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Nowaj prezoj 1
Aliaj pl'ezoj en la katalogo
estas malvalídaj ! El tiuj ci prezoj De plu
eatas iavol'o por
alboavalutaj laadoj
Binciita

Brosuríta
malnova nova nova
p r e z o
5.40 1.70 3.40 1.20
• Julio Baghy: Dancu Marionetoj
2.50
620 3.10 5.Viktimoj
Hura tolbind. 11.20 7.20 9.30 6.90 7.40 6.1.50
3.30 2,20 2.Preter la Vivo
1.80
1.50
2.10
3.30
Pilgrimo
ti
1.4.50 1.90 3.• K. "Kaloa.ay: Lingvo Stilo Formo
2.40
5.10 3.20 4,Strecita Kordo
4.50 1.30 3.- 0.80
Rimportretoj
Eterna Bukedo
11.20 6.- 9.- . 5.duontole 7.•K Kalocsay-Madách : Tra~tedio de
2.50
1.50 3,50 6.l'Homo luksa
2.1impla 6.- 3.- 4.50
K. Kalocaay-Goethe : Romaj Elegioj,
1.50
3.- 2.10 2.La tailibro
11.- 5.70 8 .80 480
• K. Kalocsay-Dante: Infero
• K. Kalocaay-Hekler: Arthistorio l. 15.- 6.80 13.- 6 .• K. Kalocsay-Hekler: Arthistorio 11. 12.- 7.90 10.- 7.9.7.80
luksa
K. Kalocsay -Mussolini: Vivo de
1.80
330 1.90
1.20
Amaldo simpla
4.- 2.50 2.20
1.50
lukaa
X.. Kalocsay- Waringhien ; Pamasa
360
5.- 2.70
2.Gvidhbro
K . Kaloc•ay-Waringhien: Plena Gra•
matiko de Esperanto
9.50 7.10 8.6.simpla papero
lukaa bindo, luksa papero 10 50 8.20
14.- 7.90 12.- 1.Hungara Antologio
mal·
nova

La prezoj estas montratai en svisai frankoj.
Aldnnu 1oo;o de sendho~toj por la libroj, aparte ne 1ignita~
Por la líbroi, stele si~n t d aldonu 15°/o por sendkostoj.
Kofizo al A=:LA reatis la malnova.

Rabato de 20°,o a~ la membroj de AELA el la
sunra; prezoj!
La prezoj

~e

la ankorau neaperintaj libroj estos aparte aaon-

catai .

AELA kotizoi por 1935. estas akceptataj antaií olla lasta libro
de 1935. estas aperinta (proksimume en fino de februaro 1936.)

Pagoja ni akc:eptas:
per monbíletoj, banktekoj. respondkuponoj, ,,money order" a
f!udapest aií al niaj reprezentantoi.

PostmaDdatoja, sendataja al Budapest al
rifa zas
Postmandatoj estaa sendeblai nur al la jeaa adreso :
PONTOW A, KASA, OSZCEDNOSCI, KRAKÓW, Polujo, Literatura Mondo Kto nr. 403.148 pagu zloty 1.73 por unu svisa franko.

ABONPREZO AL LINGVO LIBRO
por unu ekzemplero dum la jaro
0.80 austrain sílingojn, 4.- belgajn frankojn, 8 penny, 9.- aebajn
kronoin, -.60 danan kronon, O 60 estonan markon, .f.- francajn
frankojn, 0.60 markon, 1.20 peseton, 0.80 pengó, 3.- lirojn, 8.dinarojn, -.80 laton, (por japanoj specialal kondieoj ~e JEI); 0.40
1!u1denon, 0.60 norvegan kronon, 0.20 zloton, 4.- eskudojn, 25.}eojn, 0.60 svedan kronon, - .20 USA dolaron, 0.80 svisan frankon.
En nemenciitaj landoi 0.80 svisan frankon aií egalvaloron.
Tri ekzempleroja DÍ sendas por duoblo de

la supraj sumoj.

Bleler-K.Gk,ay-Sirtan-: Enciklopedio

ABONJ:-REZO DE LITERATURA MOWDO por tuta jar

34.- 20 50 30.- 18.de Elperuto vol. 1.-ll. ilustrita
saeUu1trita en unu volumo 20.- 12 20
Asch-Lefzerowics : La soreiltino el
5.- 2.70 3.50 2Kastilio
•Grellkam.p-BnekOWIIki :
Pri l'Modema Arto 9.- 2.J . Forie s .Mr. Tot aeetaa mil okulojn 5.70 3.20 4.- 2.50
5.- 2.70 3.F. Szilii}l: Tra01 la Fabeloceano
2.Poemaro el Hun~arlando
1.50
1." La Simpla Esperanto
1.50
1." "
F. Sztláayl-Genthon:
La Pentroarto en
la Malnova Hungarujo 15.50 9.- 106.Tot.che-Karúlthy : Vojaio en F aremidon
1.20 0,70
4.- 2.40 2.50
Totache : De Paio al Paio
1.~0
simpla
4.- 2.50 2.50
Dekd• Poetoj
1.50
5.- 3.- 3.- 1 80
lukaa
5.- 2.90 3.60 2.20
St. EaiJ&olm: Homol 1ur la Tero
lnfanoj en Torento
3.50 1.80
2.1,20
5.50 2.90
Han•" W bah n~st : Tur Strato 4.
2 20
.Alsberi : Fine mi komprenu la r dioa. 6.- 3.70 4.50
2.80
K. R. C. Sturmer : El la Notlíbro de
Praktika E1perantisto
4.2.10 2.50
1.50
Kikuet-Simomura : Amo de TooJuuroo 1.20 0.70
T. Herzl-B. Selzer : La Juda ~tato
4.20 2.50
2.10
1.80
8lollÍID.ski-Greakamp : Mia vojago en
Sovetio 4.20 2.20
2 70
1.50
u.- 6.10 9.- 5.140
Jelusie-Rotkrie: Cazar
3.- 1.70
1.80
1,
Adam•on : Auli
Kamaryt-Ginz: Ce1ioalovaka Antologio 14.7.90 12,7.4.20 2.60
3.] 80
E. PriT t : lnterpopola Konduto
lukae bind. 3.50
J'erome-Bacluh: Tri homoj en boato
luk!le bind. 4.50 5.50 3.60
42.80

la unua ekzemplero al la 1ama adreao
12.50 austrain silingo~n. 65.- belgajn frankojn, 0.7 hritan pundon.
6'1- cehajn kronoin, 7.- danajn kronojn. 7.- estonajn markojn
45.- francajn frankojn, 7.50 germanajn markojn (pagatajn al nía
konto en Berlín}, 15.- pesetojn. 10.- peng6jn, 35.- lirojn,
100.- dinarOjD, 9.- latojn, (p01' japanot SpeciaJaj konditoj ce
JEI), 4.50 guldenojn, 7.- kro11ojn norvcgajn, 15.50 polajn zlotojn;
•.eskudojn, 300.- leojn, 7.- IVedajn kroaojn, 1.80 USA
dolarojn,
au 9.- svitajn frankojn kaj ~iun egalvaloron.
Ciu plua ekzemplero al la 1ama adreao 1endata kolla1 aviujn,
frankojn 4.50 kaj bonan eQalvaloron, ~en ia plua lavorprezo.

Ci tiu l-aj la ' eb·aj numeroj estas kaj t>sto. iom pli
maldikaj, ol la aliaj antaüaj. Tio okazas. ear niaj abon-

antoj rice,os la tiel 1 for5telitajn pago.Jn en la Jubilea
Libro pri Bagi _ kaj Kaloc ay. aperonta Pn oktobro.

..

-

··-

Ua11 s i a lraako eg lvaloraa la 15-aa de de-

cemllro 1935.
1.75 aústrajn siling.ajn i 9.10 belgajn frankojn: 0/1/4 anglan pundon
8.- é~hoslovakain kronojn: 1.48 danajn kronojn; 1.25 estonajn
markojn; 5.- francajn frankojn ¡ 1.25 germanajn markojn, se pagataj al nía konto en Berlín kaj 1 50 germ. mk. ee pagataj al Ja
hunJ!ara klirin~konto aií per jiro posta al Buclapeat: 2.40 peaetoin hispanajn : 1,66 hungarajn penj6jll: 4.- italajn lirojn
15.50 jugoslavaío. dinarojo ¡ 1.40 latojn: 1.25 yenojn (pro mono·
polo specialajn pagokondi~ojn dona~ Japana E1peranto Instituto•
2.50 lidoin litovajn ¡ 0.50 nederlandan guldellOJl (pagu nur al)
nia monopola deponejo en N derlu.do1 S-ro A. C. v. Int!en.
Nederlanda Esperanto-Centro, Rotterd m, W, Voorha'Yen 43). 1.32
norvegajn kronoin ; 1. 73 polaja. zlotojn : .. · portugalajn eskudojn ;
45.- rumanajn leojn; 1.30 n-edain kronojn: 0.33 USA. dolaron,
au bors n egalvaloron en aliaj valutoj.
San~JÍ de la transk.tlkulo okazas aamtempe kun la boraai kur·
t:osanani.

r
.:..

. Sinjolo~ RaJ.ñat ~piniis, k~
'sane' kaj v,ertigis 'ióir;:(tisi:on:
·
r:.
..
Oiga e~tis ·. i!)~ c:t en"ata.. -Dio ,mia,
kuracis!o estas ,
juna, .~ana kaF n l:\" h~~as riervojn. Kiam J i rigatdas sin tiel
akra-'vide, Ji iiontas, ke si lasas al si priskribi'·fersirupon
kaj . devaS obee engluti ~in · trifoje tage.
·
.
Cetere, pri tiu · ~¡ paleco ': doktoro Wendel cet te estas
.tre kapab1a e[l. sia_Jako --:- sed nenia fersirupo helpos
kontrati la paJ.eCQ · de Olga. Jo kónsumas sin, kies ndmon
. si mero .ne scias. ·Sed _s~ kapitano Burger ite .estus prezentita: al ili .~ si rteni.am 'suferus tian turmep.ton.
Ta~en, si he .volus_ malhavi kapitanon purger . . De
. .
kie li ve:p.is, ·. la,. str~¡¡. homoíl Kion li pensas du.rrt la
,horoj, k.iújn ·u pasigas ~ilenw én ilia rortiio? 'Cu li aüdas
la ridadon dé ''lá : g~toj? Cu 'li vidas la gejunu,lojn, kiúj
habilas kaj muzikas:~~m' la salm:w d~ la patrioo? A_.u ,cl,l l~a
fulman~a rigar'dQ ~idas ' nm §in, Oigan? Ho, tiu rigardo ,
kiu kaptas la eK~a1htan · khabinon .Kaj ne delasas . §in ec
' por momento ~ ~is la adiaiío...
··
Kial si sola .: Éstis kaptita de li'a sor~o? La _,.patrino
ludas brid~on kiel .Ciam :en la reesto de Burget -:- doktoro Wendel _habilas --;-: ]a patro havas sian kutiman distrÍtiln rideton .. '
.
. •
'
. · " Ili haptis lin la st<Jna gasto kaj asert!IS, ke li afekte
poz~s .. Olg3: ~cias,¿ti~~ pli :ho? e· Ne,. tiuj q¡o:ttúma~gajaj
okulOJ ne mensog~s. ~;'Te~,luega. trlh\Ivajo deyas,; ~u , .sur
Burger.
··"
' · ·

la

··'n

·.,Nek este¡¡s rnaoko ·de t¡\Jen·t:o, ~
:'Nek v:ersoj" taras. "
'· Pli ·alta ' ol la "morid', '.la. .sento;
. P~toj11~ ~-a~¡¡.s.
·
'

-;_>.

~

per sola rigardo: al s:injorino de Toring! Oni vidu, kiamaniere la amegata bofratino ricevos la sci:igon pri la
fianci~o de sia filino.

*

Sinjorino Radnáy 'Íliras al siaj amikinoj, k~ si ópiniis
ke sia filino hav<ls~ pli bonan guston; ciuokazé' oni devas
havi kura~on por··_veg~ti kun tia sen~oja ulo .. li~ -patro
Qllterigas .siajn ésp~¡}ijn pii agrabla bofilo 1 lúm~;k,iu oni
á:Jovus kartlüdi duro .Ja · longaj vintraj ve~perof' Pri la
decida 1nterpar'olado ínter patr.ino kaj ñlino oni n:e ;aiídas
ec VO.J:teton, ankaií Óe en: }a plej bone _informÍtaj TODdoj.
Do tiel Oiga lmj Burger estas gefianci~intaj .
De kiam lli iras la vojon duope, Burge:r ·ne plu
estas tiel malgoja. ~es pli turmente lia sekreto mordetas
je la koro de la bedaiírinda Oiga. Sed si persistas ..kaj ne
demandas. Kiam g.aja brilo traglitas sur Iiaj trajtoj, si
estas felica.
Si scias, ke c.iu "'¡¡.lía knabino en si a loko· .-élektus
doktoron Wen<;le,L ~~tld;ro nenio en la rrio!ldd~ si sa~us
la timplena.Q placan. póF la. vi~anta enigriio. , · "
.' ·

.

Oni ludas la ··operon »Üthello «. La familio Radnay
sidas kun la kapitano en logio. Sinjorino Radnay opinias
la bonan Burger al:a, kaj .mencias sian .suspektón, ke lia
melankolio venas de digesta pe11urlio. Kaj la teat:raj
scenoj, kiujn li t:iam ludas! Nur hieraií estis _denove
soono. Hodiaií estas nnu el liaj maloftaj gentilaj tagoj .
Desdemona sur la scenejo kantas: .
».Mi an}:is vin pro viaj aventuroj,
>
Pro mi'a · kompaÍem' vi UJ?aS min. ~ :'
~. Jen, la' manoj
iJa fianc'a paro trovis sin $, ~~j. ~une,
i~is kun forta p
..
.
·
' ,, ·
Lüdetante Oiga sidas ce lia flanko. Dum Ja ~~te~:akto.
ili babilas kune m~,l.laiíle. Sinjorino Radnay deMve ek"
ha vas iom da konfido ·al la estonleco de sia ununurulino.
.Eble li tamen e~oluos e~ tolerehlan homon.
Poste venas la fina sceno. Othello anoncas al sia
edzino, ke s~ mortos per lia mano.
Subite Burger. ,_staras rekte, ambaií manQj

sin sur la lo~ia "rando, 1i antaüenéovas la kapon. Liaj
dentoj ldakas audeble.
»Richard! 'Richard l « flu tras Olga petege kaj tiretas
lían manikon. ,La gepatroj' :rie aUdas; ilia tuta aten~o es~s" _turnata
al la bravega Othello: ·
1l l\iebard!:«' , "'.,. ,
. ,, _,.
Lú kuTtcntf fa~ás. Aplaudadó kov~;as ' ll''a\¡:ran k#~n,
post kit( B.~rgt~f".fálas 'tererl svenante. '' · _,,.
· ';
... . , Tiammliere oni ne pov¡¡.s daiírigi
oni devi!-s
ftu-i ion «, dir.as· patro Radnay al patrino Radnay, kiam
ili priparolas ·la strangan okazajon en la silento de sia
~

dorn1oCan1bro.

*

·-

La p;ostan tagon 'Olga aspéktas ne dorminta ' Ju.j
hav')-S p)'Jstplorajn okuloja. Pro tío la patrino~-estas mal1:-Jonhumora, Si ·-decidís konsulti doktoron Wendel.
Vespete Bu~ger,, van~. »Ki~:m vi devis .pen.si,J>ri · mi,
pa.~ril~p? « li ..,deruandas · pione . .,
:. . . · ·~~· '- . ,, · ·
Si !iekvas ,.siart Ao1itikiln, la ,' ~nalfeli.ciga . fíanceco ,
rompi~ú - 'sed .sen ekscito:
»Kion mi pensis, kara Burge.r? Ke vt estas muzikIrenezullO kaj tt'e nervoza.«
;;' ,,,
Liaj okuloj e!ilirilas kontente. Li aspektas te.rura
hodiaií. Lia viza~o estas blanka kaj pinta, ruini~iptaz.
Liaj manoj tret:?as· .
Post la vesperman~o la ,fianca par-o sidas en la
salono. Apude la .gepah·oj mallaiíte int~rp;Irola.s knn doktoro Wen del. · · .
1
])elikate, Ai·~,_~ov~~ sian ma.non el). la Úan: - .»Ri- .
chard / mi prOJll'(!SiS ' al '" Í 'n e cerbumi pri <vÍa seJa-eto, .$¡¡d
ou ne estus p!i b~n,~·; ~.~;~ ú dir~s -~in a¡ _mi:? "Mi tjél ama&
I'Ín, .1Uchard1 «
.
·
· " '
· Richard «; si ree komencas, ankor~fi pli timeme
diru tin al mi! ~
Li ekzamenas 'sin per brilantaj okuloj. - »Jes, mi
diros ~in al vi. Cu vi juras, ke vi silentos? Vi juras? Je
I'Ía animo? «
, Je
<

'

·~

. E Eüropo oni: ·pkj · nature · kaj tacile amilci~as al
fraiílino se oni estas fraulo; la hon~s~~j ~nabin.oj ne
kutimas altiri la areriton de la e<tzoj. Kontraiíe, e.n
Egiptojo, mi konáti~is k\lll Nigm1 tuste tial, ke mi ne
scndán~era edzo. Se oni .
estis fraulo ; secf respektinda
vidus ~in· parolanta "al · JJ.l{ . (diskr~te,· ko~preneble, sen :·,
troa ridado), , tamen ne,. -ppvú~ es ti skandalo; se oni es tus ·
vidinta ~in bábilanta klpl juna ' .senedzina . viro, sia repu-, .
facio esfus .ruinigita po,r ciam, .ktin, por egiptino, terur¡¡j
sekvoj.
.
.
Iam mi i~struis enknabina ·Iernejo, kaj tie, en la
porinúma f'alú>; · instrui_s ·~ an~au . Nigmi.t · ,J usef. . Mi tuj
rim H<.i~ 'éiit, ~ar intet siaj ~~k?j, si devis ankau prizorgi
,duagra~aj klasoj, kaj 'mi
la tahelon de la lecionoj por
dev'is arán,gi mían labqron kon~ulte kun Ai.
Si t~am h~vis p;o~simume ,dudek-kVin jaroj~, kaj
· ~stis mezalta, kiín korpo svelta kaj tre gracila; kaj kiam
si torgesis, ke Ai devas imiti la eiíropajn sinjorinojn, si
sin movis sufioo oole. K:¡on plu? .Tre . nigraj haroj ~
lq.n gaj, kompreneble; grandaj nigraj okuloj, blankegaj
dentoj, lipoj · iomet!.J tr0 largaj, ·hauto 'D;lalpale bruna. Si .
ófte ridis, kaj Aia ·espri.mo estas afable 1nbkema: La voco
estis íom ·raií.ka) sed ne malagrabla; §i 'estis 'liélpema; kaj
sajnis br:mkora. ' ;
.
'K un mi si évidente volls amiki~i, pro. di.r' kialoj:
uque, $i éatis cion europan, . kaj kompense"_malhtis preskali óion e.gipta:n; iilrie, 'Jni :flue Jiarolis la· francan ' lirig~on,
ka,j si tute ne · pá.rolis la angl3? lingvó:n:r' S'jmilé al tre
q1Últaj egiptinoj <(!} la »respektindaj « fámilioj, 'cu n1aho>
me.tanaj, Óll kristanaj' si ' estis ' edukita en franca ternejo
- :.c'Íi laika, · au r,e,Hgia, •mi ne ' piu memoras.; K~edeble ·
l'*lligia, car Nigma estas. koptitio~: kaj la koptój prefeiá.s ·.
la';kristana,jn lernejójn~ ·
.
' · ··
> •t;e ' nia unua intervjuo, ia frañca~'lmgvo . tuj faris
ligon inter .ni; mi gojis, car mÍ pDvis paroli al Sl renperie, ·
.anstatau paroli ·malrapide kún" iú, kiu i penaü komprenas
la anglan lingvon; . §i ~ojis, ,, cat
si -__;;.poVis >,.• rilafi "?kun. euro- .·
•.
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Tamen, 1a unu¡¡ in:terparolado ne .és~is S!l>l\ dan~ero.
Kiam si estis aran~íta }á horojn <le miaj } ecionoj, §¡
diris al mi, kun la suÍiaca ri<Ietó ~de tí u, \ti u estas .P..r.eta
of~ndig~, »Vi ne satas akceptí ord~mojD; de vg irio, . cu?~:.,
Kaj ptecipe de brunul~<( k,~a mi? « ' "' · ., .
. 1i
Evidente komplimento · ~stis
·
t.:a) mi fatis
mi:án e.blnn..
· E, "''
·
_..
'

.

gepatroj; k11j , Nigma hezon'is la Ieteron .po~ .ruontrj
kaj por havida permeson. '
'
· ·, , Nu, ni sendÍs 1~ -Jeteron, kaj ~i . respondis ," k•t si vol,ont:e ?v~nos, ~e 8¡ J}ÓV}?S kunven·igj si,l!.n fraton, »car si timas
trati;(:~~ _urbo'? s?la.« K,io signifas, ,ke
ne estas 'permesa;ta nzttl am1koJp. _,sen dueno, eu patro, p:itrino'áií frato.
Ili alvenis; Nigma estis · sin vestinta honoré al la
'okazO.' Si portis hei~ robon, tre .modan laií la gusto de
Elgipt_ujo, kiu estas ~.sufice- ·simil,á :íl la gusto de Parizo:
' altáj~ ; k~l~anumojp., kit,tj iom ma.lbonigi.s sian belan, mar. ; sori; car si INl l~te · ~utimi¡s ' al ; il±; kaj . en 'ti u< ~armega
klimato, si portis longajn ~islfubutajn gantojn. Kaj komEatindulino! ·~ por impresi mian edzinon, §i estis
tegülta . sian vizagon p:er blanka. pudro? Tion si faris por
kasi ;S~an J>r,Une~on, , sed gi nur do:n·is malsanecan aspekton
al si ' ve1ura hautQ~·· Mi ·suspekias, ke si portis la gantojn
, samkiale. ·
·
, ·'
,Post la salutoj, si sidis silente, singar.deme
~ian edzinon por . vidi, eu· neoesas sin preparí kontra~
nkanoj. Iom post iom si trankviligis, kaj komencis oábili, Jau la ,kutimb de ' 'I<Ír~noj' en ~iu: l~qo, pri
ro.h?j \ kaj modoj kaj similaj virinaj : aferoj. 'Du:me, mi
konve'rsis kun 1a· frato, junulo dudekjara, kiu estis provonta la Bqch()t, kaj estis edukata en franca .religia
kolegio. 1\'Ii miris, ~ kiom la francoj sukcesas stampi la
· egip~cijn per franp!_ aspekto; li parolis kaj gestis kiel
franea.tju~ulo, 'ki.u ; kombinas . n~oertecon · pri si~ ,valoro
· ,; k~j· pti sia 'imp,resd} ~e aliaj, -kuli la op{nio, ke . li cion
. sc1as . pri 1a mondo; Ni · p,arolis pri la literaturo.~ »Jes «,
li informis mi.n, »en la angla Jiteraturo estas bonajoj,
sed ~f!blté gi ne multe valoras kompare kun la franca.
Mank~.s - al la angloj ,f ormo, stilo; lli ha vas geniulojn, sed
barbá:rajn geniu1ojtJ,. « J;..i rigardis min por v~di, ...kic¡.n .ii:npreson li :faras; mi ~:ifaris la taiígan respondon. , '
.
'»séd Shakes~are, Milton? CU estas poezio' pli ~la,
oÍ llia? «
.. . :
'
.

a! J li

sr

1;-

...

Nin ne aÜ~ultís Nígn1a,; g¡ havis praktíkan ttienSón,

Si .estis tiam
pa1;olanta ¡;~i .filmó~ ~aj la })6~co de la ~ktorinoj.
~
", ~~ u ;,VI Ia,tn .v;Idis .Oreta ;Gar,bo? M1 pe!lsas, ke A~
~stas be'la. Ki¡¡. blarika haiitol Né kiá: mi, brdnulhlo! Kion
mi :fatos; se nur<mi povi.ts esti ·blonda, kiel aÜ« ·
»Sed kial, fraÜlino? Vi sinjorinoj ja estas amuzaj:
jen en Eüropo preskau ciuj virinoj volas e~ti brnnaj, kaj
si~~das multajn ho~ojn sub ·.la. suno por bak~~i. lli ec
pagas grandajn ;) uD;to,jn por ,kcismetikoj ,bvunlgaj. ~aj
jéri vi kaj áliaj egiptinoj, kiuj vola~ la kontrauonl La,u
~a opiniq, la er?Da haúto éstas . pli l>ela, ofte, oL la
blanka. «
,.
·
».Ah, sed ne estas la sama afeto «, Ai diris. »Ili estás
eütopaninoj, do ili bone povas t brunigi sin, sed mi estas
egiptino. «
.
. ,
..
.
.. · :;Fra.zo cette neklara, ·tamen · mi : ~in komprenis·, car
mi estis jam l'eiÍkontinta la egiptan snobismon pri baütkoloro. Ekzistas multaj egiptojMankaj aií preskaií blankaj ; ili estas la plej felicaj kaj male. timas éiu,jn aliajn.
Poste, estaS' tiuj, kies haiítO havas la koloron de kafolakto;
ilin r idigas la hrunulojn de meza ka} suda Egiptujo. ·Ci
tiuj siavice povas 'm:óki nur lá nubianofn kaj ·sudananojn
nígrajn. Kiujn la sudananoj malestimas, tion ·mi ánkoraií
ne -eltrovis, sed cert-e iujn. Mi ne surprizi~us, konstatante,
ke '1.iu eena, malestimo trairas tutan Afrikon . ~is Cape
Town._ ·
·
'' Mi ankaü . sciis, ke . ti u snobismo estas pli fotta ee
lá :virinoj~ ol · Ce la viroj: egipto -konsentus edzinigi virinon pli · brunan, ol li, sed egíptino ne volas edzini~i .al
viro pli bruna, ol Ai; Ai tro senta.s sian superecon.
»Nu,« ni d:iris al Nigm,a,': nran~u kun kura:cisto,
kelidonu al ni , vian haiíton, kaj . al vi nian,.kaj-ciu estos
k~ntenta! «
.;
·
•Tiu ideo aiñuíis Ain, kaj Ai Jwmencis paroli ankoraií
pli héjmece. Si naive interesi~is' pri la mebloj, bildoj kaj
drapoj de angla hejmo, kaj YOliS rÍgardÍ atí.k:aií la subvestOJD de mia edzin,o. La du viri.óoj foriris .eri la .litcamviglan kopversadon kaj · ridojn. .La
\ kaj
1-iu ~nc málAparas tempon pri la literaturo.

~;
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'

'

pHmulton ÁÍ admirís, sed n~ p¡ovis kompreni la ,símplecott,
senornamecon de kovriloj, vestoj kaj similaj aferoj. S\
cion rigardis, admiris, sed si ne notis por poste imiti;
spite Aian .~aton pri cio eüropa, mankis al si la risorto,
kiu instigus al §i eüropanigi sin.
En tute, la vizito estis sukoesa; Nigma tiom sentís sin
senembara8a, ke ni ec persvadis al si instruí al ni araban
kanton de 1a felahoj. La penso, ke ni volas lerni kamparanan kan ton, longe ridigis ~in: vere komika ideo; sed
fine Ai ekkantis, iom ru~igante, car si kantas laií la
maniero de la neinstruitaj k,a mparanoj, anstataü lau la
maniera de Badia' Mesabni, la ' plej moda kantistino en
Egiptujo.
Post tío, si p1i of~e parolis al mi . en la lernejo, sed
zorgis ne paroli pri la vizito, se alía instruisto trovigis
Wl aüdodistanco. Baldaü temis pri revizito, car necesis
prezenti siajn eüropaj'n amikojn al la familio. Eslis
at·angite, ke je unu el la f.estotagoj ni iru al la domo de
sia patro.
La egiptoj estas gregemaj hom9..i. kaj plej felice
laboras multope, kline habitante kaj rida.nte. lli btas la
kunpremon de iliaj kunuloj; ekzempJ.e, un u taksio all
fiakt-o ofte devas enteni dek aií dek..du homojn samtempe.
Same pl'i la hejmo; la familianoj satas kune vivi, kaj
car la egiptaj familioj estas grandaj, ili kunlogigas nekrcdeblan nombron da homoj en unu rnalgranda aparta,
mento.
. Ti al, ·kiau1 oni eni:ras egiptan hej.mon, oni estas
prezentat.a al tiom da familianoj, ke estas neeble. memori
ciujn. Mi do havas nur malklaran memoran pri la
personoj, kiujn ni renkontis duro nia unua vizito en la
faJllilio de Nigma Jusef, krom pri Nigma mem, Aia frato,
kiun ni jam konis, kaj - plej gráJ!.da surprizo - angla
soldato, sergento en la regimento tj am dejoranta en la
urbo. La anglaj soldatoj en Egiptújo estas la plej solec?j
homoj en la mondo, kaj mi ~tre mir:í¡s pri la ceesto de
ci tiu.
Komence la . konversado estis malfacila, kiel ~iam ce
tiaj iri'ternaciaj kunsidoj. La soldato pa~olis. la francan
lingvon kun aca akcento, sed suflce flue; ;tamen, ni devis
atenti, ke li, mia edzino kaj mi ne komencu privatan
konversadon en la angla lingvo. pro facileco. ta virinoj
baldaií trovis temon por si: fanfaronado kasita pri siaj
kudrajoj, brodajoj, trikajpj. Mi riga.rdis longan serian da
vestoj, kovriloj, tablotúkoj kaj si:mitajoj, paciencege brod.:.
itaj kaj ornamitaj ~n Nigma kaj sia fr.atino, .kaj zorge
konservataj en sranko, por . ke ili · ne difektigu .p er la
uzado. Mi rimarkis, ke la prudeco de la egiptinoj tamen
permesas, ke ili rn.oritru tiel $iajn kalsom'!jn ka] similaJn
intimajojn.
·.
.
.
Poste, mi sukoesis ne ll:\'a,lge~tile i>ar~li . kun la soldato. Li estis juna kaj tre blonda, proksi:mume dudekokjara, kun hrosaj :lipharoj ;' unu rel tiuj . ang~oj , kiuj
aspektas ci·am! kvazaU:. ili Jus Sin bariis. Liaj g~izaj okuloj
estis seriozaj kaj malkaAaj, kaj mi .baldaú ;rimarkis, ~e ili
sekvas la forman de "N~gma pli ofte, ol la alidn.
»Jes, « li diris, responda ál demando ¡'¡¡¡a, » ~i kon\l5
la familion jan1 dek sep-ok, monatoj. La · plej aga f.rato. ·'• ·
fra'to estas kontlibristo en la kantino, kiun mi estras, kaj
iam li lOYÍtis mm. Mi estis sufioo. konten:ta akcepti. car . ,
ni ne konati~as kun mülta] horno)
tiu C:i lando : . . Da
franca lingvo? Nu, mi iomete 1ernis eu la duagrada
lernejo en Anglujo;¡ kaj ·m.i ,studis· el libro tie ci; ' .Qli
pensis, ke se tni vizitas la familioñ, mi devus alme~
iorn par<;>) i !-un ili~ kaj.nu~ l_!l, p1e)t.ag.a !i:irolasJ.¡¡,, I),Ilgff\n
lingvoñ. «·.Mi ~uspektis; .."'ke p,i-ecipe ' k un Nigma li volis
paroli; li e.stis tiom fremda, en tiu ,Jll~dio, ke nur t¡a '
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Pagate estas . . ,
-

} •.P. JacobaeD -

.Pagate estas dum jaroj de pun'
por kura, pleztua. momento.
Kion ride ni faras en fluga hor',
'ne lavas jarlonga plorpento . .
Elfluas malgojo, e~fluas amaro el rozoj rugaj .
Triurnie, orrade ñin portas F.ó rtun' kaptur.non dumfl:uge ni sentas,
sed nigra, trenpeza, la sargo Malgoj'
Ce l' halto nin tamen atendas.
Elfluas malg~j o , elfluas amaro el r?zoj rugaj.
En dorman d.uone vin lulas plez ur'
neniam ekdo;rrnas malgojo ...
Gi firmarigarde logsucas vin,
. turnakvon simile, ce vojo.
Elfluas malgojo, elfluas amaro el rozoj rugaj.
V in rido ne volas prilumi ce l' lit',
sed larm' havas horojn sen nombro;
car rid' estas n~ de la nuno ekbril',
sed plor' - de l' pasint' estas ombro.
Elfluas maJ.tojo, ·elfluas amaro el rozoj rugáj.

. El la dana: Magda Carlssoti . . ·

kialo igus lin lerni la frarican · lingva'n kaj viz!tadi Ia
familion.
Tiam Nigma . interro:rnpis :ri.ian iriterparoladon, pr:oponante, ke ni rigardu la familian foto-albumon. Tiu
rito estas plenumata de ._,.Ciu gasto ankaií en Egiptujo;
kaj same kiel en Eüropo, gi
utilas por stopi truon
en la konvers~do. Tiun oelon gi trafis, kvankam estis unu
rnomenta embaraso . . En la alburilo stari:s foto de egipta
oficiro, kun . agla vizago preska;ií nigra; li aspektis tre
vireca, e:flektive bela . tipo. Ni tion dír:is: »Kia bela viro! «
Nigma rigardis nin momente, 'tute senkomprene. Ni
rimarkis, ke ni faris eraron . . Sed felice ni_a eraro amúzis
sin, kaj si ridegis.. »Sed' .. .. sed, « si balbutis, ,· , Ji estas
nigra! Auskultu, patro, il~ ,opinias la nigrulon belal «, Kaj
sub la sirmo de ' sía ridado, ni e'kpar'olis pri io alia. Ni
petis, ke si ·'J:udu iun muzikajon per la piano, kiu staris
en la sidcarolKo . . ;,_
.;
"

tre

Mi singarde:q1e parolis al Felton pri Nigma. »Eksterordinare agrabla junulino, tiu Nigma. Si havas granda.n
kur~on, car si sukoesis venki la antaiíjugojn de Ja familia, kaj labori . ek~tere. Maloftajo, tio. «
»Je-es,« Ii parolis malrapide, »si estas alloga knabino. Jes, ni . tre .satas sin. Efektive, ---,,« li haltis, kaj
rigardis min serce por recertigi, ke mi estas tia horno,
al kia oni povas par,oli sen timi mokon. La anglo ciam
timas mokon pri siaj amaferoj.
.
»Efektive, « li daiírigis, post momento, »mi kelkfoje pensis, ke ~i satus promeni kun si. « Li uzis la
anglan popolan esprimon por la anta:üfianceca interkonigo, kunpromenado, reciproka provado. Si estas honesta
knabino, kaj serioza. « Subite li konsciis, pri kia temo li
parolas, kaj ' rugigis; kaj marsis kelkajn minutojn senparole.
, ·. i ! 1
»N u«, li daiírigis, kun ti u bezono pri malkasa parolado, kiun ciu el ni kelkfoje sentas ce nekonatoj, »mi ne
scias, kion pensus mia familia. Si ja ne' estas blonda,
tion vi vidis~ Tamen, kiel . gravas la koloro? S~ si estus
bona edzino?«
· Mi kapklinis konsente; efektive, mi pensis, ke spite
la diferencojn pri raso, vivspertoj, medioj, tia edzigo
pov1,1s ruligadi trankvile. La afero . tre interesis min, car
edzigo ínter anglo kaj egiptino estas tre malofta; precipe
tial, ke ili neniam havas okazon renkontigi. Felton kaj
Nigma .8ajnis reciproke taiígaj, car si estis -inteligenta kaj
· pli bone edukita, ol la plimulto el 'la egiptinoj; kaj li
evidente ne havis antaüjugojn pri raso, koloro aií lingvo ;
ili faris, efektive, tre interesan kompromison ínter la
ideoj, pensmánieroj kaj kutimoj de la du rasoj. Estis
videble, !<e li htas, preskaií .amas sin, pli ol li vorte
kcmfesis. Mi ne sciis, cu si amas lin, sed si tiom admiris
cion eiír.opan, kaj tiom deziris eskapi el cio egipta, ke si
nepre farus sian eblon por felicigi lin.
»Tamen, mi ne dezii:as nun paroli al si pri la ideo, «
Felton daiírigis; »mi ankoraií ne sufice konas sin. Mi
neuiam h;was okazon paroli al si sola. Ciam estas kun ni
aú fratino aií frato, .aií alía farniliano. Si sajne ne komprenas,.k '!Í mi. deziras paroli al .si sola ' kel,kfoje. Mi plurfoje invitis ' sin iri k un mi al kino; si akoeptis nur unufojtl. kaj tiam venís ankaií la patro kaj patriJ10. «
. Nun' mi keinfprerus la malfacilajori: spite sian restadon en Eg~ptujo, Felt!>n ankotau sciis tre malmulte pri
la' moroj de.·la. eg~t<ij. Fraiílino neniam pavas esti sola
. kun viroj ec eq sia hej!no, ·~is kiarn li estas jam .petinfa
. pFi sia . níano 'al·· sia, patró) kaj paginta al ci tiu la . doton.
Tiam, kelkfoj:e,.' Ji estas permesata pasigi duonhol'on sola
kup sia fianCino en.la sidcambro, sed ec tiam li ne pavas
.fH:oi!l:eni_kim si' s()hi.: aii: 1Fi al kino. Mi demahdis al mi ,
cu (IÓn 'mi d~vus klarígi al Felton; farante tion, mi
í-iskuHute senkurª-~igi : lill~ ne faránte tion, Ini lasus lm
c'D ,senba.Za '.espe.r'O, ~kaj> k~iízú~ al lf eventuale ·pli grandan
elrevi~ori .. Nu, '.íni neniori diris; dum ll1Í : estis ari.koraií
, pésan·tll: 1,a ~4'-er0n, ni atingis la haltefón de !a aíítobusoj ,
' 'kaj dis;gis_;,. · ,.
· ··
·
0: '• :·
·. . '•Nu/ po;t firi 'tago~ <Nig~na·~ kaj' mi 'lía vis · tute Iiován,
Jerti ~n por k'on\>eis:iC:fo~'kiáW ni renkonti~ én, la le.rnejo:
Si k()nstal,:tte parolis 7p:ri
·
ig;lsle, · n~vis
· Jc~r(altteiro.,·. lia ,:blonsieco/ Jia yaiÍ~
l:a c:: iJiiltñdo,· :, Úi.f gratl!~aj kipablaj
tilitla:tk,is,'•e: ke · interesas ·esm ne.é
~""·h-~ ....%~·,, ke ~i" ~st~ '

.
T1e1 daüris du monatojn; tiam :fini~is la lerneja
jaro; mi foriris kun la edzino al Aleksandrio por unumonata libertempo, kaj ne renkontis Nigma dmn. tri monatoj. Kaj kiam mi vidis §in en la lernejo, si estis tiom
oku:píta pri la reorganizo de la klasoj, ke tute ne estis
tempo por konversado.
Baldaií ni invitis, ke ~i teman~u kun ni, kaj sendis
la kutiman invitleteron, Ci tiun fojon venís kun si sia
ed¡~iniginta onklino, hela vtino, pli juna ol Nigma.
J>ost .la salutoj kaj demandoj pri libertempo, ni
komenCis paroli pri pasintaj aventuroj, ridi pri komunaj)
m~moroj. Nigma parolis al ni sufiee facile, senembarase,
seq si ridis malpli ofte, ol antaiíe. Si diris sarkasmajn
frq,zojn de tempo al tempo; tion mi neniam audis ce si
antatie. Mi rimarkis en sia vaco amaran tonan. Kaj al
frazoj pri la varmeco, la belaj ~ardenoj kaj promenejoj
de Aleksandrio, la novaj lernantinoj en la lernejo; kaj
tiel plu, si respondis sen sia kutima entuúasmo.
Fine, mia edzino turnis la konversadon al temoj plí
intimaj . »Kiel do, « Si diris al Nigma, »cu vi ankorau ne
estas edzini~inta? «
, »Kiu volus edzinigi min? « si respondis, kun stranga
rideto, kiu Aajnis al mi kolereta. »La viroj preferas la
blankajn virinojn; óni ne deziras negrinon, kia mi. «
· Denove ti u obsedo pri la koloro; ~i estus jam tedinta
min, se mi ne estus diveninta suban tragedion. Evidente
la aferoj iris malbone.
En · Egiptujo ne estas maldelikate demandi pd la
aferoj, ec la amaferoj, de aliaj; ni do kura~igi s sin, ke
si ra.kontu al ni, kio okaús.
»Sed tiu anglo - ni ja vidis, ke li interesi~as pri vi?«
»Cu mi scias? Li sendúbe edzigis al iu angla fraúlino, kíu estas pli bela, ol mi. Séd kiel tio gravas al mi ? «
Si p0 vis ride;ti, kaj altigis sian belforman nazon kvazaií
malestimc. »Mi estas, instruistino, dank' al Dio, kaj tiel
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Herbrica domo.
· Per mut' ,insektoj sÍgJ:i;as ·
Venon de homo.

'l )!i.Ioj iriklin,as
Obei · --:-- Ja "gepatroj ·
Jam viv.on finas.
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Negas en abund'.
Sur ncíkta vof lantern,e
Gvidas nigra hund'.

Ne incidenlo
Ridínda 'por solul' :la

Komika --~ento.

:1~-
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:P.atrin<Í~rvora
.

Nun ~{ mllmnútras .. -~
Baj , baj , -o- jam lavendajo
En son~o putras.

*

:Por d~rme"tanto '
·La libron: .f oliumas

Rizplantadao!JC iras
Al filo · {llora.

· lnfuqo bone
Dormas, ~ ja,. zorgas panjo
Spiron spio~e.
,,
Senrjuo estas 3 P.-silaba
~rca, húq10ra, :;~u proverba,
. .

*

Lin ne amuzas
Tio¡:n la . inoj, ckiom
L' edzin' jaluzas.

.

<Tu' d~
";Ho,:_,ho, ho, 'Neta
.maienol.
.

epigrama
1
tri~tiJta · si~le , al.. lt<;.iku_·o. _La auto:o_~
aií bele-.
~e 1 Jam~J. senrJUOJ, tie ct .trt dukltaJ
ne estas konataJ. - Trad..

m1 1:.estos libera gis la morto. Mí ne .estos la sklavino 'dé

ne f!lU .venas
·:'"'

'

oni "-~rias:

··

-:; ·.ii~~~ J)uverÍíol• .:__

·"'. ce tiaj oka~Jj H mero . aperis en nigra . ve!Ít~jo; ki\.1
parte estis simpla kiel strata ~ako, parte soleua, hazaií'
fuillj.ako, kaj. kiu, krm malgranda hlanka kravato, estis
tute _tolerebla duro festvespe-1·o . Ntu: ciam, au preskau ciam
li .estis la sola gasto: Lá gtandaj mon·ataj .vesper:r:nan~oj
estis ,tiam la antauan tagon, la llfl:':lan. }undon <d(l, ciu, monál,'O• Grégoir~ nur: en la jurnalrapo1:toj. povis legi pr'i ili.
Intet la gastoj trovi~.is ne nur. gravdindustriuloj, sed anka\1
mi.nis'troj, el: ankoraii ·romanverkistoj ; kiujn ilia originaleco, au la eldonno.t;nbro de iliaj v.ei.koj faris interésaj. Sed
li ec tiam ne plendis: marde yespere li povis man~i c1
ciu ':bakitajo, el ·¡:1!: .r'a:rspecaj f;ruktoj, kiuj res~ ::de Jundo.
Ka:j ankau li povis · sidi~i en .ko1;!1fo:rtan b:rakS!'l~ó.n, apud '
kameno,· sur la saman loko,n, kie la antai;ían vesperon
iu pli fama kol6go . prenis lokon. · Per rmu vorto, ankaü
lin oni aiíslmltis.
· Í\.aj estis ·.tie ~laire,
·~ d(lsinjoroj Ml)ittinel ha vis 'palacon en Parizo, lastoIon en Normandio, villon siu: la: Iüviera, ne unu, sed plura)n aiítÓjn, kaj ilnu filinon. La, romanoj de Grégoire Fié
desegnis la granddotajn knabin~jn ciam malbelaj. Sed
Claíre refutis -Ia :verk.iston: simple ~i estis oelega: la sekretir :romantiko tirís ain al tlu ci bohemo, . kili estis mallerta sed animpl~na, senkultura sed 'sincera, ' k:aj ki.u vére
sciis entuziasmi. Kiam si estis ankoraif knahmeto, &i k.une
!..'UD. la gepatroj multe pririd:is lin, sed nun Ai .ddendis
lin .kontraií ili. K9menre de la sepa horo vespére, kiam
Grégoire sonorígis, tute ~is la duono post la oka,. kiarn
orú anoncís, ke Iá tahlo estas servifa, Grégoire .kaj la dom.frRUll.Iio povis hahili · trankviie-"kaj . konfide~ La kriabino
(lltrüdis de li ec tion, k-e si 'povu: nomi lifi baptopatto;
kiini sia~mpe o'Il;Í elekt;is pro lla rico kaj socia rango
tiu miksi~is en fraiídan banboto:n, en kiu li perdis cia~
specan titolon ~aj rangon, in~r pluraj ankaü 1iun de la
.biptoRat;rq, lGaJ?3.' G,lai;r-c igis dudekja:ra, , Gt€gojre .<fe:finitive rez(gnis pri tío, ..b ' dum tiuj, ¿¡ mop.n~a.j: -~:tiparoloj
senoose kaj sole nur li ·parolu, 11- kontentigis je tío, ke lí
auskultu sian ' arloptitan bapto:filinon, e;n kio ) .in · gvidis
nenia literatura .flankpe.nso. Jj:Stus, facíle, tarnen lí r¡e faris,
ke li , knedu e~ ) io · mi-rotpanoJ~, almenaü ducentokdek~

la

demantlis

'Kaj tuj ij vokis:Ia k~lnneron:
_ .
----, Léen, mi petas inkon ' kaj plumon1l ~aj du ''abri:
kqt-brandojn. '
-, · · ·
· ·' i> ,· ., _ . ·
Kaj tiel parolinte, li komforie Iókis sin sur la_veluikanapo de la kafejo, kvazatl pian-ist-:artisto, kiu ~o· prepa, ..r,as por mtÍzika plez~o: 1a¡ plu~on li próvis sur -sia ungo;
por 'i:nomento li ekgapis, , poste - la p\umen elprovitan "li ' • ·
mergiS- en la inkon, kaj tiel li komeneis-.la labo:ron;· klin
ia stranga delico, ·fJa:r ja ,ci .fojon temas pri tiel k-ara kaj
altruista verko, kiu destinÍ~llS rre pqr-la indiferenta publiko,..sed -por unu 'sentema¡ kor-<l. · · ··' ·. - _ · ·· ,, ' '
- Sed, cune, 'ne 'estos: tro bela? ' por la veiSajneblo!
'
· ..
- ·petegis mOdléste Étienne: ""
..-:- Be~le-ga ~i ~stos! - silába~is Grégoire, -:-; Nm
fidu m,in kaj ne plendu, -se - kiel onj diras kutime .____:
la fiancmo estos tro .bela!
. ·- .
.,.,. ·
. Tiu ci unua ·amlete¡o i~is tricentkviridek-linia. ,(iia
sk:t:ibo .dáiíris de dridek minutej pcist la· dekunua'· gis la
unu,a horo post .noktomezo, kiam la kafejposedanto~ ko:
mtncis estingigi la •elektrajn lampojn.
·.· · '
,' .
~ ·Poste;· se · vi kopios · ~in', . né foila~u multon - .
konsilis al Ii G,régoi~e. -:- .Mia amiko, mi konas : la virinojn; cú 'sa~aj, cu stulteta), ,ciujc,estas similaj en tio, ''ke
ia sittcefon de la amo ili pesas per la pezo de·Ja leiero.
Tie kaj tie yi , povas :streki kelkajn :vortojn, car tiel ' no
':, vidi~os, ne tio, ke ·vi , kopiis , ~ kio estus~ kilt~trÓfó' __:
sed, ke ' vi kopiis vin · mem.. .
.
·.
.
Post kelkaj t'llgoj, kiam iliégeire "'aperis ce gesinjoroj
Moitrinel; Clair~e tqj' flankéntiris lin.;
, _ ,,.
·; ·
-:: Bapt0patro, - ~i kriis' -, mi rícevis leiercm ·ac ·
l~tienne: Cé:L er1w l MI' ri'lévis ka~ui:noo, . . . Cp . vi scias,
kio estas
a opini~? Mi kredas,> ke .Étíenne naskigís ne
~dvoka!o, kiu pfQfe..sio ja,ec, estas plenplena, s¡ d"-' plie >ve'rkISto.:. ,:_
~
- Cu v1 kred/ts.., k~ tie

·mi

zotg~rnís Clair~, dum super la &ultr~ de Grégoire Ai _legis
la leíeron.
·::-- Ne timu; estas nenia dangerp; tie kaj tie mi faris
du~!r~ ortografi~jn erarojn, kOmprénel;>le J;~.e iajn·• grandajn
etai'i;>jn, kiuj · é'tenai~as' kvazaü cHakoj, s'ed nur etajn, karajo, malgrandajn Úarojn; · kiuj · tie} ·'l!mocias la yirojn ...
Ne Hecas, ke vi ' ec ·por momento montri!u pli valora ol
Étienn~. tio . evitin:(las · ja por la feliéo kaj ·trankvilo de
v.ia estonta edzi!o. . .
·
· · -"- .Cu mi 1:\e skribti postskrioajon? ...
- .Por ·· neniaf pretol Mi. ne " volas · vin cagreni, .. sed
Ja: v1a prozo, knaoirieto, tro difetencus de la rnia ...
De tiarn gesinjoroj Moitrinel konsternete rimarkis,
. ke la gefianéoj k un · .éiarn, pli kaj .pli g¡·anda estimo kaj
arrw éirkau:as tiun, kiun, post _q~ dorso, Moitrine! nomis
¡¡ur .,,triara?$a mezverkisto~ . ;Eé '' la ,gejunuloj~ tiom. . perfo.rtadis, . ke Grégoire estis invitita al la plej proksima
solena ' 'espermango, inter tiom ' e~ektitaj gastoj. Cetere,
la verkisto kondutis tré dece, escepte ke li iom inciti!iS
dum iu politika disputo kaj ke de. juna gastino li .petis
fortan nigran .kafon »kun .multa rumo «. Sed Cfaire kaj
Étie1me trovis ' cfon # .sensigriifajo.
'
.
. ) De cio 'estis en 'ord¡o. La gefianéoj- kaj: i1ia korespondurito na!is en la lazuro, sed en tiel brila -lU?:uro, ke
Grégoiie . baldaü estis tedata. Kvazaií nor,dano ekzilita en
. Afi-iko~1" kiu sopire vokas kaj atendas la boniarajn nubojn
kaj ipm da pluvo.·.·.
'
": ~url ni venís ·M·la ple'j aelikata ,parto ae 1a ·historio,
iil l'á _laüprofesia, unuflanka, e~ 'deformanta · korlsiderado.
Claire, la unnmonala fianeino, gardis jam tutan· volumon,
en malgranda sant;,il-kesto, kun la subskribo · de Étienne.
Anka:ü . Étienne havis simil-~nhávan, pli malgrandan, s.ed
rcipo]d~dan ,volumo~; : kitin ·ClairÍl' not~s sola; ·fóel respo?d~ 'ia.ütor?:' Sett la du vo~~oj. j~t}s . -ve:rkó '.de :pr_ég~i~e
Fle. TrankVIle om povus drr1 pn 1h, ke om ve.rk1s Ilm ·
ci:rk_~ií r83o, ep la epoko d~ la ~; romantiko. Ciu pa!o
fabelis pri odc;>ro de multaj fló.toj kaj prí trilo ~f' .ee pli
" I?~lt~j bir_doj_. ~e?. j.~ vi?laj ·c:enzuri~t~j tiel tri~~fe b~ta
hs ~ontrlll\ ti.UJ C1/J<•'!-rilJ, eta] po~~IaJ ornamaJ?h karla
' no)·a :: literatUJ:o 'tiel flankenpúSis ilin; ke antáü, .niaj
gefiancoj ili sajnis tute novaj. 'La juna knabino estis
eu:iociita !is ploro, ke spo:rtjunuló, nuntempe, sk:ribas al
silongan leteron, 'kaj ne ian telegra~speéajon en tia stilo:
· »Darling, mnrgáu '>')t\ la kvina, .·su'i- !a· golfgrundo, gis. «
Si a~~- .· se . Étienn~ :rice vis riialgr~dan. p'ak¡¡,jo~h · kiu ju
estis 1
léter,etQ ·kQll la subs;kr.ilio ~e'.,:Glaire, li ~stis ple'na
de 'l}lÍTo kaj r~otio. Car li tiinis 1 pro la estorito - la
bema Grégoire · Flé ja ne estos ciam ,apud li - 4i,. antaüe
·atell~igis .. si'an_ fianéinon:
,, . ' - V:i scias,;•.:se'' ni estos jam .geedzoj, . ni
d.isig s bnu de . 1ii~ alia:;,kaj tialn ín~;ne havc;>s . ~
ski'
·
·
'
· · "'a. ' · · ·
4

nu.r

de tiaj hele-belaj turnoj. Do, tial li decidís,' ke la utilan,
··- la necesan la · néíorlaseblan sortoturnon li .enkondukos
•a!ikañ en .la !is .nun banalim romanon de ,Ctaire kaj
. ltlienne. La tempon , li tr()vis konvena ankaií _pro. tio, ke
, j1),m ;rienia juro, nenia nova tenereco, nep:ia.>'poe11i0 VMÍS
éií , lian kapori. Venis la. tempo de la pluvon.úboj. Do 11
diris al Éti.enne:
,
- Gis nun, kara amiko, vi sek:vis mio .fidele, ltaj
vi nur gajnis per tio. Via fianéino, kiel vi vidas, ne nu1·
:amas.; sed ec lld~ra~ vin .. , V:i elAiris ...
-' Pardonon, ne mi .. · :..·. ·
, . -- Do: ni eisiris sin el ~i~· ·mezeca etpso. Kio ajo
okazos, . vi a fiarieeco tamen est.as ·alía, tute .alía, ol estis
liu de la gepatroj / de la Moitrinel-paro ... .Sed, mia
ap~iko, tio ne estas éiol Ni ~e· ekdormu sur ni~j Iaiiroj ,..
lG.u multe luligis Jau h ritmo .de milda muzikq, ti u certe
goje akoeptos la , sonoron de la . kornoj . kij st.an-teleroj~
Ni, romanyerkistoj ; scias tion bone. La rozodoro
estas ciam agrahla, sed post la sufoka sulfurodoro gi estas
rekie éiela. La beletaj frazoj, kiujn vi subskribis kaj
kiujn vi rice;yis, pr.eskañ igjs plena la sekurecon de vi
ánibau .' ,, Sed, · bedaüripde, _ !a amo mortas pro tiol ~
fu ni volas, .cu ne, ,ni devas inter~ti la l¡lluzon. La
sortoturnon· donos !uste la jaluzo, Auskultu. min atente;
sé mi anlas iun·, tion mi devas ankaií p.ruvi, eé per ciu
argumento de la amo. Nu, kio do estas la jaluzo? - unu
el la ·. argumen!oj de la amo l Tion, cetere, mi klarigas pli
Jarge su,r la ,. d.uiiektria pa~o c'<le . mia . romano »Vengo«.
Tien ·ni alvénis ankaü ée vi. Aiientu, jnnulo~ via Claire
luligas tiel bele, ke Ai baldaü _ekdormetos. Veku sin, durÓ
ne estos maln¡;¡e l . Kiel mi .., klarigas en mía komedio
»Dividparto «: »1¡¡. .ppsedo de ies koro certas; nur, se tiu
~oro ~in jarn vundis.
- ~ .,
.
, - Cu vi' v.olas 1 vundi Cllá.i:;-e? - demapdis premite'
ltti<enne.
"'' .
""" '
- Por oerta tempo, en l~ intereso d~ vi ankaü. Nía

·, ·l\'Iin prinwmp' inspu:ts,

Vesto sur si stranga,
. 'Patra ·kaiD:izol'. "
Si sep safojn blankaj"n
P~las kun• fervor'.

•· Logis al pilgrim~.
Vojon jen transiris
Eta pa§tistin'.
RestQ. setiozal 1 ,.
- Genus sin la dam'.
, Kiá· kuriozá
Carma pánoram'!

~

,.--···

Kure si .k:omandas, ·.
Helas lan-strumpet'.
P1i bastono grandas
01 la virinet'.
Herb' post . bano fresas.
Mire gapas mi. ,.
.Tule mond' 'malpez~s
Vera idili' 1

. Hóntí "sin intigis
Jena fenonien':
Akvon sa:f' eligisl '.
-Kia hont' kaj ~n'!
Fine si1_1 eklevas
Pun.ce.ru~a kap':

»Fi , · vi honti devas, .
Fi, malsag.a ; saf'! «

~ó.in ano ,' tis la nuna .tago, ha vas nur d\1 rolutojn. Rapide
la trian 1 Foje, en albumon, en' Bianitz, :se ~min ne t'rmn- '
pa~s . la Jl?.emoro, mi · skr.ibis '.próksinwme j~non: . ~ La amo ··
en. la franca estas jerr Vir-seksa, jen in-seks,a, sed la enuo·
el?:' ciu lingvb ·estas . unúseksa. « Vi , poVas '
fidi: m{
estas faK:ulo . . • · ·
., .
- · Sed do
1\foitrinel! vi

mm

.:r
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EMBA. -:- ·

La kurso %,qmeqci~is ~ame, kiel ~ener~le la kursoj
kutimas komencigi. Sed ~in gvidis ne s-ro Baghy, nek
l~ metOdfama pas~Fo: · la. gvidanto estis nur samideano
Benda, kiu, ceteFe, ·estis konvinkita pri sia alta talento
kaj - kíel DÍ vÍdQS ',_;_ bonege konis la hístorion, }jteraturo!l kaj citdlan:k}lj!Í detalojn de la movado.
., .Li stat:is sÍJi:la):e$Írado kaj klarigadis ai la., cscia'vidaj
a1i~intoj, ke ·Esperanto jam estas -o:ficiale akceptita móridlingvo: precipe ep . Germanio óni far;tS treege multe en
la intereso de ~ia dis~astigo; antaü nelonge oni konstruis
'tie grandan · monumenton por gia eltróvinto Zamenhof;
krom tio, la Gvidanto .akceptis Heroldon d~ Esperanto
kiel oficialan gazeton de la landa ¡Xllitiko. Dise·. en la tuta
mondo aperas tre muhaj Esperanto-gazetoj. La preciza
».AELA« eldonas ·la dumona-tan 1iteraturan Mondion, kiu
estas lá' suplementQ' de 1a SAT-revuo, kiu lasta .subtenas
• sin .pet la, heredajo '. d,e',ADLEL en Parizo. La Katolika
Espero eldonas : la ' r.h uon IPE, la .Sennaciulo eldonas
»fSE« en : J:fu~gario , . kie I&F! - e.Stas tré favorata de h1
HESL. L'a PffiATO pe IilUlÍ aperas en la sankciita Abesinid. ~':om tio ' aperas tre, multaj libroj. Antaií 11elonge
verkis la f-áma verkisto Baghy la intiman romanon PARNASA GVlDLIBRÓ, . kiun s-ro Kalocsay komentas kaj
klarigas en apartl lihro titolita VIKTIMOJ. Kaj Zamenho.f jam antaü cent jaroj manifestis, ke Esper~te, pro
_sia interna ideo, nepre- venkos tuj post la Oeneva Konl~renco. ·
·
. .
, .'Tiu ci. parola\Jo ~e samidieano Beoda havis gr;mdan
sukc~~dn. 'La gekurs~!loj ~;/Iam.e .· ;aplaudís. Precipt!, ~lonc~a
knabino:'kun
rugaj
admiris
pleje samideanon
...
. , _ :. .Ii.p_étoj
.
"
.
.

'

kaptilon de la filiSÍt-aj , éí:lzí~oj káj same eshis. s~okit- ·
intaj per tiu certa , certeco, kiel tronutritaj bestoj per
enterito.
··,_
- Si ne kori~idebs min serioze! Primokasl -: plen~
clis Étienne.
·
-

ne

Be.r~da. ~ . por momeot<l &i ne turnis la okulojn O.t de
la fama Esperant.:¡~scienculo kaj pl'Of.esoro 1' ·kiu, kiom
ti o, estis b.ela ~aj ¡ juna »knabo «. Kiam je la fixro samideano , J3e~da . anorisas: ké en la sekvanta horo Ji p,aielos
lar~e ~ri ~~- .~noo;, ~aj ~neo de .la m<~vailo,
»e~kes.per:mtJsJoJ« d1~IlilS ·kun ' ple~ .entuz1asmo. .
, ·. .

la

\.

'

_(

'

'{'1-i~.

'·

*
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Ú . ~~k,:aJta~'' f~go~, ·samideano . B'enda ulS :promim~
pa.Se sur la bul:vardo, kiam ¡¡· subite estis sálutata: ..
- Bonan tágop, samideano Beoda!
Kontrau Ji stai:is la blonda knabino, kiu tiom admire lin rigardis hieran _vespere.
- Cu ~i ne rekonas min? - ai. trilis .carme kaj
"'
varme.
- Ho, kio:ti yi l,magas pri mi, kara frá~in<~! Mi
havas bonan memoron 1r.aj mi tuj rekonas mil).jri kursan 7
ojn, pllécipe se· ·ili estas ti·el :belaj , kiel .vil ·
·
La knahino , carme ekr:ldetis.
, ·
- Kien vi irM? .;_,. sí démS:Udis intirrie ;ioJi , poste.
"' - · Prorríeni,_. ·
.
.
- Ankaü riU havas la saman intencon . ..
- · Nu, ni iru. do kune, - proponis s-ro Bcnda
kun iom da instruista gravo.
- Cu vi scias, kion ni faru? Ni iru al · la monto.
Tie ni trovos ombrajn benkojn kaj vi bonvolos paroli
pri Esperanto.
La interkonsento estis farita. Ili ekiris .
. - Vi ec ne imagas, kiel, mi ~ojas pri ti u ci ! enkonto
.ch~pis plu la· "rugaj- lipoj. Mi flamas ,t)e s'tudemu
kaj sciav1.do kaj min ege ih~resas cío, kio rilatas~sppr~ Kver.eio de ·geamantoj 1 Nur fidu min. Mi ordigos
la aferon.
- Lasu· nur viajn eternajn frazacojn. Vi ordigos
nenion, ca-r j a estas nenio ordigenda: ÉtÍ!Cilne, bedaurinde, frene'íigis p.d :ia aventurulino, kiu estas _pli a~a ol
li almennu pei dek j aroj. Kompreneble, vi jam volus
kria!:li : »La kompatinda Clair.e 1~ Sed ne korripato . sin ;
ti u ci ans,.ero .. ~olas edzinÍ<!?.i hl certa Chancere.uil, kiu bavas
nck mo.non, ' ne~ ,estonton, ne~ profcsion , nek l¡¡{lo]igoj~l . .
~ .N u, ',sé'd .ruikor.au
estas cío finita.
. - · c 'u vi 'J>eñ:sjlS? Pournier jatn portis sian elekti~
tinon al Firen~e kaj Claire diras, ke Ai mort~gos sin, se
ni ne _cedos sin al Chanoereuil. Do tiel!
gemís Grégoire frapita en Ja
,
- Nu · tion:, . . polvon.
- Jes, Éttenne kaj Claire - temadis Mo.itrinel ...
Ilí, kiuj -cia:tíÍ .díris, lte ili estas liberaj • . • ke ili ne,
havas antaiíjugojn: ." .. ' ke i1i. legas nénion. : . ·.!es, ic.e ili.
leg¡¡.s n.enion. V~(}, · !re ,ili legas, sed mi devas k-redi, ke
, ili $'Ín nut.r~~ pet'41a xri'aliwva, p er _la plej malbtu;la;", plej
. 'dau~cra literat~:r~J' ~r .. tiu, ldu ' ~9n,stimt~ . ~&roas itln
abismon ají, s~, .ke ~¡ havu kien, jetádi la tiel nomatajn heroojn ·::>'~ • }?-er 1á roman'tika, la htastrofa, 'l a 1ragika
Jjterat~JEol . . .
· ' . ··
·,
~· Sortotu~oL. .. diris Grégoire, ée.r voco . preskaü .
;1< _;,,»:..s· ',

suíoki~llnta.

fit· _ .

J

··

.
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Kaf"en tiu ':ci pia verkist-animo, kiQ tieL~a:je kaj
sensuspel.."te mik(ls kaj ]u:mfuzis ~is nun la vivon kaj la
romanon~ la '1flir ·• eróejn ' kaj -la vivantajn b0m<Jjn ,_ ,la
unriail' ~jan en
· v· o komenéis veki~í .güto' da dubo. ~ .
~

'

"El la

TÍ!lj . vortos. fktis · samideanon lkBen,ga. '!Ili¡t ·r.igardo ,.~ .
-. renkonti~is: Sekr~te li 1temparis sin: al sia edzino,· .kiu .
konstante , grurnblas pri · li ~ espetanti~ta "¿lgado.
. Dume ili atingis la supron af;l la m\)nto kaj sidi~is
sub kmñprenemá arbo:'. Ke:Ika,jil 1":rñomerttoj:i ili silente
• obse,rvaais'. . . ,
. ·· · "
~- Mi .volonte helpus
~Benda.

~?~

·

··

· - · Cu v~.re? -:- ~ojis . la
. .
.
,
_:: I\ial ne? Cu ne · ~uste por iio ·mi estas ja esperantista, ke mi edu~u -novajn a~eptojn por ;.la movado? "'
_:: •'Mi dankas! ·.,..-. ridetis la knabin.o kaj pliprbksimigis al li tiel:, ke. :un u sentís la_l'armon de la ali1t. • La
at"losfe':ro i~) s strec~.
,, ·
...3'' Mi 'dezirus, 1'ke ni jam estu ce la .-fino de nti' ci ,
kutso -:- parolis la knabjno kuñ facila gem.o.
- · Kial? úu · ~i .'a m iedas vin.?
.
- Ne, ne, · no, nel
·iAi l!:rietis: _ , Tute 'ne·! Kon- ·
tra\:íel Mi jam vo'lus esfí travivjnta' la ttitan . kur'son kaj .
scii cion . ekscieblan. Mi hivas 6ikinoru, ,kiu · tfe hene
pal·olas ,Espérl!.nte. ·s¡ G~ám fanfarqóas , .ke si ee.dzinigis
al Íá · plej bona 'lern'ai:tttq ' de la kurso,. al; ia · komizo. N
mi diras tiam , . ke ti o · 4e estas tiel granda t~iurnfo, · kiel
se g¡ éstus. edzini~inla iU la instruisto mem:" Krome, si
· t¡¡kontis: ankai'Í tion,
dank'' al Esperanto jam tre mul~aj
knahinÓj ·ediini~is; unu al franco, ali~ _al finno, ,·aliJ!: . a1
$erbo ktp. · Cu vere? ' . · · : ·
·
~ ·
·" · ·
- . J.es; oorttJ! Si · di~is la' veron·! ,,- pravigis '.saitride~··
ano Benda. A.cet11··la Encikfopedion; tie vi tl;'?vas ~ amisón
da tiáj · ok:azajOj ,• kVanRam' ti~ estas ii1'ffiericiit'a apen~ií la
duon9 .. ·Ekzemple mi havas konato9-; anka;¡l, li,, ~dú.~is
' pere de Esperanto, eo j¡un eksedzi~ls h;rile kaj -sukcese,
·kvankam ·tío m:i ' enestas en ,.la . Enciklopedio, ·'Sed ne gráve
- enes:tas en 1a movado! _Añkal:í . s:~ro Baghy diris !~
samon. Cu .\•i s0ias, kiu _lí 'estas:? ·r.¡¡ -éstas hi fama vetkinto de la , ». Verd~a~? ~e ta;rn,e.nto~· k~j · »~tiecita:j K,oxdoj ,~,
kaj ,)Vortoj' d~ Ka~arádo ' Lanti«, kiujn verkojn ~el~onis
Rayrriond Sehw'artz en Parizo; ·'pei:' la .hlelpo de S.AtT. H.'icl
estas, K.ara! Esperanto estas tre ' pr:ogresinüd ·Jen éstas ·
tutaj'.Esperanto-fá.milio:; ekz'Emtple 8'-~o ]Jléier .'kaj... '
.• . . .-' Interes~t ~re~ t~-6 - iP~e~-ese:~: -:;-- ent.uziasmi~ líl ~~a?:·
mo. - ' Kara sanndeano, v1 nemon povus de ::gu pep;' J¡.w, . .
·ajn ~it:. :estus, ;·kiori. mi .. ne plel;.um-us, se vi ··Rromesus'"
helpi m;Ín ~n la plej baldaií .\}erno de la lingvo. B,elas ,
érl :mi ,.~ san . .; '. la, · sqpiro fariti plej iapide es~r:mtistinQ.
·
·
"7"'
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FR/lTETO
-Jan Jlan -;-

Baj Ling)mj sia kuw Ceo Hung, sid:mte üe la
du t-kstremoj de granda sofo en la salono d'e Oen
p~~ladis ~ncele pri aferoj naci~j, fam.iliáj kaj lern~
eJaJ. De tempo al tempo, obstine defendante siajn
-kredojn, ili ridinde kverelis, sed ,tuste tio esprimis la
ekscititan afekci()n intér la gekuzoj .üe ilia revido post
unujara disigo. "~.:
.
, .
l> Kuzino, mia patro ne elvenos nun - li ankor.aií
ne ellitigis. Mi regalos vin per bona cigaredo. « Tion
·oi.rinte, Hung starigis, elprenis slosilaron ,el la po8o
de sia silkStofa pellroho kaj iris al sia dormoeambro·
en la malantaü.a korto por preni cigaredojn - al junuloj havantaj malpli ol :audek jarojn sinjoro Oen malpermesis fumi, sed li estis .delonge lrun unu olrulo mal(
fermita kaj la alia fermita. :
Ling sin ripo;zigis oblihe al la sofdorso, silente
koílj p1ezure ri~ardante l~ ~~bla~n k~j· _dekoracio_jn en
la salo no de sta ollklo; . ki~ st ne oee~tis JaiD unu Jai'ODJ
Ti-e estis la elegantaj kuriozajoj, ,kies nomojn si ne·
povis eldiri, la kdkjar<;entaj reoomulaj , pentrajoj kaj
skribajoj sur la muroj, la moderna ebona meb'laro,
la netdesegna kaj diverskolora tapi8o, la sofo tegita
per pale blúa flanelo. Do sia rigardo turnigis al si
mem, sidanta en la bongusta sofo kaj portanta la solan
o~emakulan blutolan superveston... »Mía patrino ja
estas lia propra fratirio! Mi ja estas infano naskita de
lía frat.ino! Kvarika.m la patrino ._mortis, cu li povas
lasi rnin morti de malsato?! . .. Ju pli rica oni estas,
d-es pli o ni amas mono o - jes, mi ne pe tus de li ec
unu moneretoo, :kv;ankárn mi mortus de ttnalsato' .. .'
>> Kuzinol ' Jeit , T .d-kasteloj !« Hung ridante enkuris, elpren.is cigaredon el verda , ladcigaredujo kajgin .donis al si. · Si rigarclis fikse la cigaredon _en sia
mano: dike.tan, kun sulketoj kruce .al la kunigantaj·
paperrandoj, ku.n orstelo presita apud uno fino kaj
linio da malgrandaj anglaj vortoj ,Three Casties· en
la mezo, kaj la strietoj de tabako arrúnde hele flavaj
- tian cigare!Ioir si ne vid'is jam sep tutaj11 j.arojn:.
Antaií
jaroj, k:i.am sia patro ankoraü. ne f?riris de
Pekino kaj estis iac;estro' en la ministrejo por Internaj
Aferoj, Ai -h~vis nur¡; dek unu aü dek du jarojn. Si ofte
pefegis de sia pat'~ ''Y.eturi en lia auto, klaj,Ji ne p_ovis
M k:unporti sin al sia oficejo. Kaj profitante la tempon, kiam sia patro oestis aferplena, si grimpis sur la
ta:blOJl, · prenis el ·verda lad.cigaredujo kelke. da tiaj
cigaredoj, diketaj, .kun sulketoj ce la paperranaoj kaj
presi:taj orsteloj, kaj, kaSig:inte sub la grandan skrihtab!on, lude ilin bruligis. . . .
·
»Ve! Jam anbu'í .sep jaroj mia patro min lorlasis! « gemis Ling fumante la .kvazaií konatan cigar-edon.
»Efektive 1 ~tas jam dek tri jaroj, de lüam onklin~ mortis! : ~ ·.
· ankoraií m,emoras, kiel · , ~trino ·aspektis?« ·:-:s
,.( .. · ··.
' · Ling ne rtisp~mdiS, kaj ankau Huog nenio,.n plu
diris; mal~ojo kaj ólua fumo momente regís Ja tutan
cambron.
»Mía juna mastro! Ekstere estas malj'llllnlino,
nomata Cao kun infano. S,i diris, ke gi estás .ntwo de
la mastro.
mi ~ enlasu?« tre respek:te· raportis
servisto Sü Sun, enveninte en la salonoo, sta.raole apud
la pordo.
_
»Noml!ta Ooo? Nevo de la mastro? Mi ja,nenion
scla$ pri tiu ct eaienoo! ~portu al la mastro ~ :diris
•. ,Sun oblikvan r~~ó
. la
Hung turnan\~
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cigaredfinoJl en. la cigaredpladeton, kaj, ' kuntirante
kvazaií 8ajnige la nigraj:n brovojn, in .apogante al Ja
sofdorso, Ji diris indiferente, kvazaü al Ling, kaj ankau
kvazaií al si mem: »Kiel ~~me! «
Ling xigardis la a,ltan ·dorsan figuro.n dé Sii
Sun en gri.za <va tita rQbo; tiuj vortoj :rev~nis ak.re en
8ian mensono<' · • .
.
.
· .
»N6mata · ..&o? Tiu infano estas nevo de · la
onklo?« ~i stulte remacis. »Nu'r ni gefratoj mem havas
la felioon esti nevoj de .la onklo 1 Kaj· nia nomo ja estas
Ba~ ne Oao. « Si ne •povis rememori tiun pal'enoon,
kaj ankaií kuw Hung ue .scüs. Sed subite sl ekdivenis:
E tas tiu horno, estas tiu inf.ano! ...
Kiam si estis de.kunujara, iom pli ol Utm jaron
post kiam sia duoupat.cino ·edzinigis, •.en la datlro do
unu monato, p~kaü. ciutage, kiam· sia patro venis hejmen je 'la aua au tria horo nokte 1 sia du.oopatrino
n~p.t'e kv~relegis kaj kverelegis, gis :j.li vekigis je la hruo
kaj vesti$i:nte 'lduis en 1a '&i.mbron -:-de "la pa~ro, "Kaj la
patrino 10m post iom hontsajne paci~is. Kvankam la
kauzoo , ki¡tlla duonpatrino kverelegis, si ne sciis tia m,
tamen kelkaj vortoj, kiujn - preskaü. la samajo ciutaae - si aüdis plej klare, kaj pri 16uj si havis la
plej profundan impreson, nun ebligis al si klare komprt~ni tiun okawn.
·
»Úao Mei-jan! Kia publikulioaco! Tiel ·vin sorcas! Si diris aL vi, ke pro v.i si ne pl!u h.avas rilaton
kun aliaj viroj, kaj vi ,§in Jcr.edas?! Aculino! Fiulino!
Sen hontulino! Iru al si! Ne . plu ·revenu! « kolere kriis
la duonp,atrino, kaj forjetadis óion ajn, ·Jí:io trovigis
apud si: kuriózaJon, plwnon, inkstonon, -tason, gla- ·
son . . . kel:kfoje ec jetadis ilin ·kontJ·au la patron. La
patro, -elportante- la doloron, la posí:an tagon ehnetis
novajn glasoj:n, tasO.jn 'kaj ceterajn, 1 kaj vespere denove ... Ling ankoraií. klare memoris, ke, -guste pro
tío, Sia ~oro tiam sentís malamon kontraií 1a duonpatrino, kaj pro tío si intence malobeis Sin por ,vengi'
sian patron kaj sekve ~i -es'ti riprocata 'kaj 'batata.
Si rememoris ankaü., ke post kelkaj momtloj, iun
tagmt~zoq; kiam si akompanis la patron ·.el la oficejo
en la au~on kaf~oje rakontis al 1~ IO.u kelnero malbóntraktj.s .sin, ~a)·; kiu . ,onklo' donis al si slta1olon da
bomhono, Ja autO Subite b.altis surla asfaltvojo kun du
viooj da bono.rde , tonditaj mal.altaj pinoj kaj kondukanta al la pordflgo de ;la Ministrejo por lnternaj Afet'Oj, kaj Si :Starante anta u la aü.toíenestro vidis · figuron, kiu ku8is metron antaií la au.t.o. Oang De - Jronfidata servisto de l' duonpatrino, sendita por ka8ob!!ervi
la patron - sidante flanke de la 8oforo, riprooe kriis:
>l ÚU vi ne. volas vivi?l Kia loko po:r dormi?!
For de tie éi~ ~c Vidinte, ke la auto hattis, la kuginta
horno subite slarigis - Ho l virino! -kun taüúta hararo, blueJlav~. '
, rl.lgaj okuloj, larm.oj en la pal:{l!ebroj kaj _ ._.
é'stoj·· malpuraj-, kelklOk~ _:,·~iritaj· kaj
killkloke flikita}. Ling timigite rapide retirifris al la
sino dt~ r patro. ·. Sajnis, ke la patro ko:tas la virinon,
car Ji ma1trankv.ile ordonis al Oang De:
l>lru iltimapdj. sin, kio e tas al gil « Sed, antaú
o! Cang De haVis tempon.por demandi, tiu virino jam
sin jetis al la auto, :frapadis la autóienestron, plorante,
kriante.
·
•
»Mortign mm! Mortigu min! Vía mo§to sinjoro
Bail Kie1 krúe1a vi estas! Tri tutajn m.onatojnJ neL?
homon nek mooon D;l~ vidis, . pcr kio mi vivU6! Nur
. pro .r.nalsato mi"'min vendis , por tia fiprof<es.ió f Dé k.iatn
>
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Kiel be,l a ,b ]~n¡¡.g~,
kiti jugos j;de pi ., p1ue.,
Kiu vólas, gaju guel ·
pri Y . ~:norgaü' :ne :t:ertas ·:.sago ..'

u,

Vid ·'Eakhi>' k._aj · iriana:
belaj 1 , s,in am~taj . fla~e, ,
car h ' tr'Qmpá t-emp' ' ' tirana
fqg¡¡.s, ·· ciam km1'as ame. ·
N'imfoj kaj .oeklraj, same,
vigle gaj as plu.' kaj' plué; ·
k.iu volas •.. gaj-íÍ g0:e,
pri 1' morgau' ne ' oertas sago.
Kaj la gaJaJ satiretoj,
nímf-amant~j, ; jen, señgeJ;ie

en la g:cOtoj, arb,ar(ltoj
emhusk,adas oentpostene,
au, de. Bakha >varmo plene,
far s feston plu kaj plue.;
"· -lciu volas; ''gaju gue,
· ··"· ·
pri 1' morgau'
ne
.
oertas
sago.
,
"
.¡'
~·

·Tiuj nimfoj ja ne plendás
pri la ruzaj am-stimuloj,
kontraií Amo sin ,·de:fendas.
nur kruduloj, sendankúloj.
Miksiginte, en plezuroj,
ili, festas plu hj plue;
k:iu volas, gaju gue,
.··
. pri 1' .motgau' ne certas sato.
Kaj jen, sur . azéno sia,
bela ~ar~~ - .Sileno venas,
olda, gaja kaj ebria, '
li , de gtas: . kaj: jaroj . plenas,

mi

lo~is

CÓten;;!d' aé'/MedicÍ- '

...

,·' ja r_ekt-sta;i vane penas,
. · 'sed jubilas plu kaj plu!) ;
'kiu volas, . gaja gue, ·
_ .'
· p;{ 1' motgaü' .ne ' oortás sá~o.
Sekvas Mid~s; sang' .al. ~·oro
tuj post lia tus' eve:ntas. . .
Kiom taiígas la tri!zon~; . .
se la ·hom' j ac':ne kontent¡¡si> ·
K~j cu dolco:n. oni' sentas
.sóifanté plu kaj plue:?
, kiu ·volas, g.aju ¿ue,
, pr~ l' ,morgaií' ·I\C certas

sf

~~jn~Js ~~~~a, Ín~~ce i.ns lll _{~ camhr~ngulo
k'aJ jett$. _la_ CJ.ga~~mon en la_kr~eujon. _ ·_' · ·' .
. _ · . N:t tru VHlil Eble verns.Jin ... « Si né finis la
frawnJ ~d Hung . fine iris kúu·'gi el' la varmigita' de
vapq:rlieyhlo ~nibrp.,
:.
· » Kiat vi nin · tiel genadas! Ou mi ne diris 'al vi
ke I_Jia m~stro ·ne. konas vin? << L;Qlg tuj aU:dis, ke fu
~~VISto S~ Sun tlon kri~ diras interne de la pordego.
.
»Ne konas? ! Kiu
k'onas .Bai Gin-jili? Ci tiu
mfanó ~tas . filo. de ' Rai Oi:ri-jib. ... << -Tion LinO' aiídis
fta~e;' ~n;t ~i atingis la gtupojn ínteme -de la pÓFdego.
1B.at Gm-j1h 1 - la nomo de ·gi;a patro l Sia kapo .t urnl~rs,_ ~a oreloJ ~s·~l,s~,lapluan dirajón si ne povis
audt, _la ~:ru:<>J tr.e~us, sr pene supre'niris kaj:, enirinte
en la P?,idejon, V!dis, . ke-kUze- Hung •kolere krias gestadante: ·
. .
.
·
_. ; >Fol'irti'1 "Kid vi Ituraga_s ' pretendí;' ke · ·vi estas
p¡a _pareJiCQ? Mi ne k.:onas vin !«
-- • »N-é utilas di~i, ke vi .ne konas'! Vi estas fraiíl¿
Oen, :eu '-he ?.~'Jen estas ,vía kuro; lia patro ün foilasis
tie venis ,ec l~tero jam sep jarojn, oni ne scias; kie .Ji~
p~~ >esta~,· :üa p~a~rino ?Iortis antáií pli ol kvin jaroj ... «
4iris malJ'Illla vumo stdante , sur la malalta stonleono
ekster la ",pli ol unu fu ton .alta ·sójlo; ~i estis blank'hara
srukpl.ena; ,simíla -:al ,afi:nozulin:o. Etendánte el la e1uzi~
ma1dika vesto tremantan velkintan inanon malantaü sin
~i daiírigis: , .,
· '
»Pasu antaií:en! -8-atutu vum k1,1zon! Li dono3 al
vi mangajon., .«"
'
. · »Ah la lliablo! ·K'Iízti?! Kiu v,iu konas?! FOT! «
Hu~9: .~olere svillgiu1te la n,talltHi 01'<lonis al la ¡;ervistoj,
k;e 1h' sm forpelil.
· · , · .,
·
; Mal~a, Ill{llforla infano r.ampis .time~ el post
la_ maljunulinó. Ling ;ne''kuragis gm rigardi tamen
fine §~ g:ip· ~gardis - hq! .Iongeta vizago, , io~ elstara
~te, ~raj grandaj pupii~j, la flankaj okulang1uloj
11Pn1 ;lifvigantaj, alta nazo, elst.araj lipoj. Ho! tiom gi
simiijs; tii;>m símilis sian patronl Si konfuz.e kaj freneze
kUri.s al 'gi, firme tenegis giajn manojn, _vokonte ,frate:tQ'. Subite .granda fortego haltigis sian langon, venena
akrá vooo sorris ce 'sia orelo! ; ·. . . '
•
; Ji

ne

Haller :

junu¡u;o ofimru!á'nte, car Írune siliís,· kiu§i estas ; sed
samtem:pe , konflik~a ~nso dir~s aUi, ke si..,deVús ~a:oki
tiun inaljunulinon pro.:tío, ke §i ne .eltrovis''
g¡ éstas
fratiri0 de la infa:no. ·
"
,·
' ·
»Lasu niin takonti ai vi,: Tiu ci iofano ci3tas filo
de i:nra filino__. Gia. patro gin foi:lasis:' Antaú se[> jaroj
g-i~ _.pat1:ino, ..Po~~nte gini vi~itis ··· gian. P,átron ee la
Mu;nstreJO. L1 dtns, ke om $éndOIS al ru · du cent dolarojn. S ed ;~is kiam gia patrino moN~s, ni j:a n~ rioevís
ec . m~u ?~onerou ! De tia m mi . lavadas káj kudradas,
kaJ bel gm nutras. Sed nun mt ne k51pablas mi malju~lig,asl Vidu,_ke gis nun ni ankoraií ne hav~s vatitajn
YeStoJn! . . . Gta . patro logas en granda eürop-stila
domq, ~-eturadas en. auto ·.·. Vi scias, .ke gia patro.
estas Bai Gin-jih, - kiu ne konas Bai Gin-jih? Antaü
Ol li foriris, Ji perlal:ioris :·kelkfuil d()larojn CÍI,UllOUate
en grau<J.a oficejego ! Bai Gin-jih! Kiu _lin ne konas?! . .. »La maljun'ul'Í:no ripetadis .la nomon de ~ia
patro; ciu silabo pik_ú¡ §ian orelon, sian k'oron.
. »Mía filifl? . :no~:nigis- C~o ~ei-j_an, ~i podas .kun
m1 f,o~n.- de _§t kaJ de Ba, Gm~j1h, ndu, ;se VI , ne
~fl$! « qiris Ja maljnn~lin<:> ka,j efel<ti ve transdonis
af s1 paperp.akOn. Ling skuís .sia:o kapo
. n si ne havis
"'" gm
. VIui.
•.r
kur"'5o;n
.
. '
e;;_
l> Úni diris, ke oni Tlin ne konas, sed kiu ne scias,
ke. _sinjorine Bái estis iratíno de sinjoro Cén? Sinjorinó
Bar mortis antaií _long-e, forlasis ~u fraiíli:non kaj _du
f:aiílojn. Poste Bai Gin-jih edzinigis aüan, nomatan
Uang; cune? «b
'
.
'
•·
·
-~· . "'Jti est jes! -úio rila'tas al nia familio! Kaj , tiu
fiaúlino forlasíta de la _fratino de sinjoro Cen ja ' estas
mi meml :¡¡ · L~ ~oüs tion eldiri, sed si nenion diris
tnir konfuze tiris 'siajil hárojn: . · ~ ·
'
·.
· t1~Ii ne poris· trovi g.ian patron ; se mi osendos .~in
. · al o_dejo, 'óni ¡~os~plos de ni tri garantibutikojn. Kiu
~aranliu~ . por ·'b;i? !' Mi ~k:rñem?ri8 sinj?ron <::en. Pé~ .
' .ün .:por. m., ?>--e ;1i f-a.:u $m "servtsteto.•. Kto re~~s, de ,'Vía
~~o1
por gm satigL.. Ve! jaro du tagojn
n1ne · rnan~LS -. . :.« '
· ., _.,
·
·
"~,,~ ·>,>Avino! Ni iru l « . di~;is tiu infano, levante sian
. ammdan. ~'pqn ..kaj tir~te !a veston ae· I:a.inal)unulitro. ·
. · ,l>Nt ~? ,A~du onklonJ qnido vm
_ ·.,. maokigos1
v-estos. Cu n ne malsatas? Ne _sentas rnalva:rmon? ..• «
La" iiífano; . JarA~ m;alfermmtev.siajn gran!htjn ~ajn
j~,- §]p. 1-ligar.dis kaj silen~. Tion vidinte, Ling ñ: pltlris, :Sea ,kion al povis .fari?! ·Si volis ~aií
cÍQ::t~ "rioeyi., Jlutri, ~ki, .,Cu. la socio pe~ 611 ne,
ke ,§i vo~ ~. ,f:1·~tew'. Si yolia gl.n f.ottporti lfun si.
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J!UNDO, .KAJ FLAKONO.
.
».......:: B:ela; fiáela; kara hundo núa,··venu kaj ftam

ci: ' tiun bonegan pár:fumon ~- aeetitan 'Oe' l' plej bona
varrumist<i de la urbo.«
"
. ,
, ,
Kaj ' lá . hundo, svingante p,er la.' .vosto, kio miakrede ·signas oo tiy,j kornpatindaj est¡¡1oj ri~on ¡kaJ
. Tideton, alproksimigas kaj metas demandeme sián malsekan nazon sur la sen§topilan flak~non; kaj, subite
pa'§ante málantauen, timigite ekbojas ·riproüe al . mi. ,
. >> ·~;:Ha· ! fía hundo, se ·mi prezentus al vi pakon
da ekskr-émentoj, ja vi plerure flarus gin káj ebl.e
glutus. Nu, vi merrí:,· malinda: kunulo de mía bedáurioda
. -yivo, simil~s tiun p·Y-blikon, al kiu delikatajo paifum()jn, inci~ilojn ~e )tolero, oni devas ne;niam p'reze:nti,
sed liveri zorge elektitan feka)on. «
EBRIIGU.
éstú konstante ebriaj . Jen la tuta kaj sola kon. siderinila ' punkto. Por esti lilieraj de 1' · -abomeninda
_pezo de -l' tempo, kiu premrompas al vi :Ia sultrojn,
k~j klinasyin perforte al la te¡c), ebriig:u senhal:t.e.
.
_
Per kio? -- Per vino, ' poezio aü virto laüplace ;
_
sed ebriigu.
Kaj :.sur palaoaj §tupoj, sur fosa verdajo, en la
·· mal~rena7 solero de. vía ~ro se vi okaze vekigoo
. sentante, ke vía ~hrieoo cu parte; cu ·tute jam perdis.
sian .efikon, demandu la venton, la oniloo, la stelon, la
pirdon, 1a bor1ogon,. cio,n, kio_ ·fork'!lfaS, ' gen')>llS, ruligas,
kantas, parolas, demand'li pri la horq kioma; 1lmj la
vento, la ondo, la stelo, 1.8. bírdo, la horlog-o 'Fespondos :.
»Jam estas la horo por ebriig-il Por ke vi ne· estll!
·sldavoj tutrnentataj -de 1', tempo; ebriigu, senhalte ebri. ig:u l Pero.vino, poe~io aü · vi.rto· ·lauplaee. «.
,
<'
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SveÜs ~i de ~iu flank.d,
, Verdon tute kovris blanko,
P¡;-o flor11d' peto1-inkliqa
• .li'lii'tis· kvaz~ú; rob' virina. '
.

i·

.

Cieñ ~~ :yorne~' sin sovis,
Vojon, . tra l' fenestro .trovis,
D~ abrtndis dol6-arolllo.
Iom naiiza t;e la dom~.
,<*.·

J{iam vent' .la flor:ojn levis, ,.
'. Kvazaií kpoonég' ekhevis - .
Kaj ·lanagoj en gra11qaro ·
Svarme flugis dum la falo .

' :"

Oi nUn igis 'oorioza,
Verdas en·· kviel' ripozá.
Cu

lac~gis

~velas

a¡;n-ebrio?
nova .energio .

Ree kaptas ~in frenezo:
Troas .jam la ..rug¡¡. pezo ·kJom da sukajo densa!
Ho, volupto J~enpripensa!
Oin fe]jco

sar~e

Ec aer' nun

pr.ema:s -

~angoplenas .

P.ereigas abundeco, Oin troas fekundeco.
Nur b.eraroj: bero-rugo l .
Ne sukéesos .p lu rifu~o:
Altrq.dad', impértinento k~o:rfon kovr~ . r.ug..-tegg¡e?to .

..

. LUDILO DE MALRICVLO.

éeme la pordego hakas,
Jam verandon ekatakas
· 'L a .sorparoj venkon guas-,

. Bu~o, rugo _?ien fluas.
T.ra' 1 ' fenestÍo- frumatene
ili gene, ·. . .
• EC. la dorino · ekpurpuias~ ·
R,~on, ruton respegill:as.

·J;am.ruligas

i'~

r
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éeso~ de Gorkij · estas ~uste tiu ci fideleco: la fidéleco al
si mein, cal sia ~atur.o kaj al la hoz;Oej; Nun, kiru;n.Ja mal.esMt<;t. ·gener'acw , volu~ . edüki ~siajn ve:r.kistojn I:au la,
.· ekze.mplej , de ,Roh~spierre kaj S¡¡.Yq!la~;ola, ne malutilas

·p.~~~1i)in ~iel_e.~#U1plon, lin, ~i:ri iia~lii~is etburge, .kiun
la ·ne.u:rastenw RaJ ~ t,ale11to portls al vagabondado, al la
r~volucio, .Po~tis .' ai la senfinaj bord?j de .la homa trav¡.v~Jo, kaJ km en la revolucw pov1s restJ koritraiístara
an~mo, kaj kiu .en la privata vivo povis esti burge splena
kaJ nesubaooteble honesta horoo . .. Gorkij, la »oficiala
v~r~st9 Joe. la sovjetój «, avands en la mamerito de si a
mofto~ ·la tuta .homaro, ciu socio volas liñ alpropti:gi. Li;¡
»sukceso·« estas absoluta kaj tamen kiom malregula:!
.
La bildon mi rependigis iil la muro. La du firrurojn
mi trans.d?nu al la .c.historio .. A~kof?u . t~o. pro~si~aj .ni
estas a' 1h, por pov1 ,tute obJe!dtve JUgl 1ha]n mtencoJn.
Lá tempo jain. Pesis ilian · arton kaj vio~gis tiujri al la
etetnaj trezoroj de la homa sp~rito. · Unu el ili, Tolstoj,
ant;tií dudekkvin jaroj, sur la morilito, diris: »La kamparanoj - ~ . kiel mortas la kamparanoj? « La alia, Gorkij,
agonü.s dwn tagoj 15-aj laü la/noto d,e lia kuracisto, cloktoro
Levíne,)i di:ris agonian~: »Estos milito, estos miJitoj ...
' oni -ijevas · prep.ari~i«. -N un jaro ambau silentas. l\'ur iliaj
v.evk,of parolas aristataií ili, 'sentelll¡pé, per voco bcnia.m
m3:Uaüti~anta, kiel lir: maro. Ili ha vis sukooson ·... "Kaj ce
la .kvepusko "de ·sia vivo ili ambaií _povis tragike mediti,
cu per ilia verkaro »la homoj farigis pli bonaj, pli sagaj,
pli fe}:icaj«?
·
( L. Sp.)
"'~ ~

. ...:;;
~ptan farbokomerciston 1 kiu aakoraú f<ilirikas ·la-:malnova:jn

farhojn ..~. Li 'alverias ~t¡Stateqlpe: li ."súkcesas lin sávi, Ice
~Vne ' f~rm,q }in en :1\ren~zu!ejo~. . .
·
·(~,
funqament¡¡, traViVIl:JO roe C:J;testertptl ~,!"te'¡ estiS
Ia": ihalnovaj fa:rbaj : Li esti$ .malfr,uWnta meiílbr~ ~ "la ¡
gr,anda pr~rafaelita g~?e.r.ac!o, de ~ ti u di~vasti~inta ' ka~ iam
tr¡umfa europa fam1lio, kmn turmenbs kaJ kelkfoJe en
nemorteman ártiston suferi9is la nostalgia al la perditaj
koloroj., al la 1\laria...osonorJganta bluo de la mezepoko,
~~j . al ties batal?n,_a ~Tinca ru~o. .
. .
. · .
. Ghesterton Jam apar.te.nas al bu generaOlO, km SClaS,
ke'la celó ~e la' arto estas ne la bela mensogo, í1ed la bela .
ver_o. ·J5.ontrau tia~ ·profunda forsopirado ne helpas "fabeloj
kaL psel)doplenun:ugoj. Se Qni· estas artista, oni devas
p(ey.{lríti la nos.tálgipn kiel nostalgion. Tial li ne verkis
hi,oriájn romanQjn, sed tre modernaj artspecojn; eseojn
k~1 ·detektivnovelojn, en .kiuj la nostalgio realigis k1el
st'A.ó/ li.iei koioro :.kaj eefe kiel parenteza, sekreta ·poezio. ,
Lia poezio estas ec pli fortefika pro tío, ke ~¡ aperas ciain
neatendite el inter 1a malvarme brilaj linioj de iu eseo,
.aú ·el in ter la paradokse komplikaj linioj de 10 dctektivhístorio.
.
.
·, Kaj li rekof!is )a praktikajn konkludoj.ñ. La prakti~
kijn 'konldudojn, kiuj por la homoj de )a pr(lktiko . e~tas
t,ip~ nepraktikaj. Kof!traü multo li batalis káj tiel senes~re: kontraü la ·malperrneso de la, .bie.rtrinkado, kontrau
!a gr'!-ll~bieJ)oj,. ~ontra~ la g~andindustrio, kontra:u ~a
tmpenalista pohbko. L1 batalts por nova mondo, km
- kiel la malnova mondo - denove konsistós el malgrapdaj Se.d organaj, komunecoj dev-ena~taj' el homai okazadoj, a~tataii la nimaj. me~anike kunn!eti~j g~gantajqj,
anstatau la mondorgamzajoJ d~wenantaJ klel h1pertroft•
a~o1 de la raciismo. Ventómuelilo-batalo ~i estis, sed tiel
gn~ deziris la nostalgia kaj la plej granda angla tr¡¡.dicio:
la tradicio de la zigzaga:j -vojoj:
I m.· ;ew no h~rin of Bonaparfu ,and .P.lenty of the squ~re,
Arid for to f1ght th10 French.It!J!!.n I did not much destre;
Btit I ,'d id bash their baggonets. beca use tbey came arrayed
To straighten out the crooked -road an English drilnkard
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(Mi scias nenion malbonan pri :Bonaparte, sed des pli pri
la ·bienulo, kaj mi ne ha vis mUltan emon batali · kontrau
la ~francoj, "tanien mi frakasis ''iliajn bajonet0j11, 'car ili.
·. ,. ·
·
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--ang~o:Í >ekkon~s el. la · triliunalaj sdigoj lc.aj ne el
líi moderna) romanoJ. Ih preferas tiun .fonton car la
. plej:r_n~l~aj róm~verkist?j " estas ..·sus.re~tin~e ko~pat~m~j
a} ~ tiuJ. !Dallu~al a:fe~OJ, dum la JUgistoJ per koncizaJ,
. 1~ko~.aJ :frazoJ. I.Jruls~amp~s la malhonestajn .kaj malor<IIJ.Jn. Simpt?IDOJn; Mr. Jusbce Avory, la plej _severa jugisto
· de· :AngluJo, ~sbs senekzeniple populara ' káj okaze de lia
roorto ~C. kclkaj el liaj jugitoj faris pri li honorajn:
ge~laroJn. Do estas supozehle, ,J-.e . la iama ju~isto de
Wilde, la .,antaii nelong.e mortinta Lordo. Darling, estis
nittlte . .amata ,¡le milionoj da fili~troj., ~iuokaz·e pli multe
ol W1lde, Nur la radikala . »Manchester Guardian «, uno ·
ella PI~j. hon,aj kaj plej 4?I}~staj;.jurnaloj, skribis disk~et~
en la nekrologo, ke. Darlmg· esbs malhona horno ka1 li
, tqte ne havis koq¡.prenon pri la juro. La jornalo me¿ciis
. ec tion, ke 11, senekzemp1e en la angla justofaro, dum la
· <;Iehatoj ~ malkaAi~ siajn politikajn sentojn, kaj la akuzat·
ojo, se . tiuj ~' l¡.orifesis ' aliajn principojn, li riprocis en
·n:eallasebla manierp kaj ekdisputis kun ili,
1
·. · La ·kompatinda Wilde ja .M havis facilan aferon
k un ci ti u jugist~. La proceso havis principan signífon:
)a . v.i'ktorian_a'' hri~a moralo jtigis la iom fanfaronan.
""' »artistan liheron«. Wilde devis iri en malliherejon ne
tioni pro sia sekSa abnormeco, kiom pro siaj verkistaj.
opinioj. •Iom · frue ' li komencis en Anglio distrumpeti la
· principon ))cio. pe!l'mesata «. Ja niu post tri jardekoj venís
D: H. Lawrence, la unua angla verkisto, kiu malkovris
pli si mem, ke .li estas viro. ·Ankaii lían yerkon konfiskis l;¡. anglaj magistratoj, same kiel la faman »Ulysses «
ae .J ,ames Joyce, kiu 'OUT VÍCÍgas latí SCÍenca kp.rakterizo
tion,' kio venas en · la memoron · de horno durit la tago
surst!ate kaj ·;!lD' (liversaj Iokoj de sia lo~ejo. Wilde devis
málsükoesi .kontraü Lordo Darling, ' kiu reprezentis la
. · ~ur~an mor~o~. ·La . ·se~era jugist!> ciuokaze ja ha va~
. li~ratunn méritorí: al h estas dankebla la_ ))Balado pr.
, la Eundomo ~n . Reading>« , la plej . bela kaj plej sincera
· verko de ·WilCie, kiu neni.am· n3$.~us' 'sen la pundomo.
, Mi'· opinias; ke la posteular9 ec pli severe ti·uktas
·Wil(le-on• ol ,Lordo .DarJing, ~ ·''De nur la . angla filistra,
' sed ec la klera eúropa posteularo. Wilde estas pli-malpli
forgesit,a'Jka:i .ilJ.>e..qaií legata. Nur Ja mezeiírqpaj komencaj
lernant9f de ' la imgla l:ingvo legas la »Felican . prinéon «
post)¡~. un.ua volmpo de la gramatiko de Plat. Liaj sam. · tempuloj alirlenau indig~is .pri la· verkisto de »Dorian
Gray« kaj per tío ili ple}:lumis lian ,deziron. .Séd la
., posteulaio· kup malSata · gesto neglektas h{;, ioni · dandan
-~Órupto-kulton de Wilde. Lia cinikismo, kiun jam oni
• adni:iTis, ·nun ' jaro ffil(as ted'e. S'arkasma ·supereco, · malvarma spektiko kaj sprita .k}:uelo liodiau estas Yera nw·
:· oee. A~?oús ·Hiixley;,_kiu'.~·havas pli p~ofundan, pli ve.tao, ·
ph rJcan skálón .kaJ kiome estas pb ·humara, ol Wtlde.
.. Sed la· jíJgo .de la·" posteularo t¡pjíen estas ~aljusta. ,f:iu
· artisma ak'uzo, kiun oni meileias kontraii ' Wilde, estas
!&vera .kaj taiJl,en \li estis granda . verkisto; ' Bahits en si a
: ' líteraturhístórici ' bone cehnortfi'as, ' ke · la plej multajn el
' siaj ' verkoj .li.. oorpis ella ~erkoj de aliaj verkistqj'.. L.i
.,. .·fonto ' de liáj :fa.Ik1oj' esta8 Andersen, la vél:ko ~~ D"orian
· ' Gray« · .
la eho de ,la ~Azenfelo« de 'Balzac, !a » ~alome (
·
· la ·· »~HerodiaS'« -on de Flaubert ka1 :mkau
studoj · kaj 'poemoj ne esias tute
lin ~ laj prave. MalgraU.
estas en li io óriginala,
. , La sekreto .de
<(L(~eS]>t'oretlla.. Tin ci 'verkisw .
li. afte parQlis afekhf .
'verko· Jcun 'kontiiiua ·"'
;;indj~i,dtLe¡j;l. Krel forta devas' esti tiu .·
t ' a 'ti'onL;lJa &tttef~itajoj l ' .
iu:~t vil!;as• liá las~a · verko: . La . pon. subtiiá; ·lit ' danda nitw-ó
la, poz~j
~J~~ii;!tli:i. ,;o,f':~·n· farnn,alihrl !'" .U::a''1'k<)[~tuilí;o'n ·. ..O e ' la ·:u
· t~.k<L~rrcu

i

1

bankroto · de la juatofar~ ll verki~ kun tief intima stm·. pJeco de ~opolkanto, kiel kap;¡.blas .verkj AUI; . Vtlfe gratl,di. ozaj. poetoj. Lían vivon '<):uinigis la stulta ju~o de LOrd o
Dar~ng, st;d ~!,tiu juto anka_ii _kr.eskigis ~aj • ..?.óbli~is Iian
verklstan mdtv1duecon. Kontrau l a estcbka ]U~O de la
posteula¡:ó jam estus dece renovigi la proccson. Wilde
de~ov.e d~vus esti malko~ita, sam~ -k~l - :r_nultaj .~iaj, kiujn.
om JUg•s »malmodernaJ « verkiStOJ, mter 11i Anatole
Fran,ce, Zola, Ibsep. La po.steularo, de kiu la verkistoj1
lf.u.ti¡ne -esperas tre multe, kelkfoje estas surprize nekompr(loema. Sajne;: nur la tute maljuna posteul<\rO estas
justa. La homoj kontraií la patroj estas severaj kaj ili
,estas indqlgaj nur al lá. avoj._
( L. Sp.)
VIBO DE SIA TEMPO. La perS!Cno rie Olíver

CT:omwell: ·

,.... Ekzistas personoj, ·k iujn oni kredas koni tre bone,
eñ. ciuj .iliaj fortoj kaj malfortoj:, iliaj faroj kaj mal~,
faroj, kaj kiuj tamoen estas tute aliaj, ol la bildoj, kiujn
oni imagis pri ili. Oli_ver Gr9m well, la Lord'-Protektor 1
la estro di Anglujo, apartenas al ci tiuj · homoj. Ciam
denove oni provas ekkoni lían veran . personeeon kaj estas
sangataj la ~isnunaj opinioj pri li: Tio ~ oka:zas ankaií per
la interesa nova libro, en kiu Hilaire Belloc entreprenas
la ,~neralan revizion de la ~isnunaj esplorrezultatoj ka]~
l)pinioj pri la fama hatalanto kaj statviro.
·
D,e . la tago; konstatas Hilaire Belloc, kiam la rego
post la morto de la Lord-Protektor denove komencis
sian ·regadon én Anglujo; proksimume dum cent kvindek
jamj :fJ~is riverego. da . malan;w tr:ms super CromwelJ!.
En la me~?ro d~ 1~ resp?blikanoJ e.I la ep?~O de. la
é~;~landa mtbto, b vtvas k1el perfldulo de tha afeto.
Honorindaj viroj, kiu havis aferojn kun li, soki~is pri
lia duba ler«;có. La premegaj ~mp~stoj, . sen kiuj nc es tus
ebla · la arm1ta povomontro, .mcitl5 la malamon , de la
poseduloj. La rememoroj al la milittumul.toj kaj la pos.ta
m:i~ro vekis la koleron de la subaj klasoj. Ci tiuj .fortoj
kreis la ·unuan Gromwell-legandon, ·kiu estis kredata dum
la dekoka kaj frua dekna\ía jarcento.
. · Sed esti~is kontrailopinio, kiu montri~i pli pro{unda
kaj forta, . kiam . oni komencis serioze trakti la hi$torian
esploron. Formigis ~ova 'legendo, kies forto estas senlebla
gis la nün:tempo. Lau 6i tiu dua mitó, skribas Belloc,
Cro.~nwell estas nacía heróo; la afero, kiun li defendis,
sajnas justa kaj pli ol tio, . gi Aajnas 1a aiero de Anglujol
kaj ankoraü pfi., ~i sajnas la aferó_de la mondo. Laií ci
,t:iu ., va:rianto la Lord-prorektor nenion faris, · kio iatnaniere ne estus gusta; liaj sukoesaj agoj estas priskribataj
kiel agoj geniaj, lía~ ma1sukcesaj agoj .kiel elprovoj ka:t
malhdpoj. Pro . tio Hilaire .Belloc klopodas distingi la
. esencan disde l.a D1alesenca, la partían · ko:g:staton disde
la vero. Li vidas en la Lord:.p.rotek:tor geniulo.Q. en Ja
Qisporio, pci l~~, c .kavalerio, taktiku~on de plej ,unua rango .
l<.o.Qt~aiíe, li samopmias pri tio, ke la furioza kontrauitlo
de K?tlo l. malgraií la .tuta hr:ilo de lia mil~o.nga publika
kaFÍer.o, póstlasis neníon dauran, ke 'li nen1on iurkon strui~, ke · nenía daüranta ago parolas por 11. 'Ne ekzistas
le~.ólibro, g:ranüa stat;a ko:qstruajo, ·,ec ,De: militara. organjzajo, kiu estis a.e li kreita. N.o:r so~a ái-ero pozifiva kaj
. r~s~t!l .rro~ns al Cto,(llwell, , s~)bas Be1loc .s~:rkasme:
l1a) batoJ . .Lm senkompata· programo malsup.rent¡ps · Irlanqon ·en st¡l~on, el kip. gi neníam po;vis levi¡ii. Tío naturo
ést;as s:everaj, ' tre kondamnaj konkludoj, sed 'ili estas dir1t;~j kt,m . multé da spri,to ·kaj temperamento. Ou:i clo
· V'ida'S: ', ci: 'ti u prijug.o ~tas tre diferencá de la Carlyla
hei:óo-admiro. .
~·
·
,·
Kélk'aj ca;~toj el'" 'la Hhr~ "~o'ntru· ~ían nianieroíi k~j
..iom orientigu, pri la enhav.o. Por ci tiu celo ní elektu
ooue' 1':;1. ca,pítron, kiu Friskribas' la ekzekuton de rego
K.ar.l J. kaj kiu. .pro vas·· llarigi, kian parto:ti Crom: well
ha viS . en . ~i . tiu 1ragedio;< e¡.. .
.
,
~M;arde, la. 3o~ dé januaro :r6~g. kiam jam . é.io
~ p.t;ep cita pet: lailllorto .de) a .reganto, kaj la maskitaj
e~útistoj jam atendis,. ili · ankoraií bezonis ekzekuJ."ordonc?.n. -Groniw~ ~estis ,en .la' .Camb,rEi ,, de sia hofil~.úeestis' :an:~ii ko101Íelo Harrison . kaj kolonelo lluncks.
.Ojlu él . la ,Y:Íroj:.dev.iS. I!Uhsk,ribi la. ordonon. Car ili sajne
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hezftfs, CromweÚ tumis ·'sin ai . lf.nncks kaj . Ínvitis
Ci liu .rifuzis. . La ordon-papero . ank'oraü ~en
subskribo ku§is sur malgranda tal:>lo; .inka kaj plumo
estis pretaj. Nun Cromwell mem"' klini~is super la papero ' 1
· kaj . ~in subskribis, ®m . li nomis, Huncks-ou obstina .
''frénezulo. Tiel 'f ine, po~t ~i~j nialfr~oj ,' ki~j es;tigis pe~
la &erc~o de :ekzekuflí!tO kaJ per la JtlopodO] prda SuD- .
skrib.p, ·CÍo estis preta por la ekzekutisto.
:, ' Dúm la ekzekuto, .:Cromwell, ·ce la. portio. de sia domo
·· en Queep Street, starigis gardistojn, por ke Fai.ríax, kiu
n e konsentis l·á ekzekuton kaj kies edzinó estis· lautigita
sian famari proteston, ne provu liberigon. · Ekzistas rakonto, kies kredindecon oni povas ák'cepti aií malakoepti,
~¡ estas de tiel drama speco, ke multaj pridubás ~ian
vcrecon, sed. ~i ne hjnas ma1e'bla. En ;la ~ambron, kiil
ku~is la kadavro de la 1·ego, je la vespero eniris persono,
en kitl iú gaxdisto re.konis Crom~:éJl;on .., La eni.rinto iom
l evis la tukon kaj rigardis la vitagon, kiu. aspektis trankvi1a ~e post la mci.rto;' Oni aúdis. murmuri 'la vi;t:itanton:
» Kruela . xle<;ll eco l «
'
1\.iel mortis Cromwell, prisk'ribas . alía. capitro: Vend.oode, la 27-an de augusto x658, ' raportas Belloc, la
iebroatakoj, kiuj skuis Ja l,.ord-protektotol] estis tiel
for taj, ke Pni t:im:is, ke lj né transvivo3 la noktori. La
sekvanta1,1 tagon, ili . duobli~is. Lu.nde levi~is forta · ventego,
pri · kiu oni en tuta Eúropo ankoraü longe memoris.
Crornwell. m~llaüt~ par~lill antau si .me~ .·kaj. tage · k.áj
nokte jebgad1s .en sta hto. La vortoJ, .klUJt1 h flustniS;
venís el)a proiúndo de lía animo; ili estis- seninterligaj
kaj malklaraj. •Evidente ili estis p.Fe ~oj per la nacio, por
Anglujo, poste la re kaj renQvigita, se:l· maloer.ta firmigadó de sia elektit-eco. En klara ·momento Cromwell
demapdis ptedikiston, ,eu estus éb1e perdí la gracon. Ne,
oni ·certigis al li. La sankttll9j devas esti líberaj de
kulpoj. Cu ne · estas legebla tiel en l.a libro d·e Calvin?
La• malsanulo iom malpeú~i0te ekgemis kaj diris; ~ M:i
scias, ké mi iam trovi~is oen graco. « Sed la timoj den ove
rev-enís. Oni aüdis, .kiel Cromwell en ·la ardoforno de sía
forhrulanta spirito jesas la dian am<¡n kaj ,tamen .ciam
d<move murmuras ion tiffiigite. Jaüde, la x-an ' de sepJembto, Qliver Cromwell trankvili~is. Tiuj , . kiuj pl~j
inulte est'is interesataj pri tiaj asertoj ; klariqis, ke iliai:íd:is, .kiel li elparolas la nomon de sia ·pleJ · máljuri'a
filo, §angeligante b.' en }caj .reén ce la rando -~e sja ,.vivo,.
Dum la tuta nokto la Lord-protektor flustns daúre la
dogmojn de sia religio. Poste sekvis longa silentado, kiu
daü¡;i's ~is la mateno kaj tagmezo.- Li ne plu ekkon,is ion
teran kaj posttagmeze li mortis: .. Estis la jarota:go oe hr
$rmdaj bataloj:
. ..
.
,
·· '· l>ost .kiam · oni balzamis la mortiritan' ·Crói:nwell,
oni . metis re~e vestitan vaksofiguron d~ li ':~'sur' ¡>Qmp6é
lito ~ kaj sur la kurtenoL on,i 'fiksi~ l~ajn titolojn ka:j;
lian nomon: Jen la figuro ku~is en plena .Pompo,_por ke
la .popolo tin rigard1,1, dum ~i , preteriras. Sed flanke
kelkaj fideluloj gardis .CromweH-on ~ur 1lia. soleca Uiortoku&.ejo. « Tjel Hilaire 'Belloc.
~ ·.
"'.
Se · qni legas ]ian kritikan libron, \ mi ;~idas pretet'
pasi la genian kavale-tiest,r on, la . malamikon de la :e~f!.
k:,.j >Ja Seveian diktatoron. Ka'i óirkaií la ~rsono vivi~as
la tumulta te~D;po, . kiu levis k:aj portis; lüi, k~u 1a~!s atiagi
alli la plejalton kaj ki.u tamen multon rüuzis , alJi. Estis
-senbridai jaroj, jaroj - dé -sangaj . bataloj,' kiuj d~is p1i
al la militisto ol al la statvirf>. . Kio étus ~ fari~inta . el
Cromwell, kiu proB.re' nur kiel. k~ardekl:.rijar.u).o p~s,is en
.la antaúajon, en aba epóko? C1 tm demando ak,ompall.lfS
. la le.ganton ~~nixlte~¡:ompe ca l~ .l~'d.o •.-~la respon'do, e:s~as
.same_ maHacila, k1el bu '<le CIUJ sJmila:J demaniloJ.
",
~
.
i'
K .W. V:
·. ~hbskábi.
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.STRANGAJOJ . PRI

A RIDETO.'. .

.

." Ke la ridó éstas ~oilita nur a:\la ho~o kaj ln;,, kiel l:Íl
lingvO diferenc_iga:s Ele la. besto, ,oni jám ,ofte ak:~tis
ppt signi la al tan valoran ' de ci tiu :kapablo. Jam 4ris. tot>el? observis, ··'~e la .. i-!rlanoj _pli . frtie P;f~'I'a$ . <>:! · ~da; k~
,el tm kotdUq<\1s~ ke la ·x1do kli!menc1~as JlUr;;; J;:un . I,a ·
ekbali~o .de la .sf·irito•.'La ;I!oetoj laUdis .ci, tiw:' gqig~I_!
Üe la Jllleno kie il;t Videbh~on ,Ele · la ainroa WmO;· ki,:)

klera

Kelkai opinioi pri la lasta¡ libro¡ de IELI kaj Literatura Mondo
J CEAOSLOVAKA ANTOLOOIO
Redaktis: O. Ginz kaj Stan. Kamaryt. 468 pagoj,
32 pagoj kun ilustrajoj. Formato r6X23 cm. Prezo:
roOjo.
bros. 7.-, bind. 7.90 sv. fr.
. . .. Kiu. j~m havas e1_1 sia librosranko la jam aperintaJn AntologwJn, certe ne hezitas havicri ankaü tiun ci
kaj kiu ankoraü ne komprenis la grandan artvaloron d~
la Antologioj, komencu per la Cehoslovaka - poste li
oerte acetas ankaü la aliajn.
.
Svenska Esperanto Tidningen.
. . . trideko _de reprezente elektitaj bildoj ornamas
la ~ibron, kies preso kaj . bindo indigas al ~i la saton de
ciu, kiu amas belajn literaturajojn.
. . . Vidpunkte de traduko gi ·estas de la kutime bona
nivelo antaüvidebla je la eldonoj de Literatura Mondo.
The British Esperantist,.

+-

+

La eldonintoj havis la honan ideon aldoni al la verko
reproduktajojn de cehoslovakaj pentristaj kaj skulptistaj
verkoj .
. -.. la lingvajo - entute tre bona - estas mirinde
unuformeca.
Es.perantobladet.,
La verko estas vere impona ... oni povas konstati,
ke estas bonaj tradukoj cerpitaj el la éehoslovaka literatura ...
• . . Ciu kiu deziras bonan libran devas akiri ci
tiun, éar gi estas vera trezoro por ciu art-amanto.
Svenska Arbetar Esperantist.
La libro estas belaspekÍa kaj impona. . .. De poemo
-el la rt~-a jarcento gis la plej moderna literatura, oni
povas Cion interesan trovi en tiu volumo ...
lA Socialista.
. . . sukoesis prezenti de ciu verkisto kaj poeto nur
la plej karakterizan kaj nelongan verketon.
La lingvo de la traduko estas generale tre bona.

l. Le j zerovicz.

Axel Munthe: Romano de San Michele
Tradukis: Jenny Weleminsky. 5r2 pagoj. Formato:
t3.5X2o cm. Prezo: bro~. 5.4o, bi~d. 6.4o svfr. Luksa
bind. 7.4o sv:fr.
roOfo.
. . . Ke nun gi aperis ankaií en Esperanto estas
gratulinda kaj por la eldonejo k:aj por la granda esperantista publiko, kiu lastnomita certe kun ~uo akceptas
la aiítobiografion de la sveda kuracisto.
. . . oni ciam kun streéeco legas la libran gis fine.
·
Svenska Esperanto Tidningen.
La eldono de Esperanta traduko de éi tiu konata
an~la verko certe estas tre bonvena.
..
la traduko estas majstre farita.
The British Esperantist.

+

La vera enhavo de la verko estas la memorajoj
de la aütoro pri siaj amikoj. siaj klientoj, siaj ayenturoj,
memorajoj iom belarangitaj ...
. . . Cio tio estas fabelita kun korsimpleco, senafekteco, kun malamara ironio, kiu tratas tiom lin mem
kiel la aliajn homojn ...
. . . La traduko estas surprize gusta, bela ...
G. Waringhien.

~ }l

jerome K .. jerome: Tri Homoj en Boato

Tradukis: G. Badash 2.)6 pagoj. Formato: r3 :< rg
cm. Prezo: bros. 2.8o, bind. 3.6o, luksa bind. 4.5o
-S'vfr.
I00jo.
La burleskaj rakontoj, la twoj de kvieta humoro,

+

la sentimentala monologado patose rompita de io soka aü
ridiga - cio estas tie ...
. . . kaj li tiel sukcesis kapti la spiriton de la libro,
ke oni tute ne sentas, ke oni legas tradukon.
The British Esperantist.
Al ciuj esperantistoj kiuj povas alte taksi kaj sati
la veran anglan humaron, tiu ci verko ccrlc alportos
grandan gojon.
Belga Esperantista.
Estas bona humoro en tiuj pagoj .... Rezultas do
sufiee da komikaj, ridigaj situacioj dum la boatveturo,
kiuj estas prezentitaj en agrabla formo de la autora
plumo. . . . La traduko estas senriproca.
Senn.acieca Revuo.
. .. La rakonto en si mem estas tre simpla, pri trio
de viroj, kiuj ekskursas dum kelka ternpo en boateto,
esplorante la historian, la trinkejojn kaj la ciutagajn
aventurojn, kiujn prezentas la Tamizo.

K. H. C.

Stumu~r.

/ Edmond Privat: lnterpopola Konduto

Formato: r3Xrg cm. Prezo: bros. r.8o bind. 2.6o,
luksa bind. 3.5o svfr. -1- 1oo¡0.
Grava verko, plirici~o de nia originala. literat.uro.
En sia majesta maniera, vastvide, S-ro Privat priskribas,
eé sekcas la nunan mondsocion ...
. .. malkovras eviindan konon pri la internacia politiko kaj giaj kurhaj vojoj. Libro kiun dc..-as legi ciu,
kiu ne pensas nur pri si mem.
Sven$ka Esperanto Tidningen.
Kun majstra rezonado Privat penetras la nebulccan
rnistikismon vualantan la naciistan fervoron.
' Lia multa sperto ce la Ligo de Nacioj ebligas al
Dr. Privat skizi aiítentike la reagojn de diplornatoj en
ilia intertraktado.
The British EspPrantist.

Per multaj ekzemploj la aütoro vidigas al ni kiel
iom post iorn sangi~is la konduto inter la homoj . . . la
libro donas tiom da profundaj pensoj kaj observoj, ke
ciu . esperantista devus ~in posedi kaj ofte tralegi.
La lingvajo estas flua kaj bona kiel ciam ce Dr.
Prival.
Esperanlobladet.
Ekonomiaj, juraj, politikaj studoj abundas.. sendube E. Privat sukcesis en la tasko kiun li difinis al si.
Sennacieca ·Revuo.
... Dr. Privat montras la konfliktojn ínter la militrezistantoj kaj naciistoj, ínter la eklezio kaj la Atato.
inter la labori taro kaj la registaroj.
• .. Oni ne ser~u en ci tiu verko alion, ol kion la
aütoro ·olis metí en ~in: klarvidan analizan de la nun
kunpu~i~intaj fortoj, kaj provon, distingi la dir kton de
la evoluo.
G. Waringhien.

K. Kalocsay-0. Waringhfen:

Plena Gramatiko de Esperanto
Vorto kaj Frazo. 372 pagoj. Formato: 23.5 X I5.5
cm. Prezo: hros. 6.-, bind. 7· ro, luksa bind 8.10 svfr.
roOfo.
La eefa tendenco de la verko estas »Konstati ne
proponi « ... la rezulto de la laboro estas verko altvalora, superanta laü kompleteco kaj fidindeco niajn
~isnunajn gramatikojn.
Por ciu serioza esperantista la libro estas preskau
neelcerpebla fonto de ciuspeca gramatika studado.
Al la aütoroj la tuta esperantistaro suldas grandan
dankon.
Heroldo de Esperanto.
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APERIS
kaj al tiu AELA-ano estas ekspedlta la levara volumo de belelristika IC) serio 1935.

VERKOJ DE FeZ
Pll·na verluuo dl' dr. Fellkso Zamenh:)f, suh redaktado de Edvardo Wiesenfeld. 272 pa~oj dukolora
pre~o !'illr glata rapero. r:ormato: 23 •_ 15 cm. Prezu: bro~urira 4·
, bir1dila -190, lukse bindita 6-50 sv. Ir.
+ ltiG 1 sendk:osto

Aliaj libroj aperintaj:
~ Mieczyslav

Blernaczki: LA VERKO DE CHOPIN.

Tr.-~dn<¡' k;;t¡ bn•gr;¡l1011

n.:rlds Or jan

Mo:drk•ewíc~

Fot m aH: l!f·· 13 cm.

P rezo: 0·60 !IV Ir

1~·,

por

~ cnd ~ u sHI

'~ L. E. Thomson: MULTE PL I LA AMO.
Kumcdio ~n tri akt oj

h>l mato:

H/__..- 13 cm, Prezo: O 50

~v.

fr. +- lO"

0

BALDAÜ APEROS
Hendrik Willem van Loan: RIGARDU LA TERON.
Tr;Hlt~l;i,,

Georg'' S.H illc

~. ~UO p;,~a

k un mullaj ilustrajoj.

Emba: MARIA KAJ LA GRUPO.

Ori¡.;:ina:a tOmll!W prr la ~·ivo bj idro de elperariiO-grupoj.

C

180 p;~g:a.

Wüster-Pfeffer: LINGVONORMIGO EN LA SCIEN CO.
Hekler-Kalocsay: ARTHISTORIO 11.

Xl.\.1

n•~t•Jc•~z~~~T~-\~TOd:

.- 'USTRIO: Rudolf foltanel;,
Wien, l. Hcrrcni!a, .. c :.:! - -l. J>.,stkonto nro 11l.70l
.U'STRAUO: l. E. Tlwm~on. p a R (J lbw~on,
M~lb<>utnc ltM 1 \lnbrlmrr 'tr
BELG l'JO: llt-l¡.:.1 L'~p,·rant-, ln,;tiluto. :\ntwerpen, 21,
\\'iUl'nr<~raat 1'· "ti"'"''' • 111"•' 111~'1.'1.::-i
rlarulra E~pcrantu lrbtituto. Kortrijk, .\lagdalcnastr:tat 2CJ.
PO' t konh) n ro .! 2f6 S l.
BRITUJO: Bt ita Espn:mtbtJ
Asocio london \V C l. 1·11. lll!!h liulborn
8ULGARUJO: t .entr:r Lihrcjl• ' Esperanto
Sofia str. .\\aria luiza Je.
tEHOSLOV AKUJO: [:, pt·r anro ;\'OCI(• en l:SR '
Pralla X\

417 Llral•ké n!J:n. Plli\T~nnlo; Pr~h~ 12371

OANUJO: bo,eli. s1o L

frii~

Aabybi)j, Frodes..-ej 21.
Pustkonto nro. 1029';.
ESTONIO: 1h-lmi llrcSl:n, Tallinn, l'ustkest ú,
FRANCUJO: Centra E'peranto Librejo
Paria 6e, 11 rue de S¡;vres
i'<>~tJ..or11o Líhr.111 e Ccnhale Esp.-bte, Parb uro Jl)tl()l.
GER,'\\ANUJO: f>•·sti·ekkonto tle\/ilmos Blei{'r, Berlln 138a~
HISP :\NUJO: 1- erdhrand .\lontserrat,
Barcelona, str. Pro1"en1a 7">, 2 -3a
ITALUJO: Jt¡¡l;t Es¡-eranl•• Centro Milano, OalleriJ
Viite>rio Ennnanucle 11 92
PosJI;onJO- .\1ilano, c/c pe>,;f;¡!c :1/l::Hl'>.

JUGOSL.'\ VUJO: Sulbla\ a E'¡•eranto Sen o
Zagreb, Primorsl•a 1 t.
LJ S11da Stelo Slavon&ki Brod Po~tfalw 4-t.

LATVIO: Ta'i\·;tido 1ndr~.
Riga, Kr lhronas 1elii 104 dz 19. Po~l~ekkonto nro 7
NEOERLANDO : A
C. \';m lngl·n, l~_otll'rdam \X-'.
>;cllíed:unschl·wegl' 'J ~~ h. Pnstccklwrrtn nro 272818 .
NORVEGUJO: :\(lr\"ega Ligo Esperantista, Ubrofako.
Sro John johr111essen, Hamar, Skappelsgt. S.
POLUjO: Halina Weinstein, Warazawa, str. leszno 99.
P K. O. W. Nr. 278ú7.
PORTUGALIO: Sahlanha Carreira,
lisboa, Av. Duqué de Loulé 503
RUMANUJO: E:>p.-lnstituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15
SV EOU JO: f or la~rsforeu in gen Esperanto,
Stockholm, l. Fao.:k 698 Po~tgirokonto aro 578.
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, l-Ino Haller Prisca,
Kathanncngasse, J 1 St. Ganen.
JAPANUJO: japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo ,\1otomaci l. Poltkonto: Tokio 11325.
USO NO: Amerika E$peranto-lnsituto.
l<ockford (lllioni-s) 1111 Brooke Rd
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ti u numero ra

1

Programan de IELI 193&. !
Tr;1lt'1.'U kaj tu¡ anoncu vian ali~on 1

La rewlto de la TRADUilllD•IlURSD aperos en la
~ekvonra numero ~ar ni ne ricevis la ju(!on
ar1kr•rHi de S-ano fienner.
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