel bona infano, 
duro lia patrino - Dio sin beatigu - ankorau vivis. 
Nun li estas malbotúgata de tiu senhonta virino, kiu 
jaro kondutas kiel sinjorino en la domo, tiel baldaií 
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Me2autuna nokto · ' ·· · · · pndo~ .· 

Susuras pluv'· en foliiu::e, kvazaií kan te. . 
De temp' al tempo sonas glan' , falante 
Frape,, resalte, Tule tra l' .tegmenta s.ulko a1 la tero. 11 

Sur la stelkampo nub-8afaroj lante · 
Sin pastas. Tremas iom. la aero . . 

En duonhelo arbfigur' rígidas 
Kapkline, kiel maljunul' meditas 
Pri siaj oraj ·tagoj. Kaj luli~e en la nokta mildo, 
Jen eta nesto interbrance sidas , 
Kie flugilan son~on kovas birdo. 

.ca, .soréa ponto 

·l'otencas volo, ~¡ liberas ec ínter kateno. 
Kun vivo~oj' mi ne be~aiír~s danci sur fadeno. 

Dun; · la·· 'V()ja~ · , mi jen. glitadas kiel silka velo, 
Vohipte; somnambule sur lá ' flúo kajsen celo; 

;~~-· . 
Jen.jrjlS tra r · dezerta ' vast,o, latt orbit' kómeta> 

, Blind.e s~d- sp'ite1. por renkoñti tian sor.ton · ·preta: 
.,.· 

. Ja ciu tágo· estas Atí:.,po de la. soxca pénto, · . 
, .Emer~as ciam nov.a : stel' sur nova hoúzontó. 
' • -~ ,J ~ -'! ~ r·~ _ 't ~ I 

Nuberoj ·.velas, · kaj marfluo §velaiÍ. 
'Cio jubilas sub Ciel' seliihnde. · 
Ondoj petolas kiel junaj, fokoj. 
Jen , ~li dispeci~as elcerpite 
Sur embuskantaj nigraj rokoj, 

Sed facilmove Ievas sin denove 
K un saiíma vest, el cielblu'. 
(Ho, ravas la s01•aga .kant' de l' 
lli gojkrie vagas ciam plu 
Samkiel :núaj etaj revoj.) 

Sub la steloj 
El folidens ' ekfluas oriola trilo, 
Kaj la ~ardenon jam yualas pebulkrep'. 
Sur la salikaj haroj pendas lunkombilo 
J u vele ornamita per st~letoj .sep. , 

Murmure, salte, svebe, en la duonhel' 
Fonteto herbkovrita jen· senéesas 'salini. ' 

. Kaj el la blu' a.bisma, roza stel' 
' Sian flugilan pensÓn komunikas al mí. 

Mi a kor-preto suprenira> per véntport', · f 
Kiel incens' en ombro de milbranca lustro • 
Desupre ciam· fluas · la senvorta vort': 
Unu mistera pulso, unu rava Hustro! , 

Vakahta koro, vakanta domo , 

eh as' hi>maj pasoj en la koridor' , 
Folioj .kirie, svartite.. falas de saliko, 
La: · sun' pal.-vanga, lace, en vespera hor' ; 
Alridas ~di_¡u1on sian de amiko: 

. Surmuro, lapgosigelita, n).al~oj-kova, 
:llorlogo ensoi'cite son~as en .la ombr9. 
F:antome .. lumevita . de la -temp' malnova 

" · Stelvl!-gas s.ó'mnarpbulc mm de cambr'· al cambro. 

vákant~ ·'· }toro fo~ ~~ v~anta dom' 
Si,Júlas: cie . regas muto kaj krepusko,' 
Memot\oj tr!Jmaturas kiel putra pom' , 
K!!-j h\ .. vi"~onstruajon kvazaii mordas 

Séd ioJlepalpeljlr pulsas sub tempsim:, 
Ce ciu fo1ifal' .. kor-pavim'. 



plte . sontis kaj pensis p:d SL Kaj ·en: .lía koreto tíom 
elkr1lSkis §ia igea!figlll'?, ke ~en .~i apenaií estis loko 
por iu alía. . · . , ; ' ! : 

. F..hle tameri la iDlano 1om post iom estus ekpa-
éinta kun sia »dua patrino«' .se si ne estus irinta tute 
malgustan vojon. Anstataií respekti la memordoloron 
de la knaho, .si montris eagrenon pro ciu signo pri tio, 
~e .li ankorá.ií Íleniel forgesis sian panjon. Kaj li en 

. neni~ estis pli sentema .ol en sia funebra memoro kaj 
ll plej kolere ekspitis, kiam li en vorto aií ago sentís 
pi'kon kontr~ií sia mortinta karulino. 

lun vesperon Fredo kaj lia duonpatrino sidis en 
ía cámbro. En lulilo dormis sucinfano. 

ba viri:Qo jam estis legitima edzino kaj patrino de 
triinonata knabeto; Ankaií si, ,kiel sia antaiíulino, multe 
ISuf-er,is pro la krudeoo de la ¡Viro). kiu pli kaj pli skla
\igis . al la itlkoholo. Sed si esfis pli energía ol la mor
tinta · vinno, $i rezistis kaj faris limojn al la furiozemo 

. de la drinkemUio. Kelkfoje si ec interbatis }{!un li. Ofte 
si defendis Fredpú kontraií troaj malbontraktoj de lia 
patro. · ' ' ' ' 

· La tiam dekjara Fredo sidis en angulo ludante 
per diversaj iloj. Li faris pli kaj pli laiítan bruon. La 
duonpatrino, kiu flikadis vestojn kaj per unu piedo 
movadis la lulilon, jam plurfoje admonis lin ne fari 
tian bruon, por ke li ne ciam reveku la etulon. Fine si 
diris insiste : · · ' 

»FredQ1 nun jam eesu! mi diras. Aií mi batos 
vin. Cetere baldaií venos la patro. Estu.s hone, se vi jam 
orde remetus lian ilarou. Vi scias, kiel li ciam furio
zigas pro tío, ke vi uzas kaj ruinigas liajn laborilojn. 
Se mi hieraií ne -estus protektinta vin, kíam li ne trovis 
la malgrandan mar.teJon, vi estvs ricevinta vian porcion 
da batoj. Sed Ciam mi ne disputos pro vi! « . 

. Tiaj -vortoj pli impresis la .Jmabon ol la duonpat
rino iam supozis kaj ol li mem montris. Li jam estis 
obeonta: nur UI!U$0lan frapon li devos ankoraií fari , 
enbati 1,1nu n~jlon. · 

>> e u· vi tute ne a iídas h11ho? « krüs la virino kole
rigante, >; cu oni ciam devas 'yiP batí?« . 

' Tiani la hubo ekspitis : >> Bátu do! Egale, cu vi aií 
li batas min.« ' ' . 

»>mpe~tinentulo! Bone edukis vin via patrino, 
.tio.n mi devtis konfesi! « 

>; Mía pan jo .estis . centoble pli bona ol vi. « 
~ Tuj sileJ.Itu aií .. . « .. , 

>>Estas ja yere! La homoj diris, ke yi grandparte 
kulp,as prii sia morto-. Vi ent~dis vin en nian hejmon. « 

La virine alkuris per du pa8oj kaj batís Fredon 
kelkfoje en la vizagon. . · . 

}) Fihubo mizera! « .si insultis, mi disbatos vian 
impertinentan buS.aüon. « • 
· . Fredo saltlevigis kaj . rifugis plorkriante en alian 
angulon. Poste '1i, t remáníe pro senpova fuciozo, rein
sultis~ · 

. \ : >> Jes; paejo ' kaj la homoj pravas: vi estás kanaj
lino_, vi estas sorCistirío, vi estas pub1ikulino ... « 
. Vekigisla suCinf.ano kaj. komenc~s krü.. Tío pl~
gr.a~~gis )~, ko!eron .. de . la . duonpatnno~ .St ekkaptJS 
bastonon de sur sranko. ' 
· " »NM ~ojn, vi fripono! .nun ·vi .foje :rieevús; kion, 
'Vi bezonas.« · · .~ , · ' · · 

. . Sed Ia ».fripono ~ rifugis.trans la litojn, volis kul'i 
el la . taqiliro ..• Bedaiíritlde la · pordo" .estis riglita kaj la 
k-olera virino jam""' er8ks~lfi;8· .. :La riglii? ne voli_s . cedí. 

· ED éksttema ti~o}i ek~rem,s, ~ balatlon, ,ataptis en 
' def~zon 1!':aj'minacis: . · . , , . · , , 

»Provu bati min, _tiam an](aií mi batos.c " 

. ~::a . ati9npatfino alsaltis . lín, sed sammomente si 
rioevis: tiel fQrtan frapon sun lá kapon, ke si retorne 
SarioeJitis. · " 

t, Ekstere iu . premis la anson kaj postulis malfer
mQll. Fredo kuri.s en angulon, dum la virino enlasis 
la i)ptton. Si t~j rakkonti~ al li per plor~j kaj koler~j 
vortfl¡j la oka?Jntajon. T1am Fredo estis batata ktel 
neru~m antaiíe. Duonsveninte, kun doloroj en preskaií 
ciuj k-orpopartoj, li kusis en eambroangulo mallaiíte 
veant~ kaj gemante. , 

La postart tagon -la patro kondukis la dekjarulon 
al kamparano. Ti u jam foje diris: »Se vi ne bezonas 
la bubon, sendu lin al mi. Mi nutros kaj vestos lin kaj 
li j>ovos gardi mían brotaron kaj fari ali.'lin utilajn 
servojn sur mía korto. « 

;Komencigis aea tempo por la malgranda Fredo .. 
Lia vivo ce la bruta, posedavida kamparano estis plena 
de lahorego kaj sufero. La influhava mastro atingis, 
ke la knaho ofte ne bezonis viziti la lernejon. Anstataue 
li devis fari laborojn, kiuj superis inf11n"i.n fortojn. 
Pro bagateloj li estis kruela batata. 

Kelkfoje li forkuris; ciufoje revenigis lin gen
darmoj. Kiom da amaraj larmoj versis la knabo nokte 
sur sia pajla aií fojna ku8ejD! En sia infa,na ne~om-. 
preno li farigis ciam pli obstina kaj malama ~~)lltra~ 
ciuj; tial ec servistoj, kiuj komence simpatüs k~) 
kompatis lin, fine opiniis lin malica kaj lin mistraktls. 

Tute malesperiginte, li ekpensis pri vengo. Kaj 
iuvespere, post kiam li denove estis batata, FredP ek
bruligis la fojnejon per kandelo. 

Rapide kaj avide la faj:ro ekmangis la sekigitan 
herbajon, poste la amasigitan pajlon )pri baldaií gi 



. La re~o dé Tesalio eniris la salouegon de muziko" 
klllJ ~íaj m:aj IJl'u~·oj kaj kristala kupoto. La· regino de 
la Cieló duonkusis m brakse~o, •. tranee far~nté pavojn.t• 
el folio d!J. l.ete-1·a ·papero. Miuérya . per krajon~ faris 
notojn sur manskribita ".kopio de la kapto; Apólono 
humile. aiískultis sian 1audan kritikon. A1ia dia sinjor
ino, starante. fla!lke de Eiíterpa, kiu 'sidis kun sia harpa, 
levis la dgardon, kilnh Iksiono éniris. La sovaga fluida" 
rigardo ·de sia mola kaj radiluma vizago prokLünis sin · 
la diino de la ~lo. · · 

0e 't:a ~miro de Iksiouo, Jnnona salutis l:in nu:r; 
per tre sttpemla kline.to de ·la kapo kaj tuj sin returnis 
al sia okupo. Mine~y.a _petis lían opinion pri Ia sango. 
f~1·.ita de si en la kanto, kaj li diris, ke li forte aproHa~ 
gin. Apolorió .salutis lin per melarik()lia · rideto, kéf 
gratulis lin, ke· Ji estas mol-tema. Venera , komplimenfis
lin pri ]ia vizito al Olimpo, kaj esprimis la plezuron, 
kiun ~i seilta,sJ fa·rante kou!ltecon kun li. 

. _:: Kiel vi pensas ~ri Cielo? ~ demandis Venera 
per mola, n~a1laiíta YOoo, hj kun tideto sil;nilímta se.: 
meran fulmon. 

-' .. Gis 1mu mi Í1eÓiain · :trovis .A"iri tiel tanna, kiel ., 
en la nuna momento·; .2: re.spondis IksÍOllO. . . ,,~,.,.:. 

· ___! Iorrí Iiegaja? L,a. plimv.lWn. de mía tempo mi .. 
pasigas en KniCio; ví · .devas viziti min tie~ Oi estas la 
plej óa.rma k>ko en la mondo. _Qni ja diras, ke n~~tj ; 
ajloj odorá~;~ tiel samf), kiel la rozoj de aliuloj. Ni de
fep.dos viO:, 'en okazo se vénos, via edzino. · 

- )lo, ~i .certe ne venos. Si Ciam restas hejrne , 
kaj fier~s pri siaj-do~Iiaj virtoj, kiuj ltonsistas el la 
turmentildo' de sia.edzo bj malpaoado kun ,li. · 

~' Ra 1 mi vidas, ke . ví estas · sp~itulo . . Tre hó 
Nu, miaflanke,. mi §atas hanlokan ekzistadón. Knido, 
Pafoso, Citeroo --'- Órdinare vi trovas min ·'en \mu 'el" 
tiuj .lokoj. Mi amas Ja Jacilan distton ·de kat:iero sen 
videbla rezultato. En tiufi Cármegaj lokoj sajnas, ke viaj 

· ·samra.sarioj, _al kiuj, ceter.e, . mi 'ha vas fortegan kor-



J>el' .via pen~oplena · j~m· 1 

_ Ka:) ·. per rua,turá flam-~abor' ,, 
L ' afe1;o <kreskis ... , Via sun' . 

. ~ (;u. sttp),'en; ni,Ul? ' . . ~ategas km::? 

~ De Victo!! Hugp, franc-gtmi' 
c:''.Tagsun', noktstel', eterna kant' 

:Kun.plektas sin en haFmoni' 
.~.D~ l ' belsón¡¡.nta 'Esperanf. 

. · V~ni, .. vidi, vixi 
_:,.: Victc;>r Hugo 184B -

Leo Belmont . 

Mi g.e fOFJ)Usis carou~·. sul'lere 

Kaj 'mía 'sulk'? - ci tie! ... Kaj gub'? - vidi~as }en! 
~ . . ' . 

Posedis <irí1 rideton , de -jar'oj mildigith.¡-1, , 
) . . 

Rektstaris, <>ed ldinigis al la mister-kurten'. ., 
• • > • .; ' ,·~- ... - • 

.Mi ' ía1}s, ki?n e.J:ylis ; mi servis kaj mitldo~mis; . 

Kaj vidis Ófte: es! as 1.·idata mia pén' . : .' 

Mi miris·, Jáam ml:!ndo min pri . . . m~arn' 

Post) a sufero multa, post de laboroj plen ' ! .... 

Sur 1a galel'oj teraj , mi, sen flugil' zorganta, 

Sang11dis 'pl'o la¿igo . . . Sen plendoj , s~n malben', 

Mokita de . kunsldavoj; per l!lanoj, jíUn hlanta, . 
.... r.: . ,,~ f;. 

Mi p·ortis la ooneron de ci eterna cen' . 

Kaj nun jaro malferuiigas okuloj nur duone, 

Kaj .mi ne returnigas,. vokata ec per nom:, , 

Koníuza k~j tedata ... Lev)gas post malbone 

Pasiiit1 n.O'kto tiél ·en matenfru' la hom' . 

Ec .:nc · bonvÚlas ··mía malgoja malh1boro '. 

lte~non,di .al ofenda de 1' enviuloj zum' .. 
.fr.) l . • ~ ,:-_ - . 

Ho; pórdójn de la 'Nokto malfermu nun, Sinjoro, 

l'~r·j;;_ke, m~ jam \miru~ .perd.igu en malluru' . . ·. 
'1 ¡ 

AVENTOROJ ~STAS POR LA A VEN'tUI\Uf~OJ. 
' Skribita en la alb~mo de Minerva de 

IKSIONO EN CIELO. « 

...:... Oi estas mallonga, - diris la düno, médit
ante,- --'- 'csed plena de sigJlifo'.' Vi 'Posedas kuragan 
auirnou kaJ tre ampleksan intelekton. , 
, 1 ., :.- M} kuragi.s multón. fari; ni. ankoraii ne scias, 
kio rezultos. ' 

_:_ Mi devas iri al Jupitero, .- diris Míná.v~, ..:.... 
al la konsilantaro. Ni denove renkont~os. Acliaij, 
Iks,ióuo. -.~ 

- Adiau, 'Glaiíkopis. . . ., 
, La) ego de, Tesalio restis staranta for _de la ceteraj· 

gastoj , kaj 'Sin apogis, kw1 interplektitaj. brakoj kaj en
pe\l&a hURto, ··Sil girlandita • · kolono: "Marso .aií:skulti~ • 
Veneran,_"'> portante mienon de ·profunda sindoniteoo . 
. _Euter. pa l~dis ~inspiran tan ~ akompan.ajon_ al ) lia ,inter
parqlaqo. Sajnis, ke la re~o de la éie18 estás al)sOrb- · 
ita ~la ·kreado de sitp paperaj ·pavoj. . ·.·. • 

. ~tlksidiio lí:l:pMis';· )ia:j "sídigí~ sin súr lfan'ápo ~p~d 
.[ upona. -Lia maniero ' jp.m .foriSÜi tiun 7trorisi:eman ·sin
ten~ªpn ' kaj . senror~ aplorubb.n, . ki~ ot.di:nare,, lin . 
kan\lfteriiis. Li .e8tis, éhle, ec iom emharáSata Lía Paro 
piUiüpr go ,~rvi~ al li~· Fíne _li ~<l~. 



., 
- Cu vía regina mosto iam aiídis pri la pavo de ' 

la regino de Mezopotamio ?, . · . ., 
1 

~··. , 
- Ne, ...--.:. respondis ,Junona kun, majesta: sinteno; 

kaj tuj poste Qi ~iris .J<;un mieno de indiferenta sci'- ', 
volo, - cu ~i estas iel rimarkinda? 

·- t ' 

- Gia btusto estas el ar!ento, gia'j flugiloj ' el 
oro, ~iaj okuloj el karhunkulo, goiaj ungegoj el ame-
tisto. · 

. - Kaj >gia vosto? - a:vide demandis Junona. 
~ Tio ·estas sekreto, - respondis lksiono. - -

La vosto estas !a plej I?~da parto .el ciom.. -";•>~: 
- Ho! dtru al m1, mt petas, dtru hl mt! 
- Mi forgesis, 
- N e, ne, ne; tío estas neebla! - ekkriis la 

ekscitita diino. ~ Incita morremulo l - diris plue la 
diino. - Mi petegas vin ; tuj scügu ruin . ' · 

- Estas kialo; kiu ne permesas. 
- Kio ~i povas es ti? Kiel strange l Kia povas 

esti la kíalo? Ja diru al mi; mi petas, ke por aparte 
persona favoro, vi scügu al mi. 

- Kion? pri la vasto aií la kialo? La vosto estas 
mir.inda, sed la kialo estas multe pli tia ; mi povas s~i
igi pri unu sóla. Nu, elektu. 

- · Kiel incitaj estajoj estas ci tiuj homoj! La 
vosto estas mirinda, sed la kialo estas multe pli tia. 
N u do, pri la kialo ... . ne, la vosto . . Haltu, nu, mi petas, 
k e por aparta · favoro vi sciigu al mi amb:aü. El kio 
povas esti la vosto; kaj kia povas esti la kialo. Efekti,-e 
mi mortas pro scivoleco. 

- :V:ia regina mo~to fuse eltraucis tiun pa,vru1, 
rimarkigis Iksiono neatentante. - Gi pli simiias 

al unu ella noktuoj de Minerva. 
- Kio gravá estas paperaj pavoj, kiam la regin.o 

de Mezopotamio 'posedas tian mirakloit! - ekkriis .~11,1-
nona ; kaj pro, eagreno si dissiris la Ja'borajon de la 
rriateuo ka:j f()rjetis la pecojn. - Jam di11U al mi tuj; 
se vi havas· al íni ec la plej malmulte da sato, 1uj diru 
al mi, el kio 'estas la vosto? . ·· · •· -, 

- Kaj vi ne deziras scii la kialon? 
., ~ 'Tion poste. Nu l Mi tuta estas oreloj. - 'Eñ 

tiu momento Ganimedo eniris kaj flustris al la diino. 
'Tiu, evidente en malliona humoro, levigis kaj foriris · 

. al Jupitero. 

UI. 

. · La~ rego de Tesalio foriris .al la salonego de :U,f
ziko: Ne en bona humoro, tamen ne neinfluita de ioi:n 
da · sovaga ekscito, li vagis en la gardenoj de Olin1p.o. 
G Venís al bela verda izolejo, Cirkaüita de cedroj tiei 
grandegaj, ke 8ajnis, ke ili devas esti samtempaj kun 
la kreo de la mondo; ili estis tiel fre8aj kaj b'rilaj, ·•:{e 
Qni povis imagi, ke ili estas malsekaj per la roso de sia 
unua printempo. La herbo, pli mola ol la lanngo, kaj, ~ 
pro la p.remado de Haj piedoj, elspiranta dolcegan 
odoron, invitis liu sternigoi sur tiu natUra ku8ejo. Li -sin 
}etis sur la .aroman he~a]on, kaj , sin aeogin1e sur la 
1»-ákon, falis en pl'Ofundan revadon. · .~ 

. . Horoj forfl!Jgis. Jam la plenaj de slinlumo n~ 
próksimaj maldensejoj moligis per omb!ro. ' 

- Iksiono, kiel vi fartas? i-- demandis vo9q.· 
, sova~a, dolea )<aj vib'riga,. .kiel ti u de hirdd. Lá rego de 
Tesalio yigligis kaj rigardis supren kun la distrita 

· mieno ·de horno vekita el songo aií el agrahla meditado 
pri ~a ~~ang,a ; dol~ sek~to. q~j ~goj e~~ rügi~:· 
mta)! lia_J .~h~l&J okul?J ~l)~tis faJron; liaJ' bro~J: 
trenus, liaJ tatzitaJ haroJ flirtis en . la ip!!sma . ve.n~to. 

'' -~,· ' ... ' " \ :.· --~ - •: 

• w 

La rego de TesaJi!' levís Ja okulojn, kaj vídis tre balan 
.... .'1 .... T ,_;!"' 
Jllll'I.UOD - " •· -- • ,c.~ . •· ·> ' . . 
· . . Sajue ti~ ati~~s la agon de . matureco. Tamep li 
Mtis ioni altJ9-esk11 ·por sia :. ago<'l, . sed de..l)eléga · kol!.j 
simetría formo. Li :estis tre blonaa kaj liaj. iom rondaj 
vangoj havis koloron rite. sed delikate· ru~an~ kiel_de 
la rózkoloro de la krepusko ; ili estis lumitaj de kav
etoj., tremt:)rilantaj , kiel !a steloj. Liaj grari.daj kaj mal
helb1uaj okuloj fajreris pro gojego, kaj signo de ape
naü retenata mokado tremís cirkaü la lipoj grimaeantáj 
pro amuzo. Liaj rug'brunaj haroj, tenataj f01: de la 
frunto per rubando, estis kolektitaj en densaj buklaroj · 
ambaüflanke de la vizagoo ·kaj torente falis sur la nuko. 
De la dorso de la I>ela junulo sin etendis .du f1ugiloj, 
kies tremanta plumaro 8ajne estis trempita en sunsulJ
~ro ;A • tiel d!ver~~j: ra~ilumaj k~j novaj e~tis ~iaj e.~ 
sangtganta), mitmdaJ nuanCOJ; puqmraJ, karmezmaJ 
~aj oraj ; strioj 'de kolo~oj lazura, orapgoa kaj glatb'ríle 
nigra ; jen vidigis unuopa plumo, pli Manka ol la lumo 
kaj blrilanta kiel prujno, jen aliaj kvazaií el smera'ldo 
aü karbunkolo aü kun la - brilegeco de grand~ga hri
lanto! Sagujo pendis ce la flanko de la f>lela junulo, 
kaj li sin \lpogis sur pafarkon. 

- Ho! dio! car vi devas es ti dio! ·___:, fine · ekkriis · 
Iksiono. - Cu mi vidas la radiluman dioÚ de la amo? 

- Mi ja estas 'KupidQ, - respondis ·la junulo; _:_ 
kaj mi scivolas, kion pripensas lksiono. -

- Pensado ofte estas pli k'uraga ol parolado. 
- Orakole parolanta, kvankam II_lortemulo! Vi ne 

!Jezonas ne fidi al mi. · Mi estas certa, ke tnia helpo 
estas necesa Jll vi. Cu oni iam aj,n trovis il!Jl en re.vado 

·sur la verda her'bo, sub la ombro de hranoorjcaj at bOj 
sen tío, ke ti u bezonis la helpon . de Kupii:Jo. 'fll;j l pa
rolu senka§e, kiu: estas la heroino·? Cu iú malsana pro 
amo nimfo foflasita sur la malproksima tero; i~¡Ü; .p~i 
malbone, nefidela amatino; kies malfiaeleco !'Stas ;pli 
facile forgesebla , . ol st~j earmoj? Seód~e gi estas 
mizera situacio. ·Si' n~ povas 'esti . Vía edzinó? 

:_ Certe ne, - akcedte respondís lksiorró. 
- De alia ·horno? " · · 
- Ne. 
.__:_ Kiel! neceiJema virgulino? .. : 
Iksio.no skttis la ka pon,, . .. ; \ . 
- Si do devas esti vidviuo, - plue diris K;upido. · 

- Kiu iam aju . gis nun faris tíelan kr~at!on,;p:9- vidv-:- · 
ino! · , 

. - ·Kompatu ruin, tuninda Kupido, """:' ekkriis, l_a -
rego de Tesalio, stibite forlasante sian ku§aÍl pozicion, 
kaj falante sur la genuojn antaií la ·dio. - Qie vi ,estas ~· 
amiko de homó, kaj ciuj nacioj jetas incenson sur viajn 
altarojn. Via dieca divenpovo ne ,,troiilpis "in; .~ efek
ti ve estas enamiginta; sen espere,_ üeneze, fa tal.íi perd
inta la koron. La . objekto de, mia pasio estas .nek 
mía edzino, .nek tiu de alia horno. Mitlgraií ·cio, kiQn 
oni diris kaj ' juris, mi es~s morala: mero~ de . la 
'socio. 'Si estas •nek fraiilino nek vidvino. Si estas .. ~ , 

, - Kio? J9o? - ekkrüs la jam.senpa<;ienca dio. 
- Dünol - respondis la tegoo. . 

' - Hüi-i.,i! .- fajfis Kupido. - Kiell tu lll.Í¡a 
.petolema patrino favoris~ per nekulpa ilittadq? 

-,- Jes; sed gí. neniel ef.ikis ' sur ·min. , 
- Vi do hávas fortikan koron. Ebte Vl legis 

poezion kun Min,erva kaj · estas · kapt,ita < per unu el. tAillj 
Platonaj homkaptiloj. _ 

- Si.metis tian, sed mi fórliblecigis rtiit1. · ·y 
- Vi dó ha vas fortan _kruron. Sed 1riu Si es~&? 

kiu c5i estas? . Cu .Beba? Si apeJlllií. 'povas · es~ Diaíia, 
ear ti u estas tiel malvariQa. úu m estas Muzo, · aií unq 
el bi' Gracioj? ·' · ..,. · ~ ... 



'. (E. JN. SETALA) KALEVALA. Fi,nnlando festas. en 
]a nuna ~ jaro la jubileon de la · Kalevala. Ni ne scias 
preoi?:e , , je kiu tago aperis la eposo - ~i ne aperis tute 
en la jaro I83:5 - sed ni scias, ke Elias Lonnrot detwnis 
per l;r. 28-a .de februaro 1,835 la antauparolop de la unua 
elaonn de la Kalevala. Kaj ni ku_timas festi tiun ci tagon 
kiel Ja tagon de. KalevaJa. 

. -,Ni multe parolas pri Kalevala, i;ed estas ne forigebla 
fakto, ke la nuna publiko tre malmulte legas ~in. Sed 
same vere estas ankau, ke ne ekzistas verko, kiu tiom 
influís la hist~rion de la nova Finnlando. La a{>ero de 
popola -eposo, poeziajo kreita el malnovaj tempoJ, kon~
parebla al cit~ - granda· verko de la monda literaturo, eshs 
Iiteratu~·-historia evento. . 

En Finnlando n1em la apero de tiu ci heajo de la 
popol!l poezio gajnis decidan ·signifon por la vivo de la 
'Cinna popolo. La memfido, kiun gi vekis, estis la premiso 
pqr }a n~cia revekigo, kies rezulto estis la sendependa 
Finnlando.· La penso, ke nia popolo, tre malmulte labor
iota al la ~omuna posedajo .de ~a homaro, produktis eposon 
kun estiminda loko en la monda literaturo, elvokis en la 
tiam¡¡. Finnlando la kredon al la estonto de la nacio, nepre 
·necesan por ke oni kuragu .[>ensi al levigo de la finnoj al 
la rango de kultura popolo. 
' ···sed tre ·strange! Ni povas diri , la Kalevala utingis 

tiun ~randan ~fikon per ti? , ke gi estis miskomprenit<~. 
·i:'ü st:1as, ·,ke la Kalev-ala; k1el ankorau ·okazas nun ,· est1s 
konsiderata kiél 1:akonto el la bona pasinta tempo, dum 
kiu la homoj estis pli .bonaj, kaj.• starantaj meze· de la 
naturo ilin cirkauanta. NUJ' malvarino kaj mallumo mina
cis detru'i la ,forton; de la varmo kaj de-. la lumo. Pro tio 
devis ankaü finbatali la Kalevala-popolo la .batalon s,im
bólan deJa luíno kontraú la mallumo, kaj la lurno devis 
venki la malalnikon, .aü la Kalev:~la-popolo havis fortan 
·kontraiíulon , la Pohjo(a:popolon , kiu devis esti militata 
.k~j de kiu devis esti forprenota la feli~oportanta mi.rind
ajo Sampo, por ke la poteneo de PohJola estu nuhgata. 

J j ¡ 

.. , Iksiono denove sknis. la .l<apon. 

- Nu, ámiko, -' diris Kupido en rute ·kuragiga 
ton@;' -,- vi jáin diris tiel multe, ke plua retenado .estus 
nura··afekto. Tuj . f.aeili~ al vi la k<?,ron, kaj se mi 

· -povas helpi vih, fidu al nli.aj klopodoj. · 

~- Bonfara dio l :._ ekkrüs Iksióno, - se iam 
· fui reíros Lácison, mi faros, ke la plej bela templo en 
J lrekujo nomu vin sia iuspirant& diajo. Mi turlla_s min 
al 'vi . kun la plena konfida malk;a§o de sindortá ador
anto. Sciu, do, .ke la obje,kto d,e mia revado ne estas iu 
~álpli altra-!Jga, orla iegin~ de Cielo mém! 

''- .Junona! per eio ·sankta! - •ekkrüs Kupido. 

- - Jen mi estas, - respondis vooo de seriegala 
· íneloilio. La majesta figuro de la :regino de Cielo venis 
·.el .proksi~a la;übo. Iksiono staris kun la okuloj fiksitaj 
sur la tero; _lriín forte hatanta ..koro kaj hiiilimtaj van:. 

.. ~j .. Junona staris"senmove, pala kaj mirigita. La dio 
de ' la ámó '1lkridegis. - · · 

~· .1\::ia liela pa~o.L- li ekkriís; fJi~·tante 'iuter . ili 
kaj ridetánte ~ ili en la vizagon . .,.-- Ver_-e oela paro. 
NuL mi vidas; ke mi emba:rasas vin. A:diaií! '-- Tiel 
~iralite- la dio tlris ·au sag9jn el· la sagujo, kaj fuhne 
11~pide, pafis eo Wiu en ~ Jlrru.Swn de la re'gino ·de 

. -Cielo kaj en tiun .de la rego de Tesalio. 
f ~ .. -., 

K.aj en tia tempo, tiel oni kredis, eliris la poezio de 1'1-
lipoj. de- ciu ho?Io; la popclo ki·eis el sia ptop~a pro.fund.a 
k;mvmk~, sen 1mpulso e~~tera, gran.dan . unusepc¡¡.n poez~
aJOD. (tm ,konserv1s la mmga memorkapablo de la popolp, 
kvankam dissemita en sennombraj eroj , gis Elias Lonnrat 
reko~ la, aparténecon de la eroj kaj rekonstmis la deiru· 
itan ' tutajon. · ' ·· 

J• · L~ ~cienca esplo!o ?e la f:inn~ pofola poezio ne P~!is 
ankorau mterkousenh, k10 estas kaJ esbs la 'Kalevala k~J : 1:~: 
rilata poeziaro. Sed ne ekzislas plu diskutpuf!kto ·Ínter 4 
sciencul0 j pri tio, ke la bela bild~ antau la re¡lleco dis
flugas 'en nebulo. Ni scias nun, ke nenian1 ekzistis tia" 
rnalnova granda ·.eposo, kia estas la nuna presit:l 1\:al,evala, 
eposo, en kiu esence kristaligis la tuta poezio de la :firuia 
popolo. Ni scias, ke en fmaj tempoj ekzistis . finiía 
poezio, diversaj motivoj, diversaj rakontoj , sed ke ili ne
niam_ formis a!ntaü la apero de la Kalevala unuforrnan 
rakonton poezian. La tuto estas verko de Elias Lonnrot. · 

La Kale.vala au la eposa poeziajo ,kiu estas gia ba,zo, 
nc estas antikva ekskluziva kreajo de la popoloj de la finna 
tribo, aü vere- nur finna kreajo tiusence, kc ~iaj motivoj 
estus t)ur . .al ~i propraj . Ne, oni devas nomi la Kalevala 
esence nord-ol<.cidenteiiropa produktajo. Sendube io . estas 
en

1
.gi ,, devenanta de la kredo el praa tempo, kaj havant~ 

ongmon ekster la nordeüropa kultura formo. Sed multaJ 
motivoj, SU!' kiuj konstrui~as la eposa rakonto, venis ....._ 
el la okcidento au formigts en Finnlando sub okcidenta 
influo. , · 

, La kadro , kiu formas en nia eposo la batalon ínter 
Kalevala kaj Pohjola, ne t.rovigas en la origina popola 
poemo. Gi ' kreigis nur en la Kalevala de Lonnrot. En la 
mezo de Kalevala staras la kreo de la felico-portan.ta 
Sampo kaj la batalo por gi . Sed nék la p.opolkahtistoj , 
el bes busoj venís la molivoj de KaJ.evala. nek Lon_nrot 
memr. ~ciis, kio estas la S:unpo. Ni devas . limigi ankai¡ la 
validecon de la tezo, ke l;t Kaleva-Ia estas tiom lcrte kun
meti!a, ke »oni ·ne. povas 1:ekoni si¡snon d~ martelo. nek 
tenaJon de la premio «, ka] konfes1, ke k1el luto tt1 ne 
estas absolutc unuforma, ke la eposa rakonto fari~\s 1ong
spira, , pro "tro da variantoj kaj tro multe da orakloj ne 
al ~¡ apaTtenantaj. . · , . 

Tiu ci komprcno tre diJerencas de tiu . kinn· 11avis la 
fmnaj ~ ed.ukitoj ce l' apero de l~ -Kalevda. kaj kiu entu
ziasmigis ilin. La kompr1mo pri la nlirinda fári~o kaj la 
misterplena konservo de la Kalevala ~a1n en si mem estis 

J:.a ametista lo;epusko de OlimpQ . iom post iom 
malfortigis gis malapero. La steloj brilis kun .quancoj 
de ciu koloro. Jksiono kaj Junoua re.irjs la pa}¡lCOQ. 
S}. apogis sin sur lian l»:akon; siaj ok~oj estis fíksitaj 
sui la ter~ ; ili esti,s eli ;vidproksüno -de la grandio~ 
kdhstruajo; kaj si anko,raií. ne parolis. Ankaií. lksionó 
estis silenta, kaj distrite rígardis la stelplenan cielon. 

· Ki.am ili estis en distanco de ne pli ol cent metroj 
a1Ítaií. la portalo, Junona subite haltis, levis la rigardon 
al la ~zago de lksioho k'un nerezistebla rideto kaj diris, 
- Mi estas: certa, ke vi ne plu volas ne diri al mi, él 
kio estas la vosto de la pavo de la regino de Mezo
pQtámio, 
· · - MJ jam ne volas tiel, - dúi.s Iksiono. _,.._ 

Sciu, ·do, lJela diino,, ke la vosto de la pavo de la regino 
de Mewpq:tamio estis el .ié:lm . da plumaro,. sW!ita de éi 
el la flugiloj de Kupido. . · . · 
. - ; Kaj kia estis la kialo, lciu malhelpis, ke v.í 
gis nún sciigu min .pri tio? 
. .- La kialo, helega Juno na, es lis, .ke 'IllÍ estas la 
plej iliskreta ella liomoj kaj ciam kon.servas la sek~e
ton-de smjorin~, kiel ajn bagatela gi estas. . ' . 

. .::._ Mi ~ojas añdi ·tion, iéspondifi Junona, kaj 
i.li reiris la P,alaC?n. 
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"-' P,<Mmo. Ni ra)tas··{Ígatdi ¡~ ,~~rón .en 'la \1Í:tat_?.ri. L~ A:írin'~ ..,,_. · 
,po¡ol11; eposo k' pablas. ~ltJgt)~ < fJIU)<Ul Jent~ naCJ~n ., pi 

· ' e.~tas t1or9· grandJOza ·ká) ~.ene¡;alhom:a trezor.o; ke ne .ekz 
tas io simila sur tiu ci ter.erio. La nomo Kale.vala plilar~-· 
i~is por ni en: nuna tempo por esprimi la · tutan: grandw'an ,' 
kantotre~oron,.Jcantitan de ni~ ,popolo, kaj de ties amplekso 
.oúi bav~ ideon, se oni aiíd,as, ke la malnovaj k:antoj de : 
la, ~i~~a pop~l~~ p~e~igas presi:re 3o iortajn , volumoj~. Lr 
rer~:tol'lO .de .}a.,, fm:na kaptado tran.spaAa.s la · Lpohtika M 
limojn, al ~L anRa,il aparten~s ·Ja kántoríca 'Estonio. · -~ 

La pl'tlsita~'Kalevala prezenti~as hodiaü nur kiel vari
.;l.Qto pleJ ' ampleksa kaj plej Ímpona ínter multaj aliail Y · 
Por la ·esplo1·o · ~¡ sola estus. nur tre mankbava fonto !del 

' eiu· alia popo!a ;poeziajo, de ,. kiu ' estas koriata nur uhti 
·:formo ... Ju 1p~i qa, · var~~toj -ekZi~tas,, despli ,:facile oni .rovas ¡¡; 
konstatt,," ktaJ_n ~an~oJn transpas¡s la poemo en la m1grado . 
de homo . al horno, de regiono al regiono. Se k:tnto per 

. la helpo de -la esplorado estas analizita en siaj élementoj, 
.povas konstatigi, kio .estis propra kaj kio estis pruntita. 
1\..aj o:fte , la pr~tajo estas por Ja esploro pli gra-va o! lá 

'"pro'pra, car la.;p,t:IJ.Phjoj montras,. kian vojoP¡ iris la homa~ 
kulturo. Finét rie :ek:zistas . difereirco i:nte; f>:úntit~jo kaj' ·¡¡· 
p;r~pt;ec,aj?· ' Cw -e_sbs . pr_untitai almen;1u rJe pl1 fruaJ ~en~
raClO). .éw estás., anhu propreca, car la popola pot>zlo 
Raj _¡iiu kultura laboro signifas a.lp.roprigon de tra.nsprcn1~a· 
líeredajo al unu spiúta proprajó"kaj al ties pliigo. ' 
•. : ~iaj kantoj ne povas lum~gi. ~a migradvojon kaj, la . 
fort,n,t~on :a·e la ~o~n·~ kulturo, .se(irh povas. help1 al. klarig,o'; 
pr1 la estíf!o de l. tlemoma1laJ popoleposoJ 1 ec pn 'la do-· 
man?o, kiel . fari~is ~enerale •tia popol¡¡, po.eziajo. _P~o ti? . 
la_. iinna ~opola. ·. J?OCZIO estas un.u el la pleJ grava] fo?~o~· 
pol' ekkor¡t la antJ..kvecon de la fmna popolo , kvankam 1haJ 
'mohvoj atingas ec nian epokoíL . Qi 'folStas anka_u fonto póÍ' 

,eJt~pni la. anirn.an vivoll de.,Jadiíma popo! o, ' ja ec de J.a. 
hQma animc .. ~é~etaje. , •i•,r' .· :""~, ·~ --· , ~· · 

Kaj u un IlL-valoro · de la Kalevala ki·elÍ poezia verko 
,·- e~tu~e - cu ~i , esta,s senval?rígita sekvc ~e la_ rezultoj ~]e 
1 -~Clenca ·:espforado? Cu 1'1 estas malph valora. pro tw, 
k~ ~.í ne estas tjom ántikva en ci:uj siaj partoj¡ kiel oni 
s.!¡lpo.zis :¡>U · frt:~;e~, .N~ la. mo~i~:o, se~ gia p1:ila.~()ro rezultiB~ 

,.1a, poez~otL N~: ·,,yldas ·<;le, k·e ., ce k:uftura Jah~l'O ne gra~as 
oof;e, .k~on ,tiu ~~op~Io : . t_iu au ália ,i ·n:di;idtio transpreni~ . 

. de:. ab_a), ~~d k1qn. c~ú 1p1s el)a_r~:u~tltaJO yropreca al s1: 
kaJ· ktel cm evo:lm"l~ ~m. , A,rikau l').e estas cefa afero por 
la arto , kio ·aatas ·8e .,mamGVa tempo, sed . kio es.tas eterna 
se!<-ve de tío, kC. g-i transp~~Sas la . tempon: Kaj -é1erna estas · ·'e, 

. tio, kio 16stas¡;;y>e;-a. poezio. . , í' · , · , ~ ., ,, . , "'. 

· .", La finná pópolo riceiliis .¡efi ~ia avara , nordo por kon
soligi la d~mo~. ~ 1' kantl( L~ .kanto ple~}gis la. kor01~ _jc 
kurago, ktam [-á ' .'popolei suf-e-ranta pro ma1sato, mibto 
ka~ subp~n~o, ·sájnis esti k?ri_d¡¡_¡-r~nit~ .al peteo. La vprtoj 
kfiJ ' melod1oJ de la .m~ovaJ k.anbsful velcis, dénove reson- . • 
igitaf ilnt~ü . cent;.jatoj ; la finn(\:n p<>polon por :.akceli lumon · 
~.~ -llberon. ~a. ;:fina~ ~Q~olQ,,J1~vis. ~~a u .t!~ 'Qiap1~a.j · tag~j · · 

; la kura,~on , li:onserv;t. SiaJn . bclegaJn·;revó:;¡n. lhJ mm ven1S . 
la tago, kiu' piú.i•.is, . ~e revo en-tenas pli proiundan veron 

· olla ciutaga prudento. (Tr.: Moolain~n.) 



MAX: blEBERMANN la fama pentristo gérmana 
mÓrtis , venl]redon, 8. febr. rg35 en Berlin .atinginta ,87 
jawjn.. (Lau la ;gazet-oj.) 

··. Kun lí mortis la la.Sta granda kaj la plej reprezent~ 
anla pentristo germana de la generacio m,aljuna, p]j preclz~ 
de ' ia generacio de la impresionistoj. qajn du kunfrato.jn 
en la ,arto, Max\Slevogt kaj Lf)v.is Córinth Ii nur transvivjs 

!;: ~ -



, G. Agricola'. 



voston hirtiga:s migril 

mia:c. kato. " 

.1iirn tag' , plua fume 

PI,~ pasi; ' ni a] Ja mortado 

. A. Nunez Dubus. 

d ; .per 
d rieeR 
tutf} morala. W1 
de ai me,ll',\~ , · , 

.h Sian ml!-'furi¡don la :aií.toro hrpis ~J la pl~j fídimlaj 
at~j. el'la :protokolo 00 la proceso .~aj el -la ' notoj de 
samtemp.anoj. lnter. tiuj lastaj elstaras Frank Hanis, kiu 
t~J~,t~OD4( ~ol)is ., )):'ilde kí!-j lin ._P

1
enti,'ÍS. ~en ' sia duvolu};t:la 

'Ji ipo l«r¡ '.Konf(''SOl de Osear WlUe. . '. ~· 
La ba;baree~ ~ de la puno, ' ki~n Wilde suferis, vekis 

sia\empe jo.s~an indignon . kaj protesto~. flanke, de kelkaj 
vev~stoj . Ciut~g.e'Ui ,devis per 1a fingr?j. di~ri.gi A_.ur
peOOil'l gudruuutan, kian ·om u1;as por -f1ks1 A1pojn, poste 
li de~>ÍS · ,¡¡masigj kanon-kuglojn .én anguJ.o de korto, porti 
ilin 11l ali;l angulo kaj pludoje rekomenoi la S:)nian seo
senci!-n laboran . . K~am tio finigis ; oni lin melis en grandan 
rad{)n, kiun li devis turni per la piedoj Qum kvaronhoro; 
kviQrninutll. ripozo kaj la lerura mar~ado . rekomenci~is. 
Sir Edward ClarkeJ la advokato de Wilde, dctale rakontis 
pri tiu ma1humana trakt:1do. Kaj tiuj aferoj okazis anta.;.. 
apena;fr. kvárdek jarój. · 

·· (V.) EB.ASMUS lau Stefan · Zweig. La majst:.ra studo 
de t~fan Z\\·eig,. pri Erasmus montri~as mirind~ aktuala . 
Gis nun' 'oni vcr$ajne neniam 'prezenhs .. tiom k:onvinke la 
esenca.n tiajt.on de la grandahumanisto: la unua eiiropano, 
la unua paáfisto, la plej elokventa advokato de la hum~a 
ideal O. ~. . ~, f • 

' Kelkan tempon antaií la morto de Erasmus, aperas· 
en Firenze unu el la plej signifaj verkoj de la moderna 
histo#o: f.l Pincipe de Niccoló Machiavelli. Tiu katelú..smo 
de la per.forta politíko refutas kun matematika preclzo 
la 'kernajn _principojn de la Era:sma filo. zofio. · 

DuiQ .Eri\SIDUS, proP.o~as al 1~ princoj .kaj. n~cioj . la 
·~ubíneton .,de la · propraJ illtereso] favor-e al hu] dé la 

uiin dolor'; . .. 
N~nio min konsolas. 

F[odiaü rid~ kaj morgaií plsr' , ... 

· Mi tion plu ne volas. 

jam fo.rge;is pti ' iabori 

Ne phi. mi skrihas ~erse; 

~HodiaÜ rid' kaj motgau plor', 

Kaj eble ec ioverse. 

senceleco dronas for 

D,ez¡ro j~ la s~o; 

Hodiaú rid ' ka:j morgaii plo.r' , 

. Pos.tmo.;rg~u - eerka ka~o. 
!"i;.- .-
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(V.) . CJ,.A.UDE FA1lRÉ}lE ,1\.AJ PA:UL CLAUDEL. 
Q~ava 'l;ranca revuo ptib.likigis -en clecembro la rezultvn de 
be' }n.teresa e!lk~to sup la titelo .. »·1\iori legas nia jímu
laro? « La stabstlko montras, ke post Mqurois la plej multe . 
~e~ta a~'Horo ~stas Farrere. La ·modernaj poetoj , kaj ~ter 

. ·~J1 pr~c¡p9 fa\11. ~la·qdet, ne .~.~a . $ra.J).dttn populart on 
ce ·la JUntílar? VIZ~tan:ta altl~rneJün ~ . ~omp~x:ant~ ti u11· e~ 
zúlton kun bu de ph. fruaJ eilketO), la Jiompilmto' :kon
kludas, ke 6oOfo de, la cititaj libroj estis ankaü lecrataj 
de la antaií~ gen<'~racio! de tiu ·d~ la gepa:troj. Tial, ~iek
t.ant-e 'Claude· Farrere ku;l .posteulor¡. de Ba~t1:.hou , la Frapca · 
Akad~mio sajne .sankciis la puhlikan opinion. Kvankam 
la aütoro de »La Bataille « meritas cies simpation, kelJ<,aj 
ron(:l?j ~~~ konsternigis yro, üa triumfo_ super Claudel, 
en . .)\m 1h salu~as_ la PtCJ g!a.ndan drrunari · .pooton • nqn
ténlpan. Cn om aevas "._p~·:mgl la. ~serton, ke la . fraxy:oj 
ne:k lcg~s nek honoras laJD poetOJn? Ne, la rezulto u~ la 
akadem1a baloto estas iagrade .motivita ankaü de la per.so
neco mem. de Claudel,' multrili1te aparta, .. fora de .la. nun
tempo kaJ t'n?ndu~o, · tr~jto;' c k~u .lin aifeooncigás tek-
zemplc de Valery au Henn de Regmer. · · 

lntere.se estas nun. remel):10ri, ke antafi.. tri jarof la 
unuan prezentadon de, 1>La Ai1asa Suo « de Claudel · tiam 
am~~sad?ro en B~rlin)i',d~nis tt:atro de tiu urbo,. k~j por 
l~ClEI'oki la ~entJlon._ <Om luq1s germanan teatrajon · en 
r ans. . ' . . 

Same kiel Claude . Fanere, Claudel m;ute vojag.is . . Li 
. kon,as Ús<?DGn, Cinuj?h k~j . J~piinujon , .sed por Ji ~rti} 
P~t_.gravas)%" avCJ1.t(!ro'\~.a~mt_a,J;eQla. f~G.o ~e ?a pr~pta 
'3nrmo. Lia reveno al la katolik~ k~doJ ha m1sbka konar 
tigo ~un la Diblio, k un Dante,.1limbaud, Baudelai~ !Jea~ 
Verl~me _lra~.~s . la k~.r_a,kte.ron . de , p~ofun?il· m~lkovra L.ka.J 

. de • .k~llr~:nn~ ,reve,lacm. ".¡Sut' J=~.~ ~p_mmQ. 1li ;,.l'asJS neforn-
, ~eblan 1mpreson. , ." . · . . · · · J' · . 

· .. ~. 1\.iam ofij parol~s ~ti mistikulo, oni ~volonte imagas 
~k1arna~ . a.~ket?n , ~l';L u as en :Ja. mondo .. k un ~a ~ku_loj 
(}¡~leQ ltmtl!);;kaJ ',f:lttr\'.1) :en Ja >nano. Claní.leJ neme! sun¡las 
tl.un :po~tr;e~on: potenca-, .• ~za k<!tpo, plena de 'Vi\:avid.o:· ~aj 

. }lóseda m~t1~kt~. En li$1] verkoj aperas sanie impon~j kaj 
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studanto de fremdaj lingvoj 

Abonprezoj: 3 mon. 2s.6p.: 6 mon 7s.6p.: 1 jaro tos 

Aperas ciun vendredon 

Eldonejo: 

110-111 FLEET STREET, LONDON, E. C. 4. 

HUH~ARA • HfR~LDO 
l MEZEÜROPA REVUO EN ESPERANTO 

de jan. 1935fari~is rimarkinda, interesa kaj ampleksa gazeto 

Programo: 
Servo por la paco, libero kaj progreso. 
Konigo de la hungara kulturo . 
Akcelo de la fremd~ltrafiko. 

NUR EN ESPERANTO: 
Origba!aj kaj traduki~aj artiko1oj pri 
Hungarujo, pri la vivreformo kaj pri 
Esperanto. Nove'oj kaj poemcJ. Rub
rikoj: Preter la virino; El Hungar
lando (informoj pri ku:turo, fremdul
trafiko, ekonomio kaj po~itiko); Mi
rajoj kaj Smirajoj (kritikaj notoj pri 
la Esperanto-movado); Esperanto en 
Hungarlando; Esperanto en ekster- · 
lando; Libroj, gazetoj kaj presajoj; 
Korespondo (ankaií privataj 1eteret-

oj); Kio okazos? 
Senriproca lingvo - Aperas kvarort
jare sur 32 pagoj - Placa eksterajo. · 

Abono: 
5 pengoj por hugaroj, 3 svisaj 
frankoj t•Or eksterlandanoj . Specime
no: 2 res p. kuponoj. La abonantoj 
ricevas senpage ankaü la gazetojn 
»Lingvo Libro« kaj »La Komerco«, 
hungaroj ankaií la »Magyar Eszpe-
antó Évkonyv«. Posta cekkonto sub 1 

la nomo de la redaktoro, »KOKÉNY 1 1 
LAJOS, Budapest, No 20.602.« 

Adreso: Budapest, X., Pongrác-ut 17. F. 6-3 

III 



Trideko da bonegaj esperantistoj tradukis la novelojn kaj poemojn de la 
lasta verko de AELA 1934 

A ·A 

CEHO LOVAKA 
ANTO.LOGIO 
kiu aperas en aprilomezo sub la lerta redakto de 

STAN. KAMARYT kaj O. GINZ 
La grandformala vtrko sur senligna papero, kun 464 pa~oj da dense kompostita teksto kaj 32 ilustraj pa~oj pri la 
et>hoslovakaj p ~ntro- kaj skulptartoj kontentigas ~iuj n pretendojn kaj inde vici~as al la plej gravaj eldona)oj de 

Literatura Mondo kaj Asocio de Esperantistaj Lfbro-Amikoj 
'. . 

; ~rezo: -bro~urita 12 -, bindita 13.50 svfr. p:us tOo/o por sendkostoj. AELA-membroj, pagintaj almenaií unu serion por 
1935, ricevas rabaton de 40ofo 

· ENCIKLOPEDI -- DE ESPERANTO 
DUA VOLUMO, 

esta9 jam finpresfta. Sur 352 dense presitaj kaj 176 bildopa~oj gi faras plena la plej gran dan verkon gisnunan de ni a 
literaturo. Sur la preskaií mil pagoj de la verko vici~as antait ni la historio kaj atinga)oj de nia movado. 

Plena 

La du volumoj nun jam estas mendeblaj kune ce t iu libro
vendistn kaj ce la eldonejo 

Literatura Mondo, Budapest IX., Mester-u. 53. 

Grama o de Esperanto 
verkita de 

K. KALOCSAY kaj O. WARINGHIEN 

sur pli ot 400 densege presataj grandformataj pa~oj donas al vi fidindan kaj klaran respondon pri eiuj viaj gramatikaj 
duboj. La graqda amaso de Zamenhofaj ekzemploj, la detataj klarigoj, la ekzaktaj dlfinoj faras la verkon unika en sia 
speco. La eefaj eapitroj pri Fonetiko, Vortfarado, Morfologio kaj Sinetio, Vortsintakso, Propozicisintakso, Frazsintakso, 

Vortordo, Interpunkcio prezentas al vi bildon pri la detaleco de la unua 

• . sc1enca gram iko de Esperanto 
kio ni povas ~in nomi sen ia troigo. 

La verko aperos en majo kaj estos la unua volumo de la 
lin&voserio de AELA 1935. 

En la proksimaj monatoj aperos la jenaj verkoj de AELA 1935: 

E. PRtVAT • Jnterpopola Paco 
EUGEN wOsYER- J. P.FEFFER• Konturoj de lingvonormigo 
JEROM K. JEROME - iiADASH • Tri viroj en boato, ne kalkulante la hundan 
A. HEKLER-K. KALOC.SAY 1 Arthistorio /J. 

Okaze de la Uni versala Kongreso en Romo, aperos 

ITALA ANTOLOGIO 
kaj unua parto de la plena 

DECAMERONE de Boccaooio 
Detatajn informojn sendas: Literatura Mondo, Hungarujo, Budapet, IX., Mester-u. 53 

IV 
Feleloa azerkeazto éa lúadiS : Bleier Vilmoa.- Peatvidéki Nyomda V6coDo- A ayomdUrt B'nik Gyula feleloa. 


