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-Anl~uparo.lo de I.~Piena.Gram.a~ 
ti'k.o de Esp·eranto0 > 

"" La unua sento, kiu versajne atakos la leganton 
ce la ekrigarpo al tiu ci libro, estos la timo, kaj lia 
unua pensp - amara beaaiíro pri la liliputa 1 6-regula 
gr,~matiketo de I 888. Li konsoli~u pensante, ke a"nkaü li 
m~in ne .povus survesti sian unuajaran pantaloneton, 
k?J ke tiu ampleksi:go de la gramatilio nenion alian sig
nifas ktom evoluo kaj kresko de la lingvo. Kaj pri tiu 
pullkto, ni esperas, ·OJÜ povas nur ~oji. · 
. Dua senkulpigo: lingvo estas tre vasta kaj lwm·· 

ple.k'sa mekanismo. "Estus · facile siste.rnigi gin per kel
kaJ t~e generalaj trajtoj, aperigi giajn cefliniojn. Sed 
s·e om vete volas stú.di gin detale, prezenti respondon 
al ciuj etaj demandoj , kiujn je ciu fraz-angulo metas 
,la milforma,. Ciamvaria homa penso, estas necese verki 
·iom pli kompaktan lib'rón. 

Trie, · oni devas memori, ke nian internacian 
lingvon uzas ne animkonsistaj an~eloj , sed enkorpi<'~-int
aj homoj : ili ciuj haYaS en SÍa spirito, profunde gr~VUl'
i~jn, Iil.'lmtimojn, apa'i·taJ'ojn, idiotismojn de' sia patrina 
hngvo. Ne estás facile al ili >> formeti la mab10van hom
on. k.un li~j a~oj «, fr_emdig~ al sia penso tiel ofte iritajn 
V?JOJn. kaJ .vo~st~?k<?Jll . Om devas kalkuli kun tiuj na
cusm?J• ~nbn. 1hn, akcepti tiujn, ki.uj estas .generale 
uz?'taJ ka] ne tro pikas 1a logikon, forpusi la aliajn -
ka) tiun disjugoh oni ne povas fari sen granda de
talado,. Tiel oni pov:as arginnenti, ke eú nia gr_amati
ko 'la malfaciloj venas ne de ·Esperanto mem, sed de la 
uaciaj lingvoj. . . 

. La. c~-supr~j konsideroj . povu~t esti rigardataj, 
k1el mo!J.vOJ de smd~t.eno antaü tíel malsimpla tasko. Ni 
):am;~n áiídacis éntr.aprt:m'i ~in pro la jéria kialo : La 

_,dec~díi. ~ak~o en l~ _hi~t9rio de Esperanto estis, ke gi 
tr~p~~\TJ.S Slan. krem;t<;m. "La morto de z., anstataü 'mal
fortígt h movadon, 8ajnis strl)cigi Cíes eríergion, kaj 
!~lt. la ku~a~a ekzemplo de ·Ia Majstro .Il}em, kiu gis. 
Sla''lasta .horo trádukaüis"A.ndersen kaj la Biblión, ciu
flanl[e ~ul~~~ ~n~doj. pm· ri,Gigi nian Jiterato.ron per 
tradu.kOJ . kaJ ~:mguíaloj. La amaso d~ tiuj ciuj 'yerkoj· 

· estas nun sufli~e granda, por k-e· oni· sen tu la Jiézonon 
•.. ge generala tra:rigai do kaj kónttolo de Ja 1ingvouzo, 

éele al kiibra,!lo kaj fi~sado. Tia laboró . estis jam Jarit-a 
PQr Ja l~sikologiQ . per Ia .'Plena W>r~aro .. en lúes el-

'ia~:í:ado partopre~s unu el' la añttiroj .ae -·Ía jena libro. 
,. N1 ,p,rovas nu:n· .similllD · laboron su~r la -graniatiko: 

N'e ,~tqs superflue níal~onge· ~nHílQ. _nian. mefuaón. · · 

-.:. ~) Y~~:~~} ~e~~-· }\álo~ay; :~aj G. ~ W al'inglú;~, kll.j 
aJ>t:.r-<mta en · ~pr1lo ~le! la ·unua verko" de 1a: ··lingvp-serio 
.de ·~ ~~~.. . .; . .. ..,. ·"' . 

. Ni, anlaií cío, studis kaj reduktis al reguloj la . 
~lZa~on de Zamenhof, kaj de la bDnaj kl.asikaj verk
JSI:O]. Sed en tin materialo, kiel ajn vasta gi . estas, 

,J?l~aj p.unktoj restis, ai:'t dubaj, a u e~ tu.te igoorataj: 
m p:ov1 s. stop1 ankaií tiujn breeojn. Por tío, ni helpis 

~;; il.l l;tl lmJ per la hodiau montúgantaj tende.ncoj de la 
l~ngvo: kaj. p~r la generalaj kutimoj de la eüropaj 

-JmgvoJ, kaJ. fme per la ahs l:rakta logiko. Ni klasas 
tiujn kriteriojn laií malheska ordo de valoro. Efektive, 
tra nía tuta studado, ni ofte . rekonis, ke la pura logiko 
J~e est~s la eefa potenco en liJlgvo, ke ofte venkas gin 
forma~ .aú pe!lSaJ · analogio:j, kaj estos rigidigi kaj iel 
kadolu~l la lingvon, se oni submetus ~in al la stala:j 
regulo] de la . logiko. Tiun instruon ni Ticevi.· de Z. 
n:wm; dum sía tuta vivo li ' obstine kontraüstaris la l'aCi
istajn decidemulojn, kiuj postuladis matema tikan regu
le.con en ciuj detaloj de la linj\VO kaj apri.oúan kon
struadon de »plena gramatiko «: lía rifuzo elverki tian 
g.ramatikon venas nur de tio, ke li preferís lasi al ].a 
VJ.VO la solvon de multaj problemoj , kiujn la ra.cio 

, per si m~m estos eb~e. povinta tranci,. sed ne ~al~od~. 
S~, da~k al la admLrmda peno de twm da verk1stoJ , 
m poV1S nun entrepreni la taskon, kiun li en rgo8 
jugis tTo f:rua, ni tamen intencis ne maloh'ei lían kon
siloi]., · kaj kiel. eble plej respektis la rajtojn de la vivo, · 
ec . se devus 10ill sufel'i tiu:j de l a geometría log.iko. 
Ta~en,~ c!nf?je, k~am en la sv.ar.mo da detaloj oni 
pov1s dts.IJ.ng1 la direkton de granda lingva tendenco, 
rú ~eu~s- lumigi gin, kaj tiel difini Ja vojon de la evoluo 
(om VJ.du ~kzemple la capitrojn pri 'la pasivo au la 
refleksivo). , , · 

Ni paTolis supre pri hreeoj stopitaj. Tiaj lokoj, 
vere, ne estas multaj en la libro; plejparte ni tenis nin 
1i:t la principo » konsta:ti, ne proponi «. Kie ni milt>beis 
tiun prin.cipon, tie ni markis tíon, dirante aparte:, ke 

'temas pri pro.pono (por tio sin proponas, oni povus uzi, 
estus .oport~e uzi ktp.), krome tiaj lokoj estas lokitaj 
en p1ed1!0~J . . au pre~~taj per yetitaj ·literoj. Per tia 
averto m volis garantu, ke la li.b'ro, kvankam en gi ne 
~:nK:as · an~~ü. . ne~alhaveblaj prqponoj, estu tamen 
ftdinde ~ ofiaaht«. 

· . Estas kompr.en~hle. ke nía gramatiko sin apogis 
unuaVice al la .zameiibo.fa lingvo-uzo. Tamen, ne en 

· Ci~j ~etaloj la rl:una líiigvo' sekvis la zaménhof~n kaj 
altparte ankaú. mem l!i · :uun~nbQfa lingvou.zo ne estas 
t~te un~ecá; ekzísfus provoj, kiujn Z. poste forlasis. 
~,, se ~o estas n.e uzata plu . kaj diversas de la pli"ofta 
ka) tl?gtka ~formo,. tí?n ni eHasis ~ü markis pér 'tñ.át-
aprol>a noto-, ec se gt ·estas zamenlio.fa; · 
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AttikoJo el la ~Enciklópedio de Esp.eranw• lfa volumo 

, E diferencas de la ·:n~d~j ,ling;oj .• ~k~ií, pe; ~ povas e.sii ·k~pa;átaj :·kun la li~el',aturo ; na.cia. Al'"ili 
tio, ke\ duJU Ja la.staj estas tmuaYice parollingvoj kaj apartenas: )) l,a Faraono « de Rrus, >l:t:'..abiol~ ;( de Wisé.,., 

:e.l ti.~j. nas~igi~ . ~a. s~ribL !iaj. l~ter~turaj !ormojt E janr . Jl)an,rorig.in~I.aj roman<:>j. de Valli~ne ,k~j ~'11. yke~~ ~!P· 
~a~,k1~1s k1el sk~1bhng~~· . ~IaJ .v1~0. ·ka'j unueco esta>t · . · L~ m1hto f?rbl.oVfS · preskau cu~n ~e~domstOJ!J; .. 
ltg1t11J al la sknbo ka) nur duance al la . parolo. La,;; Post g-1a paso restis sur. tere110.1mr.la firmoJ. :HE.AJ<aJ 

· unua R-lib'ro naskí~is pli frue, .ol la unua interparolo.: Ellersiek. Tarri-eu ne ili estas, Jwj (lafuigis la ape:ri- • 
se ni. ne kalkulas. al tío la konversacion en lá IQJ.gr ".· gadon d~ .. boiiaj librój, .'sed la E-fakow,?e fama germa:pá: 
de la familio z; kie la lingvo ankail par9le estis 9l 1 libirejo FeFpin;ma. Hirt und Solm (.v).J .• a li~r?f;.(ie Ci 
provata; ' . · tiu lilitejo ttite''~diférencis dé' la "antaiUí:úlitaj eldónajoj. 

Komprenehle la uhuaj libwj en E estis grama- · Ili estis ne nut seriozaj, kelkcentpagaj verkoj, sea estis. 
tíkQj kaj vortaroj. Sed jam la 16-a lilYro estis litera- . diferenco ank~:ií en la ekste.ra .aswe4to d~ la liDroj. La " 
turajo kaj de tiam amlbau specoj d~ libroj , .aperis proksi-: antat1militaj ~efe francaj eldoruijoj · estas ~ciuj presl:taj· :t 
mume saml<vante. La unuajn lili'rojn eldonis la' autor<>(Í':l sur malbbna li,gna~ la kovríló sur ~imp)a 'ru.ga au ali- , 
aií .tradukiütoj mem. Tamen gramatikoj kaj vortaroj: kolor~ papero;dum la eldonaaoj .de Hirt aspektas,k~el 

· estis jam eldonataj . de pr0fesiaj >eldonejoj antau ol ,zorge dorlotitaj infanoj. Ci tiu diferenco iasis grandan 
literatur:a~ verkoj. ~a se1'Ío2;a eldono. de E Iitc,ratu,r:.ajoj i~préson aukau. ce la poste eklaO?rant~j_eltlonéj~f Lá 

'komenc1~1s per la fama kontrakto .. mter de Beauírout gndrolo en la lihroeldonado post .la m1hto· ttansms el" 
kaj Z, post ·kió de .. B. kan helpo de Bourlet kontraktis . franoaj manoj 6:!'1 germanajn, aldoneante el Já E-libró~ 
kun la firmo Hach~tte et Cie, París · pri star.igo de.. :eldonado la unuarángan teknikon de la gennana~.pres-
E-fako. Gis I90LI lá firmo ne. ha vis konkurantQn; li~)íí kaj . eldonart<:vEn. I 92 5' au:kau He:Cóldo '·de _Esperanto 
Lengyel fondis en Paris la. Centran E-Ptesejon ( v.) fondis sian lihroelílonan fakon kaj de tiam la E-libro 
kaj. poste kun Cart kaj aliaj la ,Presan E-Societon pQr;¡; daiírigas sian evólllon. Unu -post·ta ;1lia aperas :g"t.ü•aj 

. egalpezi la >l~Ovis~ajH ~l?podo.jn ~e ~o~det. Tam~n, .kaj ·. seriozaj _Jíbroj; kies. ekstero k~j enilav«? ''a'!!J,i:g~ )~l 
Hachette .restls ~1s .la mi,hto la pleJ stgmfa , eldoneJO, - la E-movado multe da librosatanfoJ, La E-1ibl'o far1g-.1s 
regulo aperi,gante · kelkajn gazétojn, multajn librojti~, utm ella plej b0naj pr.opagandiloj por la lingvo men\~ • 
Tre .multe lahOris ankaií PES, ekde 191 o la librofako Sed gi ankoraií ne okupis sian indari lokon. , 
de Brita Esperantista Asocio kaj de )a firmo Eller1 ,. . La meza -eldonn~mbro de iu ~-libro estas 2000. 
sie.k (v.). . · . Tamen, la pléjparto de ' la eldonejoj presas ,ne ,pli .oi 

l;.a plejpal'to de la .antaiímilítaj lib'roj estis mal- I ooo· ékzempler~j,n ·kaj unu el uiaj. pléj .;grandaj po~t- ' 
grandaj kajeroj, ue superantaj kvindek pagojn. Iü celis militaj eldo~ejoj en la lasta tenipo de -s~a aktiveco 
plejparte esti daürigaj perfektigiloj post. ellerno de -pT.esis el i:uj libl'Oj U'Ul' po üoo -ekzeriipleroj .' La ptej 
kurso kaj lego de unua legolib'ro. Oite oni ankaü·,presis 'granda. v~ndita kvauto, el iu E-libro. literátura estas~1at't 
partojn él k!asikaj verkoj por kvazaií mistifiki la ne.,. ;nia ,scio Soop dum kelkaj, jaroj kaj :r 5oo ~n lá ~unqaj 
esperantistan publikon pri la 'Okzisto de tiuj verkoj en· du jaroj. Tialukazas, ke lá E·:lib'roeldoúad6n ni llr_enas 
E.. Nur tre malmultaj libroj ella antaümilite eldonitaj en la manon granaaj' alilingva] eldo*joj, ki:ea~te . por 

. . ~ ,·• 



.:t~( po~·paroiantoj : ~cigis • ,tfun . grap.dtrit nombron 'éla 
· ppv,aj .E-istoj kiuj ri<;~v,11s nur per tiu pre;mio-Jiliito 

. un:uafoje kY.azau: impul~oh po'i' ·~ceto de novaj . l~rój 
kaj ké la transpreúo de granda, ofte nevendebia kvanto 
múlte 'helpas la koncernaii eldoniston.~: . . . 

.. Oiuokaze Ja .eldoÍ1o,de E-~lb'rój en la nu:ná tempo 
es'tas ankorau plie afero''de> eniuziasmó, o1 thi de neg
oco. La karakterizaj e09j de la lih'roeldonado; kompren
efrligas, ·ke ec la 'eldonejdj, . ~abo,rán'taj k'u1Í pro.fitp, 
havas sian ' l?rofiton en la ciam pligrandi~antá liliro
sfeko, 'anstátau en necesaj ID?Ílsumoj kaj tiál)a kapi
talo, investita en 'E-libroeldodejojn nur plej )nalfaeile 
kaj tre malofte povas pagi rentumon, cár ~i ne alpdrtas 
pli da profito, ol kiom estas la administraj kostoj mem. 

. Laií la statistiko de la · EGO en . 1889 estis .. !!9 
E-lib'roj, en 1894 88;' en 1899 123, en 1904 2 ÍI, 
en' ·1909 en tute I 33o iibroj. Laií BIL ~is r92 8 el
donigis c. 32oo lib'roj en E (krám la gazetojJ: Nombro 
de la en E aperintaj libroj laü la Bibliografia Servo de 
UEA: I93I-I 38; 1932-1!~5, I933-97 libroj. 

Gravaj antaiímilitaj .eldonejoj: H.achetté 'et Cie, 
P!}ris; ·Presa Esperantista Societo,, Paris; El!ersiek und 
Borel, Bedin; Iniernacia Socia Revuo/flaga; Ondo de 
E¡¡p-eranío, Moskva; Brita' Esperantista Asúcio, . I:.ondon. 

' Aktive laborantaj eldonejoj inter I92I-30; {el
donintaj pli ol unu volumon dum unu jaro); Esperanto 
Publishing · Co. Ltd . . Lobdon; Eldona Societo Esper
anto, Stockholm; Friedrich Ellersiek, Berlin; Ekrelo, 
Moskva; Eiaona Koopei:ativ'? de SAT, Leipzig- Paris; 
Esperantista Centra Librejo, Paris; He:roldo de Esper
anto, Koln; Ferdinand HiFt und Sohn,; Leipzig; Hun
gara Esperanto~lnstituto', Budapest; Japana Esperanto 
Instituto', Tokio;· Rudolf Mosse, · Berlin; · A Paolet S t. 
Vito al Tagliall}-ento, Steyrermühl Ver~g Wien; Thie-
m~ et Cíe, Zu.tph~m. :' .. . · · • . 
~ .. F En la lastaj · du jaroj plej aktivaj eldonejoj, el

doníntaj almenaií po du libroj dum jaro ' kaj laü la 
vico de ilia aktive'eo: Literatura Mondo; Budapest; Ek
relo, Moskva; Populara Esperanto Bibliote.ko;' Amstet
daa¡ (b'ankrotinta- en I934, fondita en Ig35); Eldona 
Sooieto . Esperanto, Stockholm; Esperanto PotJlishing 
Go; Ltd., London; .Japana Esperanto Instituto, Tokio; 
Eldona Kooperativo de ~SAT, París . (ne kalkulante la 
:duail eldonon de ' ta ·Plena Vortaro); Thieme· et Cie 
Zutphen; Heroldo de Esperanto; Koln: · : ., . · · · 

v. la ar.tikolojn pri Bibliotekoj ; Litera,ot\11'0; eldon-
ej<ün suJi) liaj nl!lmc;>j. } · 

Listo d~>persoDoj pagln~j aj .. re.sendtJi:tÁ,:J 
. '· ia IibroÚ ;<HU~G&RA- A~TOLOGIO''.... 

. . Ni. d~Zira,s esprimi ~ian plej sinoerap da'nk,.9n al )a. 
sahtY menciítaj personoj ·hj .apkau · al la -s~ideanoj, kiuj 
afable atenti~s siajñ amikóJ.n por re3end9 de la libro. 
Fl;\ANCLANuO: . , • . . 
i<(~.\~ S-ino ~ulictte., BíscheL . ' Pat:is 9 
· ·· S-ro '' Charles Damiemüll~r ' Anne~x · . · 
, , ~S-ro J. D~pont. Trouville (Calvados) 

S-ro .·. Maqnce , G~rard · •La RocheUe ~ .. , 
-. · S-ró, · Philippe ' " ?: :Arras · • _ .. , : , .. ' 

~ S-ro' 'Jóséph. :t;ion ' S~anehes ' (Hte. Savoie) 
NEDERLANDO: , . . . . . . . , 

S-,ro" E. Bolijes, S;:ro Sch.u}>hoven; ,Winscho~n . ·., 
S-ro lt. de Jonge Bergen op Zoom · , 

·GERMANUJO: · ''. •"> . 
S~iriol\iai"got ·~e.rman~Rudolf, S-~o Otto Ebe.rler, S-;o 

Heidenfeld, S-ro 'Scbilf, Berlin. ' 
.S:vEDLANDO: · ~ . , 
"t::.,. -:;S-r{) ;tia~ {:Aoilersspn,- NoL .. : 

F-ino Margareta Li~<fhal~ Goo~ , 



I. !GANTO. - 'lit. ll!OD, reg. ·-' R ~jAikaüa _:_ _ 2 

Kuaan . 3-~ome · Koji~así-ku, Tokio, · .Tapan. - . 
23.5X16.5, 8 ,p, •• sv&. 2.-.. 

2~ *AMiq\IKA ESPERANTJSTO. - prop . ..:.:... mon. -
· H. Shat:f0rd ~ x34o New Yor.k. Ave .. N: w. Wa-

shillégton D. C .. - 28X2l, 6 ·p. - dot .1......:... . 
3. AMIK.OJ ·DE ESJ;>ERANTO. - . inf. ....,.. .Japana E

.. ' AsoCio., Tokio; . 2 ltudan 3-éome, Kojimácr-ku + 
22XÍ5, I!>. P· - svfr. o.6p. . .. 

4. *ANTAUE~. - prop . .,- mon. reg. ·- .V~rnay -
Ave. du Méridien, Malo-les~Bains, -Franclando. -

. 30X2I , .10 p. ' frfr. 5.-. ' . 
S. ARGENTINA ESPERANTIS'l'O. -- I~Top. - mon. 
~ Buenos Aires, Carlos Pdlegriní 238. - 26X x8, 
xo p. - Pes. 2.-. · · . · 

6. AURORO . .....:... Braille. - dumon.'- Vuk Echtner . 
. - Praha Nusle Il-74r. ._.:: 28X26, 20 p. - svfr. 

1.25. ' 
7· AUSTRIA .ESPERANTIS'fO . . -:- prop., - n\on. 

reg. -;-. . H. Steiner - !'ieue Burg Wien l. - . 
~1X2S, 8 p. - ail. 4.6o. . . . "' · . .,.~ 

8. BELGA ESPERANTISTO. - prop. - mon. reg. -
M . .Jauniotte, Antwerpen 44, De 13:ruyn-Wihijk-

" laan . . 7""' .2IX3~ , 8 p: - Frbg. 3o.-. _ 
, g. BRAZILA ESPERANTISTO. - prop. - dumon. 

- Ave .. Marechal Floriano 21.2 Rio de Janeiro -
27.5Xx8, 12 p. -:- Milr. xo.-. 

. 10. BONA AM~KO. - rekl. - mori. l'eg. - 'fokio-do, 
.tiinbo~co, Kanda Tokio. - 22X I5, A p . . 

. Ir. BRrfi~H ESPERANTIST. - prop. - mon. reg, 
- British E~peranto Assoc. x42 High Holb()rn, 
London WCC- 24XI7, 20 p. 2¡6. ' 

12. BULGARA , ESPERANTISTO. - .prop. - . dumon, 
reg. - Po-ata kesio 233, · Sofia: :_ 24.5Xr¡.5, x6 
p . . - Lev. 20.~. · 

x3. BULTENO ile. e; A. E. - . prop. - dumon. ·
Celmsl.<U'ak~ Esperanto Asocio, Uralské naril. 4llq, 
Praha XIX. - 28>(19, 8 p. 

r4. BÜLTENO. DE INTERNACIA SCIENCA ASOCIO 
· ESPERANTISTA. - trimon. r-eg. , -. M~ Dupuis, 

'Parls 9· 56, rue de la Ro~;hefoucauid. _.:... 24Xr6, 
12 p. -:- frfr: x5.-, . ·' 

x5. ·BULTENO .DE LA ·AEROLOGIA. OBSERVATORIO 
- .dusem. ne 1·eg, - W. , Oishi, Tateno, '·Japao:• 
tanao: - 27?<(20, 4 p. · 

x6¡ BULTENO DE LA INTEHNACIA LABOftOFICE.JO ·· 

So. 

35. 



,, ,, dutn~p,. xeg: -: . E~ BóJtjes, ~ngelschelam 3o ·,Win
:· sch.o~n, Nederlándu. · ~ 3X16; 16 ·p. - };·svfr. ,..5.-
. (kun" aneco). " · . . ' 

53'. ~ 1lti'ERNXC:IA P;OUCA BULTENO. fak.a ~ 
. mon. - A. Sc~wartz, 10 · rue Engelhard~ S tras

, <_ ':, obourg~.M!liri'au (12-ancuj<;>) . : ·;- 31X2 4, 12 p . . ,. frfr. 
.. '18.~~ . ~ . . . . . 

. 54. JSK socialistíl - trimon. - Gottingen kaj Géríeve: 
lth, 79 S:eJ~ette. - 2'3Xr5; ·' I6 p. ·:. 

55 . ' JUNA BATALANTO, LA. - reL - dumon; - . 
· W. Soizb¡¡,_gher; 77 Montée de Pilaw, .L~i.emboo,rg
Eich. - 24)<16, 16-24 p. - Ririli. 2.-'--• . 

' 56 .. : JUN.L\ VIVO, LA. - jun. - dusern. - West
~. Graftdijk (N. H.) Nederlando. 24X15.5., r2 'p. -

syfr. ' 2.~. · 
~ 57 .. ctKATALlJNA ES~FRSNTJSTG. - próp. ·.:::__ dumón. 

. reg. , - Valencia 245 pral. Baroelona. ·- 22Xr6, 
'*íh 6 ·P' -:~-:es . 3~:,_.;. , . .. '· · } ' ·•. • · 

58: KOMií:l\CO, LA . . - 'falta - lailb. ·~ · Friediicb
, Auguststr. g. Dresden~Radebeul, G;erm. •::__ 32.X2!¡, 

8 ,:"'~ po' hro o.25 MK. · • ' . ', ,, · .· 
, 5g. *K:OMIZ,A G.A ZETO. - faka - K Fi:edjn, 1.\ako 34 
· :" GuluiarstOrp, S\'edujo. ·~ '2~X22, 6 p . ...:_,_ s\·fr, o:3o · 

Jl:¡~,LITE%'l'UJ4. MRNDO . . ..,.- litJ ~: mo~. ~ . . : 
.,. V. Ble1e1·, l\{éster-il. 53, Budap!,J."st. - _3oX2 3, ;,ctü-

' · , !Ú) p •. "::'"'- svfr. g,_,......; ; •.. •• 
68. -MEJDUNARODNIJ 'JAZIK (I:riternacia Lingvo), ., ..,_!. , 

· f:rka ~ mon. - Spiridonovka r5, Moskvo: 
' -;il:i;>< i8, 32 ;p:~ Rubl. :.4,.5o, <.:. 

6g. MILITREZISTANTO, LA. , - .fak.a - ne reg. 
' . q., · A.PI?ey Rd • .Enfjeld, Anglujo. . 20.5:>-<}4, 

8 p . .:__ I j6. . . . . 
-76 .. ~ONDO, .!,.A; - ptow - rnon. reg, - P. O. Box 
· . alb, Shangai, Cinujo. - lhX2'7, 8 J>. _:_ svft. x.5o. 

·7r. NEDERLANDA ESPERANTISTO . . ...:... prop. - du
sem. reg . .......: V.erstolkstr. 7, Leemvarden;1 Neder- · -~ 
lando, 24.5X r5.5, i6 p. - guld. V']5. 

_72. NIA B!JLTENO. ---:- la:b. - ~on. reg.· ~ - 1l7 N. 
Bunk-er Hill A ve. Los A11ge!es, Calif. U.sono. -

. "f2 Xt8, 8 P; ,. , 
73. NiA GAZETO. _:__ 1nf. - mon. reg. - G. Anil 

&. S. Grenk~p. - Nice 29 Ave. de la Victoire., - , 
· !i4X3a,. 8 p> -.:. svfr. 2.4o~ . ' '· 

')!¡. 'NJA vryo. -~ pÍ:op. - mon. reg. -:- R. de Salas,. 
Stt. Roda .r4.:r6, Zaragoza. - 32X2 2, '4 p. ' .. · ·: 

7G. *NOVA STELO. - prop. - trim01:1 .. - 5-68 Ka
'. suage-có, .Kita-ku ,Qsaka, ,Japánlando: · ..i.. . ~4Xr61 

•• ' 1. I2 ·p. " 

76. ONDO DE DAUGA:VA~ - prop. - mon. reg. -
' Pasta kaste 844, Riga, Latvio. - 24XI8, 8 p. -

'j:.at. 3.5o. . . . . 
77· OOMOTO TNTERNACIA~ ;_ .socia -:- mon': reg. -

Centra Oficejo, Kameoka, Kióto-hu,. Japánlando. -
•27X 19; L,o p. - "svfr. 5.-. . . . · :' 

7~· ORA EPOI\.0, LA ---: socia - ne reg. - A. Egg, 
·· ~osHach 275 B~de~, Syislandq. -:- 3ox:n: 1.6 p . . - . 

svfr. 5.-. · · · 
'·<.>t 'r\ 
79· 1~ACO, LA -:- lit. - kvarmoQ.. - " Ootani Esperanto. 

Grupo ,ce O<;>tani :úniversitato; Kioto. - · 22.5Xr5, 
12 p. 

S.o. P .AitiS ESP'.ERANTO. - prop. __:_ mon. - R. . 
Dubois,rue Amelot 180 Paris 11. - 24xr·6, 8 p. 
e_ . :hfi::· r5.-. · ' ' 

81. PJIARE DE L' ESPERANTO, LE ; ' antaue l' ES
. . Pl$RANTISTE. SIS'EERONNAIS. - ,pr9p. T mon. 

· ·- Villa Zamenhof, Sisteron B. A. Franclando. · -
33X25', ~Q p. - frfr. rp . .,.:.... . , ., . 

8.2. PntA.rO, LA, - lium . .....: mon. reg. --'- R.-Schwartz,' 
J; Solsona g, ru~ Hiill.é, Paris x4. - 22Xx6, 16 p. 

'e ~fr. · 1.ó.-, · aü 15.-. ·~ 

83. -SYEDA LABORISTA ESPERANTISTO . (SVENSKA 
. · A,RB.ETAR J;JSPERANTISTEN}. - lab. ·· rr- mo¡;¡ .. 
~g . ..J J . . Jolíansson, Upplandsgatan r, Stockholm . 

. · r .29X2 2, Í& p . - Kr. 3.-. , . , 
8~ . SVENSKA ESPERANTO TIDNINGEN . (Ui\ ~SPE

RO) . - . pr<?p~ -:-:- moQ.. reg. - .• Eldona Socíeto 
)S~ranto," S~ockh.alp, Fako 6g8, .- ' 2IX.2g, x6 'p. 
- Kr. 3.-. .. 

85. SVISA ESPERO, "LA. - . prop. 
' ' ' 'Kürtsleirrer. Flor.ásir. '5 St. Gallen: · - ·' 3oxr4 , 

~ "p, / . ur ~r 'sES~anoj. . . • 
TEMPO,· 41\'~ · ....:.. inf. - mon. - Libriijó.,.'Kaniyá, 
Teramati Ebisugawa, Kioto, Japan. :.... 27X19, 8 P· 

' . . j'lm.. cw " . ' "• ' • • • . 

,~ 87 . .,TORCO DEL' .ED.UKISTOJ, l-A. - fa.ka: - níOn . 
. --" M. _íBeuoou, :;ue de¡ :VaucO~UJ!S 83,>< Orl~ans, 
Francu]ó. - 3oxn, x4 p. - frfr. 6:-. 

' ~ 88. 'Í'!lAVaiLLEUR É5PÉRANT:I~TE, tE. -~ lab. ·-
, dumon. _: ~ u5, ·"Bd. Ariatide- :Btiami -M.ontreuil · 

(~ine') .Francujo. ;;-: .. 32~.24, 4 p. 
. ~-



"' SVEDA · ANTOLOGIO. (Eld. 
Stockholm., {¡32 p.) 

: .La pl.ej noya · antolo~io est~s verc o~:iginala verko. 
Or•gmhla unúaVJ,ce pro s1a specmla nordeco. La. norda 
animo ne estas tiom drame 1mpulsema kiel la suda, la 
éfektoj iotn mallai:tti~as, la epiko vualas sin per la suh:tila 
sllko de la liriko. ,Ci-ril.ate ebLe nur Strindberg e¡¡t~s 
esoepto, s:ed ank;lií li ., plurfoje malk¡¡sas la nordan de
v•enon de sia animo. Ververe, la noveloj. ec nc estas 
noveloj; la drameco roankas el ili ec tiam, kiám la temo 

~ mem proponas sin por drarn-efekto. Anstataue, min kaptas 
plejparte la .»desepno-ma~iei'O «, 1~ preskau japana deseg- . 
nado. Do, m pleJparte noevas ahan artospecon ol en la 
pro.za. parto de ~liai antologioj, s~d ~i ne estas. malpli 
raVltáJ ,. eble et ph. En la skandmaVJa literatura om sentas 
ian izoligon , la ~atan de la soleco, miksigantan, strang
kontraste, kun la hom-amo. Tiu sent-miksajo estas klare 
el-analizebla · ne nur el la verkistoj vivimtaj vere ankail 
nuri sur la . a·rbaraj bordoj de la grandaj laoooj aü de · 
1' maro , sed ankau· el la grandm:banoj , kiuj kYare respe
gl!ilas la trajtojn de la -avoj ' persiste batalinta:j kontnpl 
IaJ tero, ail' mar(), vivip.ta:j . en mistere diafan.acra landa, 
kiu konas nek cedon, nek kompromisojp. Sennoktaj ta:gpj 

8g.' TH.IB1JNE ESPEH.AN1'ISTE, LA. ~ prop. - tri
mon. - ~· Férez, 12 rue Pougin; Montig!ly-les
Metz. - 6ox 45, .(, p~ - frfr. xo.- . 

go. TUH.ISMI TEATAJA. - parte - mon. reg. -
Tallinn, Ri.iütli 2.' - 3qX22.5, 8 p. - Kr. L5o. 

91: USE-E:A:O . . - socia ~ trimon. - J. Zauner, Str·. 
Lonovici i Timisoara, Rumanio. - 47.5X32·, {¡ p. 
svfr. r.5o. · 

92. VEGETARANO. ;_ ~ocia - dumon. - Iones~u
Capatana, Str; Dr. ·Istrate xo, Bucdresti. -:- 25X I6, 
i6 p. - svfr. 3.-. 

g3 .. VERDA . MONDO. - prop. mon . . reg. - S. 
Inoue - E: P. A. Kameoka, Kioto- hu, Japanujo. 
- ·22XI5, 4o p. - s:vfr. 3.-. ' . · · 

g4. VERDA UJMO . . -'- prop . .,.- mon. --:- P. O. Bo;x: 
I332, Shanghai. - 22X15; 8 t> ~ - svfr.' 3:-· . 

g5. ' POLA ESPEB.ANtiSTO. - prop. - . mon. reg . . -" · 
O. Bujwid - r ·. Hodakowski, Lubicz 34, Kraków. 
- 24XI'6, ·12 p. - zlot. 8.-. . 

g6 •. PROGRESO, LA. - prop. ·..:_ mon. reg. :__ So~ 
charská 333, Praba .VII. - 28Xig, 8 p. - Kc. 
25.-. , ... ,: ;, 

97· P.B,AI\cTfKO, LA. - inst. - mon. reg. - . A. Cs'eh, 
172, Riouwstraat, ·Den Haag. - 1hX24, 16 p. -'-
.svfr. 5.-. ;l 

g8. _RE!NOBASION parte E-a. - soc. - mon. - D. F. 
'., . Primes, sábado x.f i3/J76,, Mejic(>. --:- 3oX20, 8J p. 
99· REVUO ORlENT A, LA. -;-:; prop. - mop. reg. _,. 

Japana .. E-Instituto , ~okio, Ho~goo-ku , MJ-otornaci,_ I. 

- 22XI5, 32 p. - svfr. ' 5.-. , . ,, . 
a:oo.· SCIENCA GAZETQ. ·'- faka - dumoi:t. r11g. ~ 

. A:merika E-Instituto, · USA. 556 State Str. Madi-:
. ·son (Wisf...::::. !i3Xx5, 20 p. ::_:.; svfr. 3.-. 

101. *SEMANTO, LA - láh. - mon. reg . ...:_ M. Vuille; 
2 .rue Lescb,ot, ' Geneve ·Svislando. - ·2ÍX33/ 6 p. 

102. :SENNACIECA REVUO.. '-· lah. - mon. Feg. · 
. 8ennaci~ca · ·Asocio Tutmonda, 67 Av. Gamhctta; 
. Paris XX. ~ 32)'(23,.,¡ 16 p; ~ 

xo3. S.ENNAfi.::IULO, - láh. ~ mon, reg. ,_..- .. Sennam'ltca 
Asocio ',l'u.tmonda . 67" Av, " Gam~tta, Paris XX. 

. 3:~>.<2_3, 8 p. ' . 

'~ ~ ;._~ ·' '.4"· 

~ somére; malluinaj .ta~o} v-intre:· ~n tiu ~an~o ,. ciu -" hbni<;> .. · 
estas heroo ,-" ,~ kaJ cmtage h'eroo. Sed hq c1 heroeco ne 
lautigas; ne fanfaronigas la vocojn: la: tono' estiiS ': p.r.eskaü 
pardof!pete,_ nw.desta ; ko:OstanJ:_a kont;~:.astq, ~.Ít!-n n'l? pnv~s 
scnsigi nur per la . bildo de; , la jiJnu).oj ;•_ tÍ'!i>m ·oftaj én 
S redujo: blondaj giganioj kU:ú ,roikolora: vizago, ka,j hon-

' tcma rideeto. Infanoj! - vi diras inalkóntentc, ·· iúL \u:~u 
al mi~ ke la salvo ne ..,estas tiel -simpla kaj 'le~ú ''~i.uti ~ ~~ · 
Antologioll; l<iii ccrte ' vin ' m1Cditigos iom-:, ": ·'·!~) 
. !8;8?-:-192.0. Jen la antología: peíi~?,u :-,:~1d ," v.iv,;e 

v1vas .. 'Cn 01 , ka] tamen .ne malhavas· la( n.eoesru1> tnstor-ian 
per-s~ktivdn. Bone· .elckti~a periodo . . Seil; ,·.se -mi:jám ko

. menéis la laudojn, mi tuj volas ~iri, .,k¡al , au.e ·la ;Ant9-. 
logio estas originala. L~ unua vidflupkJo ·e . .stis ~n~al'&,1_,~a 
d¡:¡a estas speciale esperantista: L á,. · Aptol~gio .. J?:O~e estas 
la plej ficlcla spegulo de . ti u brava kaj energía e~p.-mo
vado, kiu estas . absolute inda al la kultuníiveló.~<;le .. Sved
l~d?. Nij rovas. m~te -el~ pomí?j ~.!!- · l~ listo ,af I_:l} radu-

. kmtaro, sed ,Ja ··ple] . hel::¡,J ekzcrnploJ ,de la , ríifll~up, mo
desta, tipc sveda laboro ,esta,s )a koleJd.iv.aj· ' su~~tú·i.b'oj: 
»tra~ukis G~vle-anoj , Jst-adanof« :. La 1-e~e?zisto i_e~ - n~ 

. pravas menen non:iOJn el:J.a á:ro de: la proza;~ tr;;.dukmtOJ , 
car Ja . nivelo -estas tiom' ~éherale ·. alta, la in.ténco. tiom ' 

· bona, kt1 ni po:vas nur ~me _pensi •pri, ).1!- ·k;Jirto -s.k tiu ' 

~;,,_''··sdcrAUSTO, LJ\. ' -;-7~)ab. _.:.::: nion. , ~g.' F. Clia
. · •narre, L~ Gábut; '' La". B.octtelle, . Franst~~po . 

38X28, 8 p. - frh. d,~. . · , · ·. , 
1:<;5·. L:E SOCIJ\LISTE ÉS.P.ERANTfsrk'' :..:: :IatJ .. ·.:,__: du-

_.. mon. frtmclingvii. - -Bspe~;mtó, \;~ · rue-~Ftyde¡tu , · 
." PatiB . :le. __: 3:iX4 4 :-4 p:. :..::_ fr!'J;~.~:T.: .. ·~ · · ~ ' 

rilo: SUDA .S'tELO, l,.t\. - prÓp: ,.:._x'fió~.~ 1:eg; ·-- 'F . . 
. .\~:·Homal', _:__ 44 P..os~~a.ko, ~la_v . B~i1ft J·u~~~~,Yio .. :;y .: 
_ ·' 28X2<;>,_ x4 p. ~ 0dm. 48::--: : ..•. ; :4ilhfl:.;,,; · · 

107. "VERDA REVlf0, LA. prop. - _.m.ori~ .. h ; lier- ' 
mannga~se 3r/26';~· Wien ' ;IL} ·Austrlo, ,....;_, . 3:!)\'!t 

'[j. &'l~ p: - svfr. 3:::- . t·>,~w- ~~~ 11 ;.: ;;'.;.,; :~ :-·,r 

108. VERDEMULO, LA. - ·· kult: ti:ímón: "'-L. Sujen, . 
·' S.lm, Yat-Sen ,-Universitato, ~antoi:to. ·,.:- ·,22XÍfí, 

5:~ p. -'.· svfr. 1.-. _, • 

109_· ZAMENHOFA ESPERANTO. -:- ins!. ":-:-- !ll.on: , :..;-
. , p : Cori-et ·.:__ i g7;· Bd: Brune,'.Páris"''Ilt. ~_ ~rtrx:~ t, 

. 4., p. - frfr 5.-. " ·" . - . 
no: SUR P()STENO -)ah.' ...,- mon. ne reg,;=- ·F,lk:relo, " 

Amsterdám ~Z 1 Posth.us , Z .5 __, 3rX22, •&-p. - · -



far¡¡s tron, sed , prefe~f:l rú deziras diri kelke da vortof)ri 
la ppezia parto. . ;· . . , 

Se la proza·· pártó montras specialajn .. trajtojn •. de 
lirikemo, . la poeziajoj ja rekte pxuvas, ke , la svedoj estas 
liri}{a nacio. Tiu Iiriko ~stas, generale, subtila, n;¡a:llaiíta, 
ce ;en la serenaj . tonoj, . sen grancfaj; . aiel~takaj' ondoj, 
Sed oni ne povas · pridubi la helecon d'e ti u} poemoj, 
kies m,ajstraj tradukoj estas dankeblaj al, Magda Carlsson, 
Siellarí Engholm, Gust,av Johansson; kaj Varma .Thillan

' rJ;er. La unuaj du nomoj . estas favore konataj de rúa ' 
~egantaro, sed ankaií la · 'du · lasf'aj 'pruvas siarr talenton ' 

"per la solvo de .t~·e malfacilaj prQblemoj. ---. La sola 
· J" · o, kies rezignemo estas iom amara, ioro. disharmonia,~ 
kies IÍllllodiaro .estas boheme varia , kies plef tipa poemo 
»'La mondo« aperigas la Ür~ganan maron, (kaj ne la · 
postvihrojn de la uragano), ·estas Froding. Hom'o dronas 
en la. maro. ·cu. jes, •di.ras la kapitano. Kaj fine jen pasie 
arda malvarmo: · · · · · 

,.l 
Griza o~daro . ruli~is sen ces' . 
Li dronas, - nun estas li for, kapitan'l 
Cu jes? · 

' 1\[ari:m movis uragan'. 
_ , La traduko de Engholm estas perfekta .. Ni sentas, ke 
ec la tro proza YOI'tO »mOVÍS « -estas tute rootivita kaj 
aplikita al la strangc indivi¡lua sonaro de F~oding. 

111., "' 1(arl;fr; ldt c·stas la eterna' ktiabo de la . sveda _litcra
t-ur.o. lnt.erese pTuvas. tion la . poemo »Pleprajta kolero « 

l
. ¿ t;l'ad. G. Johansson), en kiu ec la sop'iro al "la 11ir-igo 

~ ;¡,p' eras naive-bele. < ' ·' 

• X ~. ·- ~ 
>> Jen viro estas norda vento, 

H' gviOalltO "sub batala . sild' ' ktp. 
Liaj carrne naivaj , serenigaj dalekarliaj biblia] bildoj 

monttas Ja fclican renkontoo. de poeto kaj poeta traduk
isto. (M. Cadsson.) Ma,gda . Carlsson estas freskaií mono
pola transplanÚmto de·· Bo l3érgman, e kies subtile 
inelan.kolia po"czio, kiel kat·akterizan ekzemplon ni citas la 
jcnan poemeton: 

. Nia sorto 
Ni flarrras cent-e- traflugas mevc 
sckfoli~o la matonokton, 

· 1 pelit_e vente kun vent' batalas. 
al ma celo, Levitaj venté 

. al torribobaro. m ree . falas 
En rugfabelo kaj eksilente 
ni vivas réve; eniras nokton. 
mov,i~ás deve . 

Mí Il):cm iom bedauras, ke la poezia pa~to, eil kiu, 
k:roiÚ _la m~nciitaj nomoj trovitas bel~gaj poémoj. de 
l.evrrtm, lle1denstam, El~elund kaJ Osterlmg, ne estas 10m 
p[i ~asta, 5ed plezuro estas konstati, kc la kvalito plene 
kompensas tion. . , 
,.- Lipgvaj rin¡arkoj: nur m alofte_ evitis io la atenton . 
de .la, red~ktintoj. 'fian ekzemploii rii trovis sur la 23I-a 
pago: ·· _ : 

·»Cu Yi ·ankáu trapa8is belegajn terajn landojn, kiel 
pe5 sojplena.j • flugiloj? :(anstataií: kvaz.a~). · Sed, "tlaj ~?r
ghtoJ estas tre . maloftaJ en la vasta kaJ vcre grat~,thnda 

'ifve~ko. · . · . . F. Szilágyi. 

' PETB.O. K URSA LERNOLJBll.O l>OR LABORISTOJ. 
' (Eld, SA.T. u2 p. Pr.ezO:: 6._:_- frfr.) ·, 

· La · .nova élilono :'de •· la eiproVíte praktika lemolib~·o 
' utiligas · la antaüajn spertojn kaj la pedagogía sol~o pr{ls
kaií Ciam. :estas .plej bona. ~fi,nl'l kredas ~ ke efektiye, oni 
povos . UZI la libron, . kun la helt>-<! de eefe~~losilo, eh 

· seninstruista · ternado,: (kiel povus, · ekzemple, trovi . la
meminstruantu, ' sen aDtaiía scio," la· vorton, ,memst~a~ , 

"" e~ »mern5taraj« en la vor;t:aro?), do prL tío mi ecue 
oléup.igas 'kaj , Ciujn rimarkojn, · kiuj rilatas la metod:on' 
en la méiiunsti;nado, mi trarlkvlle povas pr,eterlasi kaj 
kón§tati , ke~: sialoké la libro servas bone. 'Áilkaií la ilus-
trajoj ~neral:e taiígas <bqne, sed ci tie ,ni devaS meJ}.CÍÍ, 
ke ~ kelkloke estas preskaü senufilaj. Speélal~ en la uriua 

. ;. prepara,: leciono. Lá figuto ae la vivánta Imano ~tus ilur 
tiam xomprenebla," S8c ni < vidus .ankaií mottínton, do la 

• .. - - ;o:¡¡ - -



bilde ne fatnS' siall funkcio~ . . ne klarigas. ·La diÜrrlnco 
ínter. grap,d{l . kaj malgranda -estas nnr milimet~oj s.ur la 
bi1tlo .. :· oérte oni ne , pnvas tion tuj percepti. e; 

. VoJonte .mi la?das 1~ peda~ogie IertaJ?- l.<.??struon de 
Ja. v1vo de Pclt·o; ~Le rto e tas m.terosa kaJ ahlingve bono 
clprovita ideo; la vortbh'ezoro . estas same bone elektit<l; 
Kornpren.cbie, trovjgas kelkaj 1.ie tre necesaj vortoj, ckz. 
en la kómeticaj leciorwj » vipo «' sed tio vere né gravas. 

Miaj ~dagogiafr1procoj rilatas pr.eskaü nur la ilus
trajojn. Arn.ase figuli la prepoziciojn .éstas preskaií n,e
eble . kaj la rozulto estas nhr senfrukta paperpleni¡;?.· M\_ 
ne kredas, ke ekzi~túS kotnencanlo, .ce genia, . km . e-4 
lingvoscio komprcnus, kiamaniere solvi la jenap prohll!
mo.n:; tri tre et:tj figt1r-oj; un u ,l ili estas patrino, la in
Í!UIO. estas surbrako, la · tóu persono estas maljunplo, kies 
mano estas st1pin· la infanf?. Subskribo: ~r. La bildcij 
sur ti u pa~o estas · preskaú scnescepte nekompreneblaj , 
~~d ]a ~·!:'ko rtló~ atingas Liu maljun~lo, kiu Íigar~as :glason ; 
Subsknbo: ¡m. Anbrt la aflkSOJ ne estas c¡am klarc 
prezentataj (-f> kY.. -- ec - ), sed tamen iiuj · bildoj ~ene
raJe estas pJi kJ;u·aj. (Laü mía opinio , prdere en la 1ibro 
knj n e kiel r ·slllnait aldonon, oni tlzu unuopajn, sed 
bonajn , ld.arajn bjldojn.) . e 

Sed fin fine mi den ove as •rl.as, ke la lcKsta JHlrto, el 
instrua viclponkto. ;es!a:; l,aiídinda; klara, konéiza. , ~a te11-; 
dcnoo de la vcrketo esta~ tin de, SAT. < F. 'Szildgyi." 

¡ ~-' . . . !. ' 

SELMA LA.GEl~LOf : GOSTA nERLING EL la svetl•1 
tradukis: SteUru~ _ Enrfbo)m, . E!donis: Eldo11a Soc. · Esper~ 
anto Stookholm, Fack-6g8, 552 pagoj. Fmmato I4 X:~.o cm'. 
Ilustrit.a .. P1-.ezo hros. 6 ...... kr. bind . . 7.50 kr: + send-: 
kostoj (:c. 2ó0fo): · ' · . . 

J..,egcndo pi'i la viw . (!e d.ekcl.L\ . ka\•a liroj ,nn Venn.: 
la]ido, kiun tratc'ksis la bclsopiro de · pne'tino, . inspi1·
ita' de · ifl fana$nj f aholoj. ·L a dekdu knva11r()j ~- cscéplr' 
uiiu el .i}j _:.. esta~ mRljunigin~aj bohemlipoj . el )a UllOil 

kvarono de la :~;n-a jarcento .. V.etoranoj de la Vivo~ :'ll.ku
timi~inta,i la rnondajn plezurojn, mallabo¡euwn; lacdj " 
rui¡¡rintoj, al ,láuj_ k(,wfot·tm; v1veblecon donacas noh- · 
lamma, onN·gla Dli'mposedantmo. La. csc,·pto, la ' hcroo 
~st.as Gosta ·Berlin", tiu donjuan-tipa. · (~k!:igitn pastTo , on 
ki~s ka~·akt?ro egafp_t~porci e tr~viga~ proJ'_undn _sént.t'mccn 
kaJ íacJlanuneco. Lía) amaforol ka) la vivmunJér<l rlc la 
knvaliroj formas ' la ker'non ·de la flibeló én kiu ;,tbnnda,s 
suporstica 'l'Orrlantikp kaj senbriáa fatJ.tá.rio. · 

Do capitro al enFitro e:u mi plifortigis la ÍJ.upreso·, k\l 
songfigurOJ cianeas . fantonlC en ncbulo de Nordo. Iliaj 
~qvpj~ e¡esloj,; <~gQj, yort~j . s~jnis, ·Osti , senkontoraj . 
h .vazan S1.luetb1ldoj ·dn , rum:tmta t:>.poko estos prelersveb
ititaj kaj post ili pcza lavandodoro restos Cirkaii mi. La 
sn,pt~r tiM .romantiko · de Nordo · ekktí!i sur· mian: sud~1 
.enleniecon kaj of.tc mi devis hálti sen kbropt·t·no : s'rci T:t 
kaiíton, forpoli la gena:11 1whillon, kht ka8is 'for do. mi ht 
}p~ikan kaj psihan knnligojn. Stranga fahelo. foJ'a verko , 
1in konstatis. Je , gi o~tas for~ , malprok~imn de la hodiaiía : 
f«cih'\ romantiko, . foru de 1:t hiera'i:ia natur;¡.lismo, fo¡¡<t . dH "~ 
la . l:teJetristikn· »l'ar:t f!m~t: 1' ¡¡.i-f« kaj />Pu1enwtantc p, ·~ 
' 'Ori.OJ rlo h~ traduklnlo, g.' estas :fora ec de la konqrre~'l._p, 
p~opnlatld:t .. ' . kaj gti te ti u ci. foreco, gu;¡t¡c ,ti u. w.4~0!H¡; 
n:'mbtlla ''a~~do en. ]'\ noTda nebglo esbtl> la .ka1eJ_ta .~orL 
kit\ ~lt.'!. <al S1 :lR mcc\Jtilrnan leganton: P er a:rul kaJ nnl de
liKata.j ~adCrípj Ji , ~iym• .. lin a.l . si !>.aj spjn.s a~ li so piro . 
"?g~d1. he k1c c1o ct ~aJ n:¡s ,tute pt;ok~Ima _kaJ ak~ptebla 
ndi tiop, I1ttluron, lue· ob. ervado vekas J~n elmon ti C" 
la konscio, jcn r~Hgiari" >(Jnpl!ófunai~on> aü mistikan mem
tortur.on, ti¡¡n . pentofaron, .kiu j;un tuAa,s ~~ lirn.on ae l<t 
,1:11alespexo. l()am. tiu ci sopiro vekiA'is én la }eg.:uilo; Sú
})ite forllugas la nebulo, .klar.i~as :la ;t1orizonto kaj mirakle . 
disv.olviAa.s an.tart li, tio .. kies konturojn li ne vidis g'is nun, 
nur e konjekti J a1,1taií, ·li aperas la ptó~~do de~la sve'th 
_po.polanítnt> en lmn~ d~ ~ila J!ompá ' poo,~io .. ~ai; 1~ :v~r'ko ""' 
tUJ trovas komprenon R.aj :íltan Yalóron • ~e li. Q1a .ef19pea 
~.n<;o reliefi~a~, la :re,:Vt.;c ,a pnrj}C.O _de' l"' svf.'.da an.im.o kaj 
~ia ojsel'aa: radiad~ a~ingas ,la 1eganton ' . IP,u, ko!Jleuéas;. ' 
miri pri sia antaüa blindeco laJ n~ plu kons;en,tas. kun la 



)\nglujo, la in:trigoj · aü hafaloj sur la iforumo · ktp. ~lhj 
Sc:enoj estas p_Qré elpensitaj, .sed ~~ ~erAajilaj: . oñi :ile-:--
zirus ec; por )á honoró de la horno, .ke esto vera.· ti u Ím!J,
git¡t -ren'!-onto ,.inte): Cezaro· kaj Vercingetori{ci!o, la antau
tagón de la' trmmfó, kiam Cezaro propon os .el si a mamo va 
inalatniko la regadon supt)r la romiaj . provincoj de GaUu
jo. Nur pri unu punkto ni· deV;as fari rezervojn: Jelu
sic atri~uas al , sia heroo ian roínantikan koncepton pri 
la amo, . :rriilmejle .malp.roks,iman de la j era Qezaro; Ji 
r~ontas al ni, kiel Cizuo fraüle kusigas _la nokton de 
~ia Jee.dz~go ; pro r~sptikt.o '' al la.~juna ~dzino, k;iu sajnas 
~e .. anu)m; h klar1gas li\1-11 .muraon, Jnel la rezulton, de 

• ~ompl~to organizita ·· de maljuna jaluza virino ktp. · Su
ficas me~b'¡:igi ·al si la kvar edzigojn de la grañdil Julio, 
'!iank duflankan dibi>cemon, ti~l fa!nan en Romo', ke liaj 
S<?ldafoj , ser<¡ÍS pl:Í tio Ce Jia iriuqlfo, kaj un u el liaj kon
t~a'iiulo3 po)'Ís. ~omi lin en senato »la edzo de ~iuj vir

. Ínoj k~j 'la edzino dé ciüj viroj « ; 1ian tis lia m orto 
daurintan intrigan ku.n . Kleopatra, kiun li. venigis de 
~~ipto J;tom,on : !<ti?. por kom.preni , kie~ malmulte. ide
:ili~me l1 j:fakbs la. mn-aferOJn. Estas 1om , bedatmnde, 
ke Jelusic volis :. je kelkaj · lokoj , málp-randigi tiun epo~ 
peon gis la dimen~ioj de kudristina literatura. · 

. . . Laii l~ espel'anta vidpu~kto , la vérko e.stas tre alloga: 

~~n), Genaho 
( · Lóire).·" . ·.' 
1 ·· Tiu' -libro, bele p~zentata, estas vete alloga legajo; 
e~ :se ti ne havas la saman gr.avecon, kiel la Kahea 
F:araono, ties idean gi tamen elvokas•- kaj tio estas je 
la honoro de la aütoro kaj de la tradukinto. Gi merita~ 
apartan laudon por la boneco kaj .fi~:meco · de la, stilÓ~ 
· G. ·· w 'a;inghien¡ 

LA JUDA STATO: Theodor. Herzl. Ti~d. B. Sel~er~ 
Eldonis Literatura Mondo, Budapest, IX. · :MesÍer-u. 53~ 
;r.4~~paga. 20XI3.5 cm. Prezo: bros . . 2.5o, _b~d. sv~ . 
4.20 pfus IOO/o por senkosto. Por AELA-anoJ respektn'e 
svfr. I.l1o ·kaj- 2.3o. 
· , Pri tiu ci nerko modesta laii la aroplekso, sed ne 
eloerpebla •en sia enpavriceco«, kiel diras en la antau
p~r~lo , ~-r? Emil · Pfef_f~r, oni ¡>Ovas , p:u;o~i kiel pri 1~ 
biblia au 1a profeta v1zto, t. e. kun relig1a ekstazo au. 
Itún senlima malamo. K-aj car en la unua . tempo bibliáj 
vizioj jam nt> imponas, estas do klare, ke la libreto havu 
pli da malamikoj ol ekstazitaj adeptoj. La diferenco estas. 
nur en, tio, ·ke "dum la adeptoj . grupi!as en certa~parto de 
.1' juda popol.o, al la tendaro de l' malamikoj apartenaa. 
Ciuj~. ciuj eeteraj: judoj, kristanoj ¡ mahometanoj, ciuj 
rasoj k~~ gentoj , ciuj fiiozofi~j, sistemoj , ciuj . po~tikaj_ 
tendeneóJ , unuvorte ·-la tuta arkeo de Noahl · 
·'"'··· »La juda stató ~ . de vHei;l, kiu estas la m etusebla 

fun:aamento « de' la cionista movado, estis ja . nur :tpOdesta, 
pro::vo de Her.zl solvi la · judan problemon. ·, Qian aperan, 
o~í a~_ceptÍ.s kun ~oko. kaj rido. Poli~i.kistoj t~te ~or~s. 

.gm: J~da stato l bo · est~~ n~ nur 'utopla yenso - At. e$bs. 

.arogantaL .La., ekonomustO.J, la '· konata;¡ profesoroJ , , la . 

. eminentaj kompetentuloj kaj la kompetentaj eminentuloj_ 
sk~i~ .a e ' rido: jt~da s_tato! · ~~>nstrui j udm státon; l -; 
kaJ ¡}¡ ec ne J>onvqlis UZl la ~llll:qlUipall p enon por paroh 

. kelkajn .vorto_jn pri la libro, p~i la ~nh.avata ,en ~i .ideo .. 

. · »Klon.· 1i volas? Transpo'rtt la Jndan. »:popolon <e en· 
Palestinon, kunc kl,ln la havajo, infanoj kaj kadukaj ge
avoj? llá, ha, -}la! j{ - tiel rié:lis juda hankiero en Ber- . 
lino , ki u verdíre me:ql ne .sciis, Júon komuqan li na_vas. 
kun la ~ juda P.opolo«? ,. · . · 

''' Sed troviga$ tamen certa gr'upo de judoj , · kinj ~e
rioz:e komencis trakti la · utopion de Her.zl - kaj naski~s 
la politika · cionismo: Kiu konas ·· ~ian ' nistorion , tiu scias,. 
kiom da supeihoma heroeco postulis tiu Afero, kiu darik' 
al nekutima sinoferemo de .pioniroj - el mokata iropio• 
$angigis en ' adrhirindan rcalajon. · i 

* 
~Tiu ci .artikolo ne , volas ja ~sti apologio de, l' ciori

ismo. Por movado, k:lu faras pozitívan laboran, p<,~t' 
· homoj , kiuj konstru~ ; ne . necesas pledi~ Kion .ajn oni 
opia,ias pri la cionismo (en kiu :q1ultaj vidas nacional
isinón novari .ka:j malutilan, kvanlfam ~i estas - · laü Za
mephof ' - pli ko:mp:reuehla ol l<.t naciis~o de pers~kut-. 
antaj popolej) , fa~to estaS~ ke la meza judo suldas al ' gi 
no'l'ajn vivov_alorojn,_ kiuj ) gas ~an individuan viv~P.. J;Jli 
to}erebla. M1 ne setas, cu · la tdeo de I!m:zl defmd1ve 

' venkos .:_' tio <lcpt)ndas ~a ne nur de la'· sizifa labor~o. 
de la judoj. La judoj cmkaze. fa:tas ja sían lahórO'Q, , 
--ankau Moseo ne ha vis la felieon · mcm enkonduki sian 
pop0lon en la ·Landuri · Promesitan:, sed la gr~deco d~ 
li.a faro. estis .en tio, k~ li !ibel'Ígis la .popolon, e1kond':l~ 
tin el la eg1pta sklaveco. Tlíéodor Herzl, la 'Moseo · de 

' nia ~mpo, unu fojon por c~am eltiris sian popolon el 
skla'I'~CÓ _;multe ~li terlll'.a ol tiu ~.n. Egipt!l-jo, ca~ el spirita. 
s.Jdaveco, dan~ere maskita · per CIUJ eblaJ vuiloJ de . t. n. 

• humane<;o, h~omeco, i~ealism? ka~ al.iaj . ~ikaj me~~ogoj; 
Herd iedoms al la. Ju<iO han mthVIduan memestunon .
li¡U;¡ :honian dign,on./ kaj se li - ~e enk~m~~Já¡¡ li!l j~m, a~ 
ankoraü~. ep, la .:Lmdon. Prom~1tari, li .Cnlkazé elkondulús 
lin · el la geto; : kien la júdo espereble nen1am pfu vol a& 
re-veni. · · · . · ·" · • · 
• ''La· libera ' .Judo ne volas' plu porti lit Ja~con de f' 

. móndo. ,Li neo volu. pln: (lSti wpolo dé pxafetoj kaj mar• . 
: tiroi;; Tooas j l»!l'JiD tiu mis~a kaj ~za· fato, kiun oni 

J: > ~ !'- • ·~ ' l·Jif' ~· ""/ "S' .. ?P . . '..-



•ttibuas al "ii, la fato de .· ia · ~ndskala' mis~o; .t?Jl ~:k.ies' 
, nomo oni 1in senkreditiga8. En )a- t.D.una te'n:q>o, ~ sur da 
sojlo a e nova periodo' terur,a pro 'lÍa mistere.éo, periódo 
.en 'kiu ~íuj• váloroj trapasas sl(~an metamorfozón, ki~m · 
la etiradiki~inillj · ideoj. ge etiko, moraleco ,kaj politiko 
~!trotas .ka~ disfal~~.S,, . en . ti u · ,~i' teni¡;>o estas eble ·. sel;l
·sence konstrul aií akceh noyan staton, ·)uu sur la ·geografia 
:ltarto aperos ~a lasta por eble malaperi · la unua . --' sed 
tio· el:ile · estas la plej tragika. - La judo . jam sufice. havas 
' tmn senoosan easadon de novaj valoroj, tiun ciaman unua
~con en ciuj. aferoj ~e homa .sercado. (Estas ta-'ttlte klare, 
.ke la persekutato Ciam tt>Vltas antau la . persekuta';lto) 

' * 
· J:.,ii ideo, Í<iun la m~derna profeto de Izraelo, . Theo~ 

-dor.'Herzl,. elspinis en la r~v?j de sia . cielflug!-·;_fantazio, 
:maJ:graú cw prezentas pill' s.t ton grandwzan kaJ 1mpon;m . 
. La .hildo de r l'CYCOO de la Eterna M)granto post dumil
jara casateco en lian dezertigitan hejmlandon, én . kiu 
~tono sur Atono ne reslis .plu, hava · draman strecon kaj 
.neeldireblan sopiron. Denoye en ·la juda animo veki~as 
.n;aJ.novaj scntOJ kaj remem~u·oj el la _frira. pasinteco. lte
'VIVl~as c:lolora sopm.i al hbereéo ka) sendependeco -
.id.~oj, abstra~o:j :k:~j s~j..n; ; riea.t~ge.blaj por jud,~>- Par~loj 
-de l , gloraJ . pl'?feto), JeD mildaJ, Jen .. seveTaJ, reakn·as 



komprenus la- aferon, pri ki,u 

povas séréi en du' 
,,.'!: 

aferoj, ·pri ·· ki~j 

' psel}d-p,~tos<a mortbati ec belegan 
-verson ?',:. · ~... ~ _ ·; . · 

La tr~du,kadó. de oi ;til\ libreto es~s ekstreme mal
facila, "Oni ne rajtis dissolvi la kornplikitan, longfruzan, 
esence" ge-J;IDanan"·stilon de l\ilke, car tio" e tus :rabinta .de 

: la .fitrp íies kari.\kferpn: .kaj . e~tús g!n ,platiginta miz1~re. 
•Aliflanke, ti u slilo . estas · tre !nhlp1:oksirna ·de la E-a slil
konstruo . . N u, la · 'tra.duko faris etan miraklon: restis 
la o:riginala stilo, kaj t tl,mén g) estas 1:iel felice ekvilib:rita, 

·· ke g.i estas kri:sl:ale klara )r,aj <:liafan.e facil~: Ka,j la lirtgvo, 
~n puj p;Htlpe:r.igita) ka:teúoj , povas ec m.uziki ~ Ti o laud~ 
la j~r~daíl flekseblecon ~e E-o, sed ne malph 1á .lertcq?r~ 

.. k:a;, . lingvan certecon. ka) spertecon de la ttadukmto kN 
;réviziioto. L. Brau,n .. 
;< .. 

! '<'' 



X.ion fari? Komp~eneble, ' mf plene áprobís · GiujD 
vortojn de aro Presto, manp.remis kun li, .kaj adiaüis por 
.lin trlinsdoni ree al lía v.alorega lahf;n-ado en la , intereSo 
de nia ' kará lingvo: · 

- Fradlino - mi .audi$ , lin postkrü _,. mi eé 
ne .. m<mtris al vi ~iajn novajn suf ... 

. S~d mi . jaro estis sur. la stuparo kaj kuris f.or. Ne, 
éar mi ne estis tre scivola, sed, car ini havis alían ur~an 
lahoron. 

. Mi iris de tie rek,te al sro Letarg. Li estas iorn aga, . 
pactempa sinjoro, kun be1a blanka barbeto. Li akcepti~::t 

. min apud sia librohreto, kies ·t:efaj ornamoj estas, en led- · 
bjndo, }a FLmdamento kaj »La Fabelo Pri La Granda 
Taro Kaj La Malgranda Doktoreto« de Henriko Fischer, 

. Galatz , L . . K. 
Jaro tute sperte kaj lerte, mi demandis tuj: ·'• 

- Kion vi opinias pri la atakoj kontrau , la Aka
demio? 

- ·Mi · ap~obas ilin 1 ! ! 
Feli6e, ke ,.mi jam sidis sur segó, 

dinta sur la tero pro tiuj .vortoj. 
car mi estus eksi-

- Sesesesed kikiki .. . 
f·-. 'úJ. )' üJ~\i 

- Ne balhutu, tio ne konvenas al tia carma f,raüli- - ' 
netO ~- li diris kompiimentante maljunulece. - Kial 1'vi ' 
miras? La~Aka:demio estas juste ··atakata. Jen, unu akuí:- ' 
punkto esías, ke 'g~ eldonis ,cirkuleroj1;1 kun gramatikaj 
~raroj 1 ' N u, , m1. n.e riprocas ' la gFamatikan eraron, · sed 

• j 

Domage, ke la peilso ~-
.'En la mortintajn lmgvajn ;Clementpjn 
Devas disíali, ke l' animo devas 
V~lki skeléten , pot· a~e;i all' animo! 
~~_del~~l - do~u d.O, _8:'?}lk , spegu~on '\"··'·1. ,1. 
KIU r1cevü ·tutan m1an koron , 
Kaj ~in . .resendu tuto ... 

La. traduko de Sro Münz estis Tevizüta de ' Kalocsay: la 
antai.lP.arolo, k~un versaj~e li ne l[J§i , • p.rezentas tip~ ,, 
modelon 2¡e ·tro kunplek'tJM ;vortord'Q,, (ec por ne kalkuli 
ian >> rn.alg}ar:l« imstatáü »malgrar1 ke« ). 'Pri la -resto, la 
traquko esta bonega: nur kelkajn preferojn oni 'povus 
montri (gis prefere al gis kiam; kulminaj a} . kulminaciaj) 
Kaj la merito .estas tre granda, car la stilo de Rilke estas 
tre persone.ca, . kaj < p~ena ·de subtilaj -nuancoj. 

AMELIA KAJ MARINA, _Ama~ora Poezio: J. Manr t: 
g~dil Ro eni:irn. Eldoni,s Hispana. Es_peranto Asocio, . Mad.:t 
nd, Apartado ·1089. ' 168 pa:~oJ- Formato 23XI 6 cm. 
Prezo svfr. · 3.-. Ilustl'ita. , ; 

· Funde de tiu. Ci liriko trovigas g±aridega doloro: 
pet·qo de 9u. amataj J iliríoj. Tiu granda peydo, esprim- " 
1ta per kortu~a pleodo, certe malarmas la · kritikanton.~., 

_Des pli, ke la- ailtoro estas tre simpatía entuziasmulo de,;.· .·· 
Cio ñoná kaj bela: de ,paco, de ámo; de progre$!), de es-'- -
perantismo; de· ·naturó, de · arlo.. Kaj krome oni pova:SJ. 
dirj, ke li estas bona V1lrsfaranto; liaj rimoj .estas sonoraj 
kaj' nebanalaj, lia Titmo ~tas vigla kaj, enlulani.it. , 

K~o. tamen, lin instigis, ke li nom~ SlaJn poemojn 
. ..ama tora poezio «? Kaj • e u Ja ,recem:anto kontraiídiru 
tiun m~kritik'On, · au ~in ' konsentu? : , ' :. , 

Nu, la, reoen~anto konsentas: ·tiu ci liriko vere portas 
sur si ~,·id~ntajn markojn de amatoreco. Tri tiajn_' mark-
ojn mi k.ura~as citi.: - · - . 

. · • 1. ,La •"-toro 'eña's tró .'párol~malavara. Kelkfoje~ tiés 
kaúzo ~ evi~nle 1~ ve~;- la ,,auto~ .devas ' plen~ la-, 
for.mon, khm li elektis pli v~ Ol la édhato:. Sed oft~ , 
ti u .vor,t.'-abundó ~tas . memóela; :kelkfoje ·,:ti ne· eiekla:S • ,
m~~· e~~ en. li.f.j · lll~alídaj-c : J!OOIDOj . p~i .. u~~ k:,at ., 
peJZ~O), ~ al tia amastgo de • m-at;n noval. ' 'OflOJ ka) 

mi_ "'riproeas -:- kaj ti~ _ Ci. 1i levis 
la 'Akademio elllenas ~rkalerójn .. :: 
.--' Eéeldooon:.. . !" f 

:-- N.~ balbutu, ,mi I;Ípetas_ 7' li _diris pli-,!HlY~r~, . ~<;~r:: 
gesante ec komp1Ílnenti. - Kion signifas tio, ke ~i é!
donas cirknlerojn? Tion, ke ~i lahoras!.Kaj mi ~as al 
vi, fr~üli~o, ~~ ·E-o, cia l~ro . estas . d.!Ul~J.ilr.-'G~i. ha*as .. 

·la dekses reguloJn kaJ la Uptversálan Yorlaron. ~~qma 
. estas ne de Dio. Kaj cia »laboro« -sign.ifas aldon0n,, 
komplikigon, . malfaciligoq.. La tas~o de Ja ,AkademiO"' 

-- estas konservi la facilecon; de. la 'lingv~. Do ~ia nep~a devo 
estas ne lahori I Kaj riláte al la ak~tdemiaj. elektoj, mi 
diras al vi , ekzistas . sola .. bona eblec.o.: oni · devas,'elekti_ 
en la Akademíon nu~ ~ortintajn hÓIÍiojnl . - . -

- Sed la sintakso? Cu oni ne ilevus ' gin ~ 'fikSi,.. _ 
r~gistrí? . , , 

- ., La sintakso - diris sro Letarg ----:. estas resum
ebla en sola punkto: ciu parolu, kiel1.d beko_ al li Tlresk1s. 

: -:-- Sed la , ofici,aligo de novaj vort ... . . _ , : . 
Mi ne' finis la f-razon. Si-ó Letarg alrigardis min tie~ 

'IllÍnace, ke' mi forkÚris sen' adiauo. Mi petas lin/ ke li, 
bonvolu sendi al mi miallc man-saketon , '.kiun mi~ lasis' sur:, 
lia tablo. Mi ne kura~as i~i ~em' po~ : ~i. . · · . " · 

_ Longe' mi meditis p"ri la supraj du mteryjuój, sed 
gis .nu.n mi ne_,sukoesis konkludi, ,, cu .ra atakój· ~_óntrau la;· 
Akadeniio :estas justaj aií ·maijústaj; Sed mi 'diiis, ke· 
eble mi estas stUlta. Mi petas do la legantojn, ke. ili 'prbJu. 
tnem formi al si opinion. :Ka:j mi estos tre d~ka,- se P,ri 
ti u I?Pinio ili min afable sciigus. · M. A'lic_e Pik . 



killftl regata qe pfuf-Ul\,tla mei~kob~, .. :Ne . l!tlr ~aüli~ere 
11 tro\!i~as int:er la unua) pootoj, kiúñ :Lit~ratura Mondo · 
pre~ntas al .ni en la honega antologio .»_Dekdu <Roetoj «. 

' Auli estas lia unua )ihtio en Esperanto. Gi estas no
velo _ pri knabeto · en la *estona .,kamparo. Laiíkván:te ~iu _ 
8~~pa~a )ib'~to . .'estas pur. ereto ·'en nia_, ·r_apide kreskanta 
lil~~aturo, sed' Jii.ukval1te - !~ sigriHas konsiderindan altigon 
de ]a nivelo de. JÜit r~ont¡p-~o. · M~ senhezite nomas. gín 
novela rhajstroverko, ne nur iél esperantli~eratúra vidpunk
to, sed"ankaií Uií la mezuro de· gravaj naciaj literaturoj. 

En tiu novelo vi renkorttd!} diedio~: materian kaj 
spi:ri,tan; . kiu c~rte §ajnos al- vi tute ·unika, se vi ne ,estas 
estono. N6rd1andanoj, preápe ellá kamparo; pá.rte reko
n6S ~in; ·sed saintelll,pe >iii multloke trovos nuancojn kaj -
animan' atmosferon, -kiuj versajne .nenie tr.ovigas krom en 
Eston!o .. ;Por_ leg:antoj el s_eirite kaj. geogra!ie pll mal: 
_proksrma] landOJ la konatigo k un bu medio devas _ eSb 
vera trav.ivajo. · · ' · ·· 

Sed cu ciuj povos kompreni tian medion? Mi krcdas , 
ke · jes. Mi estas konvinkita, ke gi estas plénviva kaj pleiie 

_ komprenebla ·ec ·a1 ~r.añ.'dirrbimo, kiu 'neniam vidis peco~ 
da·. era kampai:o. Nom(l tiu'· rakont,o -estas unuflanke lii' 
P!ej lokeca, ki,un. _ oni .'Pova~ imagi, se~ s:rmtempe t~u 
lokeco -enhavas ka] espnplltlí ion absolute umversalan, ·'kiO 
trovi~_as en: ci¡¡.j hqmaj animoj ell ci~,Lj partoj de la 

,m-ondo, . - . , 
- · A9}i estas. trc malgranda ,kp:abo. -,Kr.pm lj fi¡;11ras en 

la'rakonto lia tt_atino· kaj la ceteraj doman0j de la bieneto. 
najbaraj - f,r:iponep~j 'knab.o kaj lmabino ké!:3 diversaj aliaJ 

.. pe.rso~oj., :~rome tr~~Í~Íllj ti e ~ovino.j, arb~}. kaj ar~1.1.st?j; 
~ la heJma.JOJ, l:i -puto', 1a pa.SteJO ' kaJ multaJ, . multa] alia1 
_ afwpj kiuj, ~i~it~j_,, per}a .okuloj ,ae : ~uli, e.s~as pr~s~a? 

." sani·e p'lerívtváJ lfaJ g.ravaJ· kiella' thomoJ estaj0Ji Auh tral- · 
vivas '~ru~~ . f-'!lmoto.ix_d.r?n, _helpas, s~an fra~irmll: p~sti . 
la hov)noó; · fangas vJlebmo. de ·la fr1ponecá:J naJbarm- . 

· fanoj, implíkigas en komi~an ~ geedzígan« historian, kin 
tam'en por H estas presi(au f¡;eñeii~e serioza kaj tu~mehta, 
kaj _1úu -; ec , far~ steliston ?lli. L1 .malsapitas,. om tr~n$
portas 1m al la malsanuleJO en ·fa urbo, kte h konabgas 

'• kuii mu1taj ·na.vaj kaj cerbumigaj af~rqj de la vivo. En la 
dna pa.fto de la novelo li d e vas . forlasi la ' hejmon kaj . 
vil;¡s en 'fi·eruda sed' agrabla . domo kun bon~orá.j homoj .' 
Tie· ni traviva~ kun .li kélkan tim1pi:m, kili ne estas sámc 

- (1kazoriea , s'ed same5 enhavopleria. : , · . · 
Auli estas - filozofo, kijjl ciuj infanoj pli malpli . 

estas. ' Ei ruultei deiu:and'as hj oetbumas;pri aferój, kiújn 
_·J( ·né komp1-enas. La . autora neniel fara,s troigon, kiam· 

. ~ temas pri liaj penso~. ·aemarldoj· k!lj ~ldiroj. JJi estas tute 
·. ort!ina,,raj kaj nat~x;a.j por knabeto d~ ti~ . ago ka.j en ti u 

'· J,uedio. 'Sed Ji-' ho.i.le- elektas kaj 'hone hzas la materia1on, · 
kaj tial la ,malg.ra:nda Auli povas- vibi>igi nian anit,non per 
problemo) , pensoj 'kaj revoj , . Iauj .estas infane naiva:j , . 
sed tatb.:ln cim.plicas demandojn Ra;i ideoj:n, . kiujn la s~-
ulo'i nomas eternaj: Auli .estás la '.homo, eta estajo 'en vjvo 

, kia( univ.crso, .k!.ujri : li van~ . ~?poda~ _ko~repj. -1.~ !oka 
hor!zo~to estas : m~~~sta, s;en7te. ~t t~en -enkadras Ja, 
tufan mondon. ' " .. . : · ¡.. ,. . < • , . w • _ 

~ "A:damson esti;IS nova esperantista, taiiJkn lia E~pera:hta 
·stilh jam ña:vas ' fóttajri . punktojn. I.a fig.ur~j liéspriD:wj 
kaf multar;wvaj knnmetajoj atestas pri 1ingyo{trea :verk~_ . 
.:isto 'k mi g~andá" kapablo. Cetere· ec la . kelkaj· ,m¡¡Jglateroj 
de Ji,a lin_gyo ha:vrul. oortan c:armon, -kiu. iel konven¡IS por· 

., tiú ·uniR a· rilkol}to.' · Stellm1- Ehg_hal-m. 

"pon as . at ~i ,Vlllor¡jn temojn. .~r. P,ri~~sado 'kaj dlskut.ado , 
._- - "úaJ lili~lltnke ' málka.Sas scugoJn pn la pePSOneco de.t la 
..atltqr.o: ·, 'kajcar li. esta~ unu , ella ple,j t~et;tt.ai , verki~tpj 
en ma movado, ne •esbs- su.perflue kolekll Il.in. Do, ~1el 
tl,'e ':interesa, .doku.mento .pri 11!- esperantaj aferoj, kaj nqv<J 
grava peco , de ni a orig.inala _litera tu ro. · . 

' La rimarkojn, tiel p1:ezeÍltitajn ·al ni, orii povas klas~ 
' en _kvar capit_I·ojn: l;F seks¡¡_f?toj , 1a literatm:o, la ya~OrQ de 
esperanto . ka3 la :, gen~ral-a fllozofw de la v¡vo. TIUJ de .la 
u~1,1a k~eg?rio ko~preneble vekis plej. m.~te da scivolo · 
au· da md1gn?, lau la tem~eram~n~J: 1h. ~stas .cet~e 
tut~tPr.udent~J (se ne prudaJ). k~ ec dec;aJ. D,u cefaJn 
punktoJñ la aiít-oro akcentas: . la ' problemoJn pn la sam-'' 
seksamo kaj la kontraston inter la angla kaj franca (aula.- · 
tina) spiritostato kontraü la seksaferoj. Pri la unúa punk~ · 
to estos multo direbla por kaj kontraií la aütoro: . m1 
opiiiias, ke la samseksamo éstas esence la rezulto de fizika 
aii spirita nenormalajo, kaj devas . esti. kuracata, se kura
oebla, de medicino kaj ne de le~o (ni notu taínen, ke - ~i 
ne -estas fremda en la naturo , ce 'kelkaj -bestospecoj); 
sed .certe estas, ke gi povas ricevi grandan aroplekson;cu pro 
estetikaj (Helenujo) ·au snobismaj ·motivoj (Be.rlina, Paris;i 
beietra mondu111o), ,cu pro sociaj trudoj. (knnvivado ~n 
inte.rnulejoj, kawrrioj·, · sur ~ipoj ktp.). Oni ' J;lovas riur 
ap:robi Sturrner l ki;am li apla~das la pli ~al . J;lli lar
gan komprenon: · kaJ grandan dtslc.uteblon pr1 tlaJ prob
femoj liD ·¡a . posbnilitaj . ·_aq.glaj .. ge~eracjqj, __ ,atl __ kiam 1! 
rimarkas, k-é »li trovis pli da mensa malsaneco inte1· 
prudul0j ol ínter 'obsoon~~j « ~traf:m .apl*o~ . de tiu 
pe:nso montras . unu el háJ recenziStOJ ) · Pn la dua 
punkto,- mí opini-as, ke la. kontrasto ínter la , latina 
kaj ·. angla .am-konoeptoj estis iel .surfaca : efekti'Vc, la 
~amirl.stiQkto, la seksemo estas, aJ.menaií . ce la blanka 
r~so kaj ebl~ ee aliaj, tre. potenca )aj: ?an~era fo.rt?, 
ktes . -ef1ko cmmomentc .. mmacu.s diS:fal1g1 la soc1aJn 
regulojn kaj barojn, se · oni lasus al ~i liberan vojón ; 
~~ estas 'en la socia vivo, kvazaií pulvob'arelo sur Aipo. 
~u, kontratl_ la dan~e.ro de pulvoba.I;elo on.i povas · uzi du 
me~odo~n: a u st~ci9i. gard~tojn éirkaií. ~¡ ' "k un mal pe~ eso 
al tu _I}Jn proks-ll):lt~-1 al .g1 - !lií oru povas malseklg1 la 
pulvon per sufiee da akvo kaj tiel senpotencigi ~.in. Ri
_late al la . ;¡eJ.:sinstinkto la angloj gen~rale . uzis la _ umlaJ! · _ 
inetodon, malper~esante cia~ publi:kan ' aludon' a1 .ti u 
temo )i;lp ... kaJ la franCOJ la · duan, -traktante ti!ll} 
temon nur §e1·ce, moke kaj ironie. _La angla metOdo ha
vas_.tiuri malutilon, ke ~i kreas »répeladon«, k~u _pova.s : 
igi kelkfoje dangera por la spiritosano, kaj ¡¡.l kitp:ni atri- " 

_ buas la flo:nítd,on de tiorri · multaj; stra¡lgaj aií .ec absurdaj 
sektoj, kiun miras la aiítoro suf p~o 6!¡. Kompreneb1e, 
la plej boila metodo estíis rilati ·at tiaj ' pxóblemoj ·léun• 
la sama.-animtrankvilo, kiel oni r.ilatas al tiuj pri la ves-' 
taífo aü" nÍangado: : tion íaras ekzéruple .J. Rom1ún ·-en la 

.. »:&Onl~tenoaj ~omoj «, .aií ~\ de Régnif!r e~ siaj .Poemoj. 
Sed mt .ne sc1as, cu t1a .smteno povos ~ene;ralt~t: horno 
est~ tiel malmqlte racj.a anima}o.! 
. · Pri la iraveco de la lit-eraturo enture, ~ia socia iolo 

ktp.:, ,. oni ·povus daiíre dís~uti: .rpi diro.s nur, ke '"mi ~e ;; 
konsentas ktin Sturmer káJ Baghy, ke »la celo de kousc1a 
ver.ltisto estas, K;e li edi:lku ka .. j ne solee amuzu<i: , (pg. '37)· 
Mi ;;he kontestas; kc artverko povás. bavi morálan valoion, 

·sed( mi ·opinias, )<.e., se la aulorO• kiam Ji verkas gin, h:a~ 
vas antañ ·la okUloj la moralan ce1on kaj ne la puran es~ · 

· pr¿iliadon <f:e sia pei-'soneco, lia verká" povos ebl~ •faq:¡i~, 
la:u .la mamero de la Kabano de Onklo Tom au de F"a
biofa; Sed gi neniam estOs io utá, io :OOla. ;Kjel mi diris 

: aliloke,· :gra,nda atltoro &vas est\ moristq,_ D~ (ll;Oralisto . 
. Mi ·scia.S, .ke mi koritraiias .interalie · .tutá.t;l skolon da .· so
' veÍ¡!.j l'.erki.'ltoj :·.·,sed gustt; la rezultq_· de. iliaj peuoj trc 

:,·sufiee iu!as la,,~alorc;m de iliaj p:r~niiipoj. . . 
.. • P.Ji mály-asta .problemo estas hu · de la esperanta bn~ 
' gvo 'kaj literatura. -:fua áemándo, óu E pru:anto iutage an- ' 

" itatíliíos plene la naéiajn lingvojn, estas .~ ~udita .en ti~,tj 
· ~ '-llo!Oj, ~un reíerenco .al Lanti,r ' kiu· un.ue elmetis g:Ut. 
_ Lá~> .mf!a opinio, m¡ ,ne •kredas ~\)n ~~la ~ -~e~ pre?,í:pé' 

:· detmf\da: _la -ekz~mJM. ?e 1~ J~tina ling~o a~lek~~ 
ta: ""en '1.& .r_omana: unper1ó, .b:J úu de ia ángla, littgvo, 'kiu 



kompostí , 

Plenan gramatikon de Esperanto 

kiu aperos g~a!J.dformata , en tre de;1sa · komposto, (ID .la 
unuaj tagoj de majo. .· · '· 

Qin sekvos :~ame en majo la 

\,.i\i:thistorio ll de H~kler .kaj ; 
•[fri , vir~j en boato . 

. Ankoraií. . anlaiL l¡¡._)ongreso ve1's,ajne aperos ;du lib~ 
retoj -el la bele.tristika .serio kaj la ve;ko de PJ:ivat. . 

.La ·po ta".sinsekvc de la Ye!~koj estas Yed.ajne jena: 

· · ,Jligatdu la · Tcron 
Verkb · d.e. Wüstm· , ' 
Nova J(restomatio 

k?-j ~ine 11!-. belct~)st~ka scu·i9, .r~sp;~~tive gi~j ~a~taj -vo.hitn(;lj. 

J~?~rwn~as ulp:rcni .en Usono aspek_ton pli kaj pli distingan 
1llsde .tm,kmn g1 _konservas (}11 A:nglujQ, .pruvas, ke Iin
gvo· eJUtag~ · uzata en la.vul_gara; vivo ,?-C poyáS,, evolui pa-. 
r~leJ.e su~· wm vasta_ ~e1'1tor10. ·La pleJ hoojl estontu rolo , 
km~ om _povll,s · d~z~n al Esperanto <- est~s tiu de . precipe 
&knbata hngvo, kial' estas · nun la araba al¡ franca lite- . 
Tatur~j lingvoj. Tjo P.lej b?~e .~ru:antius ~iar: unuecpn. 
, l:ro tónga 5s~as ram . tl~ Cl_ recenzo: m1 . -volus ta-
tuen, antau ol ftn.~, íhskuh tlun asertop. (p&. r6) ; ke 11\ 
))~o~a nuanco« (fTance: couleur . lo¡!Ulc 7 . mi preteru~ 
din: lol~a, lcaraktero, a u ccaro ) , :kiu . mankas: -~is nun. ,al 
,E pcr~to, ne tre gr~~a~ ~n litera:turo, $Ajl}.aslJí,e _la _aütQ-, 
l:t> !fans konfuzon: ofektive, la manko · de io.ka karaktero 
~1n h lingvo mem t. e. ' ia neebleco redoni oo Esp'erai-rta ·J.á · · 
íamili~nm 1-<!-ngon, lLpl.i rnaÍpli tr,iviaJan~· dililektpn, ne 
walhclpas' la_' vet·~<ldon de ·,aJ.ttona· romaqo: tien p~uvas I~ 
ekzempJo, en la ,f¡•anca litera.turo, de A. Francb A. Gi'de . 
G. Duha.m~l, túuj. uzas artap lingvo~ tre malpi-oksn.rl.;ji_ .dé 
la , parolata; kond1óc tamen, ke -ckz1stu, por .la eventu:lla 
bezono, stoko ?a trivialaj ~o~toj; kies nul-a '?i~o sufieas 
~ ... l~r~ r?man.-ls~o por. s1tuig1 .la et¡,?SOl_l ~e s'la ::!.0!~-ontq. , ' 
110 •.. kond1eo estas pbmurnata en E:¡pe!-"anto , ·,?~ pos,t)l! " 
iiJ.pero ·de la Seln'Cta.j Sonetoj kaj d~ )a' vo~tateto' fÍ!;lJl de, 
J),arnasa . Gvidlibm. Sed se te;nas , pri la )ok~ · k~yllk~1.1ro 
de la, det?loj, per kiuj pe-.n~rigas heroo de I'OlllUU<? au 
te~b.'UJO, t10 <CStas tute .mal vera. _Iu. perso~o poYas ·.es ti r~
<~lisme ,reprez~ntata .nw: per aludoJ ,ru mtl: deta.loJ de ha 
vivo, mil 'ap,:utajoj de lia urbo, soci,o, I!acio Jttp. Se, t.iuj 
~ludoj ¡•stas nekompl'en.eblaj por aliland,ulojr la verko 
pe.rdas ,~i,?n tu~an forli:>D -ekste:~: la limoj d~ sia. origmala 
lin!?vo. ho esti , :la okazo por ~,ro~~o de A. l{uxley, 11La 

'13ra)'a Nova Mondo«, francen tradrikita .sub ~titolo · »Le 
lt~llou.i: de. ~ond~s« kaj tion· t:é ~onekonsciis kaj kOri~ 
~ lS la, Vl'll'kn:ttO -m.em., ~n ;uttauparOOO ' al1iJ.a franca , tra-
. d~. J~ep: ~n~lil~ la, plejp~r~o .eJ jiuj ite~P,oj e~st~, 

• ~- \f; ló ; ·: :. ,-" . . . ~ ·:· > . • 

M t. 

Pqr k'ontentigi la · bezon'on _Jfaj p ostJion ' a~ . 'nmlt~{ríi~j ' • 
.rrwpr'Qroj,. DÍ presas el eiu . libro kelkcentOjiJ. SQr @ÍI,ik~a 
paperó, e'ri" lediinita birido. Pri ·la 'lnalgranda, sope~·p.agrl 
ni - informas aparte eiujn ' me:tp.biojq tuj _ po~t 'ricevo .. de 
ilia kotizo: : . . . , · ·· '" · ' 

• ' Nolfd., Limtempó 

·, G:is la . í~a ,de ' julio· la koíizo e$tas 
.. serio '1\· _:. · 8:5~ : svfr. 

s.erio B au. ·{; 
s~rioj B plus C . . 
serioj Á B C kune ~ !q.5o svfr: ' • · . ·~ ' 

• Bindo por ciu vo!umo po o.go svfr. : . 
·, ' .~ 

<;! liá.f . eld0n4joj en J935 . ·-
. '· . . . ...r-.~ . " 

Komprenebk djversatl<aiqoj 'de:Vigas )í:aj -ebligá~ nin 
eldoni _librojn ankaü kí-~rrí _.~a. ~erioj . . Ti?j, fhúel). ;p~ ' est?~ 

, seodataj aparte( al la: ~:nern_~n>J; ru:¡r.)au ' peto.~L~, . ~~bro~l,t 
·n.i .anon~os ci¡¡.m .~ust~~1!\J?é sur: la kQ~:~OIDO}}~J_;mg.r.!)- • 
Libro. Tiuj '.me¿:nb~oj,,.:.)áuJ me~_q31s k!lj ;e~gasA?.n .. t1a~ · 
li~I'?n antaú;. _apero / ·ricéNas ~ah~t011:,, de. 5o Ojo • ~1.1a. ~.t>t~ ; 
al!~J metnbr~J: -~ranspr~n~·~J ~m RO~t ~a:{l c~o , ~tce~as ;~oo.;p.~ 
ÚIJ<Cre tre versaJne · ape:ros Ita~a ~p~o;logw."kaJ la_ gulpaga 
Decameron·e d~ · Boccaécio. · . ' _ - ·· 



~~:~rr:~~~kJ-~~~~r~é_:" __ ~~:_.rrra ·la.:.:l1P,itaj: Iibr~ _<le· t934. 
;t1J:tfri~· •fi'ri itirita •jaro ~!e~igis n~;an .bret¿;;:· en· ~ia J~te~~san k~j util~n kompen"dion trovas el:\ la Esperarita 
e.íl~áp!a ,,Ub~o"~r~kq .,k.aj ~icigis,: ni!n .junán ljt~r.aturon L_iteraturo (de Waard) la kandidatoj al la ekzamen9 de 
per~ .ddoento da .. novaJ Jibro.J. . El la 'dudeko da· .v.ete val- ·;kap~leco. . · . ·. . · , · .·: . 

,oi¡¡j:;-ve.Tkci-j . eEt.U~s , qnua:vice la gr-andióza · Eiicí'k1opeaiq, - Alía · 'grav~ evento, aklan1e salutinda, , estas 11! düa 
kies,~dña,. voh,rci:ro;:'l'ehJ:e· atendita, . aperos · 1m'' la veQonta kompletigit.a kaj dmarkinde pJiricigita eldono de l a Plena 
n10jlá\9- 'La. entuziá_s~a:;sal.uto de nía; tuta. gazeti!-ro .al tiu Vo.rtaro. kiu, spite al ~ia »neoficia,leco«,. jam fari!.is la 
1:\lllka,;,,ver~q "'.testas· :¡m . g¡a , ueordin~a signifo . . · Gi sen- . plej fidinta konsilanto de ciu serioza verkisto. Gi enhavas 
<l!ih~- rkslo§ , unu el-1a·• plej gravaj evimtój· en la· hiStorio Ja .plej , ampleksan E-vortprovizon. gis nun libroforme 
de1;nia mo~a.Cia. Cü .dó' mirinde, .. ke ·dum, gia pretigo, k.iu Dresitan .kaj pre¡:ize klarigitaJ;~, kaj estos la plej ·solida 
elSór.bis alsi · tipm ·dq. -energioj: ká} tagoj, aperis pli \rlaJ- , bazo por estontaj enéiklopediáj vortaroj. Tiu dua eldol)o 
in.íilie.."da]ibí·oj ; ol :>en .la · -last~j tri jaroj? Cete:t:e" et alud- rn.ont:r.·i~as. -v~re gojiga simptomo: gi ate t[\S pri la dezi.ro 4t: 
<\pte, ~~ - kr;~?n,éún:~ei;t.ean, ~i , neniel' parolu pii . regreso. la publiko al ciama perfektigo. Tioll. pruvas ankaü la 
T!.üe....male. . . ·-, _ reeldonoj de Petro (SAT), de la Gaja Lernolibro (Wal-
1 ·<:·:~Pr la k~p? de Ia. or*ina:la literatnro du. s¡;iencaj ter), de l a Helpanta T:emaro_ (Mangada-Rosenorn), Ciuj tri 

· :verkoj lJ!eritas ni(au atenton: la Filozofia Vortaro ··de Dr. valoraj instruiloj, kaj fine, tiu de la populara novelo de 
l) ¡¡.ma:ryt sukcesplena p,ro'vo·' de faka ~rminaro, kaj Fine ~Eng!wlm: Al Torento, tre taüga por progr.esaj .kursoj. 

· mt kompM.nas ,•/a Radian (de Aisberg), ki~s na:cipngvaj . L~ lernolibroj .estas krome reprezentataj per la ·Gur-
}ré!;dukf'j j.am at!ngis }a: nombron dektri. Per sia · rnu.ltes'- sus Cornf.iletus Esperan ti (Bianch.ini) utiligebla nui: de 
· J?l'lrp,¡t ~oct~ (rOJ;nauo' Turstrato 4, la. sola dum la ·Jaro, latine scianta publíko, Freude durch Esperanto. (Steiner) 
Wejnhéngst ,,:di-svoh'\Rs _,evidentan , •kapablon en · speco, kiu por germanlirigvanoj kaj Kompleta Gramatiko (Kitzler) , 
spit,e·. ;<Je la valora:{ ~ontribu!)j .< de J3aghy ka:j ·Engholrn, multrilate interesa. ' 
an,ko,Fa;tí; ne tute relv!ndig.~~- -Pluaj pa.Soj ' !iudirekten ,~stus E! la lt00Q pt\goj da traduka literatura . kontriht1is 
ver;e: - su?t~nin~aj. Pli . ~ro,gp,eraj sajnas la skizoj _.kaj· no- po kvinonon la lingvoj angla kaj sveda. El la lasta ni' 
v.el9'j: 'la· -carme :r.omantl-ka · Teptra Ifc;m~o (Bagh.y) .. la m o-· salutu du belegajú: verkojn , luksc. eldonitajn de For~sfo- · 
zaik:e ,J<aj . cizele kmunetit'a Nqtlibro de Pr4ldika Esperan- reningen E~peranto: 1:¡. mondfaman Gasta Berling de La-
tis_to, (Sturtnet) , la duJirnarkindaj studoj pri infana psi- ge,rlOf (trad. Engholni) ka,i la valoran Sveda A ntología 

". kei,l'§Jgie' ' hifl!noj en T"orenio (Engh:olm) ·kaj <• Anli, .ralwn" tre kompetente redaktitan . . La kroata estas inde rep;rezen-
tq1~iJlri. ktJabeto ' (A.damson). . · tita per Cezaro, historia romano de Jelu~ic , en atentve.ka 

... Ella tri poemlibroj ~ apartan valoró.n ha vas' 1a .rieert- traduko de Rotkvic, dun1 .la franca restas jam de kelkaj 
., haya liaj altnivela . antologictl) Delcdn ' Poetoj , en bonega · jaroj neproporci~ sub la m:eznornbT.o · El gi ni notu 
¡:edakt.á de: Dr . . Kalocsay. In.tei- jam famaj nomoj. kaj tamen du etikajn · ve:rliojn: Bonhumoro {Nyssens), Skizoj 
l:e~oni1~i ,fulent?j aper.as. '?ovaj sj.eloj:.la: baltoj Adamson . nrí Pilo:ofio de la Homa Digno de Gilles (trad. Lanti) , 
k3.3 '':l~U);z.e~s.; . cla· , ~1spanoJ M~w·.a . kaJ Nunez J?uh\l.Sr .la · kaj aukaü placan rakonton de Musset_ 111imi Pinson (trád. 
angJ;o ... Pnce~}leywood, ·la austro Schauhuber kaJ la uso- Rethel) . · ' ' 

·· ñano .StiUri:¡.árí . . La dq · aliaj :·, Amo. kaj S.opir;o (Mí4a!ski), · · La socie · kl eriga asoci.o SA T .. kune ktm ADLEL aper-
_if,11?<,el.i<: k(lj -~~ar:í_na. .(Mangada"Rosenorn) ·~ k~an~a~ ne. _sen- · tig'is du -sirriiltendencajn romanojn kontraiímilitajn: parton 
válora1 n e atmga~ tJUn .poemkolekton Jau s1gmfo . . ,. ·' de la famekonata. satiro de HaAek La .travivajof · de - la 
... , ~ ~i ng.tu. ;mkalí }a ~prge kompHi~an Vortpj ·ae ·Macue brava .$oldato Svejk (trad. el la ceba Stadler) kaj la tragi-
~5 la sole gravan eldonajon ci-Jaran el Japa~lljlldo. kan: rakonton de · Upton Sinclair Jimmie Ifiggíng• (trád. 

,poj ktp. ktp. kaj. oni ne komprenas. kiel oni povas v.encli 
la japi\najn varojn por tiaf; prezoj. . . 
: 'La vortoj de Macue . Sazaki enhavas iuteresajn detal
ojn .)raj :-·:. ankai1.·rcspondojn pri tiuj silentaj kaj lwnster
riitaj-,derriap.doj".':.. La uimaj artikoJoj piedas po;r Es~r-

' anto aJ , la japana> virinaro kaj el ti'uj artikol<;>j elvolvigas 
jam-la p01::tret? ,d~ _ekst~rgqiin lJ.r~ vi~ino, kiu en eksteror
ditiar~ ma1fac1la · ¡;nedio pacienoo, ferencrgic kaj kura~c 
l.a~or¡ts. Postf ni poy~ legi Jeteron .at s-ro Butl~~ , pri Ja 
ll!Udfjnajo,)>ÍO f , . pri kiu .estas skríbitaj la jenaj karakre
rizaj ·vortoj: » : . : ni r.estií bonaj samidéanoi kaj sinceraj 
amikoj ka..'j post ro jaroj ni ree turnu nin al la problemo 
kaj vid u la natuian evoluort de la fini~o de la landnomq; · 

;tiam se la malo de -mia opinio :venkos, mi obeos $~n . . , « · 

-..· . ~ ~aj. poste. seky~ w;tikoJoj, ~iuj multe ~l.ariga.s. a~ 
.. m prx bu ».klamamere? ~, per klU demando J.odustl'táJ 

h>!kaj ·.komercaj ' ce:fuloj rigardas al J apanu.jo. 
·_'· Ni citu kelkajn frazojn: ,.,En Japanio' la nom9ro .de 

universitatoj estas' 3í; 3o288 ettidentoj, tlum stud:¡in:tinoj 
· ·· notilibras nun g: «; (En r~27.) - JA I);I).h-at·s·iWtoj ·estas 

pr:incipe ftirmitaj ~ antaü la ;virinoj en . f9~?. kaj l'.stus 
interese scii, lriel la afe'.ro statas nu:Q.. ~~ t:g28. mi :tJ·ovi$ 

, artíkolon kun ·1a; jeu¡~j indiko.j: · "C: 24-:-25 m:ilionoj aa 
virin9j ekzistas en Japa.nio, ·e! .kiuj la ' du:ono éStas mal
jn~u_lii.ioj. :~fanej ~j . ili~j z?r¡santinot .. ki~j. ~¡~ ~e;· okupa~ 
pr1 1a dif1nita mebo. La alia1 'l2 mthono)' d1Y1d1gas ·Jau 

' di,finitaj okupoj :- 8 milió.noj terládtumstinoj , i goo.ooo 
iabrikl,abo.rist~oj .. ~ 7o:poo instruistinoj , 6o.ooo kura
cistihój kaj aku~iStinoj. «- (Cu vere, kut;l.cistinoj en úni

, Yersitato'? )JXaj po'Sti} ,pri ..:Ja' yi.rina lah,qro: r/. . . La Jahot
t~go ~erl~rale; estás pfi-.malp!i 12 hora. Krome du. horoj 
dá ebJ;ta l3h®o ·laü sp.ecia1ir Iegpermesó, JX>V;tS estt aldo-



· .. ~ ·la. ang!á' Fr&:liing): ~e~ ani'bau fra.aukojen?:vas . ~~aur
mdaJn mankOJn, kiuJ ·JOD) 'iorprenas de 1ha ilin'JJ;'in:ala 
efiko. Pli zorga redaktado nepl'e necesus ~e tiaj ellaboroj. 
Ekrelo, kutiniJ tre aktiva, produktis .kompare malmulte 
per ]a propagandoela Kun pafilo T~aj · libro (Isbaf1) bone 
tradukita de Zamjatn.in, sed guste kontraütenden~a al Ja 
du .supre nomitaj. . · 

Al la Esperanto Puhlishing Company ni dankas Ro
mano pri Afril~a Bieno (Scbremer) konscience celan·gligita 
de Andrew ,'' kaj la belaspektan Vitio de Nia Sin joro (Di
ckens), '!lldonitan tuj post la surpriza apero de la original o,_ 
por ]a granda .plezuro de ~iuj b.iblio:filoj . Du aliaj beln; · 
eldonajoj lau: telmika vidpunkto estas la polaj Madalo· 
P,ilsuaski de Sieroszewski (trad ; Strelczyk) kaj . Ca ~i 
estas fabelo? de. Wolski ~trad. Dabrow~ki). · · 

Unuan · lokon okupas ' in~er la eldonejoj Liter~tura 
Mondo kunc kun la kooperat1va AELA. Krom ok el la 
jam mcnciitaj -verkoj tiu A'emela entrepreno liveris al la 
legantoj arikaú la ]enajn lihrojn: el la hungara Voja~o 
·en Faremidon de Kariuthy . (trad. Totsche) Arthistorio 1 
de Jlekler (trad. I<alocsay) tre ri~e ilustritan; ella japana: 
Amo de TooJuuroo , teatraion d~>. Kiku~i, (trad. Simm:nura); 
el la pola: la sensacian M ia V o.iago en Sovetio de Slo
uiJnski (trad. Grenk:amp-Kornfeld); el la ¡¡;ermana : la 
pripensigan verkon dé Herzl La Juda -Staito (trad. Selzer) 

.ka.j Leteroj al Juna Poetod·e !lilke (trad. Miinz,·; el la 
itala: Vi!JO de Arnaldo de Benitó Mussolini (trad . . Kalo-

.. C$ay). Komunaj t.rajtoj ligas eiujn tiuju plej diverstemajn 
eldo~ajojn: lingva korekteco, enhava ·valoro kaj placa 
ekstero. 

N1 ne .forg-e.su el Ja balta·; lingvoj: 'N orda .Literatura, 
novelko1ekton redaktitan de T. Indra; el la " uederlanda: 
pordistran ron\anon Blu.a Sanqo de Wood . (trad. ' vau 
Zoest) , kaj .. el la norvega: -Gaja ]{nabo de Bjomsson 
(trad. Sandberg kaj .Joha11seu). . · . . ·. 

· Kaj. jen fine re tasen nia mano :fasketo da cldonaJoj 
diversk.iale interesaj , sed k.ies nura mencio fa~us ~i . ti un. 
skizon· s_eke listaspekta. Multaj helaj pro.spektoj kaj .tral , 
egiudaj l:írosu.ro.j. · · 

. Eutute abunda rikolto, kies vetan s,ignif<m estas. 
ptalfacile . taksi neuntempe, ~uste pro ~ia aktualeco. Kaj 

~~--------------~-.--------nataj , .. El la ro5.ooo 'minejlaboristinoj prcskaií 8o:ooo 
laborll.S dum la tuta , nokto interne da Ht minejoj .. . La 
salajro de la ·viri.uoj ~stas c. la quono .de · t)u de la viroj 
pot samy.alo:·a labor.o. . .. ' Y:a morta .~:rocento ?-e virim~j 
.25-5o-JaraJ e~tas d r10ble pli alta , ol t1u de vrroJ ama~aJ, 
en 1920 .. viro,j rg el . 100; .'virinoj 42 el roo.« · ktp. 

Per Ja origiQalaj artikoJoj k~j tra.dukoj ni konati~as 
·kun M.acu . azak1 ka) kun Japanujo , kiu volas venki en¡ 
ln febra k(mkoro de la postr_nílita milito. - La konldudoj 
de Macue Snzaki ne favor~JS nl ·tiuj metodoj. F. Sziló.r¡yl. 



. O~IClADA DO:KUMENTA~O.ESPERANTISTA: DU
fiEKKVlNA UNIYER,SALA KONGRESO DE ESPERAN

. T<?. EldÓms . Int~rnacia Centra .Komítato de la Esperan
to. Mo\fado; 11, rue du • Mant-Blanc, Gen~ve . . Ig33. to8 
pa~j., F:or,mato ,22XI5 em. l?rezo J:!.C signita. , 
. ; · De~ala rapo~to pri la JubiltJa Xongr..eso en Koln . 
.:Enhavas ·ki-om interesaj . protokoloj kaj statistikoj rep
rodukton de la fam;l Imerkonsento de Kolonjo. Ap;lrte le~ 
gindaj estas la notoj ,pri , la stato de nia'movado en eks-

, te-reiíropaj landoj kaj la láboro tie farita', kaj ankaií la 
,i:nallongaj informoj pJ::i la, .plej. diversaj sferoj de la pro~ 
paganda . agado. Ti u . ci . do~umento, · la lasta · kiun eldonis 
i úK; atest~ pliafoje ·pri lá bboremo k:aj organizkapablo 
de _s-ro Robert K<reuz, Iiun:a . direlctora de UBA. H. ·V. 

,,ganiz<i de koópera ~u1ture)o kreis 1~ novan somopur1gll11 
' movadqn, la 13elism,<;m. Li ,se,ntis sin pionico kaj apostol.o 
"de ti u -'Ídéo, li sentís noyan alvok.on ;· »Mi bavas respond,. 
econ ekkonigi :·La Belismon al la tu.ta . bomMo.« 
~ .· Kio Q,o estas la Belismo.? . . • 
4 • Post la atenta trastudo de lí¡. naii kajcroj ni devás 
. konstati, ke gi estaS nova :religio, vqlas · suprenltwi 1~ ho.- · 
: mon el la nuna materiaJismo, plibonig,i lu socian ordori, 
· kaj pe,r ia koopera yivo ·estigi paradizon tcran, · kiu helpós 
: la honwn atingi viv.on eternan. ·· 
. L;l fundamento- de. }a ,belisma doktrin:<> esta~ la)<,on
.slato, ke politiko, scienco, arto, etiko, · filozoño, ciuj ci es
i;al> <,eplenaJ_ dé materíalismo, QO ne povas kontentigi hom
on ph alt-aspüan. Nur la religioj esplm:as Ja ~piritan viv
on, sed ili ' plenas de arbitraj dogmoj en la naturklarigo, 
do ne -estas akcepteblaj. La· ve:~·a spirita vivo estas perfckt
:igo. La animo estas estajo, do ko1·po, .sed nornateria . 
»J<.:iam ni observas diversajn fiziologiajn fenomem;~jil. kaj 
komparas ilin kun psikologiaj fákioj de spiritaj agoj, ni 
estas devigalaj metí la hipotezon de l' spn·ita korpo. La 
ekzis.t9 de . l' spirita korpo do ne estas irnagajo, sed gu ta 
bipo~ezo, ,at-endo . kaj samtempe firma kredo. (I. 27.)« 

La spiritan korpon formas multegaj spiritaj mole- · 
kuloj, la •molekulojn spiritaj atornoj. Strukture ili tre 
-sirnil.as al la materiaj. lti, kiam ili -estas izolaj •• oslas altir
ita-j de la mateciaj eretoj, ec forpusas .unu la alían, kiel 

· 1a gasmolekuloj. ::>ed · j u · pli proksima j ili . cglas reci:p
J:oke; . des pli · ili altiris unu la álian k•tj t~el, per tlens
igo, estigas fluida, duonfluida kaj solida slato. So la spil·
ita korpoJ pe± la densigo de la spiritaj molekuloj, ·evoluils 
ti el •fortike, k¡p .la moklekuloj igos fikse kunigilajJ gi atiog
as 1'¡1. ete.:cnan vivon. »Lá spirita korpo atinginta la gradon 
dé kompleteco estas lioeágata de la cerba substanco de 
la materia korpo kaj farigas perfektc libera kaj mern-
,-slarll ekzistajo (ll. 19.) « · 

Kiel far.¡gas tiu· kompletigo kaj perfiékligo? Laú Be
lismo, per la .íntuicio de . pura help, pura ve.ro kaj :arpo. 
Kio est;J.S pura belo? Ni scias-, ke Cio en la naluro estas 
·vib:rado. Sono estas vibrado de la aero, lumo vibrado de 
l:t' etero. La spirita korpo ·· havas · la '. econ l'ezonadi, .kun
yibradi .kuh la vilirad.o de la naturo. ia kunvibrado kun 
la vibra ond.aro de la naturo estas la pw·a, supera belo. 
»Kiam . la mio akceptas la ondaron ne partece, sed tutecc 

· .• •'eQ. gia varia stato, ni riomas la akceptadon ne. s.ep.to, sed 
beliptuicio. « (~U. 6.) SimiJe al la kunvibrado dé la na-

. turo, oni .povas ekkoni la ekzistajon de la monda, tiu 
ekkono .estas la pura voro, Enprofundigi en la prtran vcr
on,.kiel en la puran belon estas la tasko·de la homa vivo. 
El tio·· naskigis la pura amo, kiu. ne kaoas malamQn ·aü 

· malamikon. L-a horno .evolmnta gis sensancel~o atíngas 
.fine la konscion, ke li devas vivi ne kiel hesto, vÍyon 
malerian, · 'sed tute spirite •en la · belintuicio de _pura helo, 
p,u;r~ vere, kaj ;pu:ra amo. T-ial la sinkulluradl,) kondukas 
nin al si)lhardado k<?ntraü la málsuperaj, ·malnoblaj 
sentoj. ' · · i • ¡ . 

Né nu:r la: individuá vivo ~e 1' horno devas sin kom ... 
ple~igi, . sed ankaií la . socia vivo· .. L~ famiJ.ia . vív? de vas 
~ lonscrvata en la mtereso de la mfanoJ. Sed mter 'la 
iliversaj faínilioj, kiel ankaú ititer diversaj hom~rupoj ; oni 
devas enkondtiki ,komunan -vivon de koop;erado. La homoj 
~evas viví -ne' en .nrboj, sed en kamparo; kaj 8ol>¡'Q de Ja 
Jíomoj ' devas labori kampare; ·El tiu komuna vivo ,, do 
k.ampanmoj ;formit.as nova centro de , laboroJ:gaÍíízoj, ·ki
uj nt estas urboj en la nuna senco ile la vortó, Sed nur 

. cenb:ejoj' kie ~ o ni 'amasigas la superfiuon dj) , varoj kaj 
,. valorajoj . .:fíe oni faros centra~.n kultuterojn por la 1a

ho_ristoj. La industrio ®vas matgr;nH}Jti 'tiagrade, ke nur 
. ioOjo de la hoÍnllj ókupitu pri la industrilaboro. La lastaj 

· ·n,¡IVo estu o:Bcistoj de organizo laborista: 'La tutan Ol'ga
.. J;,~iwll d;irektu !klegjtaro, kiu he,lpos lf!- hom.()jn en la ,sin

kulturado. 'IJ..a koopera,jn komunlllDOJfl '_'unuigos la ltüida 
6rg¡m:izo, ~j, la landa:jn la )lomara k:omunu.rno. Tiel rea~ 
lit~ . tio, la, tuta b~aro . poyus ~ui, lll beli~tuici~n . de pura 
~o, ~u!a yero ~lllJ ;tDiú. La _pura . ;u¡no li~ ~l.U)n hnd-
Q)n, ti~¡n ~o¡n ~ UDU granda. lfumaro, lq.e ne -tegus 
malamo, kaJ O.talo. , .. ,. ,, , , , , 



Í3efismo ~stáS do · n.ova 'movádó, ' nova teo~;o, ,'nó~a 
· religío de la h(lmaro. 1\icl novajo, nature ~¡ bá:ta;Las . kón
trail la malnova idearo de religioj, kontraú la malnovaj 
movadoj soáaj, kaj .·kontrau la •nuna socia organizo. 

~elis.mp . estas ne nur aL¡¡ka1;1ta l¡:aj mnlamika al ciuj 
religioj, sed gi. vol as f?ri~ simple ciun a.jn . religitm. ~i 
ne votas budíusmon, JUChsrpon; tnahometamsmon, kns
tanismon. La budhismo estas ·por' li troege naiva, kiun 
la scienoo moderna detruas . . La mahometanismo estas tro
ege materialisma, kiun la nova 'belintuicio dé spirita korpo 
:forigos. La judismo est¡~.s nelímebla, car li havas Dion, 
Jehovon vengcroan, kiu kontraüstaras al la pura au1.o. Ec 
la kristanismo, la » pJej progresinta religio « devJ!.s -eesi c~f') 
la scienco detruas Ciun religion, kaj ciun kredon. (t 27_:__ 
:r8). »La malnova kredo cstis superstico, kiu kontraii
d1ras al la scienco .káj scio <c. Ci u religia organizo de vas 
fori~i. .. 

.. El ciuj .!eligioj ankoraü la . ln:istana placa.s plejé al 
Okamoto HíkiCi. Li konfesas senkase, ke l>ia luistanismo 
estas la plej supera religio ínter ciuj religioj de ·dikredant-' 
oj « IV. 3. (;i ha vas sian halon; car nur Kristo sola in 
struís pri la amo. Tamen la granda malhdpo, kion 
Okamoto · Rikici trovas kontraü Ja kristanismo, estas la 
kredo je Dio. »La kristanismo estus la plej supera re.lig.io, 
kio1~( 11) oru kredus dion« Sed la beiisrno simple neas 
la · ekzislon de Dio. Li roencías ke. Sakao malkonfesis 
Dion. »Ankaü ni devas kurage nei la ' k:reinton de krista, · 
nismo ... Malkonfesi la · dion ja estas evapgelio . por l;Íi 
hornaro. « (lll? !L2-23.) Li neas .. do ne . uui· Dion, sed 

1 
ankau la krcndoil de D.io. e ,per kreado, sed per e vol u o ' 
dtí materiaj atomoj farigis la mondo. Sen . Dio ni ne ha vas 
etikajn legoj11., do nek pckojn. »Un u él la plej grandaj 
ertrpensoj estas konsideú la hornon denáska pekulo (IIl. 
21.) 1 o;otra'Q. la kristanisma ,la plej grava kontraud.iro 
est;¡.s la dogma de peka natura de 1' homo. 9cn pckoj, fal
.as. ankau. la kredo pri la infe1·o. Beli mo ne havas in
fe¡·on, JlUl' paxadizon, kiu konsista:s el la belintuicio de 
pura bclo, pura vew, ka.j purá amo. Belismo .ne pcrmesas 
preg1 al Dio, au al kiu ajn supera estajo. Abstineco, 
diservo, pieco estas nur · seí.lSencaj forjetindaj eraroj . · Unh 
:;olü¡·eligün)stas pravigila: la Belismo, kiu okupas la lokon 
de :EoTpeli ta hlii·eligio, ka j filozo:fio. 

Estas st1·ánge, ke la aüfoTo malkonfesas ne nur reli
gion sed an)mü la socian vivan kaj organizon. La norma 
socio de Belisriw estas ia speoo de kmnunisrrto. Támen' 
estas interes;l, ke li ac agnoskas la rusan sovetian koroimis
mon, Plurfoje li prot'tlstas; kontraiídi.r¡¡s la teorion de 
Marks. Li batalas kontraü la socüü.ismo ·de industrilabor
uloj. Li kritikás tiel a:kre Stalin, kiel Mussolini, L1 malag
noskas la komunismon de indú. trilabor:istoj tiel decide, 
kiel la kapitalismoil. Sed plej strange. estas, ke li tute mal
mnikas al la modernaj grandaj urboj. La hodiaüa urbo 
estas en la okuloj de . Okarnoto H.ikici organiza ekspulat
adsist!ll)o, CI;l la mimoj de kapitalistoj kaj laboristoj. · Laü 
lia opinio la ekspluata urbo konsistas el regantoj' kaj ilia 
sckvantaro, él posedantoj kaj ,iliaj subuloj, el entreprenist
oj kaj 'il.iaj heJpantoj, el laboruloj kaj ilíaj klasoj, el cif
onuloj . kaj senLabotaj laboristoj. Cluj tiuj 'intencas :írur ' 
akiri monon, ;. kaj en ti{l ili kuna,gas kun la. kapitalismo 
en la ' ekspluatado de karnparanoj. La laste., ekspluatata 
k.laso e tas solo la kamparanaTo (lX. 37.) La belismp. 
vola, no.van sociau reforman, "en kiu la plej ·gravan rolon~ 

.. havu 1{1. .kampa1·ana labocisto. La . Belisruo estu lia religio. 
kaj filozofio, lía sociorganizo. · . . . : ,' ". ·. 

Post la le9ado de la naú .. hrosuroj ni deY't~ Jí:oOnf~sJ' 
k e la Evenagehoj de Belismo ne estas · fa:cila legp.jo. N e 
nur tial, ke multaj ~enantaj ~. p;reseraroj· Sokas lá ~glatan, ~--

• kltran slilon, sed precipe tial, ke , la .Jlárigarilo , de Ja 
au:toro est~ . treege abstraRta, :filoíofia. ·Tamen tio ne 
estas nepra malhelpo de kompreno. ' · · ' · ·. 

Se ni pl'ipensa~ la 'Vi von de 1' aiítoto', 'lían ' I}ován · 
v~iiptu~kton l·i~:n.tdi la m~ndon,, lá . hO,ínori'' kaj ~oc}?n•. se 
m .pr~pensas Jlan ·malarruk;¡.n partJecon kontrau CJU ,re
l.i_gio, ::fil'ozofio, kontrau ciu ekzistanta socia organizo, ni 

-trovas tin , t:reege stran~a. Ne pur . el okcidenta; . ~iíl:opa:, 
sed 'D.nkau el orienta , vúlpunkto. "' .- · · ' · · 

. ·i:,i 'lni v~~ t~Í'igióii, Íiuneh i.i·;rl{¡¡n~:.<J¡J<p: e'nova:n .. r~-
li rtion. · ' . . '1;:.,1 : • .,. ~ · • 
·"' :;t,i::l'lejv<ílas Dió~, nekjan ajn ' Í~nÍclin,ton. do•religio, . 
~álllen li v.olas ' esti fondinto káj g.J.'<~lldll' pÍOI!.Í('@ <,fe 1Jelis'il:to 
kie1 religio.e'pdr- la tt.ita h<>maro. . ' ~ , · . " :o.; 

Li ríe voi.as ' filozofion ; taroen lia }3vangel'io~de:. ~elJ's-
mo estas i.~ loiofia .·tr~ktato. " ., ·-~ .: " . ..,,, .. ~ • ..,:\¡,<'• ·· 

Li ll,la:Iagnosltas ciun .. filozofi;u!!, si~temot;, lmÍ1ctn::'iilia " 
l\1. 1.~ penado estas nenio ali;¡. ól ililozof-iá· sintem .. de iüllJ.M- · 
koncepto pri horno, ·mondo :soé.io .ka j vivo.· ·. ·"' · ; .· ' 

L¡¡_Befismo· volas vu.q.1i morta la rel.igion , la lwdiaüan 
socian' 01'f;anízon, ·Óu hurgan:, ct'l' :ki)mrini~man, cu•politikm1, 
cu kapitaristan, sed. gi .mem, liava3 tre vunldeh1a1~• p u:;t.t' · 
ojn: .La mjskomprenon de. la horn;'l :natw:o, de la racío 
kaj kriterio de la hoína penso, 1a miskomprenon d.~ la re
ligia ailtor!tato. Neniu · pov.as . eviti . ti1,1jn . Ju · tJhlu.jQj11-: 
oni sin apogas áil al la racio hom\\, ' ~ti a~ supru:~v aútori
tato. Se al la unua, oni devas pruvi t-i un. aserton h:CLp í~ · de 
la racio,f kiajn pruvojn ni ne tr0yas en, la .Belism0, !1\.:ií. se 
om elektas :la . duan, oni devas montri la fid.indecon . de J¡1 
áutbritato,>Jáon same neglektas la :~utoro.. ·· .. ¡ 

Laüdinda· estas la tasko de llclismo: levi ,Ja bodiañan 
homon ella ma.t-etialismo,.el la·J.nalalta so.cia~etik~ . marco, 
tamen 1a .aütoritato de utlu· homo 1Je ··suficas por ·: ciuj tiij 
strarigaj instrúadoj , <kiuj havas po'r si rnem' nék racioií,,. 
nek revelacion superan. · · . · . . 

Taro en . oni honó JwmpTénas : la homqn,. la :m~lte , su
fe1·intan, luktantán · homoQ, kiu. ~r . n}ult.aj ··¡njz~J;oj ..;kaj · 
·travivajoj ne subpr-emigis; sed 'pbí: $ia nóh}a.. kom. aspi.r~~ 
j.e ideala _ko:Qcepto !le .la .. y.iyq. ·:K.aj.J i'o' .:1-I;iigas: ~!ii,{i~e lían 
doktrinÓJll Ell . ci :tiu matei:ialista. motldo Man tuttm; sitn
patioñ hayas lJl )de;llisrpo de autodid~"to, eó se li ~n~jiuk
cesis aki,ri nia~ ' apro.bon, po,r sia teo¡-ip,. ' . " ~'.. ·-- . . 

· Prfif•- Dro ,J?. Hrr.)~y 
V • 

.. !:-"' \ "" !.-":· ... ~"!~ :~·~~ :;.._ # ._.t 

e E. MALM..GRÉN.' I:.A. ESPERANTO~KLUBO. ::.. Kial 
:fondi gin? Kiel · orgánizi. gin: ktp. Eld. Societo E!peranta,, ' 
Stoclfholm.' ·64 .p .. Pr;ezo; á '· sveda kron:op. a:l: la .ánoj,~;lie 

· SE.F ,Kr. o.5o .. 'V· ~;: o"" .•.• • Í~ · <¡. · • ·- >.. 1'3ó. 
La libr.etg , donas : otilajn kousilojn, modelaj~. te~t

ojn, instrukciojn el lf. plúíno ·de lerta: kaj. sperta,~ovai:b 
isto. La instrukéioj ·estas retjlaj ne · nur en la ,sv.ed;a 

· m<>va~o, .sed :i].i havas gweralan valoron.. ; .· F. $.21ilár;yi. 



·\fe spntaj: káJ ' fliter'ésa]"'hilddjd'lá: '":Evmigeiim:Í '~e 1' _' Euro~ 
,panismo. · ~or ciu 1l'ktuala demando; li trovaS ne malpli 
á'ktu~:lan responaon. Li _;u.oentas interalie/ ke por ñia kon
fínento »la .fásisD:10-'sigrafas korpan, mensan kaj mcira,lan, 
repesanc()n «: , Tion vetsajn e jam konjektis kelkaj eneigiaj 
statgvida'nto}~ - kiuj prenis _sur sin la gisfundan renovigon 
de si::r,nacio, .,. ·H. V. 
' .- ~ ~~: . ' ' ~: ',.' ' • )' f, ,_ ' ' 

1\BSO:CV'fiSMO. ,Paro1ad9 .de E. Lanti K:omuna 
e~do.no ~e Senn.acieca As_o(I~o Tutmon,da, .61 A ven u~ Gam.
hetta, ·París XX, kaj Feaeracio 'tl4l Laboristaj Esperantist
oj, . .Postbus o:5o, J\rru;terdam'• o. 1984.' Ificpata. For-
mato .. 23,5xr5;5 cní, · ;Prezo ·svfr. p .. 2.o. · . 

. S_ur tiuj keJk~j p~goj · ni ··trovas kvazaií resÚmita la 
.tután . filézofi(.)n; dé:· senlaca'" kaj . prudenta aktivulo al kiu 
la . ~aborista .. EspeTantismo jam shldas tiom da . pensigaj 
)iaj ;¡Jtn}velaj verkoj. Tie .ci kiel aliloke Lanti .~ontraií
metaJS · oBjektivan mondrigardon al la programa f?;Dati
kéco kaj restas fidela á[ s_ia pm~cipo: <eduki la spiritojn 
por pli Iúemstara sinteno. , H. ·V. 

- ,.,.)'' : .. > ·-:~, r- *'. :: .·&! .• ~ .. ~ ~"¡~~-~·-·~ :~ "' _ . .,. 

HEREZAJO: Letero d~ Lant i al la malkontentaj 
legintoj . de »Absl;)JU~~~.mo ,< :·~Mende~la- ¡pe Ja autor~: I4 I' 
Avenue de Cor~ra, ' Paris XII. · 8-p¡¡.g~ helüografJta ka
j"ero. · Formato 27X2r ·' cm. Prezo:· svfr. o. ro . por sepd-
ke.Stoj. I934. · , · · · ·· ' '!.. . , ' ' ... 

B.icevinte plurájw prótest-1etérójn -.. pri la ideoj es
·Brimitaj ·' eri . » t\bsolutismo«, la: aiítoro ¡respondas per 
preiento 'de 7 ke1lí:af "lconkretaj faktof· po:r p:rilumi sian 
a;FgiÍmentadbn: Apar~e 'edifaj estas -la ·.paragrafoj de la so-

. veta -dekreto yri pe~:fido .al la .. patrio, ; La j unaj fervoraj 
prole.toj, ki.UJ ne P!Jrdis la <1\m~ aktive yensadi, .certe 
legos ambau traktatojn k~n . granda ,Pró;hto; . R , V. 

. ; 

' ol ·rim1lá.j ~snuilá{ tiaj ' Ii.hi'Ój. <Ápeds· a~k~ii-'. propagaiid.aj 
Pá>§tkarto.j .k un , p~se9najoj_.· . . . . · · 

• Generale m1 pb,•as .-dm, ke la l!'bro · - · preope '- por 
)á juntiJ.aro ka'j por .ciqj, kiuj satas f an1.m;e StiJdadi 
¡i.ngvon .- estas }?o.negá' :h:elpilo. Mi ne bayis tempon:'" kaj 
óka~on studi la 'utilolÍ de la libro dmn kursoj kaj ne scias, 
cu 1u lernis solé -eftiu' ci libro Esperanton, -sed la ebleco 
estas _ dooita. Precipe · taiígas la libro de · W alter - kuñ 
bona papero, modérna, taiíga kovrilo, klara p\:eso -; kiel 
altvalora , kaj . instiga donaclibro, al amikoj, kiujn oni 
volas ·. insHgi al )a lernado de Esperanto. Ni gojus legi 
rtt,e~r~ojp. ?e ti?j, kiuj lerni~ .• f~ la l~~ro.~ pri. kies apero 
k J drsvast1go n1 nur povas surcere gop, car g1 eS.~as mal
graü la supre rprenciitaj kelkaj manketoj ,~ .preskaií 
,u,oika . en nia instrua 1nateriah:>. Sekvu baldaií . pl_uaj 
eldonOJ ! . P. 13. 

. LÁ BIBLIOTEI(b »NOVA IÜJLTUH.O. « Petr Danov: 
/ ' La Alta Idealo. 2'. La Granda Lego . . 3. La Nova 
Bomaro. IJ.·, La Fortoj en la Y.iva Natu:ro . . 5. La Nova 
Yivo. 6. La .. Kol~ktiva Konscio; 7· La tri fundarnentoj de 
la vivd. 8. Jcn 1a Homol 9· St. Vatralslci.: La. IUankaj 
Fr,aloj. (Eldo~itaj en Burgas, Bulgarujo. Prezoj: x.'; ·2., 
6.,. 9· .sv. fr . .o.,4o__. 3.-5. sv. fr. o.8o, 7· sv fr, 1........:; 
8. sv. fr. lr.- , . 

, •.. ,Pct~:.<;> Danov estas fondinto de la ;socio« Blauka 
Fr"iitaro, a~svas~igita precipe en Bulgan~,jo .. La~ la: r~l~onto 
de. L. l,ulccv lr stud1s en Usono teologwn kaJ med1cmon, 
ti estas .psikologo kaj dudek jarojn li uzis po1· la studado 
de la homoj. N.un. li estas· 6o jara. La ·amplekso ·de la 
p~clcgoj e ·tas tre gl"anda, eé konigi llin preskali riéeble, 
k'riti:ki ahsoJute ne, nur kredi, aií nc hedi: La doktrinoj 
trc interese miksas la modernaj.n kaj la arlJaikajn ele
mentojn, kaj, ti u miksigo .estas · tre originala. La celo de 
banóv estas helpi 'la ho:mon trovi la yetan vojun, signitün 
tic 1~ naturo. La D~J,ntempa viyo estas an1wnp1 1Jrimitiva, 
ka:j ne sufiea. La liomo ne Jernis ankoraií vidi; ríi estas 
hlindigilaj Je la ~radicioj. La normaJa horno estas a)..tru~ 

. i La, , optirrtisht, pie Di-ama, sinoferema. La Diaj ~mo, 
Sag•J knj Vero c·stas realaj fortoj de la vivo; l;,t naturo 
·gardas la vai·iecon gis la plej elaj delaloj. La sagnlo rom
pa~ la l}Jem-faritajn kalenojn; por la sagulo ekzistas nw· 
un u lego - la Día, nur unn stato ·- la Día S tato, t. e. 
la h.omaxo. -;- Tin »nur« kaiízas, ke malgraü la pacerna 
spirit.o la Blanka Fralaro suferas mulle da kontrat'lágoj. 
· -Mi· p.ov~s citi multe el tiuj libroj , kiuj euhavas la 
¡nelegojn, sed mi citas nur un u karakterizan par ton: » Iuj 

· Jiras~ - Mi -ne sukcesas en Ia mondo, :mi estas mal
· felii'~uJo. - .Car la amo ne vizit¡s vín, t.ial- vi ·éstas ·mal
felica. - Sed kial gi ne venas? - Car ' vi .ne ,estas, 
tolererna. - 'Sed. n'!í -penis esti iolér.ema . ..::... Bono, vi jam 
komencis. .;..._ Sed mi denove ne sukcesas. - (Jnr vi ne 
est;\¡¡ bonfarema. « Poste ni vidas la · di:finon de · la to.lero. 
»'folero" ril~tc la ofendojn, a:nkotaií ne ·estas tolero; la 
~u~reto- de la toler.o kons.istas . al tio, ke vi . trovu en la 
ofendo· ion boban kaf g~rt utilígu. L~ ofeniló · estas tr.e 

:· Flf..AT~LTSTOJ ATENTUI La hungm•a po$to ~1-
dó"nás · okaze de jubil-eo de 1a .mo1-fo de '1lák6czy :se
.rion 'de markoj ¡ kvin pecojn en tuta valoro, de ;- x,xo 
~r. La . kvanto eldonota estas limigita kaj have'Qla ,plcj 
malfruc · gis· ro-a de apriio x~35. Literatura:' Mondó vo-

;.lonte" helpa.s .- siajn amjkojn por ha'\'igo dt; tiuj _ markoj 
je nom.inala valoro _plus kelkaj centímoj _por la ad.niliris
tro, :Jnt~esigaritoj sltribu kaj petu p11giloo kid eble plej 
ba~~a\L 'ili 

mali!lc;>la :nÚkso .. . • :v) devas !in frakasi, elpreni la kemoo 
. d~ la ,interno ,;ka " forman~i ... « E,stas malfaCile el!iri 
tli!t.1.1njn,/ car tioj etajoj estas . tre opganismaj ,:partof de la 
gr:légój, ' ~~ }a }ega.nto , jam e1,1 tip ~kzempl? payas vjd~ 
la k:arakteriZa.JOD prl la tnta fen<lenco. . · 
·· . ·Praktifa se~vd dé; tiq: ci in~truado . esta5 I~ kunígo 
-,Bla:nka' Frat;;r!?_ ~,; !it!n_pe,.l'a ~ demo~atia 'organizo. J;_·a.hom.oj 

: !ebre palpas cuMen Bu:Igtí'UJO,•lu·en Germanujo_, t11 'eti "kiu 



'.,.· " ' ;. ;¡. lt,.~" "-'-'..,.·~b' 

· KANTFOLIO . .Eldonis Presejo Esperanti.sta de' .S~:~a-n-
, le, _ 012 ·UniYersity Building, Seattle (Usono). -rg3-4 . . {¡ •· 

pa!oj. ltormato H X I3 cm. ·Prez0 5 usonaj oonaoj. En'.:: ,¡ 
.. hayas krom la »Espero« dekon ella plej popularaj anglaj 

kaj usonaj kantoj. V ere bedaiírinda estas la manko de ' 
muzilffiotój. '' · · 7 · . ) " 

' ' 
. ElNAR. •DAHL: HlJRU LEDER MAN FORSTAT'F~ 

NINGSKUR:SER I ESP~RANTO. (Eld. Societo É~pe~anL~, 
Stockholm. 64 p, Prezo: r ' sveüa krono; al ·la anoj de : 
·SEF kr o.5o). ' ~ 

• Bonaj · Uonsiloj ttovigas en la libreto pri tío, kiél · 
gvidi daür.ig'ajn kursqjn. Líl pr.oblemo estas tiel generala, 
kc · volonte ni salutus siínilan verkop en 'E~peranto. 

• ' .. . "F. Szilágyi . . 
'(JI ,"> ~ .~ • 'Y 

LYO~'A FOIR.O. : Ilu$trita fa~dprospekto <J1donita el~ · 
la . Esper~to~íako. iie la JnternaCia Fono qJ:l Ly:on por 
rg35. ·Fórmato r4X22 cm. l:áií ' tekn)ka vidpunkto gi 
,mont~¡as progreson :kompare kun' laantaiíjaraj. . · 

,. 1 '-

- • .. • .¡ • 1 y ~ ~ -~ i - J ·Í . ·l ~ 
TRl »!GI~JGI« BILDKARTOJ. · Eldonis C. Waltex:, 

Berlín, Graf Spee Str. 2!1 . . rg34:' Prezo :' , r respori:dkppo'iio 
. por l~ serio apoan'k)!.e. Ilustritaj' poQtk'artój · ta(tgaj por , · 

ESPERANTO LYKILL (Islanda ~losil~). Eldonis Sam~ 
hlindi is\enskra esperantista. · xg33. 32.-,pa~a. 7·0XII cffi.. 
Prezo: :r re!>pondkupono. Tre pla~a elaono . lau la no;~:mo .. 
rle ICK. . . , . 

. .. KAil,L NEBENZAHU: LA INfLUO BE ·VEGETAR:-
lSMO AL LA MOU.ALA ,KAJ SOCIA PH.OG:LtESADO, 
·Kun antauparoló de Jonescli~CapÍüzana. Eldonis ~ Vegetar- .. 
ano«, Bucuresti Y, Slr. Pr. Isb:ate, )o . .xg34 . . 34-pag~. ' 
1o.5Xx3Jí CID. Prezo: F:r. fr~ 2.-. , .. ~ . . 

'/!:' .La . vegetarismo rigardata ne nur de simp~a Sl)cfa:, ~d 
. e~ de :,klasbat<Jla« ~ vidpunkto formas la tefá:n temon de · 
1~ ):u;osun:to. ·La erl\r~j op~.nioj'!:le la P,opol~, la pr5>~\cmo , 

'la •. v)and-produktantoJ, 'la ehleco transform~ ]>asteJOJn en 
kUlturkam.pojn kaj · aliaj v:aJoraj argumentoj estas tr.a'te 
uza:taj de la aütoro. Korekta stilo. · · . H. l'l. 

. ~ . ' . 

" MON:lNGAID 1\fOT'fEID' EES;l'I RAHYAVItstST JA 
SELLE UUR:lMlSMEETODI~S')2: H: Tau1pere ,c ""'Ifrlfirín. 

, l2 P.!lAoj. }!'.orma~o xg>p3 cm,. xg34. Eston,li~.va m~ 
muzdéa hrdAureto kw1 esperanta resumo . . Ke'lkaJ p.en¡¡pJ 

. pri la estonaj populmelodiojAaj p.ri ·· la metddo' por' i'~n 
esplor;i. ,§ekvmcla ~kzemplo ée jJiaj pli gra~aj · scienca) 't. 
verkoJ. .. '""' · 

,'ft- ( ~ :,:,.., "' ' ' " ""' 









ENGIKLOPEDIO · DE ESiiERANT~' II-a volumo. 
~edaktis L, ,. Kokeny k'aj V. '· Bleie:r. Eldonis :Lite~átud 
Mondo, Budap!íst, M~ster-u. 53, V., 5! x_g'35. 3~7 teksto• 
kaj x84 . bildópa~oj. Formato· 23,5X r5,5 cm. Prezo de . 
ambaú vólumoJ: 1iroA. 3o.- svfii;, bind. 34.--:- ~vfr. plus 

' loO~o por -~ndkost?· La aesa librb de AELA '' xg33; Aela
anoJ dum ,xg35 .t1oevas la. duvolumati · verkon ·po¡; svfr. 
_Ig.8o resp. 29.70 afrank1te. . ' . '.~· ·" 

Fine aperas la dua volump de, »nía.« Enciklopedio; 
tiu tiel longe sopirata fini~o. Oin mÍMruigis, ·:Aajnas; la 
maldiligeriteco de kelltaj kunla:borantoj, 'intériilie -'de la 
rusa: .la ~ld;oni~to et: estas devigata elpreni la artikólon 
pri Rusujo :ekster ~ia a!falíeta o:fdo; loki ' ~in t:e la fino, 
kaj eci . k un tiaj ~omp~ezoj }i ne po_vis .sUk<:eisi -- r~cevi la 
promeSitan .verkon kaJ · deVIs prunt1 ~m de ilia rusa 
kompelentulp. Jain io-simila ok~is ee la japana artikolo, 
sed ne tiel grave: la eldonistq ricevis la artikolon >$u~it:e 
frue por enmeti ~in -sub la nomo Nipono, kio estas lerta 
élturni~o. Krom tiuj 'du esoeptoj, 1a dua volunro estas 
a;ran~ita, kieJ la ·unua; laü alfabeta urdo .kaj kun simila; 
enhav~. ()ni .. relegu _mij!.Il Decenzon pri la unua volumo, 
Se . oni . v~las irovi preci~aj!" scügoj!" :pri_ ~~ . konsisto de la 
verko;· Mi n11n vo'las parob nur pr1 tw·, 'kto ·estas nova en 
ci tiu dúa volumo. .· 

Komenae, mi diros, ~ la ~enerala dispozicio Aajnas 
al mi pÍi ~rfek~a ol oo la unua , volunio: la ilustrajoj 
e~t,á~ J?li · mu~taj. kaj pli sugést,a_j, la arti~oloj. pli e~vi~ 
hb'ntaJ ,*) .le-al tío, estas komprenebla. Om nemam sc1as, 
je la koJllenco de granda verlio, - kia ·estás la' plej hona 
agmaniero; laülonge de la ,. pril~ra_~o,, oni . akuas 1~ 

~' ' ·, ~- ., 

*) · Esoepte pri Ia · ax:Íikolo pri l~i~ono, 
misproporcie longa. Sed la · temo '' estas · ti'el 
!c.on!lta en Eiiropo .. k'l'l tio estas tre akceptebla. 



. ti#t. simp~tian ,hom_tipun, 
pli nuntempel.- en ·}¡l t. 
'J;~nilal:.o. , • • · . . . 
·,;. Esence, · Ia · libro lmnsistas iill ~ kelko' daJ epizodoj, 

. háJlkam ma1dikéta. Jfadeno de . JtomoneCOJ' spini~as .laü~ 
J onge 'del' tuta raÍl:onio.<l>,rave ia aÜtorino· diras ; »Strange 
venas kaj :forirá~.aa ' ~1'edoj. Ho~?j.' aper~s·, agas; .influas 

" llDU la ahan, ka:J ' forpasas. « Jes; ·tío estas la neAanj\eb}a 
• oida de 1' sorto, 'dividllntá ciun lloman vivon en epizooojnr. 
, · . , La seriozaj' ká} tre·\mte'z:esaj . pensoj . pri la 'gr~daj 
problewoj de.l ;hómaro: . re.l,igió, 'edzeco, · v1v6 kaj ~ motto~ 
ruina movadói, etiko~ mórafiioo ktp. :__ iiuj . ci pe~j . kaj " 
Jconlfludoj ank9nü nun restas aktualaj por 'la pliparto de 

ul' .s~ioj . . ,~? gr!ID~a abuní:lo la. aütorino di~ipa,s ilin tra 1~ 
, verko, . prezent.ante la hltan· rp.velo'n de SI8. ' kulturo kaJ 
hiunli.Ilim~ altklasail vivkonoéptün. Plurajn capitrojn de 
"ti.u .Ci vér.ko ,. oni devus · gratuliQí:le enmeti en la . kresto,. 
matiójn de' ciuj lernejoj. . ,; ' .. 
~ ' La ling~o de la tradu.ko esfa.s flua kaj Jtorekta . . Nur 
ckelkloke .mi troviS la eraran' formoh »Ío; ·DU« {~t. »ÍO, 
lio r. ). I,.a Pe!soni~o de _objektoj bj, sekve, la' uzado 
:~ l',_Pr~nomoj »~ « , a:t't ~ · »st«, •. anstataií · »·~¡~', estás ·' ne 
nur níte~sa de ling,va ·vJdpüQlí:to, sed ankau· :pruvas ~ la 
delikát~' 1ingvoS'éntori' de"' r tr'adúkinto, kiu •. 'kelklob 

' IDOnb:'i~as aÍlkafr kur~a . en ·1~ "vortformáq9, ékz, .Juám. Ji 
substantivigl!S . la k9náic:;ionalon de .»povi«:, ,.formante la 
>v,orton »}ioyuSo« .por det~rmini liferoii ~'U povus · e~ti aú 
olc~i· :'S~ jn~sa ·e stas' 1.a jena 'fraze~o : · .. » M~llon~aj 

,h. o~~>;~·mdil'}s la ,~u~pn de NJ!o .· (t . e. la loko~, k1e . ~1to 
, trQ)'l as). . , . · . . 

4 
.. l la 9 neologiS.Ó:.oj, ki11jri uzis · la tradukintQ, li 

. klari~as . ~ole' la sen con ~e. un u.: kralo ( = ·i;>'ru~ . e~fe~mejo) 
La s1gmfon de .la. oetet~J la leganto devas konJektl ella 

, ~kstó. · ~u. ~~ - Sia ' profra . ~tereso la .. E:~ld_?n~s~j de~a~ 
iiaxp postuh. ke la aütorpJ resp. ttl!'dukmtC'>J aidon~:~ 

' klarigon . .. ~e. 1'.' J}eplogism.oj :~e~royel:l~aj . én la · Plena :' Vo;.~ 
· taro . . !(loo , ekzemple precue s1g¡ufas la vorlo :.lianb « 
'(la Pe.450),n)? .. Kaj cu -nepre necesa ~s~ · ~a 'vorto utifa« · 

·~ (p~tro, , f1~o}~t~. ) ~st:. duon-(~tr.o" filo , ktp. )? . , .. , . 
·8ej:l om apenaü qmarkas tiUJh maigravaJn miSajet-

. ojn, legante' unuspire Li 'tre .valoran kaj interesan »Roma:. 
· ;nonc', ¡p~o lóeií .esper_antigo kaj aperigo la tradukínte kaj 
: .elijónint,o ákceptu: nian -'va+man dankon, '· l. Lejzerotvicz. 

' .1., ~. ~ ·· i'• 

1 • .•• DEKDU POETO~. Poemant9logio original~. 1\~ak-
tís K.,.Kalocsay. ~28 p~. t5 .5)(n.5 cm. Eldo~ L,.1tera• 

· tura Mortdó, sepa lib:ro, ~e :AELA 1934. Prezo: buid; 4.-, 
hro8, 2.20; luksa bind . . 5.-, bro8. 2.5o sv. fr., 

Ekzistas malnova .bistól'io : en g~t-ejo , sur la ,·bordo 
d! ~uaro> renkontis sin, iun. v~sper~:n,, du .nobelaj j~ul~j! 

. )ÜuJ .antaií bona ~kruco da 1illJna ,Vlf1o, flam~" diSkutJs pn 
~· poez10.' Unu hav1s la nomon Ronsatd , la al1íl Du Bellay , 
,__ .kaj sekve · oo i1iíi rerikonto naski~s '•·poste la Plejado, 

, kies -sep memhroj 'eStis , la plej -efikaf agantoj de !a .frane;a 
Renesancó : . ·'· · .~; · · ' 



ésta~ - ~·a ple'j ~la ~rooo,~ kiun la es~r11ti.~s1~;'1lo~~ ;o'f.e~i1. 
id -tlP~,i~u pll~~~~~ifa 'Plejado k~n~ist~: ~1 ~~; ~>~~l~l' (~ ' 
J;>. rice H.eywood,-L. · N. New~ll) 1 d? estonbjJ He_nrik :!daD?- · 
11on, Hdda · Dresen), du hispanol '(G. · E: :Ma,-ura, Amalw 
Nune:.~-Qubus), dn hungarQj (F'. Szilág,ri, L. Totscpe)l, . 
. un u .austro · (A.. Schaühúber) ¡' uilu~ austnariu ..:.. versajnr/ 
kroato ,_ (N. Hovork¡¡); ·unu latvo (N. K;ui-zena):. kaj <U.nu: 
usenano (E. C. Stillmann). Otíi pavas · ltorutati , ke> .gi~ 
estas ve~ inte~•nacia , léaj éc He lili}ig~s. .id E:~rP.P:O~ !atil~n' 

. estas kurJozá a~e:ro , ko mankas t·eprezel)taiitoJ de: ~!jauOUJO, 
. ;German'Újo, lt~lujo : kaj Pol_ujo; · cu e~ \iuj ]~~fJ f -iu :.· 

'movado ·estas tJel ma.Hotta, aii .tlel supra1a, aü he\ :matu
rialisllla, ke . :.gi Jle 'povis ~sti~~ poetan ~lv,ok,igon~· · 
Cetete ~a faktó, ke la · granda plimu1to el - huJ poetoJ 
;ttpartenas al ne,latinidaj lingvoj (nprda kaj orienta ·~(lrq~ ' 
pu) 'Ñajnas · ha vi . kelka!l lingvistikal) signif~n: Oni 1 po,Va~ 

. al~ eh . tiun . itlian fak_ton, ke, ec· du~l i l.a- tieJ w;m}a~: 
»fl;an<;_a pcnod<t«, nemu franco: montr1s 'sin granda stil

:ist9: : al ~~n ,. a.l Grabowski ·né ' poval.l' Ílvi~ehte· ~o~lc.~·ent;í · 
· Boú·ác, Meyer a u. Vállienne. Cu el la ci s,upraj f~l>Joj 
Ó(ti' povas. dedukti ; ke ~rmanoj aú s1avoj -pli·Jaéile,. eS.trás ; 
;esp~,an~on oi la~h:tid,oj ; .sehe.' ,ke ~sperantij ~~ , ~ia ~st~9( 
_turo pü k?nfor~~s al_ la· spmto ae }a ~tu¡,~ Il,".qVOJ . ?~ . 
de la dua:J? M1 ne audacas respondt 1, pro n.esu~\ca, PI:l- . 
stuao; sed la · demando esta,s "intereSa. . · ,: .. " 
· ,,Mi sci~s 'j_a , ku!l ' kia ,, maJk'ónfido"· <mi .9~dináre lwfi. 
takti~as klni poemlibro: tr-e ofte . ec la ple.j siinpla espero 
al ia noveco , ,poézieco aú sprito,. estas huele _i:u,inigita ~e 
la unua l~gado ; tio es~is ankorall pli ·vera cela Esperaniaj' 
J>~.aroj., a.ntaü.la rpi}ito. ·~Í fllCín?r~S, ,in,terali~, . Uf!·~ 
almanakon de LJpgvo .InteJ·paCla, el ,k~ u o?,l UEj ,Povus .c1.t¡ 
ec un u solan verson 1 lóu estus hona. T1un cí foJOll la afero 
tute J.nalsarnas, .kaj mi nt~- timas asérti,· ke ne'Oiú 'el la al 'ili 
prezentitaj . poemoj estas preteí:l~sinda. ' Ci'u. ' lia'v,a$ si~ 
propran karáktet:o.n, ,pli mal~li 'allogan . ~1·t;é, . ~ea. t+~en 
1an karaktero11 , 1an vlv(\n penonecon. Oru ne atendas de
mi , ,ke mi klasu tiújn dekdu: . poetslí:olo ne.' estas . leJ.'nejo, 
kaj poéz.i~n ~mine JU~as pet Iibt~j. ,Mi ec : Qé : vpJ~s prp v.i : 
kara;kterlZl CÍUD aparte, car, en Sla enkonduko, {5_aJocsav 

· tion . faris k un sia eminenta sagaco' . . Ne1 • :rbC nut .· vol as · 
·· ripeti kelkajn versojn: J(iuj kanta~ .:. á1' ·ín¡ · en )a· 'm-~nÓro, . 

kaj kiíijn mi ne pavas forgesi: e61é'' mi'a 'gustó ' ~ "ko.iil~ 
·plete 1lla1ako.r<los kun ' tiu de. m~aj l~santoj . Jen .» Vesper
kanto«, de H . .AdamsQn, ,.,en km om Aatos . .la sunplecon 
de la rnelankolio : .. . • . ~ · ' 

·k .\. ,.._ l 'l_ . ,'( •• 

jrorpíi.sis km·e, h. juneco1 . ,, . 

temp' tro 'reveq1a; ,sen ptlident' ·· -;-
kaj estingi~is. purpu~.ct) 
en . 1nalproksuna onent. · · 

,,-; 

;Kaj kiw do.;a~is 
¡.; Ne -.scias mi: · mi 



.Kaj .· rkarkinte la · larÍnojn: 
püj., .survange ardadis, , . · 
h.altis la ,gaja grupeto, 
,scivole min rigardadis. 

delikatan 
.1caj mero-

l'refl us Di" : 
_Tienci: 

Pro l' em~i'? • 
,; Blac"'s mi. · • 
Cir~au mi . 

. Plj ol,~i . . · 
· Ecprov-i. 
Ee_ P,r.o vi. , 

, , H.ost 'tia frívola ario (~d fi!Í kredas, ke la poeto . 
·.bpablas pn pli · gr¡lVtonaj . v~r~oj, kiel atestas la: »Mo
·mentQil . Eksilentu «) ' legu, por san~i ' kaj ~ui la .rnir
indal) . ~ari~co~ d~ ci ~iu P.oetkrono,. la jenan po~meton 
de Sulagyt, km '8ef!.d,ube saJnos aL r.J nekl.~,a, - . sed, se 
vi relegas ~in, el liu :neklareco i rne;¡p eliros ' p'or vi 
~rimeblá senw .í:ltg perditeco, senheJ~c.o, kian ~us~e 
volis esprimi ·la poéto; . tiu . mister.a·· a~udo aL oni, ne ,scias 
kia Aherono, al kia 1\fortoba:rko ·~Stas pli ·emocia ol cia 
retor ajo . pri sindoniteéo al alia horno: 

·Senrnia 'Mi 
~· ' "~ ~. . ... 

Mi tenas min en t;ni,a m~o, 
, -ekiras palpe, subservute, · 
. la -sanktan sar~on -mi Ce '1' pramo 

nebula ·donas al vi mute. ·. 

Returpe! Nokt; ··mín kóvras tute, 
de"Aote .. k,J:ias fat-imaUlo , 
mi pªsas ' sen· ttú , blinde mute •' 
·- retu~né - . kun palpanta mano. 

.. ' - \ "l :'d~; ,..-

ti un 
.• 

Jos estis ·J>ru-turnuHo, 
bulvarda svarm ·, · 

vivritmo i ebra, .kuro 
.• ·por ,,parip ,kaj por karrr. 



. ~i ! nebiilr sut!ijtajth(krom.~ ' .Oe SchatW,)}ber . k~kaj '1wJ;-
. ef~lttoj) : 1¡¡. lleJÍto rékte · .Pa:olas, sed. per vo~toj A~~!~U~ 

Jl}·~JA!J;II¡ .,p6~tl00• pleO:a~ "Je- -aisoroiteco: ; ";flUJ karakterOJ· 
eYid'4>n.Jiitas: &l: la pretero, IQqn !li ~bn!I"~ _P.Q.r ~e f?~ 
longaJ poerilformoF du aparte esllV! r~marlcindaJ~ klUJ~ 
mi ne. notis .en. ~a Parn~a Gvi'dlibro,_ Cal: .. tiam .ili apen~ú 
e~zist:is~ la u:Dha estas': la japana »tanka«, original~ kons1S- # ., 

· tant;li ~n -3I ·~ilaboj •laü "5 versoj de, •ik .:7, ' 5; 7, 7_ silaliój~ · 
Kalocsay · adaptis ~in al Esperanto~ - respektiv,e uz~te dú- · 

· jambOjn"· kaj, ~ijambojn kaj aldon~~te rimon ínter· la. dua · 
· kaJ la; k~nt v~rso: · Tiuri·, rafinit~ ~ for:rnon ?z}s : ·Totsc~e 
· kaJ Stillnfánn; Jen e~mplo de ttu lasta,- nedifn~.~ble beta 

en sia malprecizetio kaj . elvokiveco: : · : " 

¡ ·: 

-A teJ:)di. ·ion " 
. (morcgaüon? majon? 
aütune r kiam 
la vento' ek¡)elegas • 

.foliojrl ,en ]a korton: . 
l[' 

,:.PQr japanoj, ~e la »tanko« estas :..longa: ili' m'li.]Jongi~ 
~lfil ., forigant~ -•la du lastajn · versojn, 'kaj tiel áti~gis la 
»haiku<t,. el '~7 silaboj (jen unu ·de Mpri~ake, tr. de 
Jhlocsay: ' ' 

Cu flor.folio . , , 
pros,t fal' re~.nis brancen ?_ 
Ne: ~, P~pih!:!.) , , " ·' 

Sed tiuj haikuoj nc ~uis la sa.man · favor6n , kid la 
tankaoj: ekst& la t:r:adukoj , , neníu uzis ilin en oríginala . 
-poemo. Tamen; iom similan, pr,6skau tiel mallongan 
formon ' (22 aü 23 'silaboj) mi 'tro~is tJe G: E. Maura, kiu 
v~dajne inventis ~in: aü ¿u Bi ha-va5 modelan en lit, 
hispaJta lingvo?, Lta · w:iversoj (h m.em nom~ ·]fin »pin
gloj « , sed nur kian1 la enh¡lVo estas -epigrama: eble tamen 
om povus difi!li al. ili tiun .~ildecan ~omo?) konsistas ~~ 
du kvartrokeOJ kaJ unu <trfJambo, · k1es fmo estas foJe 

. eliziita. Kaj mi devas kon1esi, ke la abrupta "Fitmosado 
je la lasta verso vigle jetas'' la . sa!?eton .de la ~ns?;la 
rim-aran~o , ne Aajnas fiksa , kelk.foJe ee· .~i malestas, sed 
on1 povas trovi · pli malpli regulan : voka.l:í:espondon in ter 
la du unuaj -Yersoj-. Jen · du elvokivaj · »pingloj «; ' '' 

. \' . .,___ ·-~ .. _, 

Sur la maro sun' krepuska. 
Sol' de 1' alta muro muska. · 

Kaj via rid' ,Amor'! , 
' ' 



LA TEATR'i\ KOB.BO. ~npretenda bahilado. Jtdio 
Bagl,!y. Eldo~9 de. la g?~íkoj de .r aütoro, . Leide.n (N~~ 
derlándo) xg34. Pa~OJ uo:. 1 I :5X I·7 · cm . . Prezo~ sv .. 
fr. :I.65; - · 

.("En tiu ¿¡ -.sia uenpre~nda btiliil~do « Bagliy: prezeíitas 
ai la Esp-ista legantaro kolekton ~a noveloj origi¡;t(l).aj, 
kíuj nédiskuteOle malka.Aas la altan nivelon· kaj ·.la · rakou
ían tale,nton de 1· aütoro. Kelkajn el tiuj noveloj ni 
konas jam el diversaj "Esp. g,azetoj ;' ep kiuj ili' dise ayeris. 
. . Bagbr estas perfekta novelisto . .. Li scias b'onege ra~ 
kónti 1mp;~;esojn . kaj travh;aJojn, kiuj s9lf' lía .. plirmo 
spira:s~ Ciam ian apartan. melaitkolian sentip1eptalécon. »La. 
heredajo«, »La tragMio de korniko ó: , »Dpdo kaj 'liaj 
Jc.vªr, patroj «, :tPa~a ro~antjko « k. a. e~tas' vetaj perloj 
~n · ma• cetere. rnall'Ica novellíteraturo. KaJ ·car la rakontoJ 
estas. eerpi.taj el la . vivo de .r aütoro mem, üi tial ~i~as 
,ne nw: pli interésaj, sed· oni ofte sentas en ili ~uíte la 
pulsant¡m viyoil.' Komprenelíle, tiu ci . senpretenda babil- " 
ado ~havas forte indiwduecan karakteron. . · ' 

~d en Ja mome~to, kram cBaghy cesas rakonti, ka,j 
ko!'Ilencas méditi, ]i hasle devoji~~s kaj .risk~ fali en 
abiSmon !le .senhelpeco, se ne pesimismo. ·Ttal ha tre· mal-. 
longa »Eterna ·'})entrado« farr~as · vere eterna ne nur pro 
tio; ke .-estas ~neriile neeble elrap~pi eUa so:rcita cirldo de 
»cherchez lii femme«, sed ap.kaií pro tjo, )c.e .. liaj , farboj 
ne volás fil.W~i al la pentr.otolo, ltaj ,en tiaj kazoj efektive 
»estos plej . hoii.e :trapíki. la tolon , kaj 'pendigi SUl' ~in la 
palet;;on in:em «. .. , · ·· . · 
·· La ling,'.ajo dl'l Bag~y estas ja, kiel " cialn, ·klasika. 

MI eble pr.eferu~ iom málpli da kunmetitaj vortoj, sed 
tío: f_infine -estás_ja nur ~fero. de gU$to. · · ·.· ·· ' 



tiu . ;duonsirfibula bildo , ·.-~d ili , hone .;koiJWletigas ~in. 
Fa;k.te -Baghy rigardas la.mrondon k!J.j la '.yivon kiel.aktóro. 
Sed ]a nuraj rolado kaj drameco ne kontentigas lin. Li 
sertas pli ;ol teatrovidpunktan sencon en la granda ludo, 
~aj tiun sencon ~i tr?v~s ~ ide~lismo , kiu. volas. p~rfekt~ 
1~1 _la rhOinOD kaJ albg1. tm al .bu s.tat?, ~l,UD DI ~lS ,BUD · 

v1d1s p_reskau .IJilr en maJ revoJ. Pr1 t~u ha koncepto m1 . 
né 'bezobas ' speci1lle' mencii, ni ciuj konas ~gin -el liaJ 
verkoj. 

. · Kaj mi ·estas konvinkita, ke ni ciuj ankau plene 
aprohas ~in> eC- tiuj kritikisloj, pri kiuj Baghy diras, ke 
ili 'T~p~o~ás lin ¡;>ri hn d~ re~hsmo, tro da ~ot?a~tiko , tr:o 
da ciinkJsmo kaJ tro da 1deahsmo. Esenoe m CIUJ apuobas> 
La diversaj kontraiíaj opinioj koncernas diversajn punkt
ojh ·én Ha verkmahiero, kiuj ne placas al cil,lj .gustoj ka~ 
tempe;rameutoj. Ekzerripl& n:íi iom· rihelas kontraü la sen ti~ 
mentaleco, kiun mi, kompreneble lau mia .konoepto, kelk
loke trovas en liaj libroj, ··,kaj kontraií lia maniero 
esprimi iilozofion , pri . kiu mi tute kpnsentas, -sed · kiun 
m1 volus esprimi en alía maniero. T.amen, pri ;tiy.j :punk.toj 
ne hayas sencon disputi au riproci. Kiorn da homoj, t\pm 
da mensoj. 

Mia intereso · pri la verkoj de B)!gby isas mio fine 
far1 sinceran rimarkigon , kiun la autoro ne rigardu kiel 
acan kritikemon. Baghy b.a:ras figur- kaj situacikr.eau. 
kapablon kaj korúbinpov<m, kiuj povus sufici al du honaj 
a:utoroj, kaj li ·estas ejninenta rakon:tisto. Tial mi heda1lras, 
Jcie} interesjta ~~~anto kaj en Ínter>6SO por nÍa Jiteraturo , 
ke }¡ v..e ciam utJligas sian mat.erialon tlom 1 kiom li certe 
povu§. Ekzemple en »La teatra korbo " trovigas skizeto 
»La tragedio de korniko «. Gi estas me.zbona rakqnteto, 
sed la idéo estas perlo por vérk~sto , .kaj kun tre malmulte 
da prilaboro la skizo farigus rakontq samnivela kun la 
ple.j :bonaj de And~rsen. Siune lia ,»H:ura! « K un , siaj 
akreQo de iu Swift .kaj hur1eskeeo de iu Rahelais gi kun 
iom da prilahoro estus povinta farigi elstara majstro
verko de la tuta nuntempa literaturo. Kaj simile en 
diversaj aliaj okazoj. V.erdir.e nesufica prilahoro estas 
karakooriza por la literaturo de nia tempo. Tamen ce la 

·plej multaj ~iítorój la ~~roj ?e mul«: §angigas. per pri~ 
laboro,. ~d ce BagliJ 1h fangus maJstroverkoJ. En la 
dediéa · poemeto sur la unua pago de »La teatra .korho « 
trovigas jenaj linioj: ... en revoj volon hardi . . . Kaj 
poste malavare disjetu cion are. « Mi deziras al li la forton 
fan tute male, kiam t-emás pri literaturo: hardi la revojn 
en volo ·kaj esti avara pr.i siaj ofte 'mir.inde bonaj verk
ideoj . Eble lia temperamento ne konsentas pri . tio, sed 
se · ~:i ·konsentus, tio ;tlportlJ.S al nia literaturo Jrandegan 
valoron, kaj ne nur al la l:iteraturo, sed ankau nia idea 
m~ndo. Car estas grandega diferenco ínter la efiko. __ de 
belvortaj revajoj kaj. klaresprimitaj . ideoj. ~ri. t.io atestas, 
almenau por mt la 1mJ?reso de »Hura! « kaJ tm de i> Nu1· 
horno«, novelo , kiun m1 preskau vtilas nrum perfekta. 

La legantcij ·ehle demandas, kial mi ne recenzis La 
teatran. ~orhon. ' ~i ta~en . oJ?inias, ke - guste pri gi 
llll skrthlS. Le.gu gm, kaJ V) VJdos. Stellán En_gholm. 

NOTO. Ni' opinias necesa iom da aldono al la valora 
supra recenzo. En ;pluraj inter.paroloj kun Baghy ni .kon
kludis elliaj vortoJ , ke tiujn_ du »flankojn « de »HURA <<, 
la groteskan káj la idealan, li kunm.etis en la sama libro 
guste kun ~a inienco karika~uri ar_rtb~u sr;ec~jn .de h?m?f 
fa malsa~a.Jn · mornenthomo¡n :kaJ la :Oa:lVaJn IdealtstoJn. 
Tiel.la .Aajna kontrasto :ínter la du paralelaj okazajoj havas 
lC?gikan celon. Estas !5edaurind,e ke oni tien apenaií xekonis 
~lS Dll';1 1 .kvankam tJa rekono Sta,rigas la tutan ~ei:kOil ec 
tute alian lumon. (RED.) . . " , '"" . ··. 

~~LA !NSTRUO DE KARL MARKS .. . (El la .rusa~ -
Gavrilov, Incertov, Polakov, Svedova;) ~ld. , Ekrelo. !!3 p, 

'Bonstila,' ardvo~a 'vei-Ireto; aperinta je la 50:.a ~ dat,. 
rev~n? de la n1orh>tasp. de Máti. La marksis~o, la ma.:: 
tenahsmo nuntelli,RC · ~~~~ centro por · lá m~lamika kuglo~ 
plúv~; ' r~akcie l~ défend. ~ kaj : -a~lo~io . estas tre_ · ,a_ ida; 
La hbfeto 're$ulnas la ¡lgoJn ' k.aJ dqktrinOJD de M.arx kaJ 
post~ kompl~tigas ~iorí . pér la pritralttado · kaj ~:Prop.a~do 
de ties. sovetía aplikado. - . ,_ , , · 

. La tradukartoj faris . pr~skaiL .ped~k\an~ ~aboro~!: 
SaJne; ·nur l;t k:orekta;. UfO de la· arbkolol ..,.kaúzis ~1 llt 
rpal~~cilajojn; f6d ec tio ne estas, ~eria: ·. ~ ' e 

*KOMENTOJ Al,; ii .KQMUNIS.TA . MANifE$TO. 
(Ella angla: T. Veder. Eld. :SAT. ·5s p.) · 

·. La un~a ·_part~. ~stas la ~omentaro de Ainold l>eter-
. sen al la manifesto. Ti u paño ·estas '' ekzame!lado de la 

Usona laborista movado kaj Pétersen' reviiías en kelkaj 
rilatoj detalojn de la ma~ifuSto, ;'kiun li ,ne akóeptás 
hlincte. Lia ·xonklul:io~ la kapitalisma socio . estas destinita 
áJ .. m?rto . . ,Lá .áúa p~rto' estas :la ;ai~:taupa":o~o· .d~ Enge.J:s; 
verkita ··en' ,J'88S. , :km . en .ke)kaJ ~l-etaloJ xollls ··.kvazai't 
instrukcio pri "la .aplik0 :(!~ la <manHesto, kies airibÍito 
>~komu!lÍSta«_ , 'SÍf?OÍf~. te.oúan vidpun)(.toD;· Capi!t'o e~· verkó' 
de P·eterse~ pn "la : l>l'ole.tara . demokraho •komplebgfJ.s la 
int>6rese kaj ~ instrne kúnmetitan librcin. · ' 
· La' -~r.adukioto-korhpüinto medlas laúuon :pro sia 

1Cla1'11. ; :kol:.ekta lingv.aj0. · ' · , - c. 

STELLA'N .ENGHOLM:. A.L ··TóRENÍi'O. Nuvelo. 1Dua 
eldono. Stoclcholm, rg3[¡. g3 pagoj. 20XI3.5 cm . . .Prezo: 
1 sv. fr . Eldona Sooieto Esperanto. .. . . _ 

De :vidpunktb ,pri verkista t.eknikp . »Al, Torento" sen
~ube apartenas al la J?lej honaj pe.~oj _'en n~a original~ 
bteralu~o, . kV;anJmm om povas nproc1 al la autoro, •ke 11 
lasas sian· heroon , malrican· kaj penege panakiraittan; sed 
junan kaj inteligentan laboristón, tiel iguoreme kaj - mi 
dirns - ec ne'inf.eligente konsideri la 'diversajn socialajn 
problerrwjn , kiqj oekturmentas lían . junan cerb.on. Sed 
tion 'oni fine pardonas al la juna heroo, -kiun .. absorbas 
arda amo · al senhelpa j'unulino, kaj · oni ;!ojas, :kiaín ' la 
sorto ku_mgas amhaü por ~iain. 

Engholm esi~s talenj.to,, kaj m rajtas atendi de , li 
ankorau · multon mteresan. /. Lejzerowicz 



··~~j ei~tage . . ti pliproksim~as ~ehaltt~ble ei 1~ dir~kto 
de la Ur.al-montaro. . . 

En tia medio v-ivas. la mizeraj militk~,titoj , ki~jn 
volus akirL ciu partio, sed k~uj .ha vas nur solan deziron: 
heJmeniri . . . ·· · 
· · . La horria animq ·baraktas; lluferas aü bestigas en tiaj 
temeoj. La ~ ~evolucia:j 'onaoj. inundas ci?n, la eventoj 
~aleJd«;>s.kope .~las úrm la alían, la sanCOJ • konstante al• 
ternas, neniu estas kónfidinda, .tiu estas málámiko. Mal- . 
salo, epidemioj ekstermas la hoiÍiójn, kaj ili ne demandas, 
al kia:· politika pa¡:_:tio i vi apartenas. En tia terurii, sanga· 
uragano narii~~s la horno< Sed 'Baghy, kiu mipas ·en .la 
prC!fundo de la ~tiimoj, sukcesas tro"i ofte verajn trezo
rojn, ec en la plej mizeraj parioj . (Vidu Fiza~n!) 
. . Sed malgrau la tragika · temo, la romano ne estas 
sufokaera. Ofte ·heiisas ~in hi.u;noro, ofte ni r enkontas 
bonajn, simpatiajn·. ftgui:ojn, ec malnovajn konatojn, car 
Ba~hy havas k~lkaj~ ' :Satatajn figurqjn , kiujn li volonte 
revtvtgas .por ma· gOJO . . 
, . . Cet~e la plej simp~tia figur~ estas Curio, la infan
amma g)ganto, h. eristeli~as en man koron neforgeseble. 
Poste Strickov, la instjnkte bOnkora oficiro, ta »senlang
ulo «, kiun ciu amas kaj estimas. Li estas vera karaktero. 

· Fiza, la iama ciesulino estas kuraga heroino, disciplinkona, 
. trunen pardoneflla; varmkora, tipa virino. 
~. La plej ·romantikaj figuroj de la romano estas Bardy, 
la songohomo, ·kaj Po1iena Aleksandrovna, <la ja:m pli reale 
~.n~anta v~dvir:10. Ilian mal~? jan ~aj . kortusan amon, ilian 
1d1han amtkecon penttas pleJ dehkate la autoro. 

In'ter la multaj . rolantoj precipe bone ' sukcesis la 
epizodfiguroj. {Nuü. mí. rimarkias, ke mi uzás teatrajn 
esprimojn, sed ne mi , kulpas pri ti o, kial ver kas Baghy 
tiajn dramefikajn epii:odojn . aií vervajn dialogojn , kiuj 
postulas surs<ienejigon?) · 

,,Jen la naiva Mih:ok; j31D 'klasika figuro de la Baghy
verkoj, kiu servas nun . kiel óficirservisto C!l la leonvoca 
Jautenanto Petro#, 'kaj kiu koristanie · timas konfliktojn , 
akcidentojn. Jen Izor Steiner., la s¡tgaca, kara Izorcjo, kiu 
faras higamion por savi la edzinon de Strickov. 'Kaj kiun 

·, ne·. 31Dl\ZUS k.aporalo· I'etro Furgoriy, la . »sovaga hungaro «, 
~· liaj spicaj dirój kaj , lía affiikeco kun ·la ete.rne mal31Dika 

aü~tro, k_un la maljuna: · Lobmajer. La aüstro havas carman, 
pintnazan filinon, Lisbet, kaj kapuralo Furgony fine ek
amas ánkaü · sin de malproksinif Bonega ·estas .. Lío Fu 
Peng, la" bumila cino (k1el trafe povas JJaghy karakterizi 
per · ke~kaj vortoj la parolmaniéron de la diversáj naci
anoj !) kaj ankaü la '· ñlozofie rezignema koltiásfabrik-
kolonelo· Podenko. . · . . 

Kaj ne nur la simpa:tiaj .kaj epizodaj figuroj restos 
en. nía memoro.,~ sed ankaü la ahaj ,' precipe la figuro de 
Nikolaj' Karesev, la kozakSergento de la sangav.idakozak

. atamano"Kalíuukov, Li kondntas plej ace kontraü sia edz
.: ino, ·farigas spiono, ·l i estas.c.ábsolute diséiplirisklávo, sed 
~ tre kuraga · soldato. : s, , • .• · · 

Estas .ke~kaf neforgeseh!aj epizodoj: ekzemple la nuda 
. baleto, , lci~ . organizas Kalmukov, sem:esti.gante la t. n. 
civilajn kaptitojn; J a Fecrfido de Karesév kontrau Curio ; 
lá emociplen.á ki:istnas)mQktrneza' prl.lgeja .séeno k un Bardy 
~aj Poliena; la intima inte.J,"p;~.mlo 1nter Stricko~ ltij Bardy 
pri la 'rusa animo 'kaj ' popolo; la inorto de la carpentisto 
Jegorov; la adiaüo ínter 13ardy: kaj Poliena sur ia kajo de 

' Vl~<Ii'vostbk an,tau fa hejmenreveno, ktp. •, .. 
Entute la verko estaS sugéstiva kaj ~ gia:· stilo estas 

· tre zorga, bonega, , ' · M • László ·Halka. 
·- ' _, "'"" - .~ .. 

' .; . ' ' ¡.. • . . .. • 

' .tA ESPERANTA LIT.ERATURQ.- De.ma11da'ro . k~j . 
~umo . ~e orjgina~aj ~rkoj. M. de · .Waard. E~do.nis 
lptemií:cta C5eñ Instituto ile E;speranto, Den Kaag. · J:g34. 
6(i pllgoj .. ~I?orrnato 'J3=,'5X.2oem. Prezo: ned. guld. o:7fi . 
. . · KieH~krib~te e~ la. an~ftparolo; ti u verkt;lo lle "p!ei
eq~ la"'hiSi?ri~n de. ma liter~turo, ~d nur ~o~tr~ la . 
YóJ10D e: il:l pl~ larAa mterkonatito. G1 celas pli . spectale 

Jr.aodidá~OJ'rfl al la ekzamenoJ de kapab1eco¡, en Neder-
abdo, sed. tl -ceité tr~vos ' varrnan . akcepton ':<anlr.aii ce , pli 

vasta.. _ppbliko. ~. . . · · ' · . ·· ,. 
···' ... La tre mrtuiui. ~qo: kaj d!&fartiSo ae la ma~rialo 

ij't ' . . . • •. . • 

~iuva~ lá ~ultj~~~ ; pertOI) -~e,' la1. ft()~p},linto.~ Onr~ov~ 
unue la postuloJn de la d1versa3 eUz¡¡menaj lwmttatOJ 
ka¡j 1iston de la studotaj libroj kun mallonga ~~ ,traf!l 
karakterizo f!ri .Ciu el ili. Sekvas simpla, demandaro, kies 
ridra tralego plene prayigas la aperon de . la libro,. Gis nuO: 
eJiektive mank:is tiaspeéa verko, kiu estas pek skeleta kata
logo nek díka volumo, ·sed ·donas en konciza formo 
sufice vastan. superrigardon al la temo. 

' Sur kdkaj pa~oj , sed .ne sen bedaürmdaj mankoj ; 
estas skizita . kaj sisteme · ordigita nia tuta. li.teraturo, k un 
dl;\toj ' informoj kaj specialaj notoj pri la oef'aj .verkistoj' 
librpj kaj .. eldonejoj. Kompreneble la originala litera:tur,o . 
e~tas . aparte trak.tata. Apartan men'CÍon merita:s la resumoj 
de originalaj yerkoj , rakontitaj n e nur fidele kaj· vigle, 
sed ankaií en . plej agrabla maniero. Cetere en ' la tuta 
verko, la zorge kaj 31De uzata stilo, tre konvena al tiu 
speco, rimarkinde . agrabligas la studadon. H. V. 

. / INTEH.NACJA GR.AMA~IKO DÉ ESPERANTO. Kur
so kompleta, ·sistema, kritika: Leopold Kitzler. Eldonis 
Heraldo .de Esperanto, Koln, Brüsseler Str. g4. · rg3lr. 
n o pagoj. Formato 20Xr3 ,5 cm. Prezo: Mk. 2.3o. 
. · .Pro la ciam evoluanta literatura kaj la grada akomo

digo .de la lingvo al la ciutaga uzo, la verkanto de grama
tika libro staras antau malf;lcila , tasko. Ci tie la cefa 
merito de la aütoro estas lía provo ·densigi stir 100 pa~ojn 
materialon multe pli ampleksan, ol oni generale supozas. 
Kon:iprenebi~ tio ne iras sen kelkaj ma~helpoj bj la klar
oco plurloke suferas pro la troa streC!teco de la teksto. 

Ekzemple la verkinto ne opiniis necesa la enkondukon 
de aparta capitro pri .)a sintakso, IQu támen meritas 
detalan pritrakton en kurso komp/¡!ta, sistema kaj krítilw. 
Aliflanke la utilou de la unupail;a capitro pri la poezio mi 
ne bone komprenas, tiom · pli, ke gt rilatas nur. la apos
trofon, cetere trO\•eblail ánkaü en prozo. 

Krome, kial forestas 1~ !itero t1 el la alfabeto? Al 
la terrninoj subjektivo kaj . objektivo, kiuj povas naski 
konfuzon , guste ~ár tiuj radikoj jam havas alían klare 
·difinitan signiJ'on , §ajnas preferindaj la ~enerale uzat:ij 
.nominativo kaj alcuzativo. "Lá esprimo super.ordfgitaj pro
pozicioj · estas nenecesa ' komplikajo; same neige, jesige, 
sufi6~co anstataü la logikaj n ée, jese, suiico: Kial grati 
la dekstran . ·orelon per la , maldekstra mano? 

Kelkajn asertojn plene kontraüdiras la faktoj : e~zem-
. ple »ciu prepozicio havas nur unusolan, unufojé por 
ciam fiksitan signifón . .'.« Nu, la Plena Vortaro regis-
tras dekúnu diversajn signifojri ·oo la prepozicio bE. · 
' ' Sed tiuj kelkaj mankoj, komprenebiaj ce la unua 
eldono,, m: forprenas la valoron de multaj tre bonaj 
partoj. Ekzemple la klarigqj pri la afiksoj kaj la kun
metitaj verboforrnoj estas · onginalaj kaj interesaj. La 
''orto partiklo §ajnas uzinda kaj prefe.rinda al pa.rtikulo 
trovebla en .la Pfena Vortaro. · · 
' Ankaü la tuta redaktado de la libro atestas pri 
granda zorgeino . kaj ·dez:iro al pléna sistemigo. Oni -povus. 
eble riproci, ke kelkloké 10). . stilo kaj prezento impresos 
íom malfacilaj al la kursestroj , · por kiuj la libro estas 
destinita. Sed la rimar.kinda abundo . de bona materialo 

.. kaj same bonaj ideoj, kiWI .• la · verko entenas, rajtigas 
nin · es,l'Cri· pri baldaiía reviziita eldono, . .kiu povas · al si 
konken tre ·Jar~an puklikon. · H. V. . . . '" ' . 

. .JARLlBRO; DE SA'r. Ig35. SeirnáCiecá. Asocio Tu.t-
. · monda, París XX. Avenue . Gambett;a,, .67. 24 p(toj. Fm.·

mato 22 ,5')(15 cm. Suplemento al la - n~.ro 4:16 de Sen
,nac¡y,lo. ) 'iun bto8uron rieevas nu'f 1a membroj & SAT. 
En1enas krolll la.:. ko~¡>leta ' listo de l a; perautoj , la statuton 
!le · Sat, lnforropjn, UJ dat()jn pri la Esperantista M ovado 
'kaj liston de la Esperantá g,azetaro. , 

'"" t -~ ~- ~ 

V'P:\RIS DUM PRINTEMPO. Eld~nis Foire de Pl\ris, 
a3 . rué N. D.~ des ViétOires, París . 2e. ' 4 935. 8 · ~oj. 

. :Fortnato 2~)<20 cm. ·seDpaga, ílustñta fal'\Erospékto tre 
' lt.lbe eld01nta. • · · · 
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LL6YD-VOJAÓOJ ·¡g--s5. Norddeutscher Lloyd, :are
roen, Ig35. x4 pa~oj. Formato 29X2I cm. Senpaga 
prospekto sur tre bon'a papero, kun detala plano · de la 
diversaj k~·oz -vojagoj. Grava sukceso por nía língvo. 

SCOTTJSH ESPEHANTO CONGRESS Havebla ce 
Robcrt Stewarl F. E. l. S., R.upert Strect, Glasgow C. 4. 
Formato J5X25 cm. Ilustrita faldprospekto , kun tre bela 
landkarto. Eldonita okazc de la kongreso en Hothesay 
en majo Ig35. 

GVIDFOLJO THA DIKSMUJDE. Eldonila de la 
'furisma Oficejo, Urhdomo. 4-paga. Formato d X22 Cll!. 
Reklamas plurajn vidindajojn de funebra speco: domru
inojn, militmonurnentojn, soldattomhejojn kaj Tranéeon 
de la Morto. Felii\e trovigas en la urho ankai:í rimarkinda 
katedralo kaj interesa muzeo. 

HEH.EZAJO, Dua sensanga eldono. Letero de Lanti. 
MenCI6bla üe la aiítoro: I4, Av. de Corbéra, París 12. 
8-paga. Formato 2 7X2 I cm. Prezo: svfr. o. ro por send
kostoj. I g35. Sur Ja kovrilpago staras la jena rimarko: 
»La legantoj estas tamen petataj atenti, ke la lastatempaj 
okazintajoj en Sovetio ... pravigas pli ol necese la en
havon de ci tíu pamfleto «. 

""UNIVERSALA KAJ INTERNACIABR1JSELA EKS
POZICIO ¡g35. 4-paga. Formato 14,5X2o cm. Ilustríta 
prospekto kun detala plano de la ekspozicio,_ okaze de la 
Cenla Dalreveno de la Belga Sendependeco. La granda 
eldonkvanto kaj vasta dissendado atestas pri la fervora 
klopodo de la koncerna propaganda komitato. 

1
NTEHNACIA FOIHO El\ BUDAPEST, 3-x3 majo 

Jg35. 4-paga. Formato 8,5X Ig,5 cm. Eldonis la Foiro±i
ccjo, Alkotmány-strato 8, Budapest V. Kun bela kovril
pago. Enhavas diversajn, tre utilajn informojn pri voj
agaj , restadaj kaj valutaj favoroj. Krome estas menc.iinda 
la eldono de kartona afiseto en formato 24 X q cm. kUÍl 
tre sugestiva hildo, kaj ankau de glumarko en du koloro}. 

VSVISLANDO. Alpa postaro. Somero Ig35. Eldonis 
la G-enerala D.irekcio de la Svisaj Posto kaj Telegrafó, 
llern. 6-paga. Formato 8x 2o cm. Tre bele presita kaj 
ilustrita faldprospekto kun kompleta tabelo de la postaj 
autolinioj kaj utilaj informoj pri la vojagoj. T.iu presaj.o 
apaTtenas al la plej trafaj E-propagandiloj, kaj inde 
prezentas la bonegan organ1zon de .la svisa postdirekcio: 

VAH.NA, La Regino . de la Nigra Maro. Eldonis l~ 
Komun!Jma Somerrestada Oficejo, Varna. 12-pa~a. For
mato r-oX2 o · cin. Faldprospekto · bona la u teknika vi¡;lh 
punkto; la trafe arangitaj hildgj tre tai:ígaJ por reklami 
Varna, unu 'el la plej malmultek~taj restadlokoj dum 
somero. -

Motoma~i 1. rg35. · 824 patoj: ·F,0rmato· ?J)XI-5 cm. 
Prez o: svfr. 7. 5o lukse bindita. . . .. · 

KU!lS I ESPEHANTO. Dr. F. Súlágyi. Eldona Soci
eto Esperanto, Stockholm, Fack 6g8. Ig35 . . 96 pagoj . 
Formato 22,5Xr5 cm. Prezo: Krs. 2 . .....::.. Il.~striJa. 

I nCorm oj al · la íne m b roj 
de AEL A 

Fine apcris la l~nge atendita dua volumo- de la 
Enciklopedio kaj ciu orde paginta membro gin jam 
ricevis. Al tiuj membroj, lciuj nek anoncls sian eksigon 
nek pagis sian kotizon por xg34 aií suldas an~orau kelk
ajn sumetojn, ni sendis apartan sciigon k un la . ~to, ke 
ili pagu gis la fino de tiu ci moriato. . 

La . Cehoslovaka Antologio jám de du semajnoj staras 
ekspedpreta:· ni havis pr.i gi doganan malhelpon kaj 9-ev.is 
nin okupi pri longaj formalajoj. Feliee, ni jus ricevis 
la informon , ke cio kontentige solvigis. La verkon ni do 
dissendos en la plej proksimaj tagoj. 

Per la' livero ·de tiuj du verkoj ; ni estos plenurninta 
· nian promeson por la jaroj Ig33 kaj Ig34, kaj ni rajtas 
esperí, ke spite la bedaiírindan prokraston1 ni tíon faris 
je la plena kontento .de niaj fidelaj . abonantoj 

Libroj de 1935 

Plenc kompostita kaj jaro enpagigíta estas la Plena 
Gramatil~o de Esperanto, d Kalocsay kaj Waringhien; gi 
aperos en la fino de tiu ci monato. 

Aperos sinsekve duro la somero: 
Jerome K. Jerome: Tri viroj en Boa.to, nc kal

kulante la hundon, 
Edmond Púvat: lnterpopola paco, ·. 

, Hekler-Kalcícsay: A:rthistorio II. 
Van · Loon: - H.igardu la -Teron. 
La ceteraj ~e~koj aperos gis ia fino sie la jaro. 

Guste pro la kuna apero de la Enciklopedio ll kaj 
Cehoslovaka Antologio, ni iom malfruigis en la programo 
de tiu ci jaro. Tamen ni pov-as oertigi níajn membrojn, 

· ke ni laboras plej aktive por regajni la perditan témpon 
kaj faras niari eblon _por ílin kontentigi Ciurilate. 

·AVERTO 

Ni konstatas,. ke kelkaj samideanoj represis fragment
ojn ai:í artikolojn el niaj eldonajoj kaj precipe el _ la 
:> En,ciklopedio de Espéranto«, ne petinte antauan per
meson kaj ne indikante la fonton. Ni . informas. la esper-

. antistaron, ke estonte ni lege persekutos ciun per.sonon, 
. kiu kauzis domagon al nía eldonejo per senrajta rep~eso. 

LITERATURA MONDO.~, 

.BICEVITAJ LIBBOJ · ~~ r .¡ 

CEaO LOVAKA . ANTOLOGIO. H.edaktis 0. Ginz - n a »LiSto· dé la nunaj Esperantaj Gazetoj e,. aper-

KOREKTQJ 

. · . inta en Lingvo-Li_b_ ro _N-ro l. 1935; .n_ i_aj leganíoj ~.,' nv-olu kaj ·st. Kamaryt. Eldonis Literatura Mondo, ·Budapest,_ · 
Mester-u. 53. V. 5 . .. Ig35. 4.68 teksto- plus . 32 bildo- · kore~ti . la · jenOn: - ... ··,. _; . 
pagoj. Forrpato 23,5x·x5,5 cm. · Prezo: Brosurita svfr. I. La revuo »ISK« ne plu aperas; ~in ~s~tauas 
12.-'-, biri'4ita r.3:5o, plus xoo;o por sendkosto: La lásta LA KRI'f.IKA OBSERVAN1'0 ,' redakti~a en Í,.OridÓn. 
libto de AELA 1.934. · · · · • L • · d d 1 VERDA n~"'O 2 . a gusta " á resó e a » .1""', u <t estas 

ESPERANTAJ ' HISTOlUETOJ: Peter Frey.'Xldodi; WIEN~vJt, kafne II. - . . . -
la aulor.o, Clausenvej 26, Haderslev (Dandjo). · Íg35. 48 3, La ~ESP_~~Ó -KATOLIKA ~ -a~!~~ :nll!l"·régtile ~n 
pagoj. Formato r"3,5X xg,5 cm. Prezo: svfr. 0.70. · ~ .llcln;ron<;l (Nede:~o:l!llldo). • . 

PASKO: A. Strindberg. Tradukis S. Eugholm. El- .En ~ la ci-jara: Unl,la numem de »Lingvo LibrQ:«.;;. La 
donis Forlagsforeningen Esperanto, Stockholm, Fack · 6g8 · ~:erep~on pri LA JUDA Sl'ATO verlUs Lejzerov;iiz ~ gis 
·Ig35. 88 pa~·oj. Formato 1 {, ,5X2 1 cm. ·Prezo: ·Krs. r,uo: la J¡l,.Sta steteio, káj n-ur. lap.osta parto estas de Waringhit:n. 
· · -~_ov.A-: ~OR1J\~9 _JAP~ 'A-:-~~_I)ERÁ;N:i:p; ;J. 'Jik~- , · .. La duan re·cenzon pri la RlLK~-~~duJio .,.(p~.t l.; 
moto. Eldoms J~pana Esperanto lnstltu.to, ) l'i>lrtio, :Ji()qgóo Jlii!-.!JA) : yt:rki, , ff .. 'fii:mghi~~ · . '·· / ·. · ~ _; :;...; 

FelclO. ucrkcJII6: Ulcler vn.., P-tiiYIMI ~ Vl9u (P. a. Y;; INIIIl ~ 

-\~16 







,,.~,y $1 _\•' "·;;" ' -...: " ,, "' 

Pr- ·.;Ja. -é pseu:~oni~()l: 
,. " r,1 ~ ~, r_ • - __ • 

· :t Dilirí- "~a · stockho1ma · kongre:so prof. :·, Migüorini · ¡nañkas .el uia •lite~aturo. · f.<ies celo estas.,. ke la . ~kisto 
pr;elegts p.ti Ja nomoj, pri l:a origirw de la nomoj .kaj -pl(~ multe, . ~ pluraj nomoj .kaj plí sengene qoim 
l_í: koü".stali ;, b ~la p"'i'initi .. aj ''po¡>Qloj 1.proprigis , sorc- . i:nstruon; ol ·lj · p(O)V;',US f¡gi tion .su!;> .sia .. pr~pra nom0, .al)í 
fortor.~r al 1a nomoj. /sis venkas .!U-n liamaniere lau la . suoda borre kon.ata p5eüd,_onillno. Tia multobliS? de la 
egipta ,f:ablo, ·kestiu perdas la soreforton de •. sia ·nomo. vel'kista persoiieco . estaS otta en la : krizaj, tempoj k~ 
Láu: sp,rita artikolo p!i la S<l.fi.la , temo (Literatura I5. lanqoj, kie la opinioj ofte ne povas libere · eü~i, seü 
ao.g. Ig'Mí,) .5ajne· arikaii l:a verkistaj pseudonimoj, lciuj f lur · lau subteraj ka~loj . • Nu, ti:un .ci fenomenon ni 
definitive .-.kaj origir12.le ' iliferencás ·de ·. La normalaj , ofte renkontas en la esr.~er&nta lit~raturo, dank' . aL la. 

1burgaj ' fa:míliaj · homoj, ha vas. similan . sorcforton. Iti diktáturema tende1~co ·de Ei1.ropo. ,, . 
sugest¡iS si.ajn masttoJD, rkelkfoje 1re perforte, faras ··. ~ Ofta fonto de. la pseúdonimoj estas •Ja siiQ;pla 
bá:rojn .al iliaj tendeticoj, ' sed sa;m'tempe Ja . pseüdon- romantikemo.::alÍ ludemo. , 'Famen tiri ój . )d.~so p~skau· 
imoj . 5ugestas ankaií la publikoñ kaj krom .la unua ~iam miksigas per . atilij ingrerliencoj . Tipe :r;omantika 
i.Jn.préso"; ili e'c 'pr.iwrgqs'La láboron cte la enkonduko; in- . pseüdoniri1o. :estas -Fez ( 1)' elikso ·Zamenlwf) ludema , tiü · 
fórmó pri la .v,ericistoj . Ni pensu · nur pri la unua de Greiikamp.:Kornfeld, kiu nomo · cetere ankaü ekvívis 
pseüdon.ime·'de, la Majstl'o,: d-ro Esperanto. · en la veTa vivo d'e la verk:i,sto r)a iamiilia nomo bí.te 
:!' · Uo,, . 1!1:., pseudorümo, kies celo estas originale la ma1aperis ce Leo .Belmont, pri kiu. nur la Enciklopédio 

kalo de la, verkista individuo, ofte demaskas la internan sciá.s, k'8 lía vera. nomo esta¡s Leopold Bl;t,lmeri~hat; . . 
esell(X_).Q. _de Ja . xerkisto, ec,; tiou, kí,o · ne trar.ompas sin • · Ofte malfaciligas la esploron de la Esp: pseudo-
ella ,)ierko, d~ la 'griza burgá nomo .povas certigi. pli nimoj La , fakto, k e la verkistoj· eluz.ai3 la. -ebleoojn de 
gran~¡ .tl'I!ODU1J.eOOn: .La · memél~.~tlta pseüd~mmo siaj naciaj Ji.Jgvoj; ver8ajne la » {liab~ :éa:rmo« ·~pri-
~~~skau. cw~ estas perf1d¿anto. de· s1a mastrov lcaJ o:fte mokas :Sm en !a Ka~ocsay-a . pseüqonmio ·• »J(opar «, · 
g,¡, ekregt!,s)!fi, . Q¡lr)a "pseudonm:10 ~stas· .an~a~;~ prog:ra~ (k. k. : paro de K.) k1es s1gmfo estas en la hungara 
mo: · Ep . cm, • literatura ' estas retroveblaJ tlUJ konfes- llngvo: Kálva; Rigardu la 'foton dé nia .eminentulo kaj '• 

-si~ilaj .;p.seüdonjmo~ kaj .ili f!C ne mankas ,e¡ la. Es- Yi ~onstatos, ke Ji vere ne deva$ multe elspezí por 
peranta literatuoo, npa ekzemp1o ·estas la pseudo rumo: kombiloj. Samspeca delikata mennronio apetis en ·· 'la 
i)lil,rhom Vera .. (P, BaJká~yi) , se,_d a~ka,u, la .P~~dl:mi~o: ps~~donimo ,ae nia, karmemora · prezí~to .. Tb. Cart _.:.. 
Fpkulo (G.rosJeap.~M~up~) n~ . estas malpli senkf>ndiea. la B'lankbathUlo. · . . . 

· hf•" t.a¿ bel nomata ., du:lakuka p~údonimo ; same ne F. Szllágyt 



PRI- LA)AKúHDl~O DE POST·METI1'A PARTICIP
ADJEI{lJ'1Y9· · ;4.ts-ro· Fi, ., ~. ,Y." Yi<ü, p.ritta~tqj pri la. 

' r¡ealt~rtlito .:.;de la:. ¡¡ostmetita .ear,t,icipadre~tiyQr· 9azi~as . sur 1 
,evid~nta..1miSkpítipl'ilno. Neutil~ · estu¡¡ pr\}vi l'la era'r~con de · 
,yia · opúú 'f;l:.,ta:inenhófaj ekzeínplój; <ifajrl <ja abun,dc 
>amasígj$ rreV'en ~ia » Zazhenhofa Es¡3e'ritn'to « , tarnen 
ne konvínkánie vin, e~ .donante peF ili, súl> ' vían plum()ll 
.J-a móketan;.cfra'zon: »Mía panjo. diris, ke estas :tiel; kaf ·se 
éi diras, .k;e :estas tiel, gi oerlc estas ti el, ~ll' ~e ~¡ ne est-M 
ti~. « Do· nl:i pe ~azos ·mían· ~futon ; sur • aiítoritato, nek 
sur la liagvo~k:utirno, sed mi klopodos ~in bazi sur teoría 
argumentadO>. . •· . . ·; ··. 

Vi intermiks.as la fuÍlkciojn de"' vortój 'CD l;¡. cefpro
pb~icio I.J<:ajyipata ~u:bpropozicio, kaj vi arEumentas per . .1 

la jena. reguló .·(·fo:rmulitá • de 1úi laq •tiaj · pr~traktoj): 
;· 1 ,Se · 9n:i' ';luD:1'andag,: oefpropoz~éiqn · kaj . ,1-ilat!ln · · stib.
propoziciqJi'~~eñ:' unÚ ~olah R~opo~icic?n . (sinip!liu ·fra.zon), 
CÁ.\1 .sub..pW,J'l'Pz~c~ . fraz·eletnento devas ,11;\llti>eri, )a ku~(an
d~ta , pro.pQziCi<l l~ saman funkcíon, kitin ,gi:': havis en ,la 
subprppozicio. :Q' • . • ··~, • 

. , J.és, cé}:tll, , tion ·vi asért;¡.s. :na1, laii vi, kunfaQdinte. 
· la ~razon , " . , " . 

; Mi aWt~ líbron.,~ kiu utas eldoni(a· de,,A.E/.-A '• , 
fm unq. pro,PozíW,on, 'la vorto eldonita, . kiu, en lá foubpropozi
cio esta~.PN<!ik,l!,tª. adjektivo, de,vas- h~vi.l~·saman, ~unkcioll 

. ankl!ii en,., a ; Mnfán.ditl!: ,propozi{;¡o. Ka:j, cru; pred!k~ta ' 
-. adje~t~vo e,s~as c:iauí. nornina~i.va, ltl' kunbp~!f!;ft~zo¡;~~v~a . 
teksti: ' · ·~.)~," ., · , •. ·· .. · , , .. ,, · .. , Y· 

·M~; iQ.e.'íis r /íbron •eldq•ntta; ·de ,..áEJ;,4;.;<.f<·~, .. · · ·. 
Laü . ~i. eldonita ne rilatas al libr9n, · sed al kiu. ,.. . 

•. iV,ú; vi~"'~eg~o simple. ile ekzistas; . D _ ~·. rezon:.t~o, 



~kompleksp » kili>~- hlpottis« signas - la ágón fde _~ tH~. 
S~d en la kunf~n~ita prop-o la subjek!o estas, ~)U;' Jáj;:cl . 
MIA ' vidp~nkto . ' la ~ _kOJ_.;;J?lekso ,-: Itiu • illpo.rti& « · signas 
pérsonoQ , la objekton~ue mia ·_?go imi 'konas ~ . ·• · .. }"''u ' · 

· La Aango de .la· funkciój ' i:e la kunfando ~dó' estas 
klarc klarigehla per ,.tio , ~-e o.ni rig~rd~ ·la- !unkdantajn 
vortojn el · la i:v~ilp~kto de .ali~ . suhjekto. · ,, ,, ~- ._ . ,, 
· "', ;J(om.p'rénehle, .epíte{O · pova,s -rilati al ~. ciu s~}i~tá~tiV:o; 
do aakau<aLtiu, ¡kiu stara's,, en_ genitivo, .$a~~;·~l '::on~'' 
pova~ ~iri ', · .,¡, :_. ·e •• , · -~·"" <' •• • 

~. bindqjo _bdq de ,libro kaj bindajo de Jibro ,.bela :.:- • 
o ni povas diri ·ankaií: _ ' . ., _ ,. 

Mi de§iras la bindajon _de la libro m.alpu.rigitan de vi 
(kaj :tni .bindigos l)o,ve la lilíron). - . ,. 

- Mi deRiras la ~indp.Jon: de la libro tnalp4r,igita, d~ vi: 
(kaj mi uzos gin por nove· aéetota l~br~). · ·~. , ~ , , 

~Nun ni ::rigardu ·ankoraií vian · ·ekzemplon· .. pri., la 
piloto. · · 

. LfJ 
piloto .. · 

i La 
piln to'. ' . , 

' • . ' 1 .. • • , . 1[ • <,; :-.. \ \•¿ 

' Vi diras, k~ la du frazdj · diras la samon~ ~~ti, he. 
DE p~st ~a~iva paiti?ip~ ~i~nas la. áganton. 'Oo, ,. ~n ia 
un~a fra:fo la. -ptlo.t? ,vu~diS · La, .eazmon d~·' la · J.lly,rtano; · 
en la dua frazo temá:s 'prl la eazmo de la ptloto. . 

Cu estas do" ko~kta la frazo : 
La kapi~lplO ' fotrjJOrtis la eÍ:JzinÓ~ V!tndit<J ae ~~ la·¡ 

piloto. ., ' · · .. i _ · · ' 1 • ... 'f' 'l • 
. Jes; tii ~~!as ~ ):<pre~t;/ 5ed, ~i : hava,s· ·ali.di _:sen~~n. :· 

Yi·.f ~ tih · sen~Q oní d~as· :.pá~oli iom, detaíe•.' . . '1 
" ·, ,. • •. · 

.~:. En' . la 'g:iS;nunÍlJ ~. ekz'llmpt<?j , 'tem:~s .. . pri' ~ú.bprop~qj •. 
rilataj, enkondtiR,ita] ."pé; :relativo '(Km;· KIO).:t!fil)jH:Sub"' i~ 
,prop-oj dir.as,. rak9n'ta$/ ' asertas ion pri io -rép~e~htita' 

"' . • ¡;,· .'·;.,··· " . '<;'· ·, 



per d1lmonst;tat~vo au ' pri subst'antíva ' ftazel~mento: de 
la ~efprop~o. . · • · - . . ' 
, Sed ekÍ)stas{ankaií suhprop-qj ekspli~j, !lnko~dukitaj 
per KE. I1i disvolvas , eksplikas !f!. · ei}havon de demonstra-, 
tivo {TIP)' 'ai'l de substantiva :ka,zelemento. , E~zemple: · 

Mi. vidis (-t,ío1;1) ; ~q li 'l)enas: '," . . 
La enhavo . de tio '6st~s »li ~enas ~ . · A~kaii tie ~¡ · 
validas· ,la regulo, ke transforá1'ante tiun ·· kompleli.san : 
fra2on ép simp1an, oni devas meti la .·novan frazelemenlon 
en tian kazon, kian havis Ja demonstra:tivo, dó tie ei 
·en akuzátivqi:J. , faraute el ~:i ,,objekton (car ja )a tuta sub-

. ordita prop-<? estis ohjekta). ' ' 
Nu; tian objekton oni povas :fari el la predilcato 

l verbo) de ]~ S\lbprop~o , · en . Jor(l'JO sle v.erbo-subs,antivo: 
Mi vidis lútn v(mori. Sed objekto povas faiigi ankaií la 
SUQje/do 4e la subprop-o ; tiaokíl.ze la pr.edikatQ reSt¡lS 
predikato., sed ~i alprenas forrrion.' particip-adje:ktivan, 
ai't. infinitivan: Mi .viaís lin veni. Mi vidis lin venan:ta. ' 
Tion oni nomas· objelúa ~edikativo, .6ar ~i mo~t;as en." 
la cefprop~o la agon de·la fraz-objekto. ' 

Itio .Iiun estas i!l diÍ~renco if!.ter la rllata ·kaj ekspli~a 
!PropoziQ.ioj , aií1 kio estaslla sama1 ínter 'epiteta kaj predi-

,'> kat!va ' frazelemet¡Jtoj? · · . . · 

.·. Nu, ~a unuaj '· lllontras, kvaliton señdependan de .]a ·,. 
éefprop-a predJkato, la duaj kvaliton oependan, de .la 
ce~prop~a piedi'kato. Ekz-~: Mi vidas .domojn blankajn -

· sigpifas, Jte mi vida~ domgjn, Jáuj estas bla[lkaj, s~n:. 
depende de tío, cu mi vidas ilin aií rie; la blanke.co estas 
ilia ahsotutct kvalito. Male: Mcf vii:las la domojn blankctj ,,.___ 
signifas, ke mi vidas, ke la domoj' estas blankaj, sed ' tiu 
blankeco estas dependa de m:ia vid o: eble ili ne estas hlan- ' · 
kaj ,.pin mi .vi,d'{ls ilin tiaj , · J;'Ii 'klare .dem0nstru la tena 

· ekzemplo: " · ·. 

., 

1cp1r1Jpozicio ., (kam porw,Jo); o pozir;ii ( oponi) ; proskripcii 
(pros'kribi); erupcii, evikcii, transakcii, (e¡;a.pti,. eviki, 
tranlilk~i). .. . ' • ,' .. · . r 

Same ten<Jencas malaperi, ik ce Adriat~ik), .4ntarkt
(\lc ), , arl~j(i;k ), .~{lj¡tigmat(i~ ), Balt(ik~~ ekzo.t(~k),. , ¡¡~o t,e~-

. ( tk), gral!f( tkact ), hermet(tk), kvaltf( lk ), mtSttf( tk), r~u- . 
rrt?t(ik), skár_if(ik)._ 'Oficial~ on~ ~i.ra~ aií~c'}'~ili.' Zawenbo~ , 

. ph ~9~e s~nbt.s au~~nt. Ktal IIHCta!tW mwwto;, ansta,tau 
mic¡at-1, -o, -'mto? Cu • ob~rv~torw'· est~ "ph bona, ?l 
ob:rervejo , aii· in.s,pek.tor(J ,ol · inspektisto? Siniile: imperi
(al)ismp, irúlivtau(al)ismo, ltonsérv(al )(iv)ismo; inilit( ar )' 

. ism<?, pac,(íf )isTJlO, raci(onal)ismo, sens(ual)ismo~ util
"' (itarian)isnío. Taro en aten tul eblé. la ~a'fe:roj ne 'estas saniaj: . 
, ~piritism.o ..q,e egalas spirituo..lism.on. . . ~imile ~;k.au,, la mal

preciza -io povas m'alaperi: drtmokratio . j:íovas 'ésti "' de-
. moNrat-eco , -ismo ·t -aro~ ) iipile fiJrtntroP, eco, fvto~rf,l,f--

adq, stenograf~ado. " . ' · · · · 
" Ní r\e delogi~u de> » internaciaj ~ radikoj, kiuh;¡:for- , • 

raba$ qe ,ni la ne.taksehle 'l'aloran sistemon dt: vo.~:tfaradO< ·• 
per. afiksoj .,.. kaj la internan vivo:Q de. la lingvp. -Ki¡¡L Q.ir.i ,; 
brokato, cita 1ov dikfato qaí·nituro , · idi.o{isnw, nw·ko~o. 
vrif:etaló, Han{ pli ~ klaroj kaj pli ~u~taj •estas brok'ajo. ' 

· c~tajo, ,¡f;iikt,ajo , garriajo,.' i.diQ'Il'U!jo . narkotajo. veqe.tajo? 
K.ial bo'jkati la su:fikson w-. ce . adrrJ,irala'ro1 ·balUstraro, 
bttroh~ralar:o, eambraroJ dréleqitaro , depalitaro. ' ins~tl(lro , 
rnaparci,' vagonaro, vortaro'il Símil~ pri ' terminoj kiaj aku- '" 
mul(ator). :"altern(c~Jo,r ), amp!if(~~t r), ti~te~-t( or'J (,Kia! " 
ne,' detekt.ikatoro? ), ... eks.cit(aJ,~r j; ~gener(ator); indik(ator) 
}carbut(ato~j/ ; k(lmpel.l.S(ator ), .kom?t(ator ),, . o_scWa:tor) : · ~· 
Cu ne . pli ~Imp1e .,kaJ · regule k!lJ , bele dtrt akumu~tlo 
altemilo, amplifilo, d,ete_ktilo, ger:~.¡eri,lq . indikila~ k~u:'búr,ilp~ " 
kompensiló., .komutilo_ . oscilit~J? r' . . . . - ": . _ 

, Nt'ln¡ .Juaol la Jmgvo lwm,!ln,cas· :sta.p,.,sur · la propra) 
piedoj ,1()n~ pli'kaj pli for.te- sentas la neceson iui formojn . 
kon:formajn ·al la spirito ; -de fá lingvo, kaj forjtltí' lae · 
Y> i~te~~;~,aq8¡l;! }t ~a~as~!)n ,(fi~ tiél k'ripligas Occi~t;¡Uon' ~ai 
su;nilajn projektoJn,. f9-ll:)_;m8latenta:s la logikl¡}n k.aJ ,¡ª " 



signi~as femurr1n'ga~í, k;áj kie~ dua deñtríigrigan tiñ.kturon. 
La vorto mJu certe esta~ ph moderna. · 

La japana ~kribado estas· malfacila ta.sko k~j ~¡ pret
endas aii pretendis .certe grandan .spérton. Jen,J11. pruvo 
la v_orto jatat~, t.' ,.e" .. p~~te blc¡-. in_lcujo káj_ pl~mujo:· Sed 
troy1~as ankau yortoJ ~1es stgmfo esta.s hon:or11rio pot' 
skri(J.ado. Cu, lLesp. ga}etaro. ne lernu$ ti mi 'vortou? · 

El la ja.paha' ~.alf~beto tute r.nankas la .Iite'r<:!: ~ l. pr~kaií 
tute la j kaJ v sonoJ. (El 7o.ooo. vortOJ nur c. 3o-3o 
kor.nenc1gas per la laste r.nenciitaj literoj.) ;Tiu ci fakto 
klarigas tion, ~e la ÍD¡ternaciaj vortoj ofte preskáií ne 
estas rekoneblaJ en la .Japana lingvo. Ek~ .. c11 vi , r"ilkonas 
la . v~rtc¡n purofiru• (pro filo)! oro.n'da (Holanda), baif?uru 
(b1bbo) ktp. ? - ' Sed la k1so estas · nova tezulto ·d-e la 
~apana ~o kaj ...:._· la vorto preskaií senbn~e 'eniris la 
Japanan vortaron; . . · · . · 

Mi ofte adpijris. la :sl}btilan komprenón de.' la japanoj 
nl la naturo ;, cu" vi retí,l~moras tiujn I.johlaj.~)iniojn, la 
a¡· gen tan atm<?sferon . ~aj . ca;man: tran~vilon d~ . la . i'lipanaj 
n.aturp~ntrajoJ? .Cu :·VI ne v¡d_as tlan bddon, kiam Vi aiída~· 
la vorton: adazaliura, t. e. fali~ema eerizfloro, aii atentu 
p~i ti o : coran . montopintoj . alti~antaj unu super la 
ah a. Aií ... cu vi sentas l'a mildan poezion de la- jén{l .bildo: 
malaperi en la '!ompos:tio~a:. mallumo. La :fe~ca_ japano 
povas la tu~an _ b~ldon ·;espnmi per la susure 'milda vorto: 
7oan . Nur tiO.DJi né. ph !1 

Sed nun eble mia secubun .jam suficas. 
F. $zilágyi. 

CEQOS~OVAkA ANTOLOGÍO. RedalUis; O. Ginz 
, kaj ~tan. K;ama¡;jf.'' El~on~s· ,»~ite~atúra Mondp«~ 1 tg35., 

Pa~oJ 468 t . h~ p~. ~e IlustraJoJ. ,Prezo: ·broL sv. · fr. 
r2.-, bi'nd; I4.'-": Lasta libro de :AELA tg34 i . . , 

. . .cu .ni, e~perantis~oJ , ne estas pr.avaj, .kiamni ;lllertas, . 
~e ma lingvo e~t~s m1rinqe poterica faktoro 'en·lá diSJi:on
Iglld.o de malmult~ konataj kulturoi kaj literaturoj, kiuj 
nemel est~s m~J?li ~randaj ·aií maJp,lí ~aloraj ol tiuj' de 
1~ ~rand~J naciOJ; se~ ¡J~tas eble nur dif.erencaj, aliaj ol 
tmJ. !astaJ? Per .tío ~~ tute ?e. volas pridubi la gr:u;tdegan 
P.ozitiVan mfluon, kiun elefik1s la grandnaciaj ljteraturoj 
nl!lte 





movado devas s:er~i ~i~~ktojn la:U: in~~rna.ci~ kruppo: 
eo preta formo dcvus doo1 UEA. N1 n~. ¡>,ovas ·esb kon

i~.ep.taj J>l:i .. la .ia!-iorkaropoj d<i(J~~· P1'? ~i.1 ptop,órcioj. .de 
.· 'lha pr1Jug1ta ~av~co --,.. Jen· Ia kauzo de ma d:C~d9. 
t· · · Po~t la ~ lton}a ·: k~n~reso ' ó~azi~ intervarolo de ni~ 
,sekretano kun la . prez1danto káJ drrektor<;> de UEA. pn 
'wa decido kaj d.ekla,To. La ,r,esúmo · estis: . se ·. EAE ne 
pa~·as p~g.i, gi, statu f~anke : a~')a 'm•?vado .~is . pas~s la 

·. krn:o. N1 ku:ragas. ' aserh , ke • en·· Es tomo la móvado estas , 
uno el. la .plej · viglaj; Se r,iiaj spe:rtoj ne · éstis sciindaJ., 
se UEA estas io.diferenta rila te .al nia Iil,lna "Vigleco kaj 
faito (progreseblecoj por estenteeo), se n'i ' ne 'rajtas el 
niaj vjdpunktoj kunparoli pri la bezonój de ' la movado 

· en internacia kampo - ·ni _protestas antau. la poblika 
<'lpinio de la -e~eraritistaro - kontrau tia g~i~~~o a,e - ~a 
J2~peranto-movad~·· . ' . · . t · •>• _ 

· · Se UEA· be'z.onas' kaj vere . akcepta~ -sugtJstbjp,: kiel 
' g'ia di;:ektor~ deziresp~irni~ en la ~~or~~nsido·,.a~. •la las~a 
kDngre o káJ se .UEA dez¡ras 'kumg1 CIUJn Jandajn asocJ
ojn en UEA , -kiel deklar.as gia prezidan.to en la., Anta,ií
p~olo al la Oficiala, Raportaro ( I g35), kaj carla pl·e¡o;i
d¡.¡nto konstatis la. necesecon , de Jama riwizio dé . la &tat!ltO 
-d~ ' UEA; ni voionte ateó.dos reprítrakton •a é nia situacio 
por princjpa ·deQÍdo, ca} nia ?SÍtuacio ne .. oestas la sola. 

' tiaspecá, sed nur tinu, ekzemplo el multaj aliaj similaj. 
. ~ - . 

:j< . , 

· .. ' Malpli gentil~ esta& Ber.t Turner, kiu en la »Sur · 
Postqnd « (N-ro 33) jene afablas . ál k-do .Lanti,; I~er¡¡zu}Q 
lüi'J' eble al SAT:' · · · t . · . 

Ce . ' ' •• ¡ . . .. ' ' 

La pleáa ekstremo del' barba blankul" 
Montri~as en verk' »Herezajo. ~r 
Jen plua atesto, ke tiu acul' ' 
Trovigas jaro .~un sur postajo, 
Sed tute nc genas al IPE-anar' 
La ran_ca vomaj' de l , 'kreteno . . 
Ni sové.tamHcoj en plensolidar' 
Vicigas en frj:mt' »Su.r Postenol! « 

. "'. , \ 

N un ni povas plenrajte almeti la jenan strofon .. de 
~llOJ:JÍina ' poeto en la lnforlftdj .ile Estonio . .Titolo: Espe-
l'{tr(ti.staj · tipoj. ··(Majo) d 
· Ekz1stas tiuj diversaj tipoj 

- k un noblaj principoj · .:_ 
ne nur en nia lando :malgranda, ' , 
sed en l~ ,t~ta- moqdo Es~ranta 

en kvantó 
·-sp.fi&l 



' 
Do - · 'cú' ne estas stulte:6kaj \-orilp1'omile, 
se la .espe~~tistoj •Opit:!ias: ~in elito, . ~. · 
horni:>J de pl• alta i,(valxto? '· · 
Unuvorte Jám formortas ~ la interna ideo ~, 

inter si batalas )a 'pacarmeo. 
!lo, verduloj, verduloj! · 
Unuc ni klllturu nian pr.opran ,rendon, 
Nut· tiam :po,•os vcnki ni l~ tutan n:wndqu. 

* 
. _ l<vara 'blldo. Amara alctualajo lcun malnova dato 

lwj poste » Vivu la. lcrizol « 

·' Paro]Ull la taglibro de mortinta hungara ,verkistu (G. 
~ '

1 
Gárd(HIJÍ. En Hungara He~·oldo No r. JU35) : 

1·9 ai'•gusto 1915. . 
1 

· Miütdragono flugas supér urbon (Londono) kaj de-
f.a1igas bombon: · . . 

-:- Sukcesis! - oni diras supl'i! kun gojo. 
La bombo tnortigis maljunulon k~j inf;mon. 

, C Su~cesi~r :· · . . , . 
. Malam1karo tilr.kai1fennas . urbon (Kovno), :'rnol'tintoj 
kaj wundltoj faladás rnilope. ·· · 

Triumfa k:riego, mortant'd gemveo. 
Sukcesisl 

.• 

- ~ ~To Dcq1n,~. aiídigas de la_ · venkintoj. ,Miserere' de la 
.ven.kitoj. '· · 

I ,a kapitaJistój ridetm1te rigardas la bo.~;~an · tub1·ikon: 
Sukcesisl • 

* 
El V ivu la !eriz-o. 

R; Schwartz. · 

(Fra.nca 

j V • 

·' 
Mi k011kluclas do rezone: 
Cio nuu ftinkdas bone, 
C<H gentile , am-afekte 

_ Min sal utas · tre respekte 
. E¡c l ' .enterigist-kom•:t'! 
Do , pe plorú, kara ftata, 
Pri fiktiva mizerstato, · 
Sed cielon ni ·iñ:stigu, 
Ke gi Jonge plilongigu 
Belan tempon de la Kdz ' 1 

Esp-isto Junio) , _ . 
' ~- ' 

,.¡l. 

1\viua bildo: Strofoj kaj étaj JJ~emoj 
JlO<!toj. 

ni , yerkon, kiu 

-'; 

., ,. 

* 
Beroldo de l' Prii1tempo. .. ( Judith 

E1,1 ser¡fine ):ilua, -sorca firmamento .. 
. >Tintas ingentsone ''d_olCa sonoril' /~. 

'Alaiídet' - _ heroldó ·de l' Pririteínpfeino 
_ Ple.ktas melodion ' el sunora bril'.' ··· · 
'·' !fin tu, sonorile, vio reehos &oro! 

Hiclu , melodio, vin imitos buS'! 
Kanto sentorica la .tmimon' savis 
DeJa v\ntro griza k~j gla,éiii, , lu~: . 
¡,. . ..• . '" . "t";' '-·, - • 

Apexis eíi: »Ündo de Daugava« aiíg.;; rg35 . . · 

* -ORKIDEO. 
L Jevsejeva 

Sub la ciela· blu' tropika ' ft<:
Vin naskis silraa f!Ókta hpf¡. . 
Nun en kr1stal~ váze mortas ~ 
Be)eco ekzotika ÍQt. • · 







; f~ 

. .insulo, Estas. onaiu;; ;;.dezi~o. ce ,,aütor~ 
1

bav.i: ~i'ol)l ·ebl~ p~j 
· ~;·astan. puhliko~:" . · \ . · . ' ·· ". · . 

"' ·•'\\· · , .9ú D)Í es~:s trd ~~~i~_ist~, ,,?.pi~i~te; ~e . v?dajne 
-forpasos alinenau un u · J'arcento antau ol ~ener~Jll~os l_a 
t'tzado. de esp~o? Aliflank!l, 

1
óu 'est1.1,5 -signo de troll fantazi- ,.: 

.e'mo aTJtauvidi , ·ke post tíU relative longa te~po la okazoj ' 
. ;fkl'j rÍmedoj pGr ke 1~ . homOj el' eiuj ko?tÍnehfoj_ a:l- , 

prol{siu'ii~tl kaj interrilati~ú fari~oS" neimal?eblé pli oftaj 
kaj pli .opqrt.tm'aj .91 il¡ és~~ ' rlan inter _d~v(lrsa]"' {>rovioC.-
1~hój 'eri íu ·lljí:i .nació·? · . ~ ' -· · ·. " 
· ·. S!~ 1).11 estas , trp . malsa~e .~avi típ.n op.ínion, s~jnas . al 

' mi, .ke la. mmtfmpa dan~ero pri disdialek:ti~o· ....- si ok~us 
np~a ~ fa _min¡klo,_ liiunz : tnj4llu~is .plirsupre ,_.., fari~qs .tre -Qe~l'-

saJna. . • 4 • ' 

.. UiluvOl'te''mj . Mezas' IU'iaw-t1píriiorr sur tiu}'kon~idetbj, 
. ke e§P;o· finve~kos J:!UÍ' '{lci.s~· Idnga téri:ipo,;, kaj · kc._tiam 1a 
,uun; j; . ~á.ñzoj · pr.~ dí~d_i,a\~Rti$o :ne 'pl~ ~kzisto.s. · .. ~· · . . 

> ~1 Ja.B1 dms. su;hce por ke 1 legan~ scm, ke m1 .pe 
c.~tp.s ,_1típf!l . i;J.n}:~zi'ema, -kiom~. ]i . ..-.;;.• áu . . Ai - ' (~u, estus

. korekte di:1:i: . ~i?} povus kredi ·ce la legado .·d. e via Q.j1•ct ,pci 
· la, delJilanP,o. Per:¡;pe~Íi 'tam1ln, ke m1 aldiru ankorau kelk-
a-jn ,~oi'tojn ,pri níia~ p1:ópr.a sperto óiutaga. · ''· 

.: EsFellanto · estas ~i-mia .. hejma lipg'vo; per ~i' mi ~enel"
ale !lsprimas m!ajn pensojn p1i fac.ilé . ol _ per la fra?c~ 
lingvo. l(aj tía konstato naskis .óe··mi Ja Qsperon;· ké estdnte 
pli ~aj pli d~ h«2moj akiros Ita ~amllll' . spertqn. Se inte1· 
ili* tro.vigos ·gmpaj verkistoj' - kiaj ankoraü né ekzis~ 
t~s_ en. . ni a nl'o.vadó - -~iam ~ia ÍÍpgvo ·· rice vos ne!fetru
eblan ' fundaro:enton, ·; sur .t kiu elkreskoS' mó,ndliteraturo, 
kl1-:pab1a: -fo~pu§i auatl'ngen la J?aciajn língvpjn kaj ec íom 

·· ·ipéit. :ic¡m' entomhl.gi. · ilin: _:; ' . ~ ~,,: -' ~.. ' · ' 

. , Káj . ~~ . Il'!.i:: fantazias1
, ·· oní honvplu párdonf ti un tute 

· s"end~er:ÜÍ .# inaniori~·· Níii ' J:IlOVado 'eble estus multe ' pli . 
vasta, ~igla:'·kajrtl,irPl~; sé ciuj nunaj émerantan~j far~ps . 
Veraj,~ ~lSQStaj esperaniistoj, ' t. :e. lto.rnQj Ce ·kiuj la a:rte

,f~·Ita,. lingvo :fariais< viva, fari~is, !a· héjma, la: pref!ilxata 
:esprhitiltl ... . .. ,,1 . • 

J.(wr· ::SCnnaeieea 



menson k~j koro~. »C1uJ ~or,noj. estas ~{v;a,.j ~ucój. « ~a 
nuntempaJ hoJHOJ estas v1ktunoJ de SJ.a · eg01smo. Cw, · 
as~ro, . §ta~o, homoj. ha vas. ~ecípróke :in:fluojn unu al )a 
ah~. La mterromp~ta ekVIhbro de la homaro estas re-

. t\lurebla mlr ¡per milito. Tio estas le~o. Cío estas militó. 
Om devas lerni obei. Kiu ne vivas laú la difino ~ de " Dio 
de,,vas. l:enaski~i. ~n)a horno detruas 'i).a .dul¡o,·envio¡ mal~ 
bo~1aJ penSOJ- ' C1~J de vas reciproke h.elp.i kaj . ekiri la 
voJon· de la 1·elen~o. 

~ ' .~ "' 
La- lasta capitro ne éstas prelego, -sed. pri:trakto pr.i 

~a. >~ Gran<j-a Vniver.sala Frc.teco «. Dum lá tri pred.ik.oj 
saJnlg~s s¡mpian knstan~tí . kredon, Liu. ¡jj capitro ,¡¡1aikas¡¡s 
la o~ultan luedon d'e la ~depjtoj de Danov: La n'lemb~·oj 
de b';l » l''rat~fo « .e~tas ¡:>h :pe~fe~taj SI?iritaj estajüj , kiuJ 
evolUIS .d~m ,Ja~:m~l;ard~J, kmJ du·eKtas. kaj '~re:as Ja ruon
don. Jh_ formas hterarkJOn. Danov klanaas la tri sí.msiste
mojn preska_ü :s.imile, kie! :.»C?omot? « It!ri morid?fn. 'LI 
klangas la. ek~1ston de sprrltOJ. 'La augeloJ ·havas' ~pedalat1 
k<;n·pon. lh gy~das ~a terB;ll evoluon al ~rfekteco kaj 1u1Po. 
Cm tera gemulo, mvehtlsto, ktp~ e~t<~-s servi$tc;í dé ·la .Uni
versal¡¡, Frataro. Malantaií ciu granda' ago ili·-staras. Kristo 
~~~~S la cefo, .:- secni.uj piaj J!ifoj_ e~tas _l{Í-istpj, kre~n;tc, 
kaJ donante amon · kaJ y1von. U1 tarnen allas4s / suferoJn, 
>>.ca~ 1~u1~ la sufero:kapa~las nopligi kaj pnt i,gi. « La pqzi
tivaJ i'?rtoJ estas_ la Blan/caj Pratoj, la neg~tivaj, kon'trai::t
agant<l) la Nigraj Fraloj. S~illa · hlaríkaj , devas • Cenld. 
~-a komuni~,ajo inter ' la vide~la ·.kaj nevidebla mondo esto's 
~~:m. s~r ph ~eJ:f~kta tero resta•rigota kaf Bau,ov fin,as per 
SimliaJ '' Ol'l~J, k1el Zamenh~f en sia fama ' >> Prego «: >>elc
re~os la umlca · Amo, la unika . ~o lcaj la unika Jl,er.o << 
kaJ estos »Sanlcta paéo lroj harrrionio .<< .. . , 

. Domage,·:ke libro 'ktfu .tiom ,da 'altaj ' icÍealoj enha,vas 
t10m . da · n.el5ulaj frazoj .kaf. stilajn: kaj gramutikajn' 
Cl':U'OJfl; ~l;<;"m la }asta óapltro' j>I"eskaú Súr . CÍU tria págo 
nu nobs tl~Jr~ . Es~as ne?bleálin C.iujn ·mencii,· ta~en per~ 
mesu kelkaJn• »Nia paóJO tmnl}ltas,« »Sanktuio sánktulon 
ne. toler:¡_s .. « . »K.iam . form1gos ~a ~pirsistemo, la ini'anp 
devas nask1g1 , tUJ. « »La nigra v.iro aú virino pt·ezentás la 
lentop_ én la .mondo. « »Se_ oni min mensogos, !ni .estos 
m a~ saga.~ .»I\íu líe povas malami , ti u ne . ¡:>pvas·. <u~áu 
am1 .. « Cu ne strángaj? Aú la ideoj'_:_ aü la tráduko. M'i 
pensa.s,,ke .la .lasta, car p1ultlo}'~ es~s korekti~q~joj. 'Mi 
desph Senb.S. tlon, C~r JUS n_un ffil leguí, ankaü Sl~mltema):n 
- sed fluaJn, be~t.il~Jn pr!lraktajojn .e~. la »Nova 1'ágd«-, 
g~zeto. de la-Baha¡stoJ. K1al ne povas.,smule ~e1·ki la »N6va 
l\ulturo «·? '' · · ,;.: · " ,, ~. 



. f~~{ at S~ ab]~~t!v,an OP.Ínipn prj ldo: ' Ankaü -la. kole~t
anloJ tle ' la_, <bvcrsspeCaJ mondhngvaj elponajoJ povo~ 

· ~· hldoni . tiujn du kuriozaj_ojn al sia: jam •tr.e rica kolekLo . 
. La. aiít0ro, kiu en . pluraj lokoj montras nescion ail ig
noron de la · konvéna esperanta termino, · piavigas si<m , 

~ intenc9f1 per la iam;¡. reform.projekto de Zamenhof. · 

. 4ooo VORTOJ, ' ESPERANTO-KllOÁ'l'A-S,ERBA 
VOltTARETO. ·· .Eldonis ' .Eldona · Hondo Esperantista; 
Osijek. Ig35. ~o-pa~a. Formato. u x 8;5 .cm. Prezó~ 
!3 . d1naroj . . T~e klare presita libreto 

1 
· k~n multaj 

neoficialaJ rortoj. La· jeriaj trovigas· ·, en la dua 
·• é1!lono de la Plena Vortaro: beata, evento, . kjosko, 

masakri , nervoza, rara, relikv¿, rem~zo, sakri, ' si¡esto! 
situo, 'skolto, sledo, slojdo; stoko, · stumbli kaj tiktako. 
Oí enhávas krome kelkajn aliajn kiel: jubili, ¡nesa~o , 
plumpa, .reflekso, vagabondo, trista, k.tp._ La vorto ¡·ef.aj.<o 

. ,eStas versajne .preseraro. Dánk' al sia .... malalta prezo tiu 
vortareto estos tre taüga . por .. disvastigi la u7;on de · la 
nvcesaj »neofogismoj « ' kiuj atendas sian haldr~iían ofici-
~ligon. • -~ 

SIGNfFA.J KUMCLOKOJ, BANEJQJ KAJ SOMEH
HESTAD~JOJ EN SLOVENIO. J~goslavi~. AfiHórrüata 
folio eldonita de· Asocio por E'remdriltrafiko ,en Slovenio 
Vojagoficejo »Putnik(( ' en Ljubljana. K~n tri fotoj ka.j 
landka.rto de Slqvflnio, detala listo de ciuj vizitindaj iokoj, 
hQtcladi·esoj , spórtlokoj, · ktp. ;Fa liga :kaj utila Jurisma 
informilv_, por tillj, k~uj volas vizitj l.a regionon. 

1>. B. 

KOLIN. Eldonis. E~_Eerañtista Klubo, Kolin. Kajereto. 
16 p. (2 ekz~: I resp. kup.). Priskribo de historio pri 
Kolin' en CehosJ,)va~io. Promeno tr.a' la urbo. Kelkaj fotoj. 
Hona t1·aduko de Jan. Janda. Sed tian turisman propa-

. gandilon 'oni devus sendi senpáge. Nur malmultajn inle
resos · rnalgrll:nda . urbeto ne multe ,; konata. tiom, ·· ke · oni 
special'e ' !11endus gin. 

L)~ONA FQJRO. Granda, hela afiso kun esperanta , 
teksto. Oni eovas gra'tuli, . ke la Foiro de Lyo11 konstanle .. 
tiel belajrt propagandilojn eldonas en Esperanto. Grupoj 
kaj kome'{.cejoj eimetu ilin, -' · 

Beeen~otaj ~llbroJ 



'•·' 

~ . " '3 .i {:··.r ;_, . 1 · - t _q • • •• 

.D.r~WQr f:oníillto 2.l'Xi4.5 ·· ci:n. t~" 88· . pa~a • . PrezQ 
¡J . ~p . plwt sendkostoj. . . . . .~ 

. LA ROGHEFOUGAULIY: MI\KSIMQJ. Tiadtikis· 
G. · Wáriugñi~n .. Efd9nis "Felii Alean, Pañs, ~o8 Bd. 
du ·' St. · derít.aiii. F<Ytiruí to 23Xi4 ,cJXi •. ,'.11r2 pA~a~ 
Prew ro.- •frfr. · ' " ·· · · 

J:;t TRAGEDIO.T":DE SHAKESPEARE. i\ompilis 
Mij.al{e S.ihej.' ETd. J,a,pana Es~r~n't9-Insthuto, ~Tokiq\ · 

· J}ó:ígoo-MútotP,a'~J r8>5:~ i. onL '):,oo .paga': l)re~·Ó p.go 
svfr . . plus IOOjo . _ ' 

~L SLÑVA ' LIT~I{A'f)J~Q: Ko~Qi:is 1,". Ossak;a . 
. Eidflnl.S .Japa.r¡a. ~1\iperru.~to-lnstltqt,ó. Tokw¡ .iL8 X q cm. 
7!1. pag-.a. Prezo o.go sV;fr. plus : roo¡o. ·~, 

·. EL FRANCA E.ITERATYRO. Konl:pilis · N, Ka
wJ.Jsaki. Eld9:nis. Japana:.,. Es~ranto-Inslitpto, Tokio. 
"t8>o t.•. cm: f:l6 pag.a/{Plj!~ó- o:gp $vii',\ pl.Ps IdOJo. . 

. · v. ntt\:sco.::r:BANÉZ: sk~ao · .ióu ·sAJ3Lo 
Tra~l. ·R. de Salas BonaL Eldonis Aragoná ' Esp. F e9é
r<)-ci@ 6e la tradukiuto Zaragoza, . 9 Ce~:vantes, Hispan-... 

· ujo>, RIQ'rnano/ ,Format0 il 2Y~6 ·~m; .2 3.i t pag.a .. ; lheza .. · 
afrank~· /¡.- svfr..' .. , ~u f' .. . . • ; : 

. : 'tE/ LANTÍ:.kaj M. IVN: · OU SOCIALISMO KOJ.~ 
STJ{UIGA'S BN SO\ZETI0? Eldonis Esperanto . . Paris. 
1 fA v'. de Córpéra. <i gx r·2 ctm.;:.;so paga: •.. ~-~ ,'.' . 

' '· E. PHILIP O'PPENIÍBIM ~ LA ORA $TUPÁRO.' 
l\omano. Trad.: Brightorra · Esperan'to-Kluho. Revizüs 
M. 'de Waa~cd1 Eldonis Esperanto Publishing Corri.p-any 
Ltd:'.London, Wpr, J [¡,:,~ . Higll' ,H<_)lbom .. • :20X 1 5 cm.; 
2,78 ,Pa~á. · P~~ :binqe1' afr¡arilée ; 3.~ svfr: 
, · ;; :BES~IDRES Ro: J; Berg-~n:.~ El& Pot§tejp, CSR. 
I5~¡-~Í. 5 ,· cql:i.'J % tek.sio Itaj · . ~ ·ª ··anonppiigoj. Pre1k. 
J,~ · svft, ,, .. '. .,_ , ., · ··' 

HENRY D1\UMMOND: KViN PAROLADOJ. 
Tra~. Arthur '1'. M,aling. Eld . . F. ~: Hur~b{¡ry, Ro'W-

. , f9r~. !Jorncm:ch~ 13.2,: SJie\yi?~ , Lap,e, Britrijo. ,2 ltX 1 :,~ . . 
· _prn':'". 8'8 .paM: ,Prew? "" . . , ·· · _ .· . . . 

;,·. '" .. ~. 'Y~ªINGiji~N: FAC!L•A[J;:~p~~A~l'J .LE, ' 
DA}O.T. Eld . .. Ef.~per/UltlSJa Centra ·Lib~J.Ot: f.ans: ;r9:~X 
.l dí crn. r 96: · -~~á :P~ezo 5.--;..::: ,cft.a:n cáJ' l'ltr~.koj tj)l~s 
3oo;o por sendkostoj; . · '; . 

. EDMOND PRIVAI:,JN~RPOPOLA:rKONDUTO' 
ElqOl'lis ' L1t~'tatúra Moii:do, Budap~st. · 2,C!XI3.5 .. cin .' 
t54-':!'pága. :'Pre',zo svfr. '~ 3 . .::_ " hro~ . . l4.: 5'9.~ bmd:' 5. -:"' 
lu·kse hindita. sur 8e11ligna" papero. ~Plus' 10ó¡'o 1po,r ·.seña
~0_stoj:· Unual.i,bro de 'A,ELA ~\g3,5. arta·..,~cie'll:ca seri(). 

JESUS >AMA· A : HISPANÁ'MERIK:9Sí·'VORT:f\RO: 
ElQ.. Lwneí'i:, M.éj~o -D:' F. A:p.J 59. 1 i2Xi o. crtv ,:LI2 . 
paga. Pxezo· -o:45' svf.t:•"' , , • ·., .;·r : ,\': ~.· ; 

• ~ ~ ~ ;-. ¡. 





·,Jl·Fi'''/iJ 
:... ~- ~· 1-~ fl • .... ~~·· ·-~~- -

1!1 l • '; - ~ '• , -;;~_ :. r.- ., , • ' . ,._ , .!: ~ 

'" . ' :P,tJBQ~l.GO.l I}IF.INAJ,.: .A cilio (ko~b]hf!ío, · kies. l#,-. 
rogenon, pavas · aris.tataúí metalo) 19a.; "agarqgáJJo fge~ten· 
'if!'uk.t··,.$'iíbstaRbo :él " agloj.) -22a\ á'lmehaii ;.(fo~ig'{l) 428b ¡ 

,bro,ko (h~m7rdl~2 T~h; bu§ing.g (ou§pj c?!A6i¡u., de,~ ~ia~ . 
"'l!f,óoos rlá ~$611~ ~ 2 9 í>a) ;· · ceruro.•>(P bC,O~) (>::¡~;, ;• .qm~ikp, 
.· («int~~ql,-ia) ,1-o9b; 'fe!:,if-q ·( tr«tflo r fi]~~;Jd~RS,ii . (k<!¡1I;h_ 
-suhfa~a· ,'8tor¡,oJ 1.5:5a·; · ho~tzontala ( t~9,n;w~~) -,q.~)!¡ i .. r,¡;o,tQ .. •: 
~/ .(ai+'rt~ · ·"' tppa,, :(/iü:s . b-emid~ '~OO.p'~~ .. smma-j ;~ 
·SI(Jd. : . . )''-2'0Ug '.kl:4p) J3!ili, J?fih, 2~At 2'6.¡1i'; kolg.-
roj (Specoj) 228c, 48og; korriponi (4) (pli bone: /com-
bini) 243a i kvinto j~ (o.ktavo de) 5_o'3f; lcul!.ra (latuna) 
4l5g, 482f. ' . ' ' . . ' .• - . ' . . 

. PLIBONIGOJ VOitTAJ: E.Zp3li - (forpeli j 4gob; eviti 
· (malht;lpi) 15-Bc_; ftJ fe {dg~ifla~ _4-_r,¡g;; inter_te~po (1;np.l~k

sp.) 1 Qoa; lwmpon,or¡' (ltQrt.stston) 1 4o~; kotug;. ( t,lonJ/~ 92g ¡ 
ktw? (ti,pi,q) 'ü?gi. laqir~,~ (~nufiJ¡~) .236q; }Wf,{~Q.~rita (ne~ 
l~ovr~y:¡), x I,~h{ m(!lrek rnJ T?-u_lrgiJ 2kM; ,m.w:p.lá .(Jnensa) 

. x64d;' mor;tarecaj'(mo1tgj~, 4'3S~; n9nabrd ;(nutr-J!;ro) ,1 9~,d; 
·· ~turan (sqla,~) ltl)o~;: r,Le~!ltn.at~. ( far<;Lta ) : 29a.: rege~e~.as· 

(re'boníga¡¡.) .17'2f; st'fepa (.{trfktii) 4 ug; .lia'ksi,S ( opmns) 
,{¡go'f; viá~tfo "' (kii.J.·n•o) '333a ,' {~16b,' lt45.f~ 'Úiváj ( helaf ) 

· :.n4a. · · '. ' ' : · < . 
' P-UBONIGOJ lUUATE: ·VORTORDON. Ne ankorau 

(<mlt~"aq · ne)':i94b, iogh,_ 2~2a, 320d, 3gÍh; bovoviro 
( virbovo) L,6[jf; terriplimt:t (limtempo) 2ooá.. ·Sktlbu at'íd
igás ne li2h'; est~ nc gí-an'da g8e; kon;sistas ne Ig3b; --pos
tu'/4$ ne r(ipiili:,conili.ooh:: tio estas ne socin 4·S4c. 

· e,_;,. AFIJ{'~Ofc Ce lá · ~~tt?J · bici/U(et)o,, bot(et)o, · or.d'in ~ 
.( ig )i,. IJ · súfi:kso ~aj11as · nehecesa; ce:' fálkíli(ej )O _ P.r~er~da 
(rnafgr,au l,a f~k.:t.o; kp Z.' uzis f(lbriko). S~ri'hu '1e-sthte:eo,~ 
ah!itafil~ ~Stont6 {y;idQ. L. " K: p. 5g.) ~ 45~, ~?«·; .' gol(!'; ~ 
3I8g, 3:S:i'f,' .3<g1¡~~:'42l~c, 47ga; ;kaj 'pasínteco anstataSí"pn
s¡nto ce to5p. ~·f}~lÍ torstr.eku . ig ce mov.(!gJ!s ., 83lt, 'lev~ 
(ig)as 9%:<mot1fig)i ro6c, ~pmunik(ig)i .4i ¡g, nekun
tir( ig)ebla f168f; kaj aldoriu gin Ce . !wntigliJtte I7Tf, sin 
lcull,gi ".l'Ji3e; bo_ligi'Wi· 346f., pe~~.el~tif!ebla ?·6 1h, neboligita 
·38oh, anslataiilgota .· Sg.2i, pasrgas 86:a, 4góh. Fórstreku 
i~ ce difereñc(<ifJ)I,ls 3:9·ic, 436c, 'g'rup(~iij)o{ 4·84c; "aj al-

,.dpnu gin ee ne~ngi~ema · r'x~, k_t>menciganta]/;1. 2.3.~h (bis)., . 
r.ul~anta 2 Bftb/'n¡tildiij.i , 31I>a,·· komeactg'!'s &¡i2 c1 . ~ahij'i§~ 

· .ema 4bf, _ 4~4~~ ' 4.g3g '4g8a. Cí'Jé ·6lfg, ;-2j9d9.'2g9b·, 3x3d.¡· 
, ~~r :34:i¡¡f; .Q-~9&? 4Joh, -foji . .dev~s ' e&t~ •. ~óf>le,., Oe. Í"¡~il; 
, r'91g}· :.35·9gY ~~3'6·3e , 36.'9ag,' 4,"2 8h, · T'epfez~ilti' devas esti 
p~ezenti. u m ~1.\jnaS, senutila ce . propruni:: rna, l!<I 9d, 
354<!, 'S9efg;, '4gu;, 49'Yc. · Fará Ja 'jenafn J>·lihonigojn; 

,ad'resalo,'(adÍlisitt>) 207h, 378e, "421-h.; arhittqéiúlo (arbi
traciantó) :wge.; ( mal )pravanto ({mal J prauúlo)''fi.oiJg ;. 'kon-
dukanto (konclukUo) xo6e. : •'· '· '' · '• . 

. 'GB•A¡M.A.Tiffi~J@i Á,ldonu ' la aluRati~n · )}TI~< 'Ce.' en 
.1 iiil~' 6?f,' 4~'fl;i: rc bón~<;i!Jan . 12 7f, (his) 

S't,tf' ltL taóton :25.,9b';· sigll!m 48í-e. 
refunle 93.~; ·-.x:ul.l'e,,H:l 

. o~n Ia:~ m~an .sailceligáJii~ 
de post, _' rlepost, ekde, kaj_ eke de .(g!)C, "27 sur 
pago 207.' ni ~erikontas . 'ekde trifoje )c.a.j deppst s'esfoj-e: 
~ p¡q ·el ~ª'·~ 'fr~qj, l<t . ~l:i$ta Yorto es'j;a5 simple !- tfe! 
Se óni uzas 1á e§primojn: df post ka] ek .de, certe la unu.a 
k~j - eble l~ dqa dev,as · *r~i~i p;?r :q,u. v9rtoj ~ (vidu fum. 
~7q.d)'. .C!e,l.¡¡.. fraw Li• ri-g9rdi~· a.l ¡rui :Jet A · Úl 4urnq7tfi 
hr y~r-toj de . p,ps( ~stas evidel}.te 1p.ol).aj ; Sed • g'iau ,,d~-t-ri. 
~WellhpfaL;e)f.ÍeP'lRioj.,. ($77c) . (de~;JJ ·· IÍ~Nst),, .m~ 
r~kQweJii.da~ 5lil·&n~ gi~ll1ar11 ,e~:.itl.t .'de/ . ,gi· fil~lofte, . '" . 
estas Qz:e_bla:'logike- khn tenipa signi:fo ( il' . l ' ll.(ndo s.i8, ' ·· 
J:#ll~. 4c, ;lu~;i~mpoi pl;ist -lu~td'o j t,a:m,ep bJ;l.i ~o:, .s ~dir~ simple: 
(le turjdol!•. ltk <#- ~stas. a,lmen~¡J, ..... dube'';,,b,q,na; ' ~. rg~e; 
2 I,oa; &3J¡.IJ~ 3~3e; :¡.~atl!:q d(fpost sl!i!hu.. al). .. de . au ·.po.s.,t 
Wí. l~ il}:eo e~p~jJR-e~~a; ~orsh:eku .ilepo._st né, .~¡¡.j- a.I!Sta.taú. 
~i .~ib:i en lu. ' lasú~.j 44.1~ ~.aj ~um !l.9fte. '.,\~t~ta..uigl;l · 
ekq.e, P.er4e ce, fj2g,, gla, ro8~, 12.7~, 3oq.h. -337a (:bis.h 
4.62q, A'17~:,',Ft>J'folre~u ekde la sur-le~igo (5ozf) '· kaj lasu 
la frazon ~iet gih skribis Zatpén!10f: tp,;j' pp~ la snnúfvigq., 

-N~ . es~s . . bMe, :.i(nuv,~rtigi · <¡lu, prép,o.~icigj,I\ t14ur) '~~per, 
· elihtel) .. ,;~i!'!n .. ~ignifoo:; e/4# ·'~.62e? · 0.Ri .· u'z,;it,s,~clt:tJ1~tataif au 

j óil :9Qs-"(9fi:~~~oQieJq) ·.~.aj '9 .~e ,(qa:;-s~ <>.~dwn); ' 'An'stát?-ú ·· 
' qu : : . oú ;~ib,y. >Qll}!: ;,. a~ ce '1>gf,. g2~; eQ{id;!I l\9b, 2>1..~, 

2.23c,: 2>33&;~ 2)~4- de1 25't3d, 3r'6f¡ ,ih~tl·~.~.35b; ,~38( á'4Se 
(bis)07;ffi;? 3:g;2\);', h3Q; lt34c, ,462h:,5o~d. ~r;ibp cesig(' 
agt. .. (,.q.g.on,: .) x 68a; ·· dauras , m'OlJ.i{}i,-(da.qre movigas) 
4p.4~; dai;ír~-gi~ (d,;p.llre) posedi 25!lh,- .-. :o :. _, '· . -

. O,pi ~~-· uz'~ la akuz.a,tivop. po~t ~e~:;_~k~ihu: , iri."al 7,q 
onklo. Z7flc. (tl mjfl o'~lc~o, a~ U 1.oh,; @o;gl; trabo~'( sur m.u-,.,. 
r.o,n; 3:gp; ' v_gn.u>,af mi ']oh; ,20pc; e1J. la. hayez¡.on q9<i..; af' 
la kur:4PiS~o, áLhi n,otJario 2ó4~. •· " ~· ~ . · 

c:;e ' W~f¡,·§~fi~ii· .d,ek if!{oj:n' (jand, }~ 4! · . ~ ,est~s·,; 
eyL : - k:q:n,'lparu , ~o¡;. -S_, 1.2:; ·J ,. .- '.291 =15, • • ~ · ~.);. ', , 

'ifP./J ~/.f.E-fl!Jcojn~ ·fie 7'3~ sk( · • · o, dir.ka'[Jj, 'li: ·· 

. tr¡i; c~r . u. ·' ti"q; , cii:l~-a~ §<?Q.Q,. 1i=l87d . e; ª89.~·: f • 

K:Oillparu; l- Rtt~- '22_;, ,6;' kiel ~1n ~kJ,'1 I§;; ~mep4,o;f., Opi
povu!l esti¡rlilariginta_.:. ( 3o&,' 426c), ke: P.!PÍetinda, estas. · 
sin,-· ~· Jar· ~jg_gifo eH.¡¡:s reflek~V<!-,: (!lq-.":, ..;sillain.o, sin- · 
def,en{i(J"' óni~ s-'1{!- .am¡¡,s)' alie mem~- (e~z;;. me~vide{lta;. 

· . . · w ·n~- evidentas "·sin,!):'' · · · :. · '-" · ¡ 

...,..,,r,yv,.,,7,·rnrr. ·La -· ~aj . ~ · estai.k,on-

l ili' korektaB. 
kan-





·t::a voco·: ~e r · mon~o, .-aü.· iiia,·rcipJdoJJ~I.a!lrlb 
' ' ··; '.;' ;:'· '-';~! .,},: ,j ;'. ~'-:>:~<~~ ~- "• "' . ' . 

f)n,ua .bildo .. En l& m'op(ipn veni~ noya sentó . . - i ' pmtistej, i ~1lnálfei'miu~·],á'.(l-ktdó id!'·lói 
. Gran~a batalo cirkáií la »Himno Esperantista« en la · thallongigi ~aQie,nhof, 

'tHeroldo, Auskuit:u:· ll. Uibrich '·diras in ter aliaj la·. jenon: kritikemuló ne 
í . , 'Ni es tú sínqeiilj: riell la te/esto nek ·lá me~odio; .dt7 )>Va ~atal~t~ . , . 
Espéro ii. estus a.ltrangaj. Kiel· mohtr-as .al ni la .naciafhim- '1~elodw est? ~ 
no], spe¡;iále la élekto de 'la · rnelodio esias grave¡: La himno '!51 estDu tradrci~ 
l · · t · ¡ " · · ,_ '¡ · ·_, .. " b . 1. e I . ua temo . . 
e e111!s e~ t wr~usa, entuzli(lsrmg~, · oo . wr? ~vas . » al~ p ~ . . (~>.S~lda · 

. , alte <c , Tctam o m aiída.s: gm. , Se m de .tw él vzdptinkto. ngar
das J'!l311 {liÍnnon, ni devas konst,ati, ke , tinuavice ldiímelo- '· 
d!ie »La Espero« estas'· diletanta.jo , ke gi ~eniel lwpablfls· 
d.ntuzi-as~nigi la kantanio,n'. ·· · . · . ' í • · 

· Briflin' Price,Jieywood haYas simila~ ·ópinion, - ~ur · la " 
solvo estas alía . (Ulbrich pr.oponás Il1elodion' \le Kienzl. ) , "' 

.Post tiQrn da . ja:rqj .aQStataüigi la tekston 'de »La 
, Espero «, estus apena'ií eble ,kaj .· ned~zi'(linde. · Cut,ere :g¡ 
estas stili kaj ·cnhave .bona, kvankam e~le iom .t ro optim
isma por nía ' seniluziigita teínpo. Restas·. ~a·, demando pri . 
saugo de la melodio. lntér Ja esperanti~to3 rversajne . DC! 
ta·üvigus zmuakJ.asa ko~ponisto (kial .koritentigi pér dna- ' 
kl~sá?). , Ki;¡.l entute peti .pri nova komponajo ,· kiaoi ;la '' 

:mondo jan1 krevas_ ·prn troo da me1odioj? . ..- Cu., ~e • .. plej 
s(rnple -komitato <;le . muz.ik~maj, kompet¡:ntaj k,aj .inte~·es
itaj samideaoo) ~lekty. j am l)kzistantan, forgesitan aií· í~~: 
uzatan ·mel_odion klui vira · ritmo kaj muzike sen;tipwb. 
foimo? .Ekzistas multaj tiaj en la angla himnaro..' Sed 
ur1taíí cío ni evitu sentinÍentalectm. 

l)u·'k.ontrauopin:wj : . -
S-ro V. · R. .parplas: t ' t " . 

• Cu nia .himno ne plu eslas•su:f-ice. bona? _Mi ne estas • 
malnm·a esperantisto; tamen mi ,opinias,_ ke líimno disva,st
igita. en rla tut;t .Vondo> k/l,nta,ta de aritaii járdekoj,' ankáu 

~ nuntempe de vas esti · sufice bona, .et se la melodio ne es'tífs · 
' aliranga. 6~ rii lionoros 'D-ron Zamenhof, forigortte ·liail 

himnon? A'u ec 'nur · ~ian 'melodion? Mi ne· kredas 'tion! 
, .KiaLpankl!-s ofte dum , kuns;idaj varl?q . k~j entit

tuziasmo, kv~nkam -tie parolas bona 'orator9? Cu 'kulp~s 
pri tio la bona oratoro aií la malbonaj .aüskultmüoj? Sarrie 

__ pri lá himn'o. Se ni~ hirnJ?-O h!)ms ;pl~ belsonan .. ~~elodion ,· 
,cu gi. estus o;Jcantata pli :bol.).e de ,:¡nalQopakantar,J.taro? .Laü 

.. mia konstato la. ka,iízo pri ,m_alb~pa ka?ta~o : d~ -?!~' hi~o 
cst_as, ke multll,J ec 1pálnovaJ esperanhstOJ ne scm~ suti<.'ll> 
parkere nian himnon. · ,. .e ·,- • 

' K. WÍ;czorek: .La hirnnori ;;_~rkis nia, majstr6 Z¡¡mén
ho.f, kaj · neoe~ e$tas, 'funáamentigi gin kie1 himQon firo 

· man,;laiitekst-e ne§angehlñ:n. Ti o~ .ni §úldaf a1
4 

nia ~niu:ti,ñla 
majstro :zamenb,of. ' :' . -' ~- ' 'f ' ~- ' . e 

• llilate, la melodion,, mi ne sat'as kritikí . gi'n,. ear ni.a 
-. rnajstro n,e "Ip-hlap~ohi~ g'in,' '..-: kon,trÍriié, 1i k~aritis'' g.in. 

Sajnas, ke úup apera' . ti:e · fervoraj. r_eformehmloj~: h~v" 
igi al si meritplenan ni:u:ñom · Ni - . . '· 

' ' -· 















.INFORMOJ DE·~,'AELA 
' PROGRAMO POR 1936 (, 

,, '' ' ) ;' ' ' l .. ~T'J;j,RO ' A,V AELA~ANO . ' 
Kara: $~rrudeano! '({redu, ké · niaj deziroj estas tute 
~ól,lfqrmaj al 11\,. viaj. Ni ' ~d,eziras, deiiregas ré.guligi 1íian . 
agado~. kaj akuratigí )a aperón de niaj libro J. · Por ti o ni 
.f~ras ·Clan e.blan fortostrecpri k;aj UÍ éSperas; ke,. gis )a ' . 
~Jno ' dé la Jar~ ni sukcesos, efektivigi ' nian programon 
d·~ ' -1935 k:tj, 19~1> , pOr. k e,:Ia jaron ;1937 ni komencu sen 

'program."r~t.aj&. · · · ·' , 
• .N,i sciá~, ke lastatempe . n~ ~J,'O~~is ·vian padencon. 

, Sed kiam vi f~as ko~p~ron· intet ' ni k!l.i la sámspecaj 
nacilimva;¡ · eldenejoj, "'vi dev-as konsideri bonvole nhin 

. ' . absolúte speoiaÍap. sífuadon. · 
· · ". /. 1.· Nadlingya eJ9o~ejo. lal>.oras p~r 'kapHalo turnebla 

pluri~je . en: ciu . jato, ' cá.r la eldonajoj rap~de trovas 
acetanto)1.1; p.ia . elqo:¡;¡ejo ha vas nur kelkcenJ membrojn, 
kies lfotizoj .)<évras 'ap.euaif I'á d,ul'mon de la kostoj POI" lit 
présitá kvanto. Por· igi Ja / eldoñon malmultekosta, ni · 
,devas presi 20:QO· ekzemplerojn el éiu libro kaj dividí la 
:presk~stoju ínter la. budgeto. de plur¡-¡j vendo~jaroj. 

. . .. 2~. Nat::~lingyan p,rese,jc¡w ' pni fa.c~ltj trov¡;l,S; bonan lqt.j 
• Plelk¡uan; tia Esperanta presejo estas multe pli málo,fta. 

Ti;á\ la ~ldoJ,tisto•· estas Ci::qn ligita .al la labo.rk~pablo de 
~.tu~, ~a~sinn~me de. du presejoj. . · 
_ ~ . . 3. Ai:ítoroj ,..k:a) . trad~k:;mtoj esreranHstaj ofte mal

.frue plenumas "SiaJn":labóto]n ; ni kpnfesas. ke ' ties kai:ízo · 
'])ovas. <es ti a:nkaií <]a Ínalpli da hon()rario . . kiu Iie 
perm,esas, ,ke niaj kunlaborantoj oferu Ciun sian tf;mpon 
ai siaj pores-perantaj laboroj . , , 
~· . ...4. N~a ·ag~~,dkfi.J;l\{>o esta10 tro v::¡sta, ~uit~ pli vast¡t 
pi tiu de la p:aciaj eldonejoj; Ido~e. ni Iie havas je nía 

, disponu la libtokomer~!I..D · otganiz:on de la -landoj, kiel 
ili. Seriozaj Esperaritaj · Ubrovendistoj estas - agrablaj 
~sceptpj . Dogahaj · malhelpoj, {lrokrasta alveno . de 
Iponpostuloj ·~ jen la malbe~o de la graQdaj -dimensioj, 

~ ep kiuj ni .Jal><rras. 
. 5: Ni'Iaboras knn la tutá mondo, ka.i en la mondo 

niai«;Il\Pe Pkazas; nel\qtaiívidebla.j strangajoj. Malagrabiaj 
·· surpriloj, kiaj' .apertaií minácas· nacían entreprenon, 
-Jtrea.s de ta:go al · tago novan kaj. ·novan malfacilajaú. 

· }((.)mere~ . internacie en niaj tagoj estas ''l~onstanta amara 
.• ~atalq, eq kiu . nía entreprélto, komprene):>le, ·ja , 11e · 
. kjlf\\lt!bl.~~. ~.!l.¡l . k\e.s · }¡..onsideron honvolan ni 'tamen 

dévas j)eti ~e niaj membroj .. ~ · 

, · Sed, ·oni p,ovus diri. kial' ni ne . konsideris ' · ántai1e 
e.n. n~aj programoj tiu,jn m alfacilajojn?, Nu, ili estis 
parte ~eantaiívi4eblaj. Parte, ni kemfesas •. uf e1:aris: ni 
tute ne aritai'lvidis, ke la pretigo de la Enciklopedio 
postulos tiom da · pepo kaj tempd. Ankor~u nun rii 
suferas de Uo : niajn prokrasto]n estigis plejgrandparte 
.tiu librego. La prokrasto .. pro diversaj. ma1faeilajoj est~ts 
min tute .malgrava, se ne alvenus la k~;oma .utalil:uo, p~r 
kiu la . Enciklopedio . sar~is nian progran1on, . 

· Lastatempe · ni faris , energiajn fortostrecQjn, por 
móntri, ke L. M. kaj AELA restis solidaj en lr~ 
mondkaoso kaj k e' niaj ,anrlkoj povas es ti trank vilaj: ili 
nenia~ devos penti pro ~,DOno al ni pagi~a : 

.. NUN FINE' NI SCIAS, KE LA PLEJPAR'fO DE 
NIÁJ PASINTJARAJ LIBROJ ESTOS PRETAJ GIS LA 
MEZO DE MAJO. . ' 

Ni ne publikigis ·gis nún la planon por 1936, pretaú. 
jam de kvirt monatoj, car ni ne volis peti de vi no'van 
kotiz.on antail ol plenumi a lmena ú 80% de lp imta<ltjata 
plano. Tío okazos gis la mezo de majo, do ni povas de 
vi peti la nov.an kotizon , ne sajnante. postulemaj senrajte. 

Ni esperas, ke vi bonvole ·· pardpi;Jos · al ni la 
málfruojn, kopsiderante, ke gin estigis, . krOJll ekst~ rfl.j 
kaiizoj,, · nia intenco: . ~ervi gis 1a pleJ<'~ék.strema eblo al 
nía literatuto kaj uzi por tio ciun ]atentan forlon ile 
nia movado, · 

· Krome, ni volas rekompenci vin , pacierice alendan -
tan me.mbron, pro vía toleremo: Ni sendos al vi. SEN

' PAGE dum duonjaro la revuon Literatura Mondo, au. 
se vi jam e.stas ties. abouanto, libton en valoro de :L 
sv. fr. 

Ni ne rigardas , vin espei:antisto, kiu oferas. $ed' 
kliento, kiun oni · devas ' hóneste ·servi. Tamen, ni ne· 
sentas nin nuraj neg.óc~stoj, sed ni kredas, ke ni 
plenumas ankaií mision tre malfacilan. Tial ni tm;nis 
nin al yi ko.pfide, esperante ke vi bonvole jugos er¡ Ja. 
afero de la gisnun,aj prokrastoj, kies kauzojn ni rrezen-· 
tis al via bonvola Jlonsidero. 

Firme kredante, ke viá jugo ne estos malfav01ra . 
kaj ke ; p~l' via kotizpagado. . vi 'helpos nin pln en. nia. 
laboro por la Espíminta kulturo, vin salutas vía 

AELA. 

NIA PROGRAMO ,. 
IhON DONAS AEL.A :EN -1.936 . AL . SIAJ 

estis la 

En la kutima fonnato l{.aj gr~l_ldeco ( f:. ~0!) 
grandformataj p~goj) de niaj Anto!ogioj, ~i · estos. 
unu el la ptej granpaj se!}sacioj. 

3. · A. SCHRENZE'L: ABISENUJO, K~naanP, 
de Afriko. (Trad. J. Welemi~sky.) 

La plej bona libro, kiu temas pri la. nun tiom· 
aktuala lando. Kun multaj ilusttajoj, en c. 3,00l 
gran_dforniataj pagoj. . 

4. SINCLAIR L'EWIS: Dt. ARROWSl\.11TH. 
Trad.' G. Saville. e: 800 pagoj, en du volumo( · 

La plej _grandioza · toma~o de !a fa me konat'!l 
vefkisto. :Pro ties vei:kado Ji . rice;vis la -.~obel-



•, 

'{"Fru.itag.oj ·.,-. · ·. 

. l>AGANl'OJ ~TAÓ LA ,JO".Á. ·DE -MAJ0
4

iA}
TOS,. ELEKJfi 'SENP:A:GE ,Eí.: CA.' KA.:TALúGh DÉ 
LITERATURA MONDO AU EL LA ·ÉLDONO'I:.Ú .• 
EK&TJ,<.;RV:ICAJ UBHQJ . .I?,RE~4:HJ\N ""·;VALORO N ,. ' 
DE SVISAJ ' FR.ANKOJ !4."' 'kaj rajtos .ricevi la ' 
librojn, tuj post apero. ' 

r • (, '"' 1¡. ~·,4f • T • ¡ ·) ' <)~~~. ~ i-C4 

.'- SpeeialaJ d~4'oj:, 


