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A.verto: Manuskriptojn la redakcio '?e redonas. . La ~ajton, ~ari en .. ciu ensendita manuskripto
atilajn korektojn la redakcio rezervas por s1, se la vei'kmto au tradukinto anh~1pe ne p_rotestas.
. ...
La redakcio akceptas nur unuflanke masinskrihitajn artikolojn kun suf1ce larS"aJ ?I~:r~en? ka:l liniaJ
interspacoj. Escepte tamen estas akceptataj manuskriptoj kun desegnitaj aií tre klare skrihitaJ hteroJ.
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Novaj prezoj!
Aliaj prezoj en la katalogo estas malvalidaj!
bind. bros.
julio Baghy: Dancu Marionetoj julio Baghy: Viktimoj julio Baghy: Hura!, tolbind. 2.40
j'Ulio Baghy: Preter la Vivo
julio Baghy: Pilgrimo julio Baghy: Sur Sanga Tero julio Baghy: Verdaj Donkiflotoj
K. Kalocsay: Lingvo, Stilo, Formo
K. Kalocsay: Strecita Kordo
K. Kalocsay: Rimportretoj K. Kalocsay: Eterna Bukedo, duontole 2.30 K. Kalocsay-Madách: Tragedio de 1' Horno
luksa
simpla
K. Kalocsay-Goethe: Romaj Elegioj kaj La
Taglibro K. Kalocsay-Dante: In fe ro K. Kalocsay-Hekler: Arthistorio l. K. Kalocsay-Hekler: Arthistorio 11 . K. Kalocsay-Mussot:ni: Vivo de Arnaldo, luksa
simpla
K. Kalocsay-Waringhien: Parnasa Gvidlibro
K. Kalocsay-Waringhien: · Plena Gramatiko de
Esperanto
luksa
simpla
K. Kalocsay: Hungara Antologio
Bleier-Kokény-Sirjaev: Enciklopedio de Esperanto, vol. 1- 11 ., ilustrita Enciklopedio de Esperanto, en unu volumo,
neilustrita
Asch-Lejzerowicz: La Sorcistino el Kastilio Grenkamp-Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto
J. Forge: Mr. T ot acetas mil okulojn
F. Szilágyi: Trans la Fabeloceano F. Szilágyi: Poemaro el Hungarlandio
F. Szilágyi: La Simpla Esperanto
F. Szilágyi-Genthon: La pentroartto en la
malnova Hunga:u jo -Totsche-Karinthy: Vojago en Faremidon
Totsche: De Pago al Pago Totsche: Dekdu poetoj luksa
simpla
St. Engholm: Homoj sur la Tero
St. Engholm: Infanoj en Torento
Hans Weinbengst: Tur Strato 4 E. Aisberg: Fine mi komprenas la radion
K. R. C. Sturmer: El la Notlibro de Praktika
Esperantista -Kikuci-Simomura: Amo de Toojuuroo T. Herzl-8. Selzer: La Juda Stato Slonimsky-Grenkamp: Mia vojago en Sovetio
jelusic-Rotkvic: Cezaro
Adamson: Auli - Kamaryt-Ginz: Cefloslovaka Antologio luksa
E. Privat: Interpopola Konduto simpla
jerome-Badash: Tri Homoj en Boato, luksa
simpla
Munthe-Weleminsky: Romano de San Michele
luksa
l. Lejzerowicz: El la Ver da Biblio E. Wiesenfeld: Verkaro de FeZ (Dr. Felikso
Zamenhof) - luksa .
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La prezoj estas montrataj en usonaj dolaroj.
Aldonu 10o;o de sendkostoj.
RABATO DE 20 o;o AL LA MEMBROJ DE AELA
EL LA SUPRAJ PREZOJ!
La prezoj de la ankorai.í neaperintaj libroj estos aparte
anoncataj.
AELA-kotizoj por 1935 estas akceptataj antai.í ol la
lasta libro de 1935 estas aperinta (proksimume en fino de
decembro 1936).
Pagojn ni akc,e ptas
per monbiletoj, bankcekoj, respondkuponoj, »money order<<
al Budapest au al niaj reprezentantoj, au al la postC.ekkonto
de Bleier Vilmos
Postmandatojn sendatajn al Budapest ni rifuzas.
ABONPREZO DE LINGVO-LIBRO
por un u ekzemplero dum la jaro:
0.80 austrajn §ilingojn; 4.- belgajn frankojn; 8 penny; 9.ceflajn kronojn; 0.60 danan kronon; 0.60 estonan markon ;
4.- francajn frankojn; 0.60 markon; 0.80 pengo; 4.- lirojn;
8.- dinarojn; 0.80 la ton; (por japanoj specialaj kondicoj ée
JEI); 0.40 guldenon; 0.60 norvegan kronon, 1.20 zloton ;
4.- eskudojn; 25.- leojn ; 0.60 svedan kronon; 0.20 USAdolaron ; 0.80 svisan frankon.
En nemenciitaj landoj 0.20 USA-dolaron ai.í egalvaloron.
Tri ekzemplerojn ni sendas por la duoblo de la supraj sumoj.

ABONPREZO DE LITERATURA MONDO
por tuta jaro, la unua ekzemplero al la sama adreso:
12.50 ai.ístrajn silingojn; 65.- belgajn frankojn; 7.- anglajn silingojn; 60.- ceflajn kronojn; 7.- danajn kronojn;
7.- estonajn markojn; 45.- francajn frankojn; 7.50 germanajn markojn ; 10.- pengojn; 40.- lirojn; 100.- dinarojn ; 9.- latojn; (por japanoj spe:cialaj kondicoj ce JEI);
4.50 guldenojn; 7.- kronojn norvegajn; 15.50 polajn zlotojn ; 30.- eskudojn ; 300.- leojn; 7.- svedajn kronojn;
9.- svisajn frankojn; 1.80 USA-dolarojn kaj

ciun egalvaloron.
Ciu plua ekzemplero al la sama adr.eso sendata kostas
dolarojn 1.40 kaj borsan egalvaloron, sen ia plua favorprezo.
Unu dolaro uson~ egalvaloras la 15-an de novembro 1936.
5.30 austrajn silingo jo ; 29.40 belgajn frankojn; 4.- anglajn
silingojn; 29.- cefloslovakajn kronojn; 4.50 danajn kronojn; 3.80 estonajn markojn; 21.50 francajn frankojn; 3.80
germanajn markojn; 5.- pengojn; 20.- italajn lirojn; 47.jugosla:vajn dinarojn; 5.20 latojn; - .- yenojn (pro monopolo specialajn pagokondicojn donas japana Esperanto
Instituto); 7.60 lidojn litovajn ; 1.90 nederlandan guldenonJ
(pagu nur al nia monopola deponejo en Nederlando: S-ro
A. C. van Ingen, Nederlanda Esperanto Centro, Rotterdam, W. Schiedamscheweg 209 b.); 4.- norvegajn kronojn; 5.30 polajn zlotojn; 22.50 portugalajn eskudojn;
140.- rumanajn leojn; 4.- svedajn kronojn; 4.35 svisajn
frankojn au borsan egalvaloron en aliaj valutoj.
Sangoj de la transkalkulo okazas sarntempe. kun la
borsaj kurzosangoj.

k:e mi kréau,
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J.e.s; tio ja estis : hela viv:o, es~pte de la tago'j•,
' ~m la pa~ro ii'ií lía ·· filo ..áú nmh'aií. ftbrupte .enveni.s

tq.'éZ!C .de la ~esto kaj trad'ra§is la ,patnnQn, pugnofra-..

padis 1\.yrán( kaj ro:q¡pis si¿¡n bastonon: sur !Jlia .kaPo.,
óa;r u un ái1kaí'í ri:ú pªrtoj>t-cilis en la b~rregaló. Car.. :D¡ '
Jlue tiarolis Ji tutkan. la du virin.o jn ili.nottris pá,C~JJaNls
(.putin.oj) ka) rriin kif:ak peze~Jen.gh (eta pár~gístó). 1a
du konrpatindhlinoj sit1 Jetis aJ la .Píedo.j de -.E.'Í4 j ti.ranu j,
. Ciddáiíhrakis iliajn krorojn,'ªkáj pre,tegi ,: ke 'ili doma~u.
)a ,jz.a.~lJ: . . '
" '• , . · .e,
. ;.
~<" ,J
·. • ·. :_ Ne al la viza~o! i1i kriis, j~ 1~ uomo dé~ 1'
Sinjoro kaj de r ,Sankta 'Virgulino, ,¿r}e·: frapu , ·al la
vi:ut~! ~. '· ~ Ne tu8u la . ol\ulojn ! ·: . . {nd~llgon.l .. . .
'
Ha! la. v.iut~o, la okuloj, la oeleoo· dé tiuj du
vitiuoj l . ¡. . Ne . ek!zistas eC·u;pu, ki!l povus ilin ~ghli L.< .
Ili havis h¡uaron orl(oloran kaj , [ongan: .gis· La kr:Ltroj,
háiíton . blanli.án; brovojo, okuJhatojn kaj . pupilojn.
. ·ebo:ne · nigl\ajn. Cat, 'SUr la rumam( genea1ogia arbo de
mia patrino . in '. greftis,, tri ,d'ivé:rsaj ,ra.SQi: turka, rusa
' k.aj g.n;ka, la u la,' olrupi'ntoj:' kiuj tegaqis la 1an<;!.on en
la pasmto. ·
"' . · . . '
· ..
·' Dektri jara, ' mía _p¡¡.trino velligis en lá.; mondo u sian
IU'!lU(Illaskiton; sed en lá moment(), kiam m( ..apertis la.
:okiúlojn, nen.iv kr,edis, ke si estas patri11o. de t6 .iiífiu1oj~
. Kaj ti'lt .virino, ~:Un indus nu:t ka res~ " kaj ki,s,i, es1iis.
batat~ 'i$i~ ~~ ~ngo. , ~am~o, .se mi~ P.a,tro~.i~.:ne fega~ ,,
pe.c ltareSOJ,'-Uó'n al 8.1 b.t·1le kompru1s1S lft•amaJltóJ; kaJ
mi n~li:am. sciis, _óu. en la k?menoo• mia. pat'!jno . ~rfidis ~.
IU~ue 7la e'd~~n~ lii': §in p~o. tip k0_m:e~~•.ha~sv ~~·~u ,
lllla: patro llllStrakti~ unue s1an· edZiuon, kLU p:ro ti0·1.m
.. k(J.kris; Ciuolfaze, la festá . humoro ,ueniál'ii üesis ; ee.,.ni;' .
t.ar la plezurkrioj alternis kún ~ dolorkrioj; kaj a_peí¡,aií
fipi~ )a' batado, jam elffiplod~
~i.dpf sur la vizagoj,
iriunditaj d~ Jarrnoj·.
.. -, .
., .,... ' ., , . .
. .· .
Kutimtl~ mi .gardostarjs, mangante, .lcuJ;;ojn., dum .
la 'Jrortegánoj - oetere .kun sit1teno ·.Sufice , d~ca . ~ ..
tur'kn:iall.iere ~idadis Sul' 'la tapi8o, k'antis k:aj igis l:a!'
v_ir.inoan üanci, ludaute ·al. ili or~'!J.tajn : m~1\)Jfi.o,jn iSIUr:'
gitaro :\cuil .iíkom~no ...a~ .kas:tanjetoj káj 'larn~'uriho , ,

la

~

~/f KI'istina; ' ao'; estis. W:! Antai:( \_;iaj okuloj emis ~al

(Jumi~i, kiarn mi, dum oficistpj kaj la homoj de la bieneto

cirkáiístaris; espJoris vijln malvarma:n ,· molan . k:orpon, ·.kiu
ldfnig)ta de•sjmarita petrollampo kus;is ·sur•la. kruda ligno·. ~ab1o en la .kuirejo de Mattis. ·" . ·
, .
' .. ,''. fium mi uputoné" -dikti:s la ; esplorp:rotokolop 'ítl la e
_d istrikta prok'uróro, kiu sidis pli proksimé al:' la j:>ord<i,
· la ~n.soj . ~mis. Jiorla~i ·. la 1~allogan ofiéadon, kiu :.min . ·
·· okupisr po.i. reiri alla sunplena tempo, lqam vi estis ee ni
' ,,en la; :Iflals~n¡lÍejo. La¡z p;ts~;j:an ,prin,tempon, · dUI!I boaca
i-t;l\nsloki~o , vi. ja ·' grave m.alsanig~s kaj devis kun via
/~patrjrio ,halti ~n ' mag<? 11 arb~p~egioña·. La vilaganoj ,;5-cndis
' ) rl 'mi· .sciigorl ·pl'i 'ti o, :~ioni {'vi estáS miz·era, inalgrau la
' ' zorgado de 'Vi a patrino, kiu certe estis ·bon vola sed tamen
"_, ne ·konvena. ,
- ,·
;.>'.
' , . '.
. :.. .
, ·
1a distrikta ' fleg!stino de vis enpaki , sin'. en la glit, ··veturilon .p()r" voj4gi al vi, k iij Ai ,_.rev'enis en Ja malsanu'. ' lejori kunportant.e vin! pakitan en 'feltoj kaj b,oacid-feloj.
·· Al· mi.- ankoraií vizias , v~a pala, xpalg~da kaj mal. san-detrqita·· júnulinvizago; V:i estis tro laca ,por plori, kaj
":el la ,. mal.nlultaj vortpj, kiujn· vi konis, ,:vi rnalo.fte bal;_:'bu.tis. . ion ...»J.iap, . ql »tj_a:tse « ·. (aJ!:ro). Vi ';J!!-algra.~da ram¡pulot Vía pulnlinflamo maltrankviligis , nin, sed vi estis
bráva~ v.enkante c~aj la;: malsanon. ~aj li¡:'' artifikan ku1·a'cadon:, ,. kaj jen, i1m tagon vi ,b:JPutantJe· kusis en via lito ,
"' tiel.dolca kiel bru,nhauta malhelokula laponknabino povas
~- esti: -ki¡¡.m . s:i . rid:~tas : prh la, tuta mqndo. , .
.-.
,
~

.
• Ilo Kústina('F:i:an~ estis · pleziü;e fati la (.rondiron
Í kaj vidi ' viru:-r mals1}tegi:m, ne .,nur pri mán~o sed ankaii
N~ Ci~ alia, kio ~vas allogi . tralgranda;o , viv~man lápo:nJdon. ·
~ . '.
·· ..
!~U? . tllfkO~l, vía patrino , . ~Ui , v~ni~ pm; en,volvi ~in
hóacf~an ·pelton kaJ · enpak1 nn en l tt '· stl:anga.-r•
láponlulilon, , kie vi kusis tiorp nekutirne l acigita. Ridl!?ta
ruzuleto 1 Estis korp.t eme ·a1 iú ' traJil:sdoni vin. Ni-;ja sciis,
ke bafaau vi 'forgesos, kimn amuzaj estas la varÍna akvo
"kaj sapo, pura folajo: kaj ciiuj ' va,lltajoj de la, ·>II)bndo.
Ka3 ni Eentü ~ngoron . p,ro la scio, ldán severan ·\•ivon vi,
laponkllabino, iros renkonte. Vpja~oj . en blovo ~aj pluvo,
'ege málvarmáj tencroj; kaj infanflegado, ·oort,e, bonvola,
sed pxi kiu oni t~men. ne povas diri, ke ~i atingís alían
niv.elon/ sole taugari por 'la. pléj sendcfendáj de ·ciuj, !a
plej malgrandaj. Vi tamen dc yas esti hardita por vía
·estont.a :.-vivo migtanta. Ne . e~tas <M. vi pe.rmesatc farigi,
ki·el niaj p,ropraj infanoj, sentema kaj sopirema.

en v1an

·~ D? vi~_:forveturis a( la <sto~moj, furiozantaj. 4íi~au
la nomádaj -tendoj, al 1~ kult'ui'meñtata. paradizo , kiun la
turistoj .emas kapt~di per okuloj kaj fotografilo. Ni sentís .
" J olecon'''pdst ,via sunbríla r~deto. .
.
.
' ·. '
,
Kaj jen a:ntaii mi vi kusís, malvarma kaj . pala. Vi
estis. tiom bela."' Vi:¡: m~graniá ronda ;kiorpo ~stis kiel
., keruba1 ,,¡a malheb haro pendis tiom silkmole - sed
~"Yia .• husó estis blua~ g¡ ne .rídetis, .. ~aca sufe;ro , desegnig
'
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tmroon KaJ ., naJ. · .estmg~ta3 oKuloJ . ot'aKontis¡
.mortmta.
1

*'

"'

. Posttagme~e la 7-an <le de~mbr.o tg33'-vokis)á tele- ,
' fÓno en la· kuracista ·domo. , Kfut, flegmo, akirita duro paso · .
,, . de ' jaroj'; mi respondis, .sed mi -ékatehtí~ je sono de plor-''
plena .vo~o, • kiu deniandi~ pri mi: Estis scíigo ef vilago •
.survoje al ,la._ mont(lgoj. ~aj oniorakontis ál mi, .ke l:aponinfano. morfig inter. strangaj cirkonstancoj. En la ofico mi
iciigis , al ·Ja distrikta prokuroro pri la qkazajó kaj de la.
·guberxíia regiSitard <llÍ es,is ofdbtlit~j vojagi al la, loko,, por
fari.Ja ne'?il•jn. esplorojn. ~- ,.; . ,
~ · .·
..
. . ,, La mallumo densa su~ris I:a regio~on,· kiam ni kun
la kampar;,¡ helppolicano •akvojaBil>, sed .en) a brila lwnzono dle la reflektoroj, }a. U)lí,lopaj negflokoj, tiom mirim;Ie. b1ankaj, 'faletante .l~is rpiriadoj d~ · kusenoj en N j;.surfa:có hj ., plugdigoj. Rapide nik'• trapasis la ,malmultajn
mejlojn,, dum la interparola.do iom posC iorr,r 1 tr~glit.is
de la okazajo al hejmfaraia .bja.Ddo, §telistój .kaj,.,, alio, ·
kion est~s oportune pritrakti ,en eeestó d~ polleo.
·.,.
Laponkaraváno,· kies .OOacoj. rrialt:r,arik$ili~$ ' pr.o Ía
bruo de. la ailtomóbilq, · t,levigis nin halti por momento,
· dútp· ti:uj . pratexppaj ~aj moderpaj trarisportrimedoj en
nokta mallumo· preterpa$is unu •la alian . .Sud.e vi:glaj sed
·arkte 6irkaüpeltitaj, nigtetaj ' lapo'noj' 'k.rivoki~ al siaj mál~
viglaj ; kapricaj urbegfoj. lliaj. stra~ge mélodiaj vokoj "
hélpis ·al ili teni la· boacojn .ae la gusta ordo ~~ la ka...,
rav:aDo.
~,
. .
~:
~".
:,. · ' BiJ.daií ni atingis la celÓ~. La . l~ponlanda .vUago tie
~it.uis Hrkaüata de. kulturitaj kampo~cettij; silent-o regis,
e11pepte de li:undbojadoj. Unuopaj fen~str,~j ésti~ lwnigitaf
·' en la malgranª~j; griiaj dolnetoj ;·~ J6uflajnis .K:vaz;a:Ü .pre•
m~táj I!)Il ,la., JÍ~~blQvajojn. Tie) staris malhela la arbáro,
kaj, suo la ste1obrila : ~iel~ ~tenda;nta super ·ni .si~,. aJtan
volbon, Ja malvarmego severe mordi,s, kiaJÍl de la. eefvojo,
. kun ties prujnaj ·t>eíul~J, ni pa!is ·laií la tretp:rérriita voj- ·'
eto al 'la dpmo · de Matiis. .
:· t
··
·
..... Tie ekstere ku§is kelkaj ~lierpigintaj, indiféreniaL
laponhundoj bori~mtaj ~n la ~,r~on, sir:p.ilaj al. nigtaj .
lruif:lokoj. .
'
,
..
',
>sur la •perono ni f<>rsta.nÍPris la ·.né~on de .1á' piedo(
~af en la v~stiblo oni ?evis $el'Q :e n mallumo la pordhokon por poste en.ici kaj komencL la oficíalan agadon. ·
·En la 'k1:1h:~jo ) lstis v~~ kaj ~~uske. L~, peb'ol- ¡,, .·
lampo, pendanta s~' la :plafoll'Ot !;llSlg1s flavan ltl.Fflo.n · ·
super .la n:ralj,unaj ge¡;n~troj .de la do~Q kaj íliáj rfiloj, "'
kiuj, ' k.un !!6yeraj mienoj' sidi;¡ ~ la ·muroj. La'\l.kuti~e '.
salutinte kaj fpimetinte: la peltojn, n.i, ;S~iiA'is~ ke )a;.
\lles~rc . ven~taj. laponoj (:lol'i;Qas .sur, boa~aj :feloj, Jranse ·
de la fe.~:mita ~amqrop~ll'dQ, dormon, cet~ neoosan, ··-tar ':
ili e,stiS. tre :el~rpitaj ,post la vet?t..o Ae<SI,U' la tnol}tego .:·
\kun .la rapide ml¡l'anta hoacaro. ·,
·
·
¡f·

·Post

~

·'

Laca jam, dentoj clfalis.
S.igó,(l sqct. k01moj<Ja a¡f.
·oni pri _hato;j ne sparis
· Sur :foirplac'c, iieT ~ilag' .
•

"

-

-,.

,;¡ .

Mus-mordetado ted-I.Jrua
Genas n _un lis . incít'. ·
.Pensas gi penson serí ~uan
Pri hlail.kpi~da b?virl'.l ·
.

.

.

Estis. ~¡ tre senkonsola:
Post· la :foq~re,n' ·.d e' 1' id~t',
Sur la ·palis'· subtremola
· · Fclo¡;¡ -skuadis' vente f.
'

Sur':•po1igona pajl~jo
, ,. Tra:fos gin satna.: sortbat',
'Ligos al kol';' oni mason, _
(:jvidos g~n f~r al bu~ad'. · ·

Gi >ieneiper~r

káj: plende :

),>r-enlas la kornojn al ter'.
Logas .<m, songo gin. t{nte
.Verda líerbej' kaj liQcr'.

Igi5.

.
>_ti

-Tetó"·-·kara
· Tero~ kara'! 1:,~ gren-o~a
_Suno sur la - akvej brila~.
Lá ye1•dajo milsohora
K vazau '1.o rto· -lllin . altira~.
"Jéu · rezed' ·ká.j,. trifolio
Floras · óe la ~ampolimof
Kaj tintadas "l:ozaric.Íj
· ·: J1e· J'.; salíkoj; ··mtmahilioj. ·
-

-

•

~

;., ·• >

Super mal:~() fuinnU:beto,

Sub cieló l:lrul-odoro:
· P-eilsoj· kva~a.ií pro'' se:kreto'
_Nun.,. m\ltjgis _en la .kpro.

svingu.
F'or kostumon ·anglan, gin diablo pr~nu ,
Don.\l do falCilon, montr<,s' mi al vi Cu mh~l karr;¡pam do ne aparlenás?
. (lu .kun an1' vi~a;g<;xn 'ne inemdras mi? · ..
':feniltajoj min neniam geno~.
Kia goj ' ppstlasi· faiOé eti la val:, '. ~ .;
" Vers),iniojn; herhajn dum · somer-mateno,
l>ol' :Jí:e ilin legu safo kaj . ce val'.

lfant'.

Ho acer' Ú~st-trema

v1 10n ;iüdis? Cu· vi ion vidis?
.. a'm,uz-"deziro vi~.~ el tien .~ gvidis? .

edzino :fre¿da ~ájnis e lii hetúío;
(iin mi cirkaüpr,enis kyazaú frenezúlo.
J:9.2'5.

Ni nun iros unu post alia
Al laJand' . del' paco kaj
Cu mi'sáme kuf) ~havajo .mia .
Minpreparu b~ldaü por forir' .

Ho vi, betularoj verdetant~j !
Í{o vi, ter'! Kaj· ebenaf séri lirrí' !
Pro la · granda ·ar' de l' -fóritantoj,
La angor' pliigas en '!lJlirn'.
Tro mi en ci mondo cion' amis,
Ciun formon de la rica viv',
Sin íremoloj respegule bani·
En la akyoj rozaj ce 1'. dekliv'.
Pensojn en· silent' mi pensis multajn,
Kantojn prí ·mi . verkis en trankvil',
Ec se. ·estis th.FJrlündo · stúlta, ·
Tamen gojis mi ~pri ciu spir'. ' '
Oojas mi, ke kisis .mi. virinojn,
florojn - kuse sur la ter',
Ke neniam havis mi kutimÓn
Besto•ftatojn bati kun krúel'.·

'Prem~s

. Mankos· tie ·. arbo;j · verdetantaj, .
Ne susuros cignak-ole gren'.
· P.ro la granda at' ·de 1' forirantoj
Tial Ciam min ·ekkaptas tPem'.

, ..

t!íGabrlelo
,Ranto
}lova'' ... ·· ..
O•ÁilJIUDZio , ' ..

-

'. ' ·... ,._. ," ,• -

~

'1:·>; . ,, .

.

La :akvbj dorma.s - ~ · la plenluna n'okt'
jtiriia. n~kt~ super la ~arhaven' '
la m,utoj staras kvazaü I*aj
fantaziajoj en bril' ile~blanka .
.Per ~ordv~nto mutitnavigas plu · . ;
la 'flokaj nuboj; i:riigras ·en mildá p·a<
la son~o-svarmoj. cú· vi rerita.s,,
Lalla, la dian · odorqn m aran?

,,

Ho aiídul naskas nun la YQkita· ond'
ixHI'r~~_ron lon9an; l~apas . en· fJirt~ .vent'

flugll' .de kanto. En . tll noktó
d'ancas si¡.enoj en hin~· de luno,
dáncadas, Lalla·. Kanto: »Ho jUPa gent',
en kies viva koro kaj v¡¡rma ''ejn' •
jubiÍ~s la :juni' o~ora;
· •.
pacas la·· mar', nokto belás, amul <t. ·
susutas. Blankaj nuboj sin perdas jaro
tra 1a silento; mi&'r~ .en milda pa~·
la .songo,svatmoj ; . cu vi sen tas, · .
Lalla; la . dian odoron mal'an? ·
,.,

·,

,-'·.

·.

f

• .,

*·
Ho serpo de l' .J. uno .siilkanta,
brilanta sur akvoj dezertaj,
ho serp' ~l ar~ent', kia son~o-rikolto. .
al .bl·il' via inilda olídutnas de r ter'.
· S~spiroj. mallongáj dé Jron.doj,
. de floroj, de ondoj, ~~l , hoske
elspi:ras al maro; ne~ ·kaoto nek -kriq ·
nek sono nun iras tra 1' vasta ailent'.

J tÍg'itl\f'ae ~m' 1

de .pléturo
popal', de vivantoj e:kdormis,
hó serp' el ar~ent', kia son~o-rikolto ·
al .bril' vía milda óndurnas de <J' te.r'.
· . " ( Kalocsa.y) .
.)

.

'.

~{gaiULrelo

. q

'

'

(sola k:un 1a manoj cfenditaj súpren):
úarikon al 1:1 cielo, ke fine, post .tiom da klopodoj,
~ ni v~nis !!1 J~. sopirita u:rbo; kie ni iutencas )ogi. Kio . povas ·;
csti pli ag:rabl~, ol }Ó~j inter ..nuraj ·_· · íilozofoj, kie ni
aií~os nerúon 'krem sato? Mí estas ~aca kaj sepfortigita de
Ja voja~o, 'sed" imagante1<eni féliee afingi;s Ui.deziri.¡:an'éelon,
.,.mi j-am ~ntas miajn . fortojn renovi~i.<'
·
.Mja.-, sinjoro Learidró, kiu , estas... ekster _la pordego
kun Ja P;aklljO, a,nt~usendis ruin,·¿¡ tien.' p-Qr lupr:eni loge~ "
joñ, ~d neríhm ini vidas: ci tie estas tiel trankvile kvazau
est't1s ñokto: -Tío ja pravas o:rdon ka.j bonª.jn :0:1orojn. Mi
do d~:vás · f:rq.pi la un\lan pm:don, por · ke · mi parolu k un.
i u.. (Li ftapas.)
,,

SCENO It-A
(Sgana.r-elo. ~Filoz.ofo ~uo Jonga baibo.)
.Sganarelo: .Jen •rrii vidá~, ke ve'nas iu, L~ ságo stara.
pentdta sur Jitt frunto. SínjO;ro wagistró, ;ne offindigu ; se
mi vin de1nandas, cu vi séias pri logejo p,or ; du frcmdu1·'loj.· (La fílozofo ·nenion · respondas, setl nul~ oscedas.)
Sinjor.o doktoro, · cu vi eble ne atentis · mian .demartdon?
(La fi)ozofo silenta!l · kaj ree ~os cedas;) · :·~ ·
~<' . Sgar,~,rel.o: . Cu-· :vi ' eble ·scia.s pri h~na. logcj@ por ciu
VOJU~antoJ? .
. _ . r• .... ' ·'\ ·
.
· La filózofo (oscedinte trik' f 6jon,\ rigardas la sunon·
kaj diras}: Lau la suno nhr.a ·estas la naüa horo. · ·
. ~gqnarelo;~ .Mi de~anda:s nek p;i 'kioina horo nek pri
. la ' ~uno, de~an¡ias pri¿!og~jo\_ (La :tilozoto oscedas kv aran _
fojon .kaf foriras.)
;
·
.
.
·
SgarliJ.relo (mó~imit~ Úan o.scedadon) :. Se >tiu éi
estas satulo, li por ~enio: e.sta~ titila, Car 'li ne elp¡¡_rol,\1$1,
sed eloscedas la sa~on. Sed mi devas 'p11ovi renkonti ion
alil).Il, kiu parolas iom pli mtüte kaj :oscedas.. iorn . malpl:i ·
multe. (Li fr:ipas álian pordon)
·
· , . .· ,.
%·

:,

ir

/!

-!

'

.' ·
SCENO~ III-A . '.
t
.(Sgan¡¡.relo. · ·: D'eraldi'ta fi].otofo,)

.~

· 'La ·fi!,ozof~;: · ~u vi hm:a.~
por·:pripar~li)i.un rrii?
;· Sganprelo: M1 estas fremduJo, kiu k-une -kun fte;rnda
mjoro ven.is al éi tiu' urbo póst penplen~ K:aj la-ciga :vo'Jago.
-Ni" snferis pacience ~iujn'1·-m.aloportunájo3~, ' kiujn kaüzis ·

ion;

'

'

• ·_

.•

••

<

-.¡,...:

La filozofo: Ha

--~· :-~ . . ,. : .

•

.. •

\

.

,!)a;;¡¡~; hi, hi, 'hi, liaJ ha.:"

Sganarelo: Saj~is. ~t ~i, k,e li estas ne mafpli frenen
Ql la unua. (Ili re'ei Í-Idegas liune.)
·
· .· ·· ' .'" .
.

Sganare[o: Kieljugi · pri tiaj hamoj? - "'
·
La filoio.fo-: H~):.lia , ha,; . l-ii., hi, hi , ha, ha; ~t~re mi.
v\das el v_ia ' ves'ta~ -',' kaj · ;\'ia· 'tLÍta ,eksterajo, ke, ·vi lt!st h l
Iremd-uio.
,
~ •
-~
_.
-- Sgarmrdo:
tre ·

.n1alprok$irm, Jan -<?• .

_

_,
•La filozofo: De i tre
ha,
-· ,-,_ -.•
_
.hi, _ha-...
,, · Sgarw1:elo.:· Tjp·: ja ne estas io ridinda., . _
úi filozofo: Por kio•_ vi ve nas ci tren?
• Sgan~elo: Por _interrilati kun kleruloj_ k-aj_ es1i ipstruaJa prj sago. (La fih:~ zofo rel! ridas.) Ha, sinjor~~ bonvolu
do moderi¿¡i ~iuu rida{ion, kaj ni parolu_iom ,serioz-e k-un('La filozofo: Serioze kune, vi rJiras. Ha, ha, · hi . ·..
- Sganarelo: ·: Je ·diablo, kio do estas Jio? (lesigu fine
la: -ridadoQ kaj di
l ~í , kie.' bona logejo esta~trovebhd
, .,< ,,lÁ filóÍ:YJfo':
'a lógejo, vi cli~as.? {ti., Mriras ri<;i·- Oll,t~-.)
'"
__
.
.'
. ·
Sga.Juu·elo: _Ha, dis-rídu do via.n gorgon, vi bestai)ol
Unu f.ílozofo ja .c í"-#e estas pli frcneza ol ·la alía. Tiom
kónfuzis min ci tiúj oka-zintajoj, "ke mi _ ne scias, cu mi
dormas au maldormas. Se ci tiu estas la urbn de Y sago;
mi tre dczirus scii / kion .oni povas nomi frenezuJejo. N un
m i bo~1e m_emo~ q;tion - ka:j c.í tion, por ·ke mi povu rapo1·ti
al mi a sin~ oro cion .detale.
J_

Tagtn-ez'? La strato longe etendas sin '"'
antaiierf ·rekte; large, ·en bla.nka·- bril';.
c~tlanke . stoploj bruligitaj..;
.
· en ···ia :flavego nepie h-erbo. __- Jt_••
··>·-.

."'-¡;

•

,•

•

~ """- ¡;;

.,'f.•

••

.,

;

·~ • '

Neiíi~ ''DcQ •en lá ~ufok;¡. vapn' ' ·
·inert"i; ,¡u·dá.s ;nun k.iél irrcendi'
l' aer' . . Silento. Al - cevalój
, ~ndas la: la.ngo en laca tro to.
ed l~omoj staras kurhe nun en· la ka;tp',
sa.ngsvitaj, Jasas baki kranion en · .
Ja.,brul' _de
SC~lkOmpata SUU?,
estas sen sola gutet' da akvo, ,

r

s~n ~~.; · da , pan¿. En la a:rdaQt~ hum'
enpr()f~ndigas," ci malespera trtip'

·la feron; ili sin rigardas .· ..
'per estingita okul'; ne pléndas.
. Ja persekutas kvazaü malbona di'
sencese- ci damnitojn de vivtUi-!fient'
'.
' etema; ili sian nukon
_ klinas al sulko de ter'; ne plendas.
Tagmezo, hor' de mangoj abundaj, de
· dolcmólaj songoj. Tli · enpwas la
-brilantan fe:ron. Ho ,pio~u,
'f,i lóf, piocu; . ripoz' ne estas._
:... -' «'

. i'.'

~

';..

·,

Pi¿c-ú,_;f1Ioj:. mizerik~.rdo . ne. ·
-!l:k.zish•s jll, piocu , - ~is ~pitas aJ .
.fw:io d,e la- tif' la braJcoj.
f' il?j, pioou; ripoz' n e estas . .

. (Kalocsy).
Da fi(ozojó~: Aü se v1 volas ion scii pri la animoj
-de )¡J bestoj , cu,. ili estas ¡[DaSmoj ai1- vivantaj k~ítajoj, cu
·Norninales :j.f¡ Tkales devas é.sti notná taj Orl,hoáo-;r,i 1-'hilosoph.i . . ~ (Duro 1~ . ti~! pal:olas, Sgan,a.relo alku:raóte ren''CrSi,IS l~n_. l--a§j"a:O:k_a(í ;,:~enk!ilp'igas s)n · pro ,sia: -~kr.a . ,~clad.o.
La subtila -filQi.ófo :t'uj restarigas sin, '·falí ::'§'ganarclon
te~.:¿n, Mnas :al E m1.tlte" dá batój kaj f<;>rl
lió .kuaun?,)
'

"':-

obs~r vojn )

di~blo, · ~u

t~
f\
La astrológo: ' certege káj estáS tihl k:iij povas esti. •..
A
Sgarúlrelo: : Ho ~ ve, mi . mizerulo, malfelí~~ esti~ tJ.u .
.tago, ·kialii h~ aecidis ~~eni al ~¡ tiu urbó, ..
·...
· ·<SIDJ?ró.
· ·
,,.1. vems· ~~·
t•, ·J
L q·· astro logo':· N· e . a·uu t.1·0n,
urbon, .k5e eklo~is. l á náu dii9oj de J?sa~o. .
.. ·
Sgaf!arelo: . P~fere .d iru : naií diinoJ <)e . Infero
n<~,u n;~alfeliQoj, ~ar • •. ¡.;
.w ' ·
. ' ·
' .
. .. L~ astrqlogo: N~ trofervori~u, moder~gu · viajn pa- "
$ÍÓjn kaj ,est.u pacienca gis la vespero, . tiam . tute .plezur.e '
mi h'e.lpos. vin. ~d¡au ~is pJue. ( Li :foriras.)
,,,..

'Simulon?

.

:

.-.

.,·

' •
"

···q

kio jus

min, tion.

An~elirtán a~a~ ankau la -'juna'.7i~lil~ Niuo~ltÍ-Bijo :·(G. · ":·;
• &tain~tov),. bulga~o-~.rfiJiulo, ,amiko· de la .tu~oj. Tanas
defendas eh la· p!'e~eJO 'la ;1\Pattm de Jank!l, .kilt !egJ.& ·~~.atr_o ;
Nia « -en, .bulgara lingvó, kontraú tla -.funoza :greka"i cefpastro· kaj. forpelas ~i ~un. P~o. ti u kura~o li es t~ perse:
kHtataJ }h.macata kaJ, fme deVIglta forclas1 Ja ~lél;'D6JOn ka.J
forku-ri '~en la Balkanajn, mon~ojn. La. adiaüa sceno en. la ·
malrica . bulgara lernejo estas .tre kortusa.' !Yasas tri jaroj.
Rara 'r!lnas .estas jam :fama vojevodo; gvidanto de bataloj
kon.traii ' turkój kaJ g.rékoj, defeódanto'.de 1a ,matfelic.a ·'k:aJ •
~klavigitá. ~opolo . Angelina estas ..por 1~.· pe~dit~ ~~
~stas·
Jam edz1glta • kontraüvole al Nikolaki-BeJO, . km.n ~~ - ~~
amas, ;restante ·;Lidela. alc· Kara ·Tanas. Easas ankoraií .kelka) ·
jarój ·kaj Kara Tanas 'venas kú.n sia bando en 1~ móntojn
super la vila~d Geravna. Niko;aki-Bejo ekscia.s .pri la okazonta renkcmto . int~r A.h~elina 1 kaj Kara Tan as kaj volas
mortigi ci tiun. Sed Kara'.Tarias lín antaüas; lin mortigas
kaj ! forkuras ~n ,la Balkan-montojn. En batalo kontraü_
til.i:koj li estas morte, vundita kaj elspii:as intér )a nwláj
rQk-oj Halkanaj i inte~ lá manój .ae· la fidela :fanka. Nun
Janka e~vidasla re&tin.! ajn hajdl!kojn al batalo ~ . :
. . La .geaktoroj •entuzíasme ludi$ tmn heroan teatraJon.
Cíuj ausk:ultintoj disiris kun la :.-impreso, ke ló. · teatra arto
en .Bulgarujo faris ankoraii unu grandan kaj belan paAon •
sur la vojo al la perfekteco.
.
·
· Du¡; sukces\l- prezéntata téa,tra·jo ..en la N¡tela T.eatro
estas Matura = Maturi;kzameno, · de la. hungara vetkisto
Lászlú Fodor. Gia enhavtl, kiel vidi~as ankau de la titolo,
estas , el }a. lerneja viv9 .. •La.. agado disvolvi~as en la fino .
de la lMnja~;o, kiam la lernanlinoj f(};rilugas ' por' Ciam el
la klascambroj., kie~ .~be~oj ~1 ;;~aj. eeloj, kaj. e.km.arsa.l!.
l~ suna :tago. Per s1aJ p1k1loJ .1h ne _.np.r suc1s .el la nuelo
de la scienco, sed oft~ ·~ovis ilin .. en la tolere.triajn anin:iojn .
de }a instrUÍStOj; »Ilí eStas kruelaj, car Í}Í estaS junajK.
" Kaj ' :l a instruistoj, kiuj tutan · vintron disdonadis
po-pece :sian ar1imon ,' .k~es s?'tto ku.nkreski~is ~issa,hge :K.un
lái> sorto :de la le.rnant(m)oJ, nun restas solaJ ... 111 mortas
'en 'la fino de ciu lernjaro kaj' revivigas en la komenoo
de1 la ,nova, . duui; S~ptembro. ·Kaj ,kiel : rilalbonaj.1erll.llJ.l~oj,
tttt~ ·viv.on ili rípet_as' la k,lasojn.
,
. . ··.
.
. Kio do restas p0r gelernantoj kaj geinstruistofpo.st
Vu tuta studo, 1 post . Ja ek~arnt,mo, , . P?st 1~ m~turek~a:
''rp.eno? ,_ »Un u !>a~ teto, : . un u .pe'Q.trajo, kelka,J poe~1a1
vétsoj ... kiel pastista fájro en aut~a no'kto. hrilt;tas mal-.
proksime en. l~· ,. kampo «: .. n7Stas la memoro, la be1a
malgajá•memom~ kiu, frdktigita de lá an-imo ~j:l la talenta
dramaütoro, transformi~is en la kortusan, kar.an, elegante
v~rkitan teatvajon, »Mat!lrekzame~'!" . ~·
.
,; . La :~atrajo d.~ F~or es~~ ,:e~tsorrta, 4e s-rp-Jakovlev,_
Wlr<!. poeto sur la.. séeneJo. .ClUJ _
gea,ktoro]. ludas kun ;plena
a?imo,. ~recipe', !ranq~filov, el). la r~lo- del~ tr3.f?edia
dJ..rektorQ; enAlós1Jltá . Slélll doloron . prof1,1nde en .1a koro
,.k'a) garctanta .sian derias'bn prest~Ón antaú 'c iuf élp~.ovoj ;_
s-ino G.erganova/en .la-tíel delikata rolp de Xatja I~órvat;
dísverSa..s' mirinda.n earmop. en ;, la lasta akto, k1e 81 estas
en .sia '<é~emento:J ~ eá.• belega ;blartk(~robo ~ verá :\JÍ~- "',
bolo de- l' printempo; s-ino Djulgerova, kiel Klo_tilda
Sáraj, ·ludas kun , temperamento .kaj J¡.Qrtusa . ~d;eleéo ;· s-ro
, Ki$imov ,- la. ~.ka matematikisto, konstante, per$1lktttat,a.
dé' lernantino; ~-s-ro A:íídreev .:_ la: neforgésebla "tnilda

si

en

ili!tr~1!fto .de . fho(ofio; s-inÓ, Laoibr_eva - la prudenta,
sehete -enámi~in'ta . klaszorg alltino kaj . helpant~no ,. de lp. .
·di~ktoro;' ~-ro]_ Kodj~b~ev k~j 'Serbov· .- 'la] »neutra:' laJ «, ~<>1eg.oJ k. a.·d .a mte:reso al la· teá.trajo estas granda,
kio · pr~Il1~sa,s:_al. gj

.

-en·.nia ;Nacia · T:~atto)ongan

vivdaüron.

Sur La Na.{}@ta · Gtacio estas Ja .tria:' teatrajo ludata

eil la Nacia Teatro. , Oi estas. verko de , ~eha , dx;an¡aútono
Wilem W-er~:er. Tie . t:i' .la ¡;jgardantq) jfun estas en plena
kapto de · ak\ivf!.j ·.sociaj probleruoj: . estas .malkovrata la
. tragedia de intcligenta · familia, kiu perea.S' sub la frapoj
, de la senlab.oréco. Sam'tetnpe la· áutoro volás penetr'i én
la, ide.ajn di'fer.encQj.Q., de du..ge~eracioj,. malko~ante :kel- ·· · '
k~j~ pro~';lnp;ajn .. f.?O+~alajn, ~onfliktojn inter: .p~troj kaj
. fllOJ. La atsliarmoniO,.mter ,lll estas la dramo de 1 homaro,
~~~dale. &higita k..11j suhstr:ekita .en nia terripo: La téátraj
. de Werner 'estas SQenoplena, akl;úala, sed iom »elpé.nsita«·.
K:ulpa~ nek gepatl'Oj, nek infanoji sed ,la 'traviváta de ili
tempo, 'kiUJ;l _Unuj kaj aliaj ne scias san~i. Temas pri maljuna gimnazia· ,instruisto, patro . de - kvar ge:filoj, · viglaj..
ener~iplenaj káj ~!esó~f~j, ~!~ _restas. konsternit~, Jrapiya
~tau la klopodoJ, reVOJ kaJ' r1p1edoJ ;pot suk-ceso en la
vivo:, kiuj ·m ova~ la junan gene:í:acio.rL _L a cfideia"idealistó,
romantikttlo . kaj r.evanto de la pll.sinta ·jarcento, · kreskinta· ._
en seni:im,.epta,la socjeta . vírg-!ico kaj ..soifid:ta c·nuF plenan
nioralan vivt~nón, !run vidas,. k~el liaj ge,filf>,j, viktimoj
de . kruela. soCia ordo., estas ludlloJ surJa, on}:loJ de preskaií
absolqta mah:notaleco.
.
· .
"
. Lá. teatrajo de Werner , estas efektive originiila - k~j ·
sufi:oo. serio~a por mal~rankvil:igi la kqn~ci~ilCOif de ~~
n1,1ntempa. ngardaQto . . G1 estas .hopege ludata e11. la Nacw
Tea~~· S-ro · M.;t~alitinov,, ~?n.ata majs!t"~'.fl?;r ~la psi~ologia
senc1go de la scenluclo, , sciis sub11treki ClUJP gr<.WaJn .Jnornéntojn kaj xa.d la prezentadon artiste l:l,onesta. Je lía
·dispono estas la: geaktoroj: Ges-roj TenceV', ~nejina , Bujultlieva, .Gancev, Mihajlov, Kircey, (;iuj kun ·sent-o éerta
: pri l),rtfsta :(ideleco k;¡j pri · preciza gesto.

• Srednog.orski

pli sukoesaj, pli feli~aj, sed ili jam ne povas Aan~i 1a sorton de Abel.
.
Jen la temo ' de la romano" de 'Knut Hamsun, kiu
pentras la niondon de la norvegaj ethomoj per sia kutima,
mi~ da, nebuleta, · senpera .stilo,. v!ci~an!e a?taií ni hitan
sel'lon da neforgeseble desegmta) tipo]. L1an grandecon
oni ne devas malkovri. Kaj ci tiu J,'Otnano certe apartenas
M. H .
al la unuaj .el liaj cefverkoj. .
LA MDZIKECO DE LA JTALA LINGVO
. ~stas ko?~tc, ke la lingvó · de .granda parto de la
budo] estas . 1lm kantado. La homa parolo estas ankaü
muzika esprimo. L a di:fere¡:¡co en la sono , ell la kolow
kaj en la ritmo de nía parolo .deven as de inte rna vivo,
per kiu ni esprimas ti un senton ..Tu pli pedekta kaj potcnca i!Stas i u lingvo, ·· des .pli bone gi povas serví .k id
rimedo de poezio. C~ere , notinde estas, ke ju pli rica.
je sen toj estas iu ,popolo, des pli vari a estas ~ia parolo.
La ítala antaüeco en la Renesanco estas suldata cefe
al la riceco de la ítala Jingvo, enkondukita kaj puolala
en ci.uj kort~goj , ~lmaga.nt~ por..Ja diskon!go ~e la ítala
~~lturo .. La ¡~a la l~ngvo est¡~.IS, g1 ne a~ens ~al ne na~k
l~JS sub1te: hngvoJ n e nask1~as, sed d1svolngas, sa n&¡~
ante konstante de in alía lingvo (tion komprenu fine an"kaü
.la ;kontraiíuloj de 1-ingvo internacia). ' Tiel la ítala, kiel la
·'c~raj· ~ romanaj lingvoj , disv~higis de l a popola latina
· ~r~ gvo "(sermo · rusticus) , sub la '·i nfluo de cliversaj· aliaj
~d10moj . Unue, uzata nur en la princaj palf1coj kaj de
· ht kler ul,oj , poste dank' al la potenca genio de Dante, la
itala lingv?'.altigis k ~j ~~rigis komuna litera t~:a lingvo p~r
tuJ~ 1taluJ.o. , Pro Sta neelce1·pebla popola nceco, pro sut
~·t]steco_, mel0dieco kaj muzikbelcoo, tiu lingvo iom post
.,¡q¡¡n ' apstatauis la l,atinan káj helpis fandi c.iujQ altpoetajn
f¡g\lrojp de Dan,te, Pelrarca, :f!occaoio, Aripsto k. a. kiui
levis .tlel alte la italan literaturon.
.
D?m s~a . disvolvigo ~a i~l~ lingvo firn1i~is en 11\ ríeeco kaJ vat¡eco de vorlOJ, klUJ mánkas en aliaj lingvoj .
~asan te · tiun vojon. de formigo kaj . perfektigo, la ítala
hngvo restis éiam tiel b~lsona, harmonía, muzika, ankaü
. ~is npu. Nptinde estas! ke ·ec vortoj de fremda deveno,
k.iuj es~is' akceptitaj kaj a¡¡imilitaj en la jtaln ,lingvo, ¡¡kiris
pli ,g r;mdan muzi~econ ql , ilia lin"va ..origina,]o. Ek•zen;¡¡;>Je ~¡\ mcksika vorto · »X:icara« {taseto) en · ia itala
§angJgis en. »<fQÍc~her¡¡, «, ''o1·to . tre' melodía. La orienta
vorto »SOckar « er¡ ~reka fari~as »saccháron «, en latina
»Sacharum «, kaj f)n 1tala »zu¡:hhero « kaj de gi ankora;U la
;pli delikata » zuccherino ~<. Sume tiel de -la greka vorto
• ba~npakón ~.. 'fll it11la far!gis Ja belsona vorto ~ bambagia..
Suf1cas hav1 JOD)arl muz1kan senton por fercepti la delikatecon kai rpelodíecon, kiujn . ka:sas. ~i tiuj vortoj. El
la franca va,rto ~ toupet« (hartufo) la 1tala popolo .kreis
.unp el ,la. plej belson<!j yortoj »batufolo «. El la · franca
, vorto »claq(le « la. italoj akitis la du vortojn: »chiacchiera«
kaj )> ciaccola«, kiuj :estas mirindaj ekzemploj de onqmatopeo - :Quita perfekteco.
. .
.La itala lingvo 1:ajt'e estas · kon~ider-at~ kiel un u el
. la 'I:le~ ricaj lingvoj ril~!c, ~e iaj ,on,.~mato~oj. Ekzemple.;
. .f\O~utnre, Cl'?cllláre, .J~¡ggeJ~, g,rugmre, lUJagolare, muggluare, rtwgne.'. sgurttlre, zu·Jare; poste: bat1ito, bomba,
h?~ba:da ~ s¡;b:~1oppo , tuono , vento kaj .ankorau: bacíó,
,.\ll.UCCl~~- ~~sch10, go~·goglio;, 'S!ido, r,a.Qb~Q, sibilo,1 soffio,
. su&surro, _u¡::lo, zemp~o. . ;, . .
, •;
,
. ,
C..a Jta~a . hava ~un :warJ~cop, ke kVankam la p~i
~!Pil.l~o pe bUJ y:or~qJ ; ~tas dp ~fen'l~a dyye,nG 1 ~i "doniS'
-Al 1}1 g1·~ndan muz1kecon kaj s~Jiilecon, dum la aliaj popo-_loi :)t,u!:e m~alprp~simi,gis. ,ilil]; de: ~uj .ecoj. ~kzemplé . Ja
· , franca) vortOJ: SA~#em.ent, gorgomlle.{nent _kaJ hurlement,
i ~~ Jüuj J~ :l;ipaj,9 ~J;,ekt¡t, ~a . pl,'?npn~<Jon:. 1Atia ekzemp~e: ·
~"la: -1tala .lmg\19 :~l~JS Ja vorton »hacto «. ki o, de la launa
, »b¡¡.sill;nH, donmíe ~" gi tian delikateco1,1. kaj_ gr~ciecon,
, k,e¡¡om sent~ dlnn ~1.a· prbn_G~H;ado la kWlfton de ?u lipej
(;Cr_l. ··~~ lre~J!o. ;Nil; tJel f~n~JS kun la: fr:v:tc,a .»J>a¡se.p , la
, h1.~Ra~~ »be~,9 «: kat la ,g~~~ana ,~1\:uss~ . ,.•· ,- ,_ ... -/' . '
¡; _,_ ¡~1el m ~encu '. l.a , 1t~la ,devenas de l>t ;1a.tJ:n,a l~vo. _
La v~to »ilwína« , np.no. d~venas a~ .1a: la.tm:a · » dOlil,U,la ~
, ~(.d~. ~omu,s-~!Jmo), kio en }!* i~a.la signifal,; P<?JQOIDas~ino.:
..

• \

'"!'

...

.

~n 1a· franca d~ .la sama vol,'to de.venis 1a . vqrt¿j: . d~e,
madame, demoiselle, .mademoisélle ; la hispano dir;is:
dagna, dama , daricella. La ítala · popola ídiomo "kóna'~ Mi'
diversajn nomoj n, kiuj h avas la saman utlíkon. Esplorante ti un ekstreÍl)<'ln riceCO.ñ :de vortoj, oni , eert!~os fací1e,·
kc preskaü ciuj havas .muzikan prononcon, ekz. donnina,
donnino, 'do~nincino, .domietta, donnettina, . donnucoia,
donnaccia, donnona, donnicciola, donnicciattola, donna~
cione, donnache.rina, donnucciacia, donnaio, 4onuaiolo,·
donnesco, donnescamente, doneare~ dama, ·madama, da1ni ~
gel~. madamigeJla, danzella, darnina, damuzza, damaccia,
damer.ia, damo, damigello , dameggiare, damerino.; madona ,
madonetta, madonnina, madonnino, madonnone, donzelletta, donzellina, donzello, donze)lare. ··
Kiu alia lingvo en l a mondo po~d a~ tian abundecon
kaj r.ieecon de vórtoj kaj tian esprimecon, kaj sonec,o~.
kiu transdonus la diversajn _fizikajn kaj mora,lajn ·étojn
de la virino? Kaj ti o estas nur pri la .d~¡:Ív:.\,joj de; unu
latina vorto, sed kion oni dirus pri- miloj da aliaj?
Precipe. ¡:ica estas la ítala· lingvo· en , ka:re~aj vó:t:toj,
kiel ekz.: vecchierellino, ch-iesoletta, - c~ttmellucció, giovanottino, pallottolina, ghiottoncino ,- ladroncello, :g hiottoncello, ribaldonoello Jdp. Cu vi ne r;entas 1'1\ ridoh, kiu .kasigas en la vortoj: dottoriccio, rriedic~mzol!o, rrretonz9lt;>~
pretazzulo, avvocatucolo, scribacchino? Pr~cip e tipa ,éstas
la frazo: »E dopo l' abatucolo, v'ó il fratucolo , il dottortlcolo, F avvocatucolo, il macstrucolo di casa. «.• laiítc lega'ta.
.
La itala lingvo estas do tr.e rica kaj plej mu:úka
hngvo en la mondo. En la franca: mankas la· siJaboj CE,
CL, GE,. GI •. kiuj abundas en la ítala. (s~kiel, eil E~pe
ranto, hu fiere · estas )mm parata kun la rtala) , kaj ~ kmj ,
ned~skutebJe , donas apartan delikatecon k¡¡.j , muzikec'On al
la lmgvo. .
.
.
.. . .
,
··
"
Tiu lingvo, senmol'tigita de Ui neatingeblaj grandeatiloj de la ~ea penso, lingv? carma, me,~! bel,Son,a k~j
radi~, esto¡; Clam vera trezorUJO . d.e gran,da at'lJikateco kaj
po~z1eco ~or _(:iu, . ki~ vol~s p~netri en. la. kvietaj k,a,ntoj
kaJ malkv1etaJ sop!'rOJ .aü gem,oJ ~e la<kanhsto.
·i - Srédnof!orski
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A

f n f e~ r uar o .aJer o ~

la AHGfHIA-LIBHO Jfi la JUBILfA-DUOPO ~e Ba~~u~Haloe~ag
Kunlaboris ciuj eminentaj esperantistaj verkistoj, poetoj kaj amikoj de
la jubileuloj. La libro enhavos la plej

e

karakterizajn verkojn de la jubiJeantoj
kaj la intimaj

priskriboj

montros

ankaü ilian homan valoron.
La interes-varia enhavo de la libro

=

nepre instigos ciujn sincerajn amikojn
de la jubileuloj havigi la libron por

liJ-a vo/Umo de

'Enciklopedio
de Esperanto

~i .

11-a eldono
de Plena Gramatiko

estas plilaborata. Ni sendis oferton al eiuj posedantoj de ENClKLOPEDIO 1-11. -De via partopreno

dependas la amplekso
de la 111-a volumo.

•

Ti al

sendu tu; vian abo non 1

estas prespretigata.Limtempo por
la sango de via ekzemplero de la 1-a
eldono estas plilongigata .

Ne malfruu la limtempon!
III

BINDILON

~~---------------,
0·110 IKlL

EUOEN

por la jarokleto de 1936 ni liveras al
ciuj por 15 DOLARCENDOJ, pagantaj
la abonon por 1937 gis la 31-a de januaro 1937

WU S TEI! :

KONTUROJ DE

LA LINGVONORMIGO
EN LA TEKNIKO

Cu vi deziras sukceson al ESPERANTO ?
a.t,_L .. Ilt .... AitA~MOE.,..~.. TICitt

Kompreneble! Do, vi devas igi membro de

D·fiO E"'IL Pri!,FER

INTERNICID SCIENCI ISOCIO
ESPERINTISTD,
kiu vigle laboras por disvastigo de nia kara lingvo
en la sciencaj rondoj La kotizo estas nur 15 francaj
frankojl Tamen la bulteno estas dumonata, bele presita kaj ilustrita. Senatende, petu senpagan provekzempleron de la generala sekretario s-ro •• o••
Dupuie 1 57 rue de Larochefoucauld, PARIS
9e, Francujo.

E. Wüster:

Konturoj
de la lingvonor111igo
en la tekniko

lWIAJ BEPREZENTANTOJ:

Eldonis Literatura Mondo 1 Budapeet, IX., Soroksári-str. 38-40. - La dua volumo de la lingvo
(A) serio de AELA 1935. - Formato 20X l3 cm. 124
pa~a. Prezo: bro§urita 0.60 dolaroj, bindita 0.85
·
· dolaroj plus 10°/, sendkostoj .

Aperis kaj al ciu AELA-ano
estas ekspedita:

Maria kaj la grupo
Originala romano de EMBI
Eldonis Literatura Mondo 1 Budapeet1 IX., Soroksári-út 38 . 40. - La lasta volumo de C-serio de
AELA 1935. - Formato 20X 13 5 cm. 176 paga kun
kolora kovrilo . - Prez o; bro§urita O70 dolaroj, bindita 0.95 dolaroj, sur luksa papero, en luksa bindo
1.30 dolaroj plus 10°/, sendkostoj.

Feleloa nerkeazto éa ldado: Bleier Vilmoa. -
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AUSTRIO: Rudolf f oltanek,
Wieh, l. Herrengasse 2- 4. Postkonto nro 19.704
AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson,
Melbourne 169 Exhibition Str.
BELGUJO: Belga Esperanto Instituto, Antwerpen, 21,
Willemstraat. Postkonto nro 1689.58.
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdalenastraat 29.
postkonto nro 3268.51.
BRITUJO: Brita Esperantista
Asocio London W. C. l. 142. High Holborn
BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto«
Sofia str. Maria Luiza 35.
CEAOSLOVAKUJO: Esperanto Asocio en CSR.
Praha XIX. 447, Uralské nám. Po~tkonto; Praha 1237
DANUJO: lsosek, sro J.;. Friis Aabyhoj, Frodesvej 21.
Postkonto nro: 16295.
ESTONIO: Helmi Dresen, Tallinn, Postkest 6.
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo
Paris 6e, 11 rue de Sévres
Postkonto: Libraire Centrale Esp.-iste, Paris nro 19601.
GERMANUJO: Postcekkonto de Vi Irnos Bleier, Berlin 138084
HISPANUJO: ferdinand Montserrat,
Barcelona, str. Pro venza 75, 2-3a
ITALUJO: Itala Esperanto Centro Milano, Oalleria
Vittorio Emmanuele 11. 92
Postkonto: Milano, efe postal e 3/18715.
jUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Primorska 11.
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44.
LATVIO: Talivaldo IPdra.
Riga, Kr. Baronas iel~ 104 dz . 19. Postcekkonto nro 7
NEDE~LANDO : A. C.
van Ingen, Rotterdam W.
Sol1iedamschewege 209 b. Postcekkonto nro 272818.
NORVEGUJO: Norvega Ligo Esperantista, Librofako.
Sro john johanessen, Hamar, Skappelsgt. 5.
POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99.
P. K. O. W. Nr. 27867.
PORTUGAL! O: Saldanha Carreira,
Lisboa, Av. Duqué de Loulé 503
RUMANUjO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15
SVEDUJO: forlagsforeningen Esperanto,
Stockholm, l. Fack 698 Postg-irokonto nro 578.
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, f-ino Halter Prisca,
Katharinengasse, 11. St. Galleo.
JAPANUJO: japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo-Motomaci l. PoAtkonto: Tokio 11.325.
USONO: Amerika Esperanto-lnsituto.
Rockford (lllionis) 1111 Brooke Rd .

PeatYidéki Nyomda VácOD. -

A ayomdUrt Bénik Gyu)a feleiO..

