
Dum la lego ·ae 1' nova Euiha-libro · »Maria kaj la grupo « {verko, 
kiu kun ,surp,riza fiqeleco spegulas la internan" vivon de l' esperantisto{j 

·K'aj - ,_, m:aloftajol ,' ----,;- far~s ,tion ~u ' Íor~o .x~re liooratura) 'p!~je mm 
kaptis lá pensokomp1ekw, ' sumi~auta en la fratoj : )) ... la '3entó . de ' 
sooü:ma ·SÓ!ero kaj forlasirecó, la perdo . de la vivgojoj povas .i:ostigi la 
bomojn al graodaj oferoj , car la sopi:ro de la anjmo devas manifestig; 
en. ia formo ~- ,kaj/ »in.; .. tam.en nepre devas·.elsuti el s.i la varmeh ' kaj 
.sentemoc per' ia · ajn vojo; _ en ia ajn >· formo «: 

Gi plifurnigiS min· en 'la kon~inko, ki:un la ~perto formas ~n mi 
~am de pluq¡j jáioj, dum níi ol:iservas la Es~rantan literatu.ron: kiuj 
kapablac lahori - ne vena.s'; lci:uj venas _ __;- ne kapahlas labori. • t · 
, Nome : . fortaj, centproooQre kapablaj hqmoj riur _ tre-tre ~alofte 

donas sin tute al Esperanto, kiq ja nek kiel idea movado, n ek kiellingvo 
.. · (apud la kolo.sa English!) okupas nuntempe elstaran pozicion. Iü e~ektas 

;,l;iborkampo-n- pli Pcll~ll; Gar}pti aspiratao: nu'r venko, .akir1ta en f.ort<r
'·streca lukto, satigas fa ;unbicion, donas· gojon dé plenumigo. 

.. Kaj al Espe{,ailtó si;n tute don~s riur tiuj, '·por kiuj· la ,konkuriukto 
én. Espe(~ntujo es~. gusfA,:J :'!a plej " al(postul~; ,kiun ili povas entre.prerü: 
per ~iá.j etvalorai' sortoj-: .~- senüuz:iig41toj ... ~r- kiuj la libíe~aj veutoj¡ 
deT )> eks1iera mond<:~ « evideo:t:igis tro, .roalll}i!'daj, la l~rritmo tro 'fél)r.a, 
La konkm-enoo too forta - .. , .t .. 

Kíu ¡;¡enias sin tro m:alforta poi la mondo, , rampas en 'Tifug~jon . 
kaj , k<>nstr-uas tie ~sía:a proprai:J-' mondieten, ·~n iciq li povas es ti, io 



Estimata -sinjoro 'Kalocsay, _ 
. En "'Lingv<>.:Libro« , mi legis, ke vi •volas vidi la 

»44 a}iajn :ekzeníplojn« ,__ kiujn mi kolektis ella .verlmj 
de d-ro Zamenbof. N u, jen vi . J;IOVQS vidi ilin,. ~uste ~ . 
transskribitajn, malgraií ke -vi Aajne dUbas píi mia honest-i 
eco, kredigante, ke ne ciu:j apartenas á1 lá dlrita kategorio'."' 

La frázo jam citita estas n-ro 32. · ~m inia listo. " 
.En la Lingva Respóngo u. Zamenho~ skribis: " · · 
· , » ~iufoje, kiam · ni sen timo 'de rilalk,ompre.nigp·· 

povas 'doní :rl la uzanto liberecon, ni devas tion 1 

ci fári ,kaj ,pe):mesÍ al li •UzÍ :laiívole dit;ersajn 
formojn (se ili nur ne :estas , kontraií la le~oj 
de nía lingvo áií · 'kontraií la logiko atl komp
renebleco), anstataü 'postuli, loo li nepre uzu 
Cliam nur un u ' formon. <<'i 

N u, .s~ro de ;Beaufront per ~ia lJ.rbitra pseiídoregulo 
postulis, ke ni uzu adverbojn en senobjek.taj esprimoj , 
kaj 'lÍa postUlo ne estas : koÓforma al 1a Zamenhofa prin-
cipo, supre es,Primita~ · · 

Nomu ci tiu.p. principon §anoeli~a uzado, se vi volas; . 
mi nom~s gin prefere »Zamenhofa libereco«.. For la 
arbitrajn katenojn! 

Vin salutas via fer.V:ora kolego¡ 
William Bailey 

Et LA VERKOJ DE D-RO L. L. -zAMENHOF 
AdjeHivoj en: espi'imoj senohjektaj 

r. -:- :Scii~i .. mem, . ~ · .kio estas parolata pri Iitia afero; 
"' " estas por ,!llÍ . tute ne ebla.; :-- "_Dua Libro, . P: 8. 
!l. - La nombro xo,ooo,ooo, pr1 k1u .estas parohta 'en 

mia unua. verko . . _:__ 'Dua Libro, p. ' x3. . 
3. - A~ase ·;, stari sur la estrato· estás malpermesita.'' ~ 

Dua Libro, p. ~4. · . . · · , .. }• 
4.' ~ Tie ci'estis ' ti~l agrabla por ,p1ía dor~o! ..:.... Dua. 

Libro, ·p. 39: · . 
5. -: ;Estus dezirata, ké ia· instruita · societo pr-enú . . . -

Alqono al 'la Dua LibJ;Q, p; J, . . · 
6. - Se la li.ongreso e:C trovns necesa §an~i la língvon, .. 

· - Aldono al la Du,a Lib'ro, í>· '4 . ... 
•7· - Kunligi jaro antaiíe la sorton de 1' lingvo ínter
, . nac,~a kun la eston,ta . kongreso - esttis tte mal

. prudeilta. - Aldono al la D'!,a Libro, p. 4. 
•8. ' - :l;a sola Aan~oJ 'k.iun ni trovas .neoesa 'fari mero,

Aldono al"' la Dua Libro, p. 5. ' 
5. - Krei ·ilin',mem est.us ne· ~rmesita. 

la Dua L!bro, p. x.x. 
I O. - Sed 'tute. ne estas <postulata, ke ... 
. , . -la Dua Libro, .P' 11. ··' · . w 

1 1. - ,por rni persone estns kompre~eb'le multe, pli opor: 



••. , ' ' t• • 

Krestomatio 3o z/ 1 8. , . , • 
35. - ni · subs~ribintoj . . . ~ro vis nece8a lau · la propono 

de la autoro de la lmgvo Esperanto doni la sek'
vantan klarigon. . .. La Deklaracio de Boulogne, 

. zgo5. 
39. - ni ·~trovás neoesa doni la sekvantajn klarigojn; -

Hilelismo, 1906. 
37, - se _lá Akad~mio tro~us n~oesa anstataiígi en ili la 

»UJ~ _per »1« . - LmgvaJ ~espondoj, p. 3t · 
38. - · cu gi trovas . hona, ke rni mem komencu la 

.t~adu!'a~on. - Antaií~arolo al G~.nezo, zgro. 
3g. - h opmns nekonvena be} laiíte km. - Jabeloj I. 

. g.gj3o. ·. 
/¡o. - la strumpa ·rubando ... 'opiniis nekonvena respondí 

· pri tio . . :- Jabeloj IIL 6/ z8. 
4L - kiel vi trovas bona kaj justa agi kun ni, tiel agu. 

· ·- · Josuo IX. 25. 
42. - kion Vi 'kaj viaj fratoj trovos bona fari el la celera 

argento kaj oro, tion laií la volo ·de vi a Dio faru. 
- ~zra VIL 18. 

43. ~ cion eeteran, kio estas necesa por la domo de via 
Dio, kion vi trovos bona doni, donu el la rega 
tr.ezorejo. - Ezra VII. 20. · 

44 - li ~rovis nesufiea meti la manon. :sur Mordehajon. 
- Esrer III. 6. · · 

45 .. - Mi .~rovas · bon~ konigi la pruvosignojn kaj m1r· 
akloJn. - Daniel IV. 2 . · · 

.. 

, (La. kvin citatoj el la Malnova Testamento estas 
de Zamenhof, ne de la Biblia Komitato.) . 

Wi:lliam BaileyJ 

. Es~imata Sinjoro! Kiel mi antaiívidis, viaj ekzemploj 
pravigas ne vin, sed min. Per mia rimarko, kiun ,.¡ aludas, 
mi tute ne · volis »dubi ·pri vía honesteco«, tio estus ture 
ne . pardonebla, kaj krome tute ne akordigebla k un .. la alta 
r·espekto, kiun mi al vi sentas. Mi konjektis nur, ke tiel 
mu1taj'"ekzemploj, povas}ekzisti nur tiel, se inte¡: ili trov
igas ankaií objektaj ~redikativoj, do formoj, kiuj devas 
stari regule .en adjektivo. . 
· . Efektive, . viaj ekzemploj ne es,tas samspecaj; ilin 

. oni · povas dividí en k val' kategoriojn : · 
. · a) .. En .. ,pluraj ..,... mi konf~sas, surprize multaj . -
ekzemploj oni trovas predika:tan adjektivon anstataií ad
\'e,rbo . en .fr;azoj, en kíuj .. _la subjek.to estas infinitivo .• aií 
propozicio, au tute mankas. ~iaj estas· la ekzern~l<_>j. z~5, 
7, g-r3,·,1?-~I, .23, ·· 2'6, 28-3o; sume 21. TIUJ estas 
vere kontraüaj al la nuh reganta regulo postulanta ad-

'verbon. · , . . 
, b) En tri ekzemploj (x5, x6., S2J la a~jektivan for-

morr p~enc - pra:vig~ . la ar.ako10, ;k~ u ; !!uhkomPcreniga~ 
substarthvon: Úl ple] beÚ! estas sams1gmfa .kun. la ple] 
IJida ajero. La adjektivo . do en ci tiuj ekzemploj estas 
regula,' car gi estas substantive lizata. 

e) En du ékzemploj (24 kaj :~5) la predikato estas 
saj,r~;<U_. Ankau tie ci Ia adjek,tiva 'for~O - e~tas .era.~igehla, 
ec pli gus.ta ol la adverba. Nome 5a¡nas estáS ngardata 

,,tie e~ kiel . ~npers.ona v:~rbq, ' ki~ . en~nas ' en .si ~m . ~ 
subjekton, same liiél plíivas. Ni ~ fariS · ~m ~ la ·aua · eldo'no 

.,notón pri tio kaj apkalí, .~n la ·teksto ni faris la .. respek
t ivajn ko.rektojn: .Ni Auldas tio~ al . ..;ia bonvola atentigo 
kaj ni es primas al xi ci . tie. 'nían daplion, ! . 

d) ·En la reteraj l!kzemploj , (~,. 8, z:4, 22, $.7, 3I·, 
33.-:: 4~; sume rg), ll!/adj~ktiva fol'Jllo· estas p~e -regula, 

;tiel k~ )a. adver~a foim~ es~us ielde ·erara.. ~te p~i tiaj 
oka~ol .mi aludlS en .mia l'.tq¡arko, kop~rau kiu n pro~ 
tesbs. , ,. 

· • -~Efektive, kie oni devas !00 ~1ld~e.rhan pÑ!dikativon.? 
En irazoj, .en Jiiuj rnankas la. suhstántiva .. aü..., pr1.moma 
subjektoJ Sed. en ci tiuj frazoj tia subjekto · ja ekZíst3s, 
.do ~nio rnotjvas la adv.e.rhan f.oi:m,on; Gia uzo do pov',is 
· ~veru onr jll sÍntákSa miskompre)lo.' Célere, la samán 
~jsJw~prenon f,aras .~.all vi, kiam · vi ktJD!gas en unu 
.:kategonon la ekzemplojn sUb a) . kaj d). ~· 

. Se n_un !Ú ~das 1~ i;féven~mp~n . ~la cititaj .z~~j 
ebelhploJ, ~.vidas, ke ~UJ ~artenan~J . al la kategono 

,-o).estai ~ ~11, 1900 (~ ·aperlS 4 Co1nf1!-en,taire 

de Be.auiront). El k postaj tempoj ~"~r via admMncla 
oriehtet:o iaj diligento vi ne povis vovl tian ekzemplon. 

Kion tio pruvas? Mi kredas, ke ne estas arbitra la 
sekvanta klarigo. . · 

J<:arinté ' la regulón de la adverba predikativo, ~ajne 
Z: komence iom dubis pri la sancoj de tiu neinternacia 
formo~ Tial li ne volis A'in nepre trudi kaj, por montri 
tiurilate sian liberalecon,1i mem uzis kelkfoje adjektivajn 
formojn. Sed post kiam, Beaufront faris el Jia intenco 
devi,gan regulon kaj lin obeis . ciuj esperantistoj, li re• 
konis, ke ci tiuinteresa Esp-a idiotismo .estas plene viv
kapabla. Do de tiam 1i severe tenis. sin al ~i. Tío estas 
kom~r~nebla .- li devis evidente . goji, ke lia \lnua intenco 
pruv1A'Is realigebla. · 

:N'e temas do pri tio, ke Beaufront t.rudis al la espc
rantistaro ion ne-zarnenhofan. Male, li trudis al ili pleuc 
Z-an formón, pruvante al . Z. mem, kiu ~oje lasis sin 
kominki, ke ~i estas trudeb1al · , 

La adjektivaj foirnoj do estas simplaj arkaismoj 
el la ternpoj de hezito. llia uzo sekve estas ne-zanumhofa, 
car gi signifas .hezitadon pri afero; pri kiu z. ekde xgoo 
neniam hezitis plu. 

( Kalocsay ). 

* Al s-ro E. Marcelé. Est:imata sinjor<il Vi verkis pri 
la Yortf.arado de la .P. ,G. tr¡¡ktáton, kie~ amplekso estus 
3~ plenaj kolonoj ·en ci . tíu gazeto. Bedaiírindé, la: redak
cio ne vol as disponigi tíom da loko ·por la, publikigo dll 
vía. verkajo. Sed .~i rajti~is min r{lspondi al. vi kiel eble 
plé] mallonge. T10n m1. faros en la nuna . kaJ en la sekv
<rntaj numeroj, kaj mi faros ~in kun ~ojo, car tiel mi 
havas .r.ee okazon klarigi aferoJn, kiuj al kelkaj eble ne 
estas !ffikoraií nekontesteble evidentaj. 

·¡Mi rimarkas antaií cío, . ke viaj kritikoj tre o.fte estas 
klarigebla} per . tío, kion vi esprimis jene: »malmultajn 
momentoJri mi' povis dedici al la ·esploro; mi do legis 
rapide kaj intermite«. Efektive, la kaiízo de viaj eraroj 
estas plejo.fte du aferoj: aií vi miskomprenas mian teks
ton, aií vi tro rapide form-as regulon, ne konsider¡¡.nte, 
ciuri fakton aií eblajon . . La regulo devas es ti kiel cble 
ple_j ~imp~ ~ tio e~tas raj~a post.ulo. ~ed, ~i ne poy~s 
esb. tlel snnpla, ke g1 ne validu. K1am VI nproeas al ma 
analizo komplikecon kaj anstatauigas ~in per analizo pli 
simpla - plej ofte vía analizo estas e:rara pro tio, ke ~i 
ne estas valida generale; ni elektis la pli malsirnplao 
analizori ja ne pro ia emo al komplikeco, sed pro nía 
klopodo je ~enerala valideco. 

Nun _ni. vid? viajn pun~tojn: . . • . . . 
1. V1 nprocas run pro tio; li.e n1 d1stmgas aflksoldOJU 

kaj nomas ilín radik-anstatauajoj. Sed vi miskomprenas 
la motivojn de ti u distingo. N e ' tial ni distingas la af.ik
soidojn, car ili povas esti uzataj kun finajo kiel la veraj 
radikoj (ilo, ano, ema Up.): tiel ja povas esti uzata) 
at}kaü veraj afiksoj (eta, ega, mala) .. La kaüzo de la dis
tingo estis tio, ke tiuj afiksoidoj funkcias 6e la vort.farado 
·silllple l!lií lll; r~guloj de la . . vor~kun~neto, tate kiel !a 
ordmaraJ rad1ko), dum la vera1 afJksOJ ne obeas la le~OJD 
de fa · radikkunmeto. · El-- ti u 1\i"vidpunkto do. la .ailiksoiqoj 
estas plí parencaj al la veraj r.adikOj o1 al la' v.eraj afiksoj . 
Ne :éstus do gz;amati.ke klasi tiujn du tiel diferencajn 
kate_gociojn en, komuna grupo. 
' . ~i vidu ekzémpron: ano estas samsignífa kun membro 

kaj en siaj kurunetoj ~! ~ondutas .sam~ kíel mPmbro kaj 
estas anstataiiebla de ti 'tiu sen 1a diferenco de fotmo 
au signií.o: l(.lub-q.no :-, klab-membro. Oni povas do diri, 
ke ano ~tas nur la anstatáUaio de membro. Same: cm.a 
estas samsignifa, kun inklín:cr'l{aj' estas anstataiíebla de 
cj . tiu: "dawc-ema = dank-inlr.lina. S<..od n-un ni tigardu 
-el; ~ia ¡¡enco oCstas m<tlgran'i:l, séd 'gi tute M clitá.s anstala\1-
ebla ·de Ci tí u-: arb-eto ekzemple oc estas urb-'JTUJlgrcmdo; 
sarne~ -eg ·= graná, sed domego 'ne estas dt?mgrarido. 

4n hj et do estas e sen ce diferencaj, ec se óni 
.sig~~ il~ ·~ komuna te~~~o. Tiu!I eraron ni volis 
úestg~, kaj m1. bedauras, . ke v1 msiSt~ prda .ro~nova. eraro: 

· :!! •. Al VI ne _p!aeas »elen!ilntoJ ~ompretígenda) « ka~ 
vola5 Jin anstata\4g1 per_ »nekom-pletaJ «. SOO nekompletaJ 

\. cJi • .,<e''' ' "'' 





inrano en gran~a kól~kto dá ~ongre~anoj. E~ la · i.lilua 
' ekzemplo.lie la . kunskribita ~io da . vortoj, •la E-lioor{) 

fa~!\S la adverh?n·· En l¡t,,dua, , kun i · pacoj •. la pcJ'epo
zicio fuits la' samail. Kió . okaza8~al. o ti~I'':farltai .se 
lá· senco :est'as per~kte klara ~n . pr.epozicio .. kaj tllO 
L~N~~ . POR KóMBINO, KUN~],: CE .fA J;'IN_?~ 1'iá.m , 
pre}:>OZIClO, .kún ·.senco, aldonus ~~krop1seneon neutdan, ' La 
respondo estas, ke JE net.esas kaj s~fícas. Do onj .skcibn: ~ 
ll\)comp.fen,is ~in ·JE LA UNU,A ,FWO · Eij :SIA VlV!l,. 
Li '" iris JE LA DUA HORO POST SIA ' A.tVENO. Da 
akuzaiiva .·N f~as lá samon: . sed. tío e~tas alia afero. 

· · JE e~tas ~a absolúta pre~ozicio: · ~ Eble J!a leganto 
demandas, kial " Zamenhof, kiu · pensis t pri · ·preskaü· cio, 
kiam li elperisis la ostarop de ·Ja lingvo, neniam déziris 
fqri p~pozici~n ·'"~.espo~<;laD: al l~ .A po~ adj~~ivo '"k~. 
La respondo · estas, ke ; ~E í11f1kc1as prectze Jau la sama 
maniera kiel A, E, I, O, kaj U, sed . ~i staras antaii la 
kun.metita radiko, al k' u ~i · rih1.t¡u, kaj '~i f!IDkc~as . .,Jtit:ll 

· aliáj prepoziciof Neoo'sas, · ke u:ó:l · komp~nu :la' fmikcion 
de ordinara· prepozicio. Prepo$icio rilatas serion da vortoj 
sekvantaj < ~in. D~k' al, . ~i la tuta komplekso havas ,.l\1. 
fttnkciali : !le adjektivo (pli ~usté:. epítet-o) aii a.dverbo (pli 
guste: ad]ekto). Oni povíis demandi, kial do metí pre~

··zicioh? L.~ reseondo estas., ke ia> orto devas .stari tie, ,j>ór 
lljontri la nudan' frinkcion, n"enion a):d'onante tameJf "al 
l i propra senco. Kion aldonas NULO al la nombro 
r~ooq? l)nu signif~ -1oooo. :, N¡¡.ií signifas gooo.-<?oo · 
s:ignifas ~néniom da centoj' kaj n~niom ·da , deko. "g sigl:ú.(as 
naií unu.ojn. Adiciante. . 

- wooó - ' . unú ~k9bla; mil 
"'; gooo · nau mil 

·' 000 . nulo 
sep ,~ , , 
de,Irnaú . aíil : áep. ' ·· 

JE .di ras al ..pi ,. Mi . staras 'ti'e ci nur por a vertí, ke 'la 
serio da., vprtoj ·poSt m,Í .funkci~ Jc,iel . t#lUO .k un gram~tika 
funkcio de adverho aü adjektivo, kies · senco' ~n si metn 
estas klará sen ·iu el miaj prepoziciidoj. . 

.. · DO JE n,e .estas malrica oi:fo en l;r prepoziciii ·. farni- . 
lio, sed la patrino de la áliaj. :[E estas· sendependa; neu~ ~· 
dila,. kaj senkondica votto. '¡ . 
, KE ésta.s. n~iítrala, ~bsoluta: ,subjqnkcio. _,Per ~i oni 

s'ubjunkcíigas atfverbojn kaj prepoziciojn libere lait la 
regula ·uzo de la ali~ gramatib,j partikloj, .A., E. 1, KTP. 
K~ ~stas apart11. :sufikso J kribita ·4Sen .sb'e:kci kaj sen gl~o. 
~E estas · apart~ pr.eñkso .. skr;ih!ta sen ., str.eko . kaj • sen 
gluito. Kial'? Car JE kaj KE afu.báü rilatas. ne al 'la unu'a. 
vorto, se<! al ciuf kune: .. Do o~i skl'ibas SEN c:XE, POR 
l(E, SPITE :K.E PRO KE, SUFICE KE, l(ONDICE KE, 
kaj ec DUM KE kaj GIS leE, ·se oní ne scias; lke ' tivj 
l~aj estas .· grig~p.alaj · ko~ j unkcioj, 'kaj pro . .ti o .ne bez.qnas 
la' KE. . . . . . 
".};!. Analogo laü. JE ne · ekzi$ta5 en nacía lingvo sciata 
de,· mi. ~ed en la angla .lingv.p: ·,abundas ~emploj; kie 

' aliaj supozataj difinitaf vpr.ep~Ücloj perdas la propran 
seneon, por íunkcii .ki~l. JE; kaj fiel konfuzo , sekv.as 
k'oníuzon, kiam . komeneapto klopodas . ~ komp~nL'' Do, ., ·· 
vi diras, le JE tamen havas nedifinitan sencon? Absolute 
nel nenio. estu,. pli difinita korí~ptol La gr~da bezonp 
por absol11t~ . pre:pozicio, . .Jfia ,JE; .. estas : sentata d~ la.Ijie~so, . 
kaj: se nacía lirigvo ne ha vas prepoticion tían, iu ·· ill.ia 
p:rep~>zieió .devas _perdí $ian i!e.ncon laií · ha.zarda 
~lekto . de~~ vet1Ustol ,,kiu seréas vortan, / al lriu rnarikas 
senco. DeS pli malbone "por la nacía fíngvo. La nediñ-
.mtaj pr.ep~cioj ,Jln ni a lingvo, s;e tiaj ékzistas, ctrre, éStas 
l~¡. ceferaj. lüanl Qni pex: ~ 'an.stataü~ ~JE. ,, <-~~ 
Ni ne misuzu JE, ltiam ni estas mense lacaj, duba.ntaj, 
nfielektell)aj, nek oo la eloorpi~ de nia esprimp9vo. 

· ·' '1/t!fit()J'/j . s~ ~lilncqjt. 



Pri ~uda GEaÚ)utJko . 
ka/ re(oriÚo en la joda Uug.IJ·9 = 

· · - d e Dr. x:. - · 

La sekVantan artikolon verkis Zatnenli~f. C:i aperis 
en la j udlingva · revuo · »Lebn un Visnsaft« (»Vivo ka:j 
Scienco«).' Nr. I. , de la jaro I901) ~peranta oe la eldon
ejo Boris Kleckin én Vilno sUb redc.· de .A. Litvin. 

La konata gramatikisto . kaj ·~:leksikografo Z. Rajzp. 
skribas en sia »Leksikono de la juda literaturo,c.gazetaro 
kaj filologio « dua eldonq, l-a volumo, pa~o Io3g. pri 
ti u ci artikolo de nía Majstro jeoe :· . 

' » .•• 3 )arojn 1:amenhof lábor's super judli~gva gra-
ínatiko ... « » •.• Lia judlingva gramatiko restis ne publik
igita, kaj nux post 3o jaroj li malgran·lan parten el ~i 
eluzis. e.n kelkaj artikaloj por »Lebn un. Visnsaft<: d~ 
A. L1tvm 1909 l., VII., IX. sul> pseüdommo X , k1e h 
prop~nis san~i 1a judan alfabeto? je la latina;. ii.u propo~o 
kaüz1s grandan d1skuton en la Jurnalo de Lrtvm samk1el 
en la · oetera juda .gazetarQ. « . . · 
· . Kaj efektive, kiam on~ foliumas la sekvajn numerojn 
de la supra revuo oni konstaias en la spe.ciale · destinita 
rubriko »parolejo« viglan diskuton por kaj kontraü. 
Cio 'denove pruvas pri la multflankeco, . granda intercsi~o 
de Zamenhof pri ciuj apartaj kulturaj bezonoj de kdll:l!j 
'nací o •. · r ' ' ' ' '' ' ' 

' ~i opinias, ke, kvankam la ' temo de la artiko1o be 
konoernas Esp-on, niaj legantoj gin legos .k un . interes(1, 
kiel Z;unenhofan verkon, kiu estas tre karakteriza pri ·lia 
pens-maniero kaj labormetodo. · 

' * 
La aütoro de tiu ci artikolo, eminentá "lingvisto 

estas konata . ne 0 ur in ter granda parto de la joda legan
taro, sed multe pli ankoraü Ii estas kónata al la tlit~ 
kultura homaro pro · siaj altgrade gravaj lingvor.eformáj 
ll!.boroj . . . · . . . 
· En tia ·demando, kia estas la reformó kaj gramatiko 

'de la 'juda lingvo, por la · Iegan.to certe estos , inter~se · 
aüskulti la opinion de ; tiu ci .mondekonata aütoritato .• 
en lingvaj aferoj. La problemon, kiun ni .q.un tusas, ni 

··rigardas tr.e grava~ ·" Ni pensas, ke po~ .m:Í la ptojekto de 
reformo, kiun entenas ci tiu artikolo, estas tro serioza, 
kaj kiel ajo ''granda estas la kompetenleco de la aütóro, 
ni devas kalkuli ankaü kun la psikologio de la popolo. 
Ni opinias, ke tío estas je tiom afe¡:o p!Jpola, ne kiom 
scienca kaj kultura. 'Pro • tio la redakcLo detenas sin dume 
de. iu ajo I>.l'.o~ra eldiro ::pri la _reformo, k~ú~ la estimatl). 
aüloro projektas. La demandan pri ~ango de la. juda ·al
fal>eto . je la latina ni prézentas por disknto kaj presas )a 
'sekvantan artikolon je la respondeco de l' · estirna::ta aiítotó, 
kiu bedaiíriiide ne volis málka§i sian plenan nomon~ ,,.. 

· . t La redalcdq. 

* 
Mi . amas la tiel nomatan »jargonon « ege, sed J*.o 

dr,tersaj motivoj, _pri k@j ne estas . ci ,•tic Ia Io;ko par9Ii, 
mi dubas, ~u .la ja~gono 'havaii ian ~stonton kaj cu estaS' 
~ener;Uc inde.. ke Íli.J., J~;l:Íru por gi ':ian ~ estohúm. Oni 
tamen ne p.ovas konte~'H ' la fakto'n, . [(:e ·la · jargono ekzistas 
kaj por Ionge ekzístos: .Miliorioj da niaj ·frat,oj ar.ola,s 
kaj p.or longe parolos ~:iti, egaJ.e 'cú ·ni a~os por 'aií ;lfuó
trau tf. Pro tio ni aevas ~ ia jargonon serioze trakti .. 
,, Por milionoj oa niij :fratoj' 'resta:s, kaj· ·longe te$.t()s 
la jargono káj la jargoria literaturo _la . unika spí;r¡ita· unte
ajo aki:rebJa, Pro. t¡io ne ~stus .superfluc .zorgi j>¡i tio, :!le 

' ti:u' nqtrájo estu pli · malpli konvena; ke la jargona -lile
raturo - se oni ne povas j~ \esti Sen ~í·.:-:,. alkutimigu 
)lian amason al kelka » liomeco~ kaf sistemo,: :}te on1· ~in 
-skribu ne »kiel al iu plawc" sed unuece pure k:ij 'ko-

. r-ekte 1au la ver.aj :reguloj de n1a liagvo. . . · , - 1 ·. 
Jes, lat'f la ' regúloj oe la jargon<l grattl4tikp, aa:r ne 

nur la lirigvo4de l f hot~ntotoj · aü aÜstnrÜaj sov:a~ulOj 
ha vas gramafikon, sed kiel ajn strange · t.io p~va so m por 
multaj juüoj ~ a:nkaií la lirigvo · dé la júdoj. posed lis 
sian difúi.itaD:' kaj severan gramatikon . . Alíe ne ·povas csti, 
komprenebie, ~ar, sén tió, ,unu , judo ·Ja alían ne kom-' 
prenus. 'Nur l<i sklava humileco . kaiízas ,' ke ni multfoje 
ripetas. tiun stultan frazon; ke la Jingvo de la judoj estas 
»jargono'' sen gramatiko « . . :.xaj kaüzast ke .niaj ,jargonaj 
skribistoj opinias, ke judlingve oni povas skribi libervole, 
.kaj , ju pli oni sin ·retiras de la efektiva. popoljargoM·, 
de,spli la lingvo fari~as kompreneblp. kaj ~usta : . 

Por nía ámaso aliaj Jingvoj iestos .ánkorau por 
longe nealireblaj · kaj · ~¡ devas legl ekskhizive ' judlirigveJ. 
Do. mi 'De ;pereigu alm!enaü (~ian eblo!l 1egi per la 
neg~kto · de ni'aj aiítoroj; 1a amaso e.Ilernu sisteme, uzi 
sian lingvon 1aü regule kaj tiam la juda lingvo estos 
precize tia sama fa,ktoro , potenca de ,.civilizo ~ por, j udoj, 
kiel por -e ciu ne-judo, 'De komprenanta aliajn lingvojn, 
lia gepatra, en .kiu li pavas Jeg.i. ,, 

· Iri.ter la judoj ~stas ifiultaj, kiuj ne ~ komprenas la 
jargomm sed ili volonte gin ellernus; inter la ne;-j11doj 
~stas. mu4aj, ki~j volus , kenatigi k~~1Ja li~,gv.o . do, la 
]udoJ Tamen, g1, ·":un .al homo, km ne log·as en ?uila 
megio, estus plj fallil~ . lerpi la ' lingvón de iu af.rif.~\' 
g-ento, car ties .gram:atikon li póvas akiri, sed ellerqi la 
lingvon de milíonoj da kulturaj en la tuta mondo kona
taj ·judo} estas . ~bsolnte neeble! .~ona gramatiko káj kon~ 
vena vortaro de jargono farus la 1ingvon,· fine, atingeble 
facila por Ciu lernopto. , .. , 

Sed, se mi dez~as: el jargono fari ' lingvon, kiú havu 
kulturigan sigriifon por la juda,j amaso] kaj sa.mtempe 
esto lwnebla por ciuj, kiuj ~in ne komprenas kaj dezir.as 
~in 1-erni, ni devas antaii cío. enkondu.ki por la jargono 
la latinajo literojn. La ht}bve'! alfabet\J knn la punktadn 
anstataiionta la vokalojn, kun lá nedifinitaj, komplikaj 
S K T V :k.aj -11-lüeroj, ínter kiuj e.stas máleble nuanci1) ; 
kun la absoluta malklára prononco de "'multaj ' lite'roj eki. 
»Vov«2) legigas kiel . »V<f »U« kaj »Ü « ; A l. E. povás 

e&ti. eldiútaj kaj ne; kaj 'iliaj elparolo ' estas. 'tute neklára; 
B: K. P. T. S oni devas 11parte punktí, se oni volas ilin 
legi tiel ,~aj n~. alía ~in alfabeto estas tute nea~aptita al 
niuitempa lirifrio kaj faras la uzon de jargono en ciu.j 
rilatoj malfacila. · . 
. . ' Se la jargono --;--· ni, s.upozu: - ec ·na&kigtis, ·ckün la 
heb'r.ea alfabeto.., oni 'anka~ fiam devus sangi tiun ncopor
tunan alfabeto:p je .,alía . pli oportuna kaj tiun, kiu es~ 
uzata en ~ plej tnultaj civiTizaj lingvoj, · (ce 'la fieraj ger
manoj la latina alfabeto jaro. . delonge, komencis,_ elpusi 
la germanan pro .ti o, ke la J afirÍa e3i!taso~ pli faci:la ; la btina, 
kompare kwi 1a h,eb:rea, estas ne nlll' pli bona:, ~d la 
kontrtastn ·: ínter ainbaií aJ.fahetoj , eytas granda). Se la . 
jargono . éc est'Us pur.e semida 1ingvo kaj se,k~e laüspirite~ 

· ligit¡¡, knii la hebrea ·alfabeto, oni ankaií de~us pro. opar
turieco san~i 1á · alfabeton je la latiná. Sed tidi:ríde . l&.j 
stolte estas resu Ce la hebrea '.Qlfabeto, itiám ni scias, 
~~-~·~·· - ' '.< 



"t·' 

la: jatgono ~ ~pa:r~Iias al !a fa,mi!io ;de arj¡1j lingvoj; 
b9 signifas, .. :ke _Ja• maniero~ .. 4·áu :;ki.u la · a~j~j lingvoj 
slrri~igás, J lstas por gi 11e .nur oportuna sed tute natura¡ 

.•. ~'llj ,: \á~:treegeOJ ;nMR<irtU,na · kilj tute i:le •: i:ídaptita hebrea: 
;c~il~fabeto. est~ .al ,gi' peiforte alltroclt~. . · 

" · .Oni,.,povás r,-esp·ondi al mi , ke la hebre¡¡.w abbbeton 
· J~. jq~a . runaso. jam konas, dum .la latina~ gi devo~ 'deko
, m~n:~ le'mj, Sed. al ciu><J'stas ja konate ,- ke la plimulto 
de la. juda ama$ó, kiu scipov;¡s legi kaj skribi, scias jan1 
r{un: tre . 'boge Ta látÍiran . alfabeton; · kaj · 1a ce ter a mal
p;limíiltº , ~.iu legas 'judüngve, ~ed ne scias la· latinan 
alfabeto~ •. povas gih, wlerni d'um unu aií kelkáj horoj. 
Kaj , la ·~ mal,gr.anda. tempo, kiun · ili a1 ¡tio .fordonos, 
lltilos, al ilf ciuokaze. Kaj ne forgesu, k~ la ellerno de 
la :!¿¡,tina alfabeto. -estas por ciú ec neltlera ' judo tre facila 

. af~ro, .. dum ¡la elle;rno de la . nuna ljudll.· ortó.grafio, por 
,tiu, IJ.ri ue. estas ál gi •kutimiginta \deinfaneee, estas, ' ec ' 
_al tre klera horno, malfacila afero, tiel ke ' por ciu, kiu 
pe iedukigis ee la jargono, • kaj. tiaj judoj pli kaj pli 
-multigas estas preskaií '' tute ' neeble ellerni la 'lingvon de 
A aj propraj fratój. J\.oiilparu kaj elektu! . . . Do, de tiu 
C:i .flanko e'kzÍstas jam · neniaj refutajoj kontraií la en
~onduki:) ·· de la latiba alfabeto, kio 'estas sendub'e afer.o 
:treege . ~eoesa, 

Ve:fe, nía okulo: estas. jám kutima al la jargono kun 
' la, hehteá alfiüléto kaj la unuan · tempon la .Jargono. skrib
itá , ktin · la.· látin;a ·alfabe~o havds .strÍmgan aspékton en 
I:tiaf.¡jkuloj , Pü· ol, uqu . rtttin,ulo vel'S'!-jne ridetos pri la 
.»e iíropeigita« .. járgon'o: Sed en ·tia gravá áfero, kia estas 
ku.till]!gi la. popplon hl ,gusta legadp kaj ' .skrib~do kaj 
kooi •porlá intelige.,nthlaro liberan · aliron al .la 1ingvo 
kaj l~t;eraturo ,,da sial ·frp.toj ?'~ . .en ~~i<¡, grava ,afero la 

· k'trtir!ío:ide · l~ oki;ilo; k()mprene))le: .ha vas neni.an s\gnifon 
J{¡i:¡ '8e: ::'trov~os 'tiaj, Jiuj ¡ rfdo~; nii 'de vas al ili .respondí 

. pet mirlsatá silento . . ~ S~ . se estas tre malfacile lukti 
kontiau . kn_11:. la· Jl;lal~}>va· kutimo, :mi povas ja, agi .same 
kiel ·Ja ' gemí~oj en tiíi okazo, :.enkondu'ki la latinan 
:a.gá~'an . :: p~iÓm~, Tiel '' ekz~Ir1ple la ' j31:gonaj gazetoj 
poyos .un? el, siaj ; falf.oj . komenci ~presi pex: •latinaj ~i~~oj, . 
po~te ,pligran<Ugi l.<!- nompt;on ~e tiaj fakoj-, ~~s la legat1toj 
f~n~'!alkutim~gos ,ál ;la nova alfabeto, kiu kun la te10po 
tgt~, élJ>:~<is )li ma:hÍoVaÍl hebrean. ··• . 

:~ >~···· , '~ 
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jat $ono ·lif: la · propr;a';nomo . 
. 1\:~!~'0ke · Zamenb.of uz~~S 1pol' ' ~i la 

-.11Dfn'.€l~". El átn.hau nornO'j .m~ !elék1is' 
• ju4aH iPgvor< : pro . pH bOrta 

leg·;Ul't¡pio, k.v~k~ ·p~i ~ta - estu( 
~r · e'fektiy~ ti~lla lingvo 

af 'pa.rdllao:to1·.:"4 '/"' ""'; of¡<; .·~e,--_.-¿_ ·, .. ¡, ·~' 





·¡, n~ estas já poeto, 
•nur .--e la pedagogo. « 

" ·, . 

K~al do li aperigas ·..poemojn, se li ne es~ pocto? 
demandos la léEanto. La poeto-pedagogo -respondas 

en sia »antaüpoezio« :· »-Gerte ciu normala plenkreska per-
sono sep.tis iam ' la · nerez:isteblan dezirop.: verki ion en 
la poezia lingvo. : :Qum ' la maloftáj mom.entof"de . tiu. 
natnta .malsano rni'. s:kribis la 5ekvontajn, p 0J,Jmojn«" La 
temaTO de ,, {:j t,1Új •m<tlmultpretendaj . versoj estás :- ne
ú~uJtspec¡¡.: kelkaj ·.· sercaj ari:lindum-poerppj, . kelka'j satir
a1oj ' pri la espefiinta t. vivo (~Me ~i .tíu f~anko ~r?'tr.Je~~ 
p1eJ mtilte da, e:volu-kapablo), kelkaJ ·dedJc-poemoJ.,; ... kmJ 

.. prezentas danajn g:vidantoj:n de la movado, kaj na~v-voca 
petolado kontraíí uBÚ el k longba.rbuloj de . la esperanta 
~oezio. Jes, guste la .vorto. »n~Va« pJeje karaku:r~zas e! 
bun v:erketon, -estas g1a naiVa carmo, kw pardomgas kaJ 
foje-foje -éc ·fo.rgesigas la ·primiti1·econ de J' tuto. Tiaj 
strofoj legigas facile; 

.- ~ .. ~ 

tiuril'ate . estás tré láií:dini:l'a, ~¡ ne es~as . tullj) . k:a) k:on;ek.J 
veuoo · plen umehla. ¡¡;, " · _ · * · 
· · »Si<ls ne uríli momenton rJubis.; ke ~. ". - estas l_eg

ehla su: la· 4r-a l>a~o - anstatau: Stas y._c untJ r.nomcnt:o? 
ne dub1s. - " . ·· . · · 
. >;Ne pti ol cent pasojn estis ld distan-co J La a.kuza-

tivo evidente estas eraro. (58-ri. í_:>.) . ' · .. _ ~ 
.J · La ¡¡hs!)luta J?UIÍt~eco de 1a. ~ s~ilO:~ -.. ~etét;t}.c~úu.¡:lind.a 
kelkloke kreas kur1ozaj<¡>JD: »S las IW] la rrtn'9:,, n,egr,p estl~ 
f:ptrniptintdj lit ~~oftjgitajn a,raboj.ft ~ ' ·f "• ·· ped-
a"p.ta kaj presJ-:a11 .. ri~o9a;'" vorto p:t:J ago.. ;9n ., ~!k ·:,. 
terigas, .au ko,vr~- kadávrojn.) Ell: la _sanu~. . e~~as la 
h·o l<lar1ga »'békmt(}rfr:<Jpado de cikom :J <<- .,,. 

Tre interesa estas la jena ideo-kóni\Ll't16: · . . . cstis 
m:ollumege. . . Por .rimedi al tio. . . Tiu »pO'r :r.i'meüi<< 
tre placas al mi; s~d es.tus pli kla.re ur.i o.lijln ·'Pr-<í(l«;J7jcion 
post ti o. . . · . . :,· 

Definitive eraroj. estas la jenaj, h·oveblaj s.m la 8g-a 
pa~o: teruriga !Ul.st, terura. La.· alia: ~.Ciu j11 li l~apfis 1.á steJ' 
la viroj, kiuj ¡7is nun mortis pro ·la var;iol().:J j·1 gust'a 
vorto estas escepté. •· ~ . . . .,. . · .. · 
· Oni ,ankau: devu.s · dekutimi~.i · p1·i la · peza f1;umw: .: 

lcu.timigita kaj lekuzi an$tata;ue .: l<utiulá, ,kian:i · tl1is\tomp7 
. .,. . . • .. , .. , . &. ' ,., ' --'~'' . . , ' ... >~'{,,. reno · ne mtnacas. . , . . u ,... · , . 

Lá r~marlfoj; hjnas es ti tro dcta l aj, sed . ili • j~ ü.e 
estas direktitaj generale kontrati . ti u .l;i tib.róJ se.d <ISlus 
rg>rehlaj preskaii ce ciuj cspera.ntaj" presajoL Do ti?J ci 
detaleco erarigu neniun pri la vera valoro de la tratfüko. 
,,, ,• F . . Szilágyi 

•T EDMON:QQ DE Al\HCIS: KORO. Libro _por knahoj. 
Tradukita el "la itala lingvo de *. Eldonejo A. Paolet, S. 
'.{ito Tagliamen~o. Prezo: 1.2.- liroj. + 3.fio se~kost?j: 

En frua mfanago int renkonL1s tr1 , ver~m_n, ~ klllJ , 
donis al rru la. vójelektan irnpreson: Don Kiñ~olo- ~--de Cer- · 
~útes), 1'-.o.r? :,(de'.,Arnic~~)_ ,, M!,lrnio .. ~e · _?ar.atplls-·.- ~t?··· ,(_d~ 
~~P,cs.ay) . Mt' ,b~nereme~oras! ke la. U_fHli! ver~o;}gJH~d~ 

.
mlaJp $<una~uloJn, Sed. ~i vok1s kelkf:OJé · la.tl'!']OJ!"l .cl .rniaJ. 
ókuloj. VerAajn~ ·' mi eksentis, kjcl mdfacile kaj vane 
estas portadj .la . ~ru~o'? de ~a. p~irnoka~ ~dealismo .. La 
dua ~erk.o, Ko:o, ms.pms .celdi~~iloJn .al üfl~ 1~fan~ a~nmo. 
En cm mstruísto" Il1lá m1 scrc1s· la Ul · Lru¡sta.Jn tipOJO de 
la verko kaj er; i!iu lel;'nejkam~adp. mi dezír~ .. ~trovi .~~ 
knabajn heroOJn de la roman~. M• ni.ern _dezms far1~1 
»koro «, nura hollfa koro. La tna. verko -rnet1s la. punkton 
al' mia naiva decido. · . 

Jarde'lmj pas1s, sed aurr1e m..i renkontis o:fte la verkon 
de .E.' de Ami~~· "De tem,po ;¡.1 wmpokva'zau ~l)i pilgrinús 

·. al ti. p~r · re~e~iti ~en · l~ .. ~d~alism..o d1.1 la yg~"ki~to •. :'k~s 
vortoJ J.am 1t1el f,orte ' mfl?-ls' rm.o. (_)ftil ml. -aoot~s 1~ 
verkon ·~or <.Io~a~1 ; al. la ~deto de mw .. ' gasb.gaBtp; . ].)~1 
tai'lf5l'ln l. iihron. ~ · trl,l ne_ koms .. por ~nabo:~·· '!\ontprel)able 
ekz¡stru¡ -oon1:0J .da: unuarangaJ verkoj por Ja JUnularo, sed 
en neniu mi. r~trovis .tiun amos piran ~incerccon, . tiuu 
edukan fortori, kiuj . Ce ciu pa~o de ti u ci verko re.líef
itas pe~ majstra s~tipl:ec~. La u inia opinio. 1 .»- K:<?RO" "-~tas 

. ~uste bu :verko, ·,kmn ?m dev~s tmkon~u~t.:de''l'S~. 01 Clllll 
¡;)_ementan 1-eme)tm ktel legohbron. O• mstrl).as la ·eke
voluantan infan.ón pri nobla bat¡tlo por idealoj, ¡;Veka:s en 
la ani1:110 de la ~taj .homoj la senton de la ;ho:m~. solidat~ 
eco1 sugestaS' 4 f:nso.n, ~e la mira~oj ~de ,la ~o ni a . !toro 
l)st¡¡.s aloiena11 . tit~1 grava], se ne ph, ol l<~, k1,1lto. ¡de la 
'n;mskolo], poi ' fál'Í~.i utíln • filo, de 'ola ;pació k_;!-j'.liu Q.~ la 
tuta homa famili~. '· , · ,, . , . . :1e ' 

· La. suBÍi.toló, de la v~iko, »lJbro por;knáboj «, sajnas 
;¡U mi, povus bavi kom:pwtigon: »por gepatroj •k1j . p Jda
gogoj «· Car ~~ktive ~.Lestas libro po~. ti~j, lti,uL~ezi~.W: 
~Cd!tki generacJón . humane pensantan; hbro por ti.UJ, ,klU) 
ófte forgesas en la h'Odiatia esoista mondo,' ke .ili hav~ 
ankail ko..ron kaf' ke ,t(u ci koro es~ .pli ol karnope<Xíto 
r~~anta ~a .sangcirkliladon ;, ¡i?ro por tiuj ·~ pedagogoj, 
klUJ ne . ctam' memoras prl tío, ke la ·b.qríkvreoo.. la 

·enprofw.ldi~o en la: :mfananimon pli facil~ .. t-cansp:ontigáS 
la distancop: ~~ l_a ~~en~j ka] junaj i i:n~ .. ~j •Ol ~a 
pedilgo~ or.l>¡; !~trms~a,~gn~n.ó, ·.Jeal l).e~~~,tj.u 
~ .de Ju . .u :refutan ~ sp'üon:[ ~alp~ón 

, _:- 'i~; " 



" v~kal! "en la iaf~o/ Ti~ ci libro instr,u~·"-Ia infan~~ pri, 
amo ~ lil Iia i;nstruistil, kaj la instruiston delikate" aveilas?'' 
pri lia, .respondplena tasko; tre ,ma,lfÍJ:Cila, . sed ~lej nohla. 
·~ La esperanto-eldono ae· la verko estas' tre plac..a, la 
trad~o . elega,nw· flua kaj al citL es~rantisto mi rekomen- : 
d~as gian w~don. v~re ~~~ .enhav~ kaj sti~o . ~i . taúgas 
OOMg'e por la komencantOJ tiorn p1l, car a(l spnlto de la 

. ve.rko ,es~as tre proksima al la idealq <le QÍa MajstrQ mem 
Per 8i ni bone· akcelas la kara:kterevoluon de la infanó 
kaj sukcese reJ:Mmorigas la plen~uiojn pri tempo; 1kiaru 
la pacon gararitiis la homa .;oSolidareco, amik:eco, 1hel¡Mvol0: 
kaj kompato.. · ' Jobo. 

DRAGUTIN TADÜANOVIC: KANTO AL MU 
KORO. ~~ la kroata tiadukis Josip Yelebit . . Eldono dé 
la traaukinto, Zagreb, ~g36. 64 patoj. , 

Gluigo al la .familia; funebró pr0 Ja .. patro kaj 
fl'at0, funehro ·pro la rñortinta amatino, intensa ,1!esopiro 
al la infaneco kaj kune kun g.i ,sopiro al la 

· kamparo, felica ·. scenecjo de · papilic ~vebpeza '· luiab~ 
agó: jen Ja oofaj~ te~'()j ~ur lame tro .vasta lito ·qe Tadi" 
janovlc. Se únuavide lla:.,mondo né sajnas fre multehrak:,~., 
!~l..>~().u tuj , frapas .la leganton ,.~a ,forte?o :.de 1~ .~te:rná 
1rnpul~o, tamen tu3 ~ktu~as la varma spu~ d,e c1 ti u sek- , 
:rete ardanta ·;poeta brusto. · · . · · ' 

pi apD.JteD\lS al transiFa ·'genel,'acio: ... ka'{X1paran.;:l:i1o, . 
kiu ankorau ne kapahlis. ek~ati la urhón, sed mi apenaü. 
~-r~d'!lll; · ke ia returno ·al la :forlasitaj k~J;m_pdj. kviet~s 
li.n. ·.· La 11!-al~atata urbo tro fortil ekka~t1s"' lm ·:· ~ . rT,a. 
transJ.recO .. neev1teh.le · kunportas . maltrankv.don; neli:enten

. tqH1 ian . ne()ifine~l~ sopiradon. , Kel~:foje . 11! ¡:mipento 
pr1 la :forlaso de 1 h~Jrn? survestas tragikaJ,h tonoJn: 





hin. . t> 

, '' Sur ,. p. 75 •· anst. : gistempaf restajoj, . rni p~e.ferus: 
(sur) -ter¡¡~ l'esta,joj, . car iel lllÍ sentas, ke ne ciuj korü
prenos facile,- k e , ten1as p;r.i la korpo de mo.rtil'\to. · .· .. · 

. Pri ·la metodo, mi p~ef~rus ; se en ci.u ~ec.iouo post. 
' la gramatrko venus ·sénprokra:ste la e1<zercoj, kies temo estas 
la samlecionaj gramatikaj oj. Kl)mpar.u ekz. 5-a, 6-a 'k. a. 
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" M. bE WtÁ'RD: hE!MANoA.no· -~A.tÍESPONDAttÓ . Pid LA 
HiSTORIO DE hA ESPERANTO:.MOV ADO.' (Eld. 'W. J. ;Thieme &. 
Cie, Zutphen. P. 88: P..rezo H. guld. L4o). 
' . La. lih~~ elih~vas .u8 demandojn l..'Un c .. 2oo-2So suhdemandoj 
kaj deta~a.i re~onooj pri la _historio de la 1ge1uirala .movado. T~un partori " 
kompletigas la hist.Qrio 'de la nederlanda mova~o. La ;demandara est&s 
tiqn ped:anta. ·la · ·.r~spo:ndaro estas tiom klam kaj konciza, ke éó recen~- · 
isto kiu hav,aS prof-egie ·spec.ial¡J.n .· »ga:o.n «, :povas imt laiídi. La aiítoro 
¡u'í ~kompilanto~i:qfi~~-~ ~e la-" an~.lizan p,ritr.áktadon de la rnóvado, kio .~··". ,La unua vólumo 'd:e 

.. J?reskat\ ne. e;~tus ; __ p?Strile):)ljt .~ tia ekzamen:a: verk?. ·Por k e mi ne !!1-lle J ···'!"' biblioteko ' temas .prl ·la 
· J~eu ~man ~skon, .3ene ~. p:rotesta_s kuntrau la Jena demando:. ~ K1~m · p;ojektoj ·de tiuj .· gr8.1,1.d(\ 
v~ setas. pn la franca . p1on~ro? . K vankam . Beau:fr~nt. sendube es ti~ p_w- • kwj .. serioze oku.pi~is pri la probl®lo 
rln:o kaJ franc~, ~amen ne li.estls la sola frant;a · PlO~tro. Sed ankau twn de Língvo ht~rnacia. Jen, a.to 4¡¡..genlaj 
nm ' flank, · ~l. p~~rkas. kaJ la ver~o'?- ~~~n{:i.de. m1 rek?rnendas en ·!a bomoj, filozofoj, ,spiri?j gvidahtoj (le 
a~entou de hUJ~ kiuJ dezuas konlxmtlgt e:: la pie] -severaJ.O ek:uunenanit- la hornaro, kiuj vo1is solvi _la. lingvan 
OJll de la Espera:J?ío-movado. kaoson per la kr-eo de -;filozofia aü 

La ekstera fímmó de la libro laudas la eld<mejon. scienca Jingvoj .. Au krei alroenaü skri-
' · · ~ F. Szilágy.i · han lingvon, t. n . pasigrafion, ké la 

neder!andaj ~:, 
. ·J ~ 

hemaro almenaü skrjbe. ; p~.vu, )nterri-. 
latj~i. Descarlie$, Cou1eníus, ·te:ihnü:, 
·Jobn Wil.~ins, Nie~zsclie; ' (:Kc, rii 'num

.' éiu. nur l'a plej konalajri'' np~ojn' el la 
. libteto) okup:is sin por s:oly.i, la pefa-
cilan probl:cruon. . . · · · 

Por propagand:isloj vere ne malhav-
ebla verko. • 

Kion diris ekzemple Leibniz pri ~a 
' Universala Lingvo: ' ~ • 

11 • • • 'signoj, kiuj esprimas t:iujn 
, ni.ajn ideojn, estigos novan_' lingvon, kiu 
~;,1_:lo\r?s e,Sti .sk.ribata kaj . él¡:>,~'OJ.I,Itf\: ~ia , 
· ~ faralio, tlstos lrtJ . :(na:lfacila,/ sed •oni ~i:o 

facile ]:C¡:nos .. . . ~i miri~de "' ser~vos por 
la ipJerkornunikadó inter$p!uta.i po-

,,poloj. « . . , ,, . · : , • 
. . »Tiu ci lingvo estos la plej . granda 

. 'e. OI·gano de la racio. Mi kura~as diri, ke 
tío ci es.tos la lasta peno .de la . .>fioma 
spirilo, kaj kiam la projekto estos efek
.tivigi~a, nur de la homoj dependos esti 

· !el1caj, t!at íli havos ilori, ·kíu ne inal
;pli servos enbúziasmigi la racíon Ql la 

" téleskopo servas por' plifo:r}igi la p ku-
,, .Jon .. , ,~ , 
'> ¿,~/' ,? l ''•• ' ' 1 .-e : > ' 

' .,. Mi estas cy!t'ta, .ke nem(l ·eltrovajó 
, ,estas tiorn , grava: ki~ ~i,- kaj neni:o 
'" kapablas tjom eternigí la .nQmon de la 

·' · elpensjnto. Sed pli farta'jn · moti vojn 
·mi bavas pri tio pensi, car la religio, 
ldun mi plenuroas fidele, .min certigas, 
kc la amo al Dio korisistas en arda 
deziro, havigi la komunan bonon, · kaj 
la prudento diras . al mi,, ke nenio pU 
kontribuas al la komuna bono de ciuj 

-~": hómoj ,: ol tio, kío 'tili petfektigá'ii. ~ 
¡Se unu Iingvo ekúJtus¡en Ja 'roén:do, 

,, ¡¡:\.liomaro ·gajnus la "tríl>non de .sia 
· vívo: kiun ~í ja · nuri ofe:J;as pro la· 

{ffiultaj) lingvoj. « · . 
" No 2. Rusaj novéloj de M. J. Le,_ 

. montov k.aj D.· N. Mami1J·Si6irfak. 32 
p, Traduliis: A. Filatov. . . 

. ' Tiú .ci volumo · enhavas . du rusajn 
novelojn. Unu estas »La ~atali.sto « de 
Lermontov, ~i él!tas_ la firi:Aapilt:Q de lia 
fáma l'Oinano: »H~r~o . de nía~ .epoko4 

aj . r.akóní~ . tragikan ;zajon teJ.:la 
1Ye . de rnalgtand11- ·k: a garnizot1a 
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aa.nkkma al 18 autoro, kiu kauzis al mi hodiaií tieh,,safuran .plezm:pn. urbo, kie rusaj oficiJ:oj .Joje ~kdi~putas 
Mi finas ·La u la ~niero. ·de Baghy: Mi es tu hundo, se mi legi<s pli ag- kaj }'eta.s . pri ~o, e u ..ekzistas ve;-e ~nt(lu~ 
rabian )>pedagogUUl « roonano.ri. ' · F. Szilág)iJ destino, cu nia sorto estas veJ,"e antau-

,. JARLIBRO DE LA INTERNACIA · ESPERA,TO-LIGO '1937. skribita aü ne. . 
Heron.sgate, Ri.ckman.sworth (Herts.) Anglujo. 2 58 pagoj. Kun anta e~- L~ dua . noy,elo estas tt~ kortusa .ra-
parolo de L. Bastien kaj la fortepianaj muziknotoj de la hitnno. konto de Mamin-f;ibirjak . pri la mal-

En ora k()loro aperas en la juiJi,lea jaro frue 'kaj supázle tru. ci juna Eleska kaj lia fidela amiko kaj 
jarlibro. Gi pro vas la suk:cesan · kaj diligentan lal>oroi1 de C. c. Go~d- samsortáno' en Ja v.asta Siberia praar-
smith, . generala sekretario ·de IEL · kaj · ties kunlaborantoj. Gi pruvas baro: · 1\eiuzgarko ··· la malgranda vogula 
ankaü, ke vere granda parto akceptis la .novan b.rganizon) kí.el sekvanton hundo. Ili nur unu;foje dum lá jaro 
de lastjfara UEA, tar - la findato. de la redaktado estis :nur februaro _ vidas homojn, kiam ~intre al v-enas la 
ne nur La enlmvo 'estas pli ampleksa; ol estis la lastjFtra, kiu aperl.s nur veturigistoj por \~ipozi du.mvoje ' kelk-
'611 j¡unio, :sed ankaü La delegita listo :enhava:s samvaloran liston, gia ajn ·· borojn en ·la. praarhara ripozcjo, 
amplekso estas ec per 8 pago¡j pli multa, ~j ni ne forgesu, ke bledaiír- k,iun .gardas 1a rnaljunulo. · 
in de Germanujo tute mankas · nunjare! Certe, se onl: .estq.s , ateildin LR Sed foje mortas la maljuna, Eidela. 
gis junio

1 
tiu Ci jarl:ihro estus ankorau ,pli ampJeiksa, car la gazeto de · bundó . ~aj haÍdaií ~kvás .gín ankau la 

IEL a~rtgas en ti:u :nfl;l'llli:ll'6 novan· Jistort.de de:egitoj. (Listo kaj raporlv maljuna Eleska,' ~u ne povas :forgesi 
de Japa:nujo ~peris pro malfruo ankau nur·,en La 'Üficiala gazeto. Esper- s.ian · karan hundon. 
~hle, ili aperos en pi'O'lllesita aldono!) .· Am};¡au no veloj estas sajne srmplaj 
·. La tuta enhav'o e'stas. 68 pagojn pli 

1
gtanda, ·ol tiu dex g36. Prak- rakontoj, se!i tiom . emociplenaj, pro-

tika novajo ~tas &parta .hsto ~aüfaka de fakdelegitoj. ~1 ne de •juF fundaj kaj majstre verkitaj, ke oni ne 
~n~tns plena ra¡>Qrto pn la v1ena kongreso, 1krom Ja·estrara, akadelllJia; povas ilin plu forgesi. 
lingvo .. komitata; ktp. adresaroj, la ad:resoj de .31 1andaj· societoj, el No 3. · De Mu.heddin. gis 111und!latin. 
k;iuj, krom la S~, ouj alltis al \(EL, kiuj· lastjare estis en UEA., En.- Mon'dlingvaj projektoj tra · ~a jarcentoj . 
es~ ad'resoj de 97 ~sperantaj gazetoj (k:iu cerÍe ,he esla3 ' k.ompleta, Vmks: Ten Jung. 3ft p . 
e'K~mpLe mankas »ÜJ.a Uegno«). Valora estas mallqnga raportaró pri .Ten tr-e "interesa ·verkó el la plumod'e 
la movaoo en d~~ersaj ~ndoj: Ni trovas .en gi allWu ,paroladon de ui¡¡ senlaca kaj energía b¡¡.talanto 1'tlo 
E. Malfugren pn la propagando. La. de tala 

1
tadio-statistiko estas u tita,. J ung, ®f1:ydaktoro de » Heroldo de Es-

sed kial mankas statistikof po-lande kaj · kune ¡ni la movado, "pri la pcranto'«. G] resumas kaj lre klare 
nombro de delegitoj kaj landoj (Mi kallrulis . 58 land9jn l'Ull ae.egitój !) kon:igas al' ni la plej int.eresajn 'kaj plej 
k:aj . kial ne en.estas la ad'resa:ro de la fakaj societoj'. Kun bedaúro ni gravajn mondlirrgvo- projektojn de ·' la 
ll~ trovas multajn konatajn no:mojn inter la delegitoj, sed . .Pi retrovas· . rJ.ialnovpj gis ,.' la . plejnovaj, . 
tre multajn el la malnovaj ~EA-<fulegi\Qj,, k:io pruv~s , fidon kaj, fidel- " Li. paro las · plej unue pri araba scien-
eoon .al la estraro, et :sub alia nomo. Vtere la delegltójn m:uibo,'ke ne culo !Víi:theddin, kiu . en lá r6 -a jar-
interesas, tu al}k.aií la naciaj societoj .partoprenas ei{ la centro aü ·tu cento inventis j.ru:n IDf?ndlingvo-projek-

·:~i estu nur »individua << organi~o, la deVÍZ9n de individue¡;o uzas nun ton:· »Balaibolan,«, sed- bedaürinde ·la 
klelkaj samideanoj, sed · la pli.~ulto de 'la '?elegitoj neniaÍn SeJ?:ÚS ,gin, prójekto, pcrdigi~. ~ ,, 
genaU\ de la oentra · laboro kaJ plenumas SUUl seTVadon. · samideane kaj Li klatigas la di~erencori inter pasí-
bonvole. · grarfio .kaj pasiliilio~ ''dó inter lingvoj 
. .Kc . la .partopren? . de naciaj Sücietoj ne . malhelp.a:> la de!egitan nur skribeblaj kaj lingvoj paróleolaj . 

. Slsternon, pleJ bone pruvas, ke la nombro de delegitoj kompare la fast- Li mencias, ke lá unuaj skribeblaj 
jara (junia!) jarliPro. guste en iiuj landoj k:reskis (Brita, 'Franca, Ner: Jingvoj · havis .m,odelójn jaii1 en. la an-
derlanda. Sveda, ktp.), kí.es landaj soeúltoj filTigis memhioj kaj m.al- .tikvaj liieroglifoj kaj en la ideografu.j 
~Iris en landoj, kies societoj ankaü antaüe ne estis membroj l •. . . signoj de -.la cinoj. 

Ne hezitu ~ per merribreoo akiri la jarlibron~ A.~ B. . Gerta:j signaroj V>e'I'e · e~kongukigis' en 
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ia praktÍkan , vivon, . desdnitaj ··, por mondlingvd la prezentas n~nian mal- · struaj s~rkoj JeNas estl. laüehl~ -t~it; Pe~-
. dlfinita kampo, kiel ekzemple la navt- facilajon - post tiom da antatlaj pro- iektaj, sed la clua eldono de. tiu ci lib
gaciaj fJagsignoj, laií kiuj per 18 vari- voj fari_taj. Oni povas »koli mond- n:to pruvas ~i:an bonan uzadon - es
koloraj flagetoj oni· povas·, kunmeti lingvon« ec kun ia speciala kvalito, pereble ne nur en Danujo - pro sia 
preskaü 8o,oo'o kombinajójn kaj laií ekzemple lingvon speciale por sciencis~ malkareco kaj· pro sia bela ideo ~i me
~¡:¡eciaLi inrernacia kodo oni povas de- toj kiu devus esti la ·-piej precizige rilas vastan uzaqon 1 P . B . 
. cifri iiin. Aula h:e praktika decimala detala; lingvon specia,le por nekleruf- MONDF AMA KUB.ACBANLOKO 
klasifiko bibliografia, kiu ebligas faci- loj, kiu devus esti tre primitiva, símpla, KARLSBAD. Cehoslovakujo• 
lan enordigon de ia ajn libro en ia ajn eventuale tute ne ekzistu gramatiko; atl 14 paha bela, fotoilustriJ;_._a fald-_ pr __ o_ s- . 
hibliot_eko de· la tuta .mondo. lingvon s'...,cial~ por pM•to¡' A1' ·bavu 0 

l - bl · r'-
1 
k~ · """ ' 5 · . pekto kun kolora titolpa~o, k;lj. gvidánta 

Aií la kemicl¡' kaJ· mate·matik,1]·· ¡· or- aue e amp e san vortaron vorton por 
• · · bl .. '. 

1 1 
nin tra la konata sani_ga hanloko. Antau 

: mulo¡~ astronomia.¡' signo¡·, la mazik- c1u ~spnmnuanco por ~ 1g1 a a ·poe- · · . 1 . 
· k' 1 b'l 1 · ' ., ' . . o jardekoj la vendítaj albumet9J ne lllVlS . 

notoj kaj la diversaj 'lwdsistemoj. toJ 1e e e p eJ ncan espnmmameron. t' . 1... 1 • kl · bild · ·k'el ·t· ,.:· 
Ek · ) · · f · ') · . IaJn DtllaJO, araJn · OJn, 1 lU Cl 

"~.l ~iu vera lin!!'Vo J·a devas esti z1stu mu taJ vorlOJ ac1 e nmantaJ, . , . b E , 
·~ " o ank - 1 . 'lab . ( . ') senpaga ka3ereto, pres1ta en ona ~pe-

parolebla, por prave 'porti la nomon de . . a~ m u taJ unus) · 3J t. n. v1ra3 ranto. · · 
lingv'o: « . . l"JmOJ. « 

La paroleblaj mondlingvo-projektoj La verkon finas kornparaj lekstoj el 
ha vas du üefajn . kategoriójn: ~ingvoj la »Patro Ni a« en la la ti~ a kaj •n la 

" aprio"'iaj au filozofiaj lingvoj kiuj estas diversaj mondlingvaj pl'Ojektoj. 
kreitaj Jau :fantazio kaj lingvoj aposte~ Tre utila k f rekomendinda v~kol 
I'ÍorW.j atl empirW.j lingvoj kiuj estas Ni scivo atendas la plurajn .volum-
kreitáj · latl la modelo de la naturaj o de " ti u nova biblioteko. 
lingvoj. . • László Hall<a. 

Ekzistas krome t. n . miksitaj lingvoj, tre ficila legolibro. 
kiuj tiom San~as, deformas la mode1on · riginale ,verkita de Cifristian Rouga
de la naturaj . lingvoj, ke la artefari- ard. Dua · Eldono. D:msk Esperanto
.teco superas ·ilian natureoon. Verlag ~ Aabyhoj - I937. Prezo: 

Teo Jung· , kiu ankaií mem faris D k 5 3 A ·· ana r. - . o; 2 pa5oJ. 

POR SKOLTO.J KAJ JUNULKUH-
SOJ mi aparte varme rekomendas la 
legadon de la rnalmultekosta~ " ampleksa . 
verko . KOllO • de De Amicis. La libro 
pro siaj . noblaj ideoj estas .valora leg
ajo por skoltaro, 

TH. KILIAN: ESPEH.ANTO. Ceha 
lernolibro, ekzercaro · kaj vortaretoj .es
perarrta-ceha kaj iieha-esperanta. 1 1 1 

pa~oj, IOX I9 cm. 4g pa~oj ¡r:amatiko, 
22 pa~oj vortaretoj. Eldonejo: Knihtis
kárna a nakladatelstvi Pokorny a spol. 
Brno. Prezo 6· c. kr. mondlingvo-projekton, sed modeste ne La libreto estas destinata pot· progres-

·. puhlikígis ~in, dona.S skemojn pri la aj kursoj kaj por liuj, kiuj finis kur- Bedaurinde mi ne komprenas la ce-
'iiefaj lingvoprojektoj. Ekzemple la ske- son, car ~i, simile, kiel la _ bedaiír- han lingvon, sed ke la lernolibro estas 
mon de la filozofia lingvo la cifero índe aparte nehavebla -~ nov.eleto ~Kat lre bona, pruvas, ke ~i estas de kvar 
kaj nombro- sistemon de Leil:miz, la .Tén kaj Nik Nek~< kaj ·Ja libro » Verda ja-roj jam la tria eldono, 9-12-a milo! 
muzikan lingvon de Sudre 7>SolT·e sol«. Koro « de Baghy, koment:as per simplaj La Esperanta tekslo vere estas lerte :far-

Ili estis reoriaj 1ucfajoj, ili celis tro frazoj kaj en kadro de rakonteto gvidas ila, por komencantoj taiige kunmetita, 
., ;alt.en, .ili estis tro fantaziaj, sed Leibniz al pli malfadlaj gramatikajoj. Gi sirni- r~ontrante gradan de grado la vivon de 

jam palpas la veron kaj eklahoris pri las al la .nomitaj Baghy-verkoj ankaií ía:milio, kiu fini~as per kongresa va
arte farota lingvo sur la bazo de la- per tio, ke ~ia temo estas Esperanto, la ja~o kaj ties raporto. Dudek lecionoj, 

· .tino. inrerna ideo, la "ideala Jahoro por · la ~iuj, kiel opaj tegoloj, firme konstruás 
Kiam 'a_peris » Volapük « ·en r88o, lingvo. Noblaj hoinoj per helpo de ri- la gramatikan scion de la le.rnanto. 

sajnis, ke la problemo estas solvita. Gi culo sur aparta insulo formas modelan, Nur du aferojn mí trovas ne tekomend
faris grandan sens.acion kaj mirinde ra idealistan · esperanto-landim, kiu devas indaj: en un u leciono estas kunigita · la 

. pide disvasti~is, ~¡ havis jam 3r6 Ieino- esti bazo por esperantigi la tutan reron. Lu.ta tabelo de la simplaj ~ortoj ' (iu, 
librojn en 25 lingvoj 1 Volapük pr·enis Mi ne komprenas, kial oni nomas tiun kiu, ciu) kaj en alia samrem,pe instruata 
kiel niodelon la vorttrezoron de la ci projekton »aventuro «, kiu »efektí~ la kunmetitaj fotmoj de la verbo (anta, 
angla lingvo, . sed g.i arbitre sangis, gis vigis«. Por mi. »aventuro« . havas alían ala). Car tiuj _ci estas la plej malfacilaj 

· nerekoriebleco ia vortelemen'tojn. signifon. La . reksto est~ ,. v~re - líoneg~ par~oj d; la .g~~matiko - malgratl ilia 
Zanie~hof <!.evis v~ni, 'p.o.r trov¡ la tanga por . komencantoj :.,Mi · nur · miris; log1ka s1stemn · - oerte- estas pli facile 

»ovon de koliunho«, la gus;tan solvon: ke -en tia instrua libreto, prezentanta di\\idi ilian imJ:ruadon ·en du aií pliajn 
. »oni devas uii la jam ~onátan lingvo- familion, mankas Ia esprimo »filo, ge-, .lecionojn kaj nur fine. montri kune la 
p:tateria!-on, pfecipe ·'la janí ekzi,stantan filoj «' kaj patro diras »rigardn niajn, tahelo~ kaj bildon por pli bona komp
internacian vodtrezeion kaj cetere, ~is gekhahojm, kvankam"' as pri »ge- renado. Kial tute_ ee fin~ kaj ne tuj 

. ~leje~le alta ~~~de, s~pligi'",Ja ¡r:a~a- filoj «. (_p~~o 1 6.) . ""- . Ne ~tas ee la grámatik:a parto estas la konata 
¿ tíkon.~ ·'"" · · · ~1\sta la . lizo de imperativo post · »se« bildo pri la 'prepozicioj kun barelo. 

" Sed post ~a apero de Esperahte :ne (•Se ni .ciam vi-vu «, laií mi: ·> »se ni Tiel en la ekzercaro, kíei en posta 
_oosas la lingvo-p.rojektoj '! "9'enas sajne eiam <V:ÍVUS « aií »VÍVOS « ~p/ 20.) En" la klariga. teksto, estas prezentit&j, kiul la 

. ~ la plej da:ó~era: -Ido, la ' »sciencoza« frazo »Vid u, kiel belegan vidajon « (p . . mo.ndorgimizo, nur IEL kaj TAGE, 
· · lingvo, pli da r~gulo], .ec esceptoj, vor- 21.) aií forestu »kiel«, aií .ne necesas kvankam oni devus prezentí ankatl kel-

. taro pli ampléksa ktp. ~ o~ ciam la altuzativ,ol -. >, ; kajn'. ~iajn, Kaj ,Ja lemaf1tO ~ros, 
reformas ~in/~is fia8lto. ~ ·· En fraio· npenaií ~í haltás (lá vágo: kiam ~ost fínstudo 'li aperas en la vivo 

Jen, Ja tre interesa »Occídenml«: ~i naro) antatl ol la :pasa~~ruj eliras el la: ka:j .ekscias, ke ekzistas ankañ UEA . . 
J'-M jaro ~tas .. tÍoiJl ella.J;>órita:,. ke a~nañ' vagonoj «. (p. x3.) ·rie estaS klara la uzo ' . Aparte valora estas· la 3/¡-pa~a. lego

, oni pO'Vas ~Ín · dif~rencigi de Íu vivanta de JO antaú oi«., Cáx }a »háltO«, CC SC .gi - Jibro-pa:rto enba-vanta 50 rákontOJO ko
. o'kcidenta ~o. Au Anglic, Basic Eng- okazas »apenaiic, ne povas rila ti . al lektitajn el ciuj kontinentoj, verkitajn 

lish, ;Novilll, Muritlilatin.- ,, .¡¡nt¡lua, ~d nur al ia posta ,ókazajo. de ·diversaj aütoroj; tiuj donas pretan 
Teo 'Jímg tre sprire skl'ÍI1as, aludante Eble 'Ai estos pli ·klara jene: l apenaú mater~~on por dauri_ga kurso, pruvanre 

al )a multaj· lingvoprojekwj ec post gi, haltas por ebligi al la p~~~roj la tuj llJ praktik.an valoron de Esperanto. 
~~~to, ,ke ,}a . ~l><r' de! no\la eliron. ~ ~ PIÍ ne daiíJigas. Vere, in- ' ' ... P. B. 

"J5 
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Prt· la Plená · -G.:amaúk~(),·: 
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.,. RESPONDO AL S-RO · MAR CELÉ ( Dadrigo) . . ·sen /(oro. Tiel ni, venís al la senc~.1 • Jau kiq. senlcor;a :estas 
4. Vi riprocas, ke laü ni cagr.ena estas samtempe ·vere ú:~ata. : . . . . ,'. . . . . ~ ~ • . . . 

éagrenanta kaj 'eagrenita.. N u, kion fari, se tre b()naj : ,.T1el -do ma komphk~ ~~~zo kond~k~s alJ~ eie~ctwa 
autotoj, ankaü Zamenhof mein, tiel 'du§tlnce uzás titln senco ·de la .vorto,,- ~um Vi~ s~plá. -anahzo kondukls al 
_vorton? Vi eld.onas 1nalpermesan edikton' _:. ankaií ~io }bsu~dajo. ~~u el, ili ya~or~s .Ph? .. _,.;,\ . .·, •. ;~ 
.estas solvo. Sed e u oní povas ekstermi formojn tiel '\Est~ ~ntere~ , 'k~ tio~ , ~~ Tekonas. ce _la vor.to ctr/~aw-
k?timajn.? .Kaj cu estas eble,. ke ciuj bonaj au toroj erar:is _ur.bo. VI dlras, ke·_lau ·nu ~1 estas; »Cirkaua UDDo « ka~ ~e 
~1s nun. N1 pruvas, ke ne. NI montras, ke gramatil~e tjuj » t~o estas~ gusta .lau, ~a konstr11;~ formo,. sed ne. tre gusta 
_fOrfi!-Oj estas pravigeblaj·. Sed ni -atentigas anxaú pr~ tío, hl;u la ~neo,«. ~~· h.o estas· mlslc«?mpre~o de :na .flanko: 
ke tiun gramatikan e~lon oni de.vas n~ ' trouz.i, car, sen .la Dl nen;~ :na.h~IS hun. vor~ou ~Iamanie~e; , h? F es~us 
helpo de kunteksto, gi povas -esh erar1ga. Jen , denove, la kontra~a al · maJ k';illm~t-re-g?loJ- Ef-ektwc, tin an~hzo 
samá a~ero , kiel antaüe. Ni lclarigas konstatitan lingv- esta¡; vw propra, kaJ, '-;íam VJ. m_em ~Qnstatas, kc g1 ~e 
11zon1 v1 kondamnas gin. Kaj tameri, vi akuzas nin pri resp,qndi).S ~Lla senco, v1. k01:~damnas '1'Ia~ _pro~_ran ánahz-
neobeo al la vera Esperanto. Ni povas respon'dj nur, ·k e metodon, car .. gu~~ an,al1zo _Ja deyas ~st,l konform~ , al ~a . 
la vera E~per~nto estas nc via logikajo, sed la .uzata Iingvo. v-era •. sen~o. Fmfme VI ~enas ·al. I~ .sama rezul.to k~cl m; 
' • < 5. V! .duas,. ke ig posedas senc?~ ~sen~e ' p~sivan. o (ctrkau . urzo~ . . Se?, ti? al VI sajne; IJ1. pl.a~as, .car V~ 
~10 estas tute arbltra elpensajó', n-e konJorma ai la vivanta k!opod.as eltur~1g1 per ~~~ .da ruzo. , v1 d~ra~.' ke on~ 

Imgvo. .Ten la Zan1enhofaj for?'loj: ptt(rigi, ,dis.fluigi, -~1mpl~ .ne ~al1zu.! Jes, :n diTas, "ke »se o~u ; :hras: »MI 
degliligi, estigi, pendigi, dormigi, re11iJ:i_tji, m kiuj ig ha,vns _JUS ~ldis. m1an na)haron «, cu .la ;tuda~to pnpensos nepre, 
pure aktivan se,ncon. · Den ove ni staras sur la bazo de la k e .hu e~ . f~azo estas ko~prenebla · nur po.st . la analizo: 
»vera« Es,re~anto, kaj vi f~is por vi apartan 1ingvon. ?M1 jus v~d1s. la homon~ km .logas apud ~a. domo. « . .N~ 

6. Yrduas-; ke la anahzo de senkora estas sene kora . . , Jes!·;.Ankau .tio estas . bol!a rl!fied0 ne las1 Sin konvmki, 
N u, hU devas respondí, ke nenion .sol vas tia analizo, kiu .. se aritau nerefutehla argumento oni !ltopas al si. la orelojn. 
ne ha vas sencon. ·Poste ~i diras, ke· senlwro es tas sena koro . . 7· Vi dira~, ke , cen.tjar.o ne estas »grupo da cent 
~ed kion signifas sena? Se cirlroiía signifas: estanta cirkaií jaroj << , kiel oni iam pensis, ca1.1 poste oní konstatis, ke 
10, sena ·signifas: estanta sen io. Sekve: sena koro cstast; -tío éstas' ~r·ára. Kiu konstatis?. En. nía himno ni kantas: 
k_?ro estanta sen -io: koro, al kiu mankas io. 1\.aj post cio »Forte s.taras muroj d e miljaroj « . kaj ;miljaro ~stas tute 
c1, vi diras, ke senkora dev.enas de sénkoro; do -sen- analogía al oentjiiro. Denove· :m¡ ·aemandas: kiu konstális .. 
!tora homo estus : horno ,havanta koron, al kiu koro tion k un oficiala, valideco, kontraií Ja ma¡lo d'~ · tre bonaj 

. mank.as io. Jen kiaj strangajoj' esi:i~as ; se oni' volas analizi es p-isto}~ Kaj. - kiu uzis i~ la vorton centjar~ en. la 
tro s1mple. . . . , .senco, ku~n v1 proponas;:,. »patr~veno post cent . JarOJ<<'? 

Nun ni rigardu la' vorton laü nia sistenio. Kaj kial ~¡ estus regula. en. tiu ci senco? Kia analizo 
' . Unue rii sintezu, giu el gia · ~enéo, k~u esta~: lcar(Jk- '¡ pov~s montri , ke ci . tiu ~e~CC! v~re e~estas en la yorto? 
terzwta de la. eco es'l! sen koro. ' · · N~ r egulo, nek konvenc10 p.rav1gas han uzon ; gt estas 

. .. Car tiu
1 
~arakteriza e.co estas la ~o~cep,t,? sen,, ~oro, via propra elpe1.1sajo. ·· · ·,; ' · · 

om povas fati apudmeton: . 8. Vi diras, ke >>senforta estas sene forJa = forta 
· · .. , (sen koro)-eco· , .. en níaniéro de iu; kiu posedas nenian for..ton kaj praktike:· 

kaj al tiu ci komplekso' oni lalkrocas la a-finajon , kie~ apenaü Iorta << . Ml. estas tute perpleiksa antaü !ia klarigo : 
senco e.stas : lwra.kterizata de. ~Ni dcevas .do: . mi simp.le: ·.ne l.kompienas, ne povas · sek~j ·· ~iajn logikaj:n· 

(sen koro)-eco-a transkapi~OJD. La vorto sene estas ·preskau Qemam uzebla, 
post la ellaso de la apudaj :finajoj ni . ·ticevas do. e-sta5 iom m:alfai:ile fiksi gian · senéon. 'Tamen, oni 

·senkoreca _,, povas fari frazon, e.n .kiu oni _povas ~in - iom nekutime 
• sed ec estas p:reskau , ciam -ell;tsebla antaií -a. Lá preta - apliki : .» lL promes'is véni Jmñ sia amilt.o, sed li; venis 
formo do estas: l . sene ~ . Sene do .estas. estante sen io, ~i. ci~m súbkompren-

. senkora. ígas ion, same kiel se oni diras: belaj floroj estis ' cir-
Nun m analizo la vorton senkora. . kaiíe, oni subkomprenas ·ion , aü iun, cirkaií kio a.U. kiu 

. Sen pova~ rila ti n~. al · substantivo, se~~e ~i 'mem- éstis tiuj. f~oroj. 'Üni po~us diri.: estas homoj fortai k un 
stan~as !a a-fmajon . ka J. en_ l a kunmeto vahd1~ase}a sub- kur;lgo . ~ilJ es~as h~rnOJ . forta1· sene"" (t. e. -fortaJ ~en 
stanbveco •de kor. N~ ncevas do : · kurago). Sed kieLorú: povas esb f-orta sen . forto? Nemell 

. " (s_en· .koro)-a , " ,, . . ¡•.. , , Oni. povas . esti nu.r .[:a sen forto! ti.i;) ,, estas:-, hav~ta la 
_ A, kiel adJektlv~ c-efelemento, subs~antJ.v1gas la . an- k.vahto!l, ki~ espr~as la kompl~kso sen forto . Ka3 guste 

tauan komplekson k1el 1lDU_ tu:ton,, do 'krocas al gl . la ·twn d1ras ma anabzo; .(sen forto)"(l'. 
o-finajon :· · · . · · · ,, 9· .Yi sever~ · kondamnas Ja Zall,lenhofajn ~ortojn p:Jr-

(sen ' koro)~o-a. ,, labori kaj . perfor._ti, car ili ne kóiifdri:nas -al' ~a sistemo. 
Sed ki?n signifas tiu latenta o? Ca1: esti sen !coro ,Nia sistemo,; tuie oope klarigas 'ilin. f.Kin do estás pli 

estas eco, ~la senco povas esti nu1: eco : "»Zalnenhofá« el ni? Mi i:lemaódas tion ne por min kovri 
· · ~~koro);€o:a. . . . ~¡: ·Zarnenhof . (anka~ li povjs ja er.a¡-i) , sed ~JPro tio,' ke < ' 

tmn· en vortOJ ;;, lcaraktenzata a-e ví sencese párolas pn »Vera, -.Zarnenñofa Esperanto"' }~aj 



· kontr¡¡stigas a1 -~}, rilan sisi:emori. b iakt~ estas; ke ll!a 
_, sistemo centprl)oente sekvas. la Zamenhofan lingvuzen, 
" dum 'vi konstante defla:n.kigas de gi. Vi faris »simplan 

sistenion«, sed tió estas via propra sistemo. Ni . faris 
komp}ilp~n sistemon, car ni sistemigis la efektivan vort
kunnieton 'kaj ni . devis' serci sistemon,, kiu al gi . kon-
formas. . . 

Vi diras, ke ni . «;!ir~~ malbonaj la, vort_ojn martelado, 
··-' peniko.do, b'rosado, kaj proponas anstataü iJi la vortojn 
· márlelliato, brostiro · peniktuso. N u, tio estas eraro. Ni 
dirás ,nur, 'ke ado; per la forto de analogio, enportas en 

. tiujn, ad-vortoju la sen~on de ·daüro. Kaj tío estas vera. 
Se mi diras: · li . purigis la jalwn per sola brosado, orii 
kompí-.en-os, ke li . plurfoje tiris tien kaj reen la broson, 

.. sed tiun brostií:ádon · li faris . nur unufoje. Kiel do' oni 
· esprióm tion, _ke li · nur unufoje tratiris la broson sur la 

j_ako, car gi estis malpura nur en UI\U loko' kaj por la 
pm:igo 'su±Icis ~nu tiro. Evidente, ~a 'frazo tekstos jene.: 
ti purigis la jakón per sola brostiro. Same unu martelado 
signifas u_nu batadon per martelo, dum unu martelbato 
signifas 1,mu baton . 

. : · 10. Vi ~nsistas p¡;i tio, ke laií la »Vera Esperanto « 
bónajo ~ bJna ajo; beleco = béla eco; ec vi asertas: »La 
apliko de liaj prmcípoj (pruvo, ke iJi ne taügas) kón~ 
do kas Sron Ka1ocsa_y al negusta rezulto. « Sed poste vi 
diras: >>Evid·ente · la analiza tormo ·ciam malsimilas al la 
únteza «·. Tio estas: bonajo mals1milas al bona aJo. No la 

· signo = signas egalecon, kiel do 'oni p-ovas gin apliki 
ínter formoj, kiuj »evidente malsímilas «? Vi dii·as, ke 
la , ne~gáleco 1-ezultas el la malsimileco de la formoj. 
Je~; vi estas _prava. Sed nía analizo montras ankaií tion, 

·, láal tio okazas.~ Do sajnas_, ke niajB pedektajn ekvaciojn 
oni · tarnen ne povas nomi »negusta rezulto <<. 

1 i. N un· ni rigaFdu tíujn -ekvaéiojn. Laií nía sistcmo: 
belo 
beleoo 
belajo belo . 

belulo . . .. 
Sei( car- tioj diversaj -'sencoj de unu sama vor.to est~g~ 
ko~nfuzon, oni uzas la resuman formon 'belo nur pcn- sigm 
la ahstraktajon belo, dum la aliajn. k?nceptojn oni es
primas or~inare per la supre montr¡taJ preciz1gaj sofik-

soidota analizo de Úuj sufiksoidaj formoj :okazas ,per 
simpla apudmeto; . do belajo·. -:- · belo ajo;. beleco . · be~o 
eéo; -belulo -'- belo ulo .. N1 JaiD ~ontn.s. supre, kt). ,tla 
apudmeta analizo ekzistas ankaií ce kunme:?j de radikoj: 
membro-abonanto = membro abonart.o ; sctenculo- peda
gógo ·= ·scienc!Llo pedagogo. . . . . 

'Vi rekonas, ke tia anahzmetqdo estas »sunpla kaJ 
. logika «. ~ Talll:en, vi diras gi~ hona nur : ce be~~o, d !fUl 

'• ce b.elajo kaJ ·belulo, l~ií ~~·. la af-erQ la!" ~us .. ~as; car 
· »belo« entenas nek en sta rad1ko nek en ~~a fmaJo 1deon 

pri objekto aií pr.i individuo. . 
N u tie.' ci vi . el'aras. Yia eraro devenas de . . t10, ke 

laú . vi belajq estas be la objekto . kaj be lulo estas be la 'indi
viduo. Kaj pri belaJo mi jam supre ,pruvis, ~e tío ne 
e~tas.·:gpsta; ~ec .yj mem ·ja ~.ekonas, ke 1~ analiza formo 

- malsimilas al la sinteza. 
' · Ni rigard~, kion :sigilifaS' . bez(). .. 

'Beta~. estas ..adje'ktiY.o; .signartta iies kvalitoA. Bel-o estas 
suhstantivigo de bela, 'do gi signas, ke tiu kvalito ne apar

. tenas al io, " sed estas rigardata. kiél -memstara :kon~pto. 
•: ' " 'BelO> li.iel " memstara "'kon.cepto ·,estas .komprenelila 
, dumm.iére: abs~rakte, _kvazaií filozofie kaj konkotete · kv-u-

. ~u epkon>itinte. ~ain. poeto v~r~<l\1 .O<hm ~ la Belo, 1~ 
-pénsas pci ti~ abStr~ !kon~pt~ ;e kiam ~.m paro~~ pn_ 
la be.w (¡bel~oo) ·oo-. vumo, om diras per t1of lee hu abs
trakta kválito k'araktet:izas tiun v:íripon, .estas Jia proprajo,; kiam oni diras : Aiáj beloj (belajoj) vellüs :- oni diras 
~1· tio,: ki vellciS tiuj <trajtoj; oo 'ki.ui enkorpi~is . .Sia 

" ' .!Mlleco; · fú,le, 14~ oni diras~ , ~i ', ~~ la beio , (beMmo) 
• dé la · sociétO - ;i)IJ¡; ·esP!'ima's (tre emiaze), "ke .Si reprei
entas ~n tiu societo la enlwr:pi~ntáJ;l helon. ·: "' · 
. " ' ' Do J1elajo ne~tas .liela ajo (aj-o.Júu. esR~s ~la);. séd 

,~'beta ajo, t. e. ajo,"·kiu estas in b'el6 oieo:i , en kio :mani-
festigas konkreté la belo. . · 

.Ankau belulo ne estas simple bela /I.omo , sed · indi~ 
vi~uo, en kiu konkret~ man:ifesti~a~ la. hélo.: Ef-e~tive., se 
oní' midas: »bela homo «, om pensas pn horno, .km okaze 
estas bela; sed audante »belul<i«, oni pcn~as unuavice .·pri 
belo, beleco kaj 1Íur ,duavice pri lio, ke ti~ belo , estas 
manifestiginta en individuo. · . 

Jen do, nia analizo perfef.de klarigas tion, ki.on vi 
mem konstatís iom mira:nte: ke la analiza formo,· cj¡n)'l 
rna1similas al _ la sinteza. Ai:i, pli ~uste, ~nalsimilas nur 
vi a rnalgustc analizita formo, sed nia ~ust.IJ , ana~izita estas 
p)ene .k~j ptt:d;e.kta identa,· . 

12 . Vi diras, ke tajloríno estas ino de. tajloro. Sed 
kio estas ino de tajloro? N u, nenio alía or konlcabaliho 
de tajloro (mal§ate esprimita). 

Tajlorino povas esti nur tajloro ino, t. e. tajloro 
kaj samtempe ino. . 

Vi pledas por la formoj bonino, belino 'ktp. nek 
Zamenhofaj , 11ek u~ataj . Nía sistemo klarigas ilin jene: 
·. boníno estas bono ino, t. e. bono kaj samtempc inO). 

Sckve tiaj formoj ja ne estas absolute mal~ustaj, ~d ili 
estas same nekutimaj , kiel bono en la senco de bonalo. 
Jen denove, nía analizmetodo konformas al la ~enerala 
Jingi'UZO, Cllt' gi kon.statas la -nesufice.COll ,de tiuj forrnój. , 
MpJe, via sistemo legitimas ilin , do vi ven.as al rtlzulto, 
kiu estas kontraiía al vía · idealo: .al la »vera, Zamenhofa 
E:Speranto «. · · · . 

13. Ni interpr.etis · la sencon de -ebla ptjr taiiga por 
-ado. Tion vi kondamnas, kaj vi . ec suspektadas, ke ni 
intence konf1,1zas -ebla kun taúga, por tnal~ortigi la sen~ 
C()O de -inda kaj pravigi -ebla. . 

Nu, ni uzis taií.ga rie el tia ruza motivo: 11i volis 
si:mple interpreti »ebla« per similsenca adjektivo. Kaj 
ta.iíga sajnas taugi. Legebla manu~kripto ja, estas manu
skripto tauga por tio, ke oni ~in legu. 

Vi diras, .. ke oni ne ·povas diri »trairebla vojo«, car 
trairi estas netransitiva kaj la .. .akuzatiYo. post ~~ (trairi 
vojon) estas nur » tolera~a« . ed kial ne. estu same tole
rata ' la pasiva participo (la vojo estas trairitá; la celo 
·estas alvenita•) kaj fine, k1al ne estu sa~ne · tolerata ankaú 
ebla. Vi denove faras arbitran edikton, nekonforman al 
la Zamenhófa lingvuzo. . 

x~ .. Mi ne votas longe par'oli pti viaj ritnarkoj rilate 
niajn . pro.Ponojn, car . tioj . proponoj tute ne tu8as la esen
c~n de ma. si~t~mo: gi esta~ tu~e k. ompleta ankaü sen ili; 
N1 propoms 1lm nur · akceb pb grandan k,la:rccou aií ph 
grandan oportunecoo., sed ni t~te ne <liras, k e ili . estas 
nemalhaveblaj .POr la lingvo. Do mi faras nllr unu rimar• 
kon. Tió, ke tan koncepton oni povas iel esprimi, tute 
üe · signifas; ke. propono por pl~ oportuna espdmrr:anier.o 
estas senuttla. Se t1el estus, on1 pov1,1s tute trankVllc eh
mini '' multajn _-sufiksoidojn kaj diri: grup~mbro (gru· 
pano), legmerita , (leginda), aminlélina ( amema), · lipgvi~ 
danto (sipestro). Sed tian elirninon certe , neniu volus 
fari: oni ja ~ojas pri la oporttmeco, kiun la sufikso)doj 
pr-ezentas. No, sama oportunajo estus, se oní povus diri 
jqpaneska anstataií japanimíta aü .japanmaniera. 

i5. Vi. diras ke igi = igi -i post ciu substantivo 
kapabla naski verbon. Sed lton9 naskas ljoni kaj tamen 
stonigi .ne .signifas igi Atoni, sed• ígi, Atono. , . . 

Ke- ÍIÜlrteiigí' ~en signifas ifJ.{ marteli, tion óói 
povas kla,rig~ alíe, per la senca lo~1ko. Nome, en verha 
kunmetó la radiko martel pov.as signi.fi nur la instrur 
,rn,enwn, per kiu oni faras la respektívan agon. Do ~ia 
·.sénco estás ;per rnilrtelo, _ ~ú pli simple: mar te le. La ana- . 
·Uzo do e11tas: , 

. martele-ígi. · 
. Sed igí ne povas rilati al marfele, 

antaü~, adjektivon, kaj; postulante ~in, 
car ~¡ postulas 
~i an~ai'i. kreas 

~in~ alkreéante la !atentan a-finajon : ' 
. ; . martele-a.-ígi. •' . . 

. Martele, siavice, -estas aav(.>rbo, k-aj , laií nía osistemo, 
~i. .dó pgvas et~ti nur flan.kelemento de. verbo. C-i do kieas 
tíun veibon, ellmiltante la latentan, i~finajon: 

• " ·martete-i.<a-igi • 



... ·~: Ji};l'ta "lasta nwnei.o.: 
· ''", áttik¿IÓ Z~me;x:~hof.a · » Pri'' 

la,juda 1i,ngv.o«'; · K~el 1{,"_1, eg.¡t. nfo, ,Jl)iieh:íor:its, 
rimtll'ko al la tr~dulro ~i m~riQns • ¡~~n:llioJ:.aií _ 
arti'kolojn de n}a ':Májs.tró' ~per;intah?- :• enJa 'pl~aj . •. 
»Leh11 .tin Vispsaft« '{)>Y:ivo ;kaj 'S~jenco « )';':·lwme . 
)nrroj • 7 kiaj 9· . . . · .• . ·. .· .. . < .·, ' )}t •.. 

BMaütirldi:i •mi povi§ : tt.ovi1 e;;~ ~'ia 'hejmtiib~ 
rteko 'IÍur ;la, n-ron I'.' de ti.u 6 revuo; 'el _ Jde:''riti:-Cguste 
pretiis la íradukiian Zam>enho~an 'artikoliui- a~rintan jam · 

·kiel dirite'{ln. »Li:ngvo Libro« . •~ · · · .... .·:.;:; ~-.. 
· ·. ':!lrofit~nte·~Ja 'O~azon •de_· la 2g~a ' jupii~~ " kongreso,, 

mti: ·i(omenci~ se]:'ci ~n Na,Tsov:iólla plúajn n-rojn~ kitj fine · 
trovis' ili11 "en ·· la biblioteko,'l:k. ·Groser. · · ·· ·• > ' . · 

.·.:·Én ri~ro ; ? . U,:Úigas ::~an\~llla ~rtiko1()~ S. )~' ¿>'l,}rovoj,; 
~Ie'ju,da gramatilio« káj e1.1 :Dí-,ró 9-. le~~?ro· ~:' f. _»La pro,'oj 

-~·de 'F ju~a gi-:uriÍLtiko~;~haií ~~;,ps~ií~;onimó' ~:. _ ' ,;' 
Prezent~te am,ha.u ~tikolojn>-al , la 'esper-ffnta'_Jegml,t: 

.aro, mi __ .·tolas· ~i' tie · espriíni. ·- :in~an p¡lej ·: k'oran:J:lan,kon .· al 
la · .admitiistr.antaro ·:de Ja:, bibli.otelio' Br. Grose:r. 1en · Var); 
SOYlU, . kiu ~b~igis ial • mi '-la'• Jró'v.on kaj -· tradiJ:kon· de · .. ú, 
su;pr~. 9~ncii~ai ·z~n,h.ot{lj , y-er;leoj.;· •.. · · · < 

' , Varsorio~ .e.n: lá t;lgoj ;de . la ' 2 9-a 
(augustó 1937) • . • 



P,retekste 
<de ·Bevuo de_ Bevuoj 

' " 

Vi scivolas eble, .kial estas tiel mal-
long~ · mia n~na r¡¡porto,· kial rrÍankas 
la mencio ' de m11lt~j ~ gazettitoloj. Nu, 
adresu al mi riprc)cojn kaj insultojn 
nur konoerne la enhavon de la artikolo; 
tiujn, kiuj konoernas ~ian malenhavon 
( aplaiídu, gisostaj .mal-istoj) bonvolu 
adresi al Bli)ier . . • Car jene e~tis la 
afer<(): 

- Jes. k!ara, ~ sentenoe konkludis Ga~endish. :_ jam defhliti.ve 
foxpasi-; la ora temrpo, kiam oni p O:vis hliríd'e. ·fidl ' é,i.lun ' esperantiston. 
Kaj tio simple pr.uvas, · ke la movad:o . fine en.iris la 1:oatura~on -' li: 
almetis redonante al mi la lastan romanon de Err:tbU:, k'ilun. mi ¿mtau : 
nelo,nge pruntis al li. - Vi~ . senhrida propagando ·:Pepre vat'baB ~mk:au 
misink'linain homojn, kaj Jp:Í ·neniam kredis, ke lingvo e~ la plej bOn.a 
p<)vas kUraci fri~non. Male, se vi ·enkondukos lupon e~ la- 8afnron, v1 
ntur in citos lian apetiton. Kaj óe ten~, kred;u al mí jam antaií 'la . jaro 
2ooo, la samidieauoj tiom abiundos en la infero, ke rieoesos aparta 
kavo por ilil ' 

H{)diaií antaiítagméze kiel kutime rpi 
svitadis en ' la {)flcejo, la varmego · jam 

. de kelkaj tag{)j estis tute neeltenebla. 
Sed fine fa ·cío. havas finon, ankaií la 
oficialaj horoj kaj kun plifaciJiganta 
k oro . m1 trenis m in hejmen .en la es·
pero1 k-e post la tagmango mi tramos 
al proksima .: nagejo por savi m in de 
apopleksio: Mia maljuna kuiristino (ti
pa meblospeco troveb1a ce oldaj fraiíl
{)j , o o si ec ne scias, kian eminentan 
. roloó si ludos fqje en la Esperanta 

. Kaj li furi:cis Lasante m:in tre tevema, k:iel · oni dliras óe nii en 
Franoujo . 

.. - Nu. eble Oisendish pravas, mi pensi.<> . poste. 'Kaj mi ·imagis 
tutan ko:ngresan svarmadon, kiru, latl dekt-eto 'de la Sub1teraj ,P.olenoo~, · 
abrupte enfalas gis la frumio de la Citld Dolente. EnpenSie in'i ~kv.is la 
damnitajn pekulojn, kiujn pokaravan('~'- eng!l:utas ~gtij rok-fendeS'?J t : 

* 
Ne en arbaro o'bskma mi pasis, sed ' s~r deklJiva herbejo, Ide loge 

buntis la floroj de 1' maThhno. Kaj ne aper:i:s al mi la .glora · Virgilo 

* Ti u ci rakonto povas · serví ankaií · kiel litera,tura eni:gmo. Bonvolu 
diveni la verajn nomojn de la rolantoj l 

Tial mi propona~ régulon: s~ibi ciam tiel, kiel el
parolas . la.lit;vaj judoj ;, tie, tamien, kie ee la fl}tvaj judoj' 
>estas malfacile diferenci ínter aj kaj oj, {)Di devas atenfil 
la polan díalekton. Ekzemple la litvaj . judoj elparola~ 
preskaií egale la vortojn pano kaj large.2) Sed car la 
polaj judoj elparolas brojt kaj brajt tial oni .!levas skrjbi 
brojt kaj brajt. • t · 

II .. 
Onj devas skriQi la vort~fn, kiel ili estas eldiritaj kaj 

~-le teni sin ce la. gergrana ortografip. Tiel ekz. oni _neo 
-~uste skriqas auf anstataü a-f, . uns. anstataií un'dz k. t . p. 

Ne korekte oni skribas en tiaj vortoj kicl han.t, vant 
k a. la Uteroo d üe la . fino, car ooi opinias, ke la t, kiu 
:aiídigas eh tie, estas erektive, »d«, kiun oni ne klare el
.parolas. ,Kie la juda vorto dektire finigas ' per »d«, tie 
la judoj tiuri ci literon· klare , elpiu;olas. Multaj vortoj, 
•kiufcn ge:rmima lingvo navas la literon d, havas en juda 

· liJ•gvo -t kaj invúse; ekz:"C: ' · · ., . 
· r. germane:. hu,nd, vind; ' júde: hunt, vint. 
(PJi Jdar~ ti o aiídigas üe hintlah, . a vmtl.) 
2. ge¡;tnane: ~art, svert; juoo hord, sverd, sverdlah;. 
·saine mi , ne vidas kaiízon, kial estus necese skrilii 

en multa( vort~j duoblajn literojn, la ,literon . »h « kaf 
ankoraií similajn~ car ili estas tiel skríbitaj en la germanw 
Jingvo. Duoblan llt~r?n, Ía literón »h«., kaj similajn oni" 

· ijevas skrihj nur en: ~uj vortoj, kie ili aUditas akre. Sekvé, 
~stas' erare ~kiibi gott · anstataií got, vissen <mstataií visen, 
· nehen anstatañ . oojen, .Jtodt 41I1Stataü ltot, lajhen anstataií 
lajerí kaj an~orai1 ·· aliaj.¡t) }Tamen en .kf!lkaj vortoj mi 
opinias veoesa tian ·ol'togra:fion · por ilin apartigi de aliaj 
vortoj. i:'iuj vortoj estas · jenaj :- ~ (cin~o . . La traCl), aj 
(tis); b~ehren (toll,di la •harojn), J>eAeien '(de~tini).; beti-
ten (sterní.l it9n), ·beta. (peti) ktp.5} '' ' •:.. 

· Nur >:ti1 ate la litel'on ~h« ' k{)menoe "de la 

pl'OJ?onas atenti la germanan ortografion, ¿ar en kelkaj· 
rl(gionoj on~ nc elparolas ~a h,. dum e~ aliaj tro multe. 

III. -

· En la j uda lingvo <mi renlwntas faktojn de asimilo 
de. ap!ldsonaj ;literoj. La asimilo. kc;msistas en tio, ke se 
trovigas du vor.toj .( alí vorto kaj .antaüsilabo), el kiuj . 
la' unua fini~as . kaj la. dua komenci~as per apudsona 
Jíbaro - tiam la ápodsona litero parro aií tute aií almenaü 
bu la kvaliLo de gia malmoleco símile eldi1:iga:.s kiel la 
apudsona lüero de la pli grava vorto. Ekz. s'tat 1zaT1 oni 
legas statsah. Oni devas tiajn vortojn skl:ibi sen san~oj, 
;J¡:aj <la asi;m ilon uii nu:r en par.olo. 

Al?imilon <mi renkontas en tiaj oka~oj: 
L JGam la verbo fínigas per »k kaj post ~¡ sekvas 

la pronomoj du, zi, záh (vi, si, sin. La trad..) aií kelk.aj 
aliaj vortoj ne h.avantaj logikan ,akoenton, ekz.: vosvHst 
do? (kion vi volas? L<.t trad.) C:ni elpar{)las vilstu . au ec 
vilste, car la judoj elparolas ciun soqliteron ce la finO< 
(kiu ne havas akoenton) p:reskaií ciam »e«; vu vohj¡nt zi?. 
(kie ~i ló~as? La trod.) legu Qohjntsi; er Semt zah (Iii-' 
honta.s. 4 trad.) légu er SemtsaT1; er ho,t, do gevolt blo1jba 
(li volis ci úe rcsti. La trad.) leg11. er hoto gevolt ¡,La,fibu; 
~s ¡)ast doh níl (ne konvenas. La trad.,.) legu spasloh nitJ. 
vos nwht do!f op? (Kiom gravas? La trad.) legu vos nut11to.~ 
·op? Nur: ei' hót do gevolt blafbu (tie 6i kaj ne tic) oni· 
legas k;.iet gí ..estas skiibita. 

2. Kiam sinsekvas la vortoj nist aii nit k un la vort<> 
»:do« (tii¡e cil. La trád.) kaj gi estas seQ. akoonto ~h. e.~ íz 
rlo un es i.x f.Qil't nit do (est~ kaj tamén ne estas. La trad.) 
legu sido an si fort ni~tó. 

3< Ce ke1kaj verbaj antaiís,ilab'oj. kaj afiksoj a8imilr
igas la apndsooa Iitero -k'un la unua apudsona líLero- de 
la ,;ve:rbo, .kvankam paralele kün: la asitnila fo:n:no oni uzas 
imkaú la j st~Usan~ajn . .form.ojn. _ Ekz, opgesniten, l~gll 
oggegn.ilf_n; vplrohen legu .okl~o'hen; .<JJ'opva.rfe.n legu 4lro-
oorfen.6) · 

]i}f la juda: S. G~term.aw. 
". ' 

.signifas: detr<U'lcita, kuiri, 

LA tr~aliínto. 



profetanta la Yertragon; sed n;J~-- bOna . patróno Bid~ndo Ni~a Jrub '11f 
tes:tamento de Ja Verda,, Kato. Ca~ vojon ,mli ne vidis, 'iaií k'ili direkti· lli; 
pa8ojn, mi turnis min scivo1e al mia . proooldanto.. Sed' antaú olli povis 

- penron .esprimi. nin surprizis konata voeo el nefóra distanéo: 1, · 

- Aóetu. la, Gv,i;dlibron ·tra la lnf.eró~ ' l.au Dante, :en majstra tra:. . 
duko de K o loman La Kolosa. Nemalhavel:Yla verko! Profitu la favor- · 
prew.n! Unik!a okaw! ·. 

En la sama momento ni rimarkis juúan vit-on, kiu facilpa8e dan~s . 
sur ~nur~ str;ecrta in~r" du · arroj •. Sul(li ' fluís rivet:o . timige ' profund~~ , 
en k:iun li jetJ.s reklamilojn kun La surskribo: Li·teroturo Mondona. 

- Mil ve.ntrik1oj l - blék:i:S núa gvidanto - Ci~ vi flaras negocon !" 
Dim, kion vi fi§as ,tie ci? , . , · . · · 

1 
· - Puno mia: ·D~iam stari sur firma grundo . - ~oje neliatis la 

ak:roba:to. - Sed ~usoo por vi mi havas aferon. Temas pri ·tio, ke bite , 
novan pl.anon, mi elpensis. Ion grandíozan. Sed koritenoé· mi ~ZODU&!- • ~ 

- Espereblre ne . monon, car ,tiop. ni . ne pavas. J~ .,Sé.n,paga J.a 
>en~ro tren. Cetere bonvolu ne - tiel klopodi, eár le~o troclas )) eiun, 
tms~zon lasi . ee 1' enpa§o! « . . . 

Por . respondo, la viglulo ~ímple elti,ris el si.a po§o kelkajn parR-; 
gr.afojn de ~~11n¡acia lre~.aro k:aj t~ lerte~ ]ong:lis per ili.. · . •~ 

- Cu '1'1 ne klunn:os? m demand1:s. 
~ Nun ne. ear tie iom · §tormas núa · ed'zino nekonten~inta pn 

mm kond'uto. ' . . 
Kaj efektive tempesto S!ljnis alpl'(,)ksinll,gi . 

. - Vi prefere enkluru rifuMjon, konsilis ·RidmÓhdo; tmontrante 
unu el la_ tri njeo,j·, Kie en la aniikva rempo tiiob<le garobstaris la 
K'llrbero trilw.pa. " ~ . 

·• Sed la .ak:tóbato riJ'uze skuisla kapoo: kaj ,ekP'akis &iajn ' libroj.n. · 
' ·::..._' Jaro delo.nge 'o:lrupitaf! . li acide enjetis. ' · · · , 

Aló-a scivolo min spronis al la nieoj. En la unua, sur 'roko nuda:; 
sidis · oo la pozo de bleáti~]nta fakiro, 'viro ne malpli nud1, . apud kiu • 
kiuSis' krueo. biarelo· ka'j lampo .. rompitaj./ En sia kornpl.eta fdrrifuw ·de . 
eia 'civilizo, ·tiu nova mog.e.ao-trigardis n'il nur sian )úuoon m:álutil.a, 
Sed an}{;a.u' sia:ri barelon kaj larppon. Pet tiu lasta li longe sereis veran ' . 
h.omon~ ~. tro~nte. nur des-e:nerintaj~ ·s~núojn, li fine . re~i~is. pri ·. 
Cía ,soCI.a ·vtvo. · L1 estíls .. Petro ·la · Solulo. · · · '' . . . . . ' 

b :düan . 1l:i:COD · O.Klupis viro ·. varms¡mga. Sia,n , })arQloÍi kaj sian · 
k:rooon li' jafi?. tute IllllllpJenigis,· kaj 'sian lampon estingis. Arik<,!.ií lí sidís 
m 1leata poZO) sed' apud 1i lk.Wiis_.be!ega v]xino. Dolt?e kaj pasj¡e q·flustn·sr 
¡al §i: - HO,. Malina; lll:!iial eoorné· surdi al mia deziro kaj támen prerñi 
miau Sll!JJgon kíiel Vim.-§:tono? H?, mía bela Tanagra, cu vane mi fariS. ·' 
.al vi lolron en mia roro? - Li -estis Georgo la Maur{). . . 

Super)a tria n.1(;o, poo~ ~etaL.l s~do, sur lciu hrile paradis: ~~) 
la vorto liiformJ,..o()f(,de.'jo7 i) ' 'h'rita bláw.nO; 3) la ' jena -orlite,ra, ··devil:o: ' 
Eit k 1(-p·~ Dif) /tras kr J.Corriiforton. ·De ekstere .6o aspektis tiel diS
IO:ete ~lloga, ke mi nev.ole en§ovis , la náron en la gieet~sinii~an fendon: 
Sur la now, : f,3.rbita b~~lo staris )a brilaJampo, kaj sur 4t :Plialt.igit& 
lmt:_eo sidi$ eta. 'brunhar:a viro; . kili . vigle 'movjs la inalicetájn cikulojn 
kíuri tre serená espr.imo. 'Li sajnis farti tre 'hejmecé· kaj· lasis''la imprei-
S?n,ke cie. li ~L. sukoo~s iJ?ne inst;tl\gi .;1, • • ' H . . ~; · ¡ 

. -:· KID, . .Je , Vl.a se~? 1i .af1lhle de~and1s. '- Mt or-gamz.as VlZit,. 

k:.ar.avariojn~ .&r.m~as pl'tirtagajn J-.estadojn.; gvidas ekslillrS()jn. · redaktas 
járlibrojn, konSilas ekSigojn, entrepr.enas propagañd-voja~ojn, kaj pac
igas .. h plej senesperajn disputojn. ou: eMe vi deLiras rék~mon en tia 
v<ef!Obt:l lnfér.a Aln;lanakb? Li, .p!oponis "tr.ansdonante 1~ cijar.an , ~l(ze~~ 
piero.n: , . · · · ", ' 1 , · ";. ' ' ·· 

- Ni vi.dOs ee ~ reveno. _Eb!e ni i·hezonos viajn servoj)l t . ~ 
- Tudeluzki! NQIDu nrin Tiny la Etulo! · · · . . .·· • 

é'Sed l.aiíp.l}§inte m '~~oormi riV.emn iti jam .\'e{l·ÍS .al la";UrbQ . deJ~,. 
Turmenro, en 1Jfiun min· grunw énl.asils· tarlo .la~"Miriotaiíro. Rer.akonti , 
tion, kion Dant'tl vÍflli: .signifus · perdi valciran • tempoo. Sufi~s diri, k~ 
la tt:ttan dólóran vojon ni dign;lvtr.aSvitis, gis ni- trafis antaií abisma 
~~ sut· ki~ ~i.mdo f]agris la tri llteroj ,~, C. , , ., · _ _ 

. · Mían ~?S..vuloo, sed' t.Jedauri;nde De IDÍan 8t>I Oll, tuj , ~ÓJltenti,gi,s 
Ridroondo: _ »Jrrtemicia ' Cen.tm Kavo « li triumre ·~spícis. .- .fum 
fos1s T.eofilo -per peoo de ~ta regnlo. Giganta laboro, )(.}~ perñde 
súl>~sis . la _'G$tra_:l?ot.qnoor Ft~ ! .J.Qel var!llegtH~). e~ pe trofitus . v,iñü 
en bu ~~ kíliD<l · · · · 

liooraturhis~brid: l kiel ·' ma~~igist'Íno de 
tiei eminentega krit:i:kisto ... ) , ~ do si 
anoncis al wi, kíam l;DÍ transpáSis la 
sojlon, .Jke alyenis pakaJ.o, de Literatura 
M<mdo. N u , tio" estis nenío eksterordí
nara, ja ofte venas libr'oj, prewrovajoj. 
Ntii: monaj , mandatoj daiire malktitiroas 



,. 

;Ce., tia fluo de maJ aferoj, vi ne 
miros, ke post momenta konsternigeto 

-mi tqte trankvile' marrB".is miari tagman
gon, ¡oste mi · malv~stis q¡in -kaj en 
nura nag-pantalono ·mi rompis vojon 
~1 la skribmasino, sidigis kaj dec~dis 

. sviti ' super la gatetof kaj la masino gis 
noktmezo. Kompreneble, mi povis fal'Í 
nenian sistemigon, mi simple prenis en 
la man9n, kio _ venís en gin, legis ha
zarde 1.ion, kio ' frapis miajn okulojn 
kaj> mortlaca; mi fiois fine la taskon. 
Jen, kion mi hazarde trovis: 

Bu(gara ·Esperantista rezervas signi
. fan lokon al literaturajoj, ec, en la ja
nuara-febrnara numero oni povas legi, 

· ke . la landa 'movad0 en la lasta tempo 
ekforfigís, kaj ínter la siJ'nptoniOj de 
tiu plifortigo ' la gazeto 'goje raportas, 
ke - gi. povas prezenti · novajn poetcijn! , · 
Jen, .en Bulg.ario oni ne samopinias 
kun Nía Gazeto, kiu (kiel mf jam ra
portis en mia lasta H.evuo) rigardas la 
ekfloion de la · poezio la piej grava dan
g-ero por -la ' movado ... En ci tiu nu
mero aperis humora poemo, ·signita per 
la ·litero »H«, el gi mi :citu: 

» S~d · pleje plendas, ·. 
, alarme lamentas 

· ' la 'll~perantis~aj soci~t«;>j -:- la grupoL 
Of)fe la kasistoj, la monavidaj lupoj, 
· ili la in-di-fe-rent-ulo]n pacajn 

, -!a mal-la~bor~rp;ul-ojn lacaj~ ; 
· ~i~ per altrugo turmentas, . 

·. ilian nepagemqn malal~mtas .• 
. Bedaürinduloj! Vane ili admonas 

l:ar ili ne konás 
la -esperantistan devizon: 

· r~;eniam pagi .k-Otizo~. « 

. Ni pems pian ~jon mal¡;upre·n, _ hel~ de.)ampo, ki~m konfidis al 
m saga virgu~, pastr.in,o. de Sa~1 Michele .. Dum ni kaskadis laú .la 
stupoj J&laj, ve.nis rcilkonte al ni m:aljuna -horno UltUkrul'a Jiaj tre 
simila al la » La~a Kuriero «. Li prezentis sin.: . 
, ...::_ Mi estas T~, la heroldo. Cíut~ge níi trenas· min ,supren por 
tie lmnti La Altan K.anDon de la Dam:o. Mi maljunas, kaj jam do :iaroj 
lHl plu j:ung.as Pegaron. Nur pi-ed~ m:i iras, Kaj nun v.ian venon mi 
dev<J.S :nepre ooonci . al la ~ntra Potenco. Pregu por mi, . Sinjoroj! 

- Horrem.IUS! ni kortu8e samtempis. . e 
· Kaj ni plu:is interne de la ternraj ringoj. Fine ni!O ak_ceptis btitt} 

sobra kaj milrideta bonu~o, Johano la Komercisto. A.nstataií la espedtan 
vis'k:i.oil li ofertis al 'trli kel~jn sekajn 8ercojn; kaj post kelkmin-{]ta L~ahi-
1ado ni estis (ID1asitaj al la 'trono. de la Centra Pote:nco, lñun óirkaiíis 
aro da 'k(mkubi:noj. EL la pr.ivata konversacio klin Johano la Komer~ 
cisto ni lem:is, ke la Centra .PQtenco lne ~uas la konkubinojn, sed (DUO 

gardas ilin kiel Emuko, ear liajn multajn pel\ojln pnnis . k,¡Ú¡tTado., 
- Saluton, ho V.e:ntr.a Potenco! - rú k'ruco-s.ignis. 
- Kron vi volas? Ou por patroni~i? En !nooportúna momento 

vi "e:ni8s. N:i. )us Ílnstal~is, IGaj ne cio protas. ·Ni estas tre qk.upata! Ni 
vokos ni.an sekretarion. ~ .J-oze-fo! bonvolu okupigi pri ·la ~astoj;. · 

Enk!uris Jozefo, sed a:nstataií sahuti, li· se:rrpere dem•ari.d:is.: 
- Útl vi ne kunportis foto-apara ton? Ho ve! Jain' de 2 3 jaroj 

oni ;ne faru bildo_.n de mi! 'Kaj mían tutan ·kolekton · ili fordi.f-ektis, la 
senge.l}!lj friponoj! M:ia puno l mía turmento! ·mia torturo! 

· Ridmlondo %:omoen:tis al mi: Kiam 1a esperantistoj · olrupís la novan. 
'Kavon, iJi ne povis ri.kolti sufiee·, da prom~CsOj (de ~onoj promesin~i 
lerni la lingvon) ¡>9.r gin pavimi, :kiel oni kutitnte fafras e-n La Infero·. 
Do gin oni devis pavimi per la fotoj de Jozef-o, lüo .oetere apenau sufi
Cis, tiel, ke orú devis komp-~tigi per la postkartoj de Liñte:nstejilo: 

Jozefo lllli!llanl<olie nin kondukis al la Centra Kavo, .arantita sui:J 
la aiíspi~j k'aj laü la no111nfo ·de la Centra 'Potenco. La terura spektak]o 
tid dra.sté efikis al ,mia kara patrono, ke li eltiris sian pi¡>9n el la poAo 
kaj · lrura~e ~ Mopis. Sed suhité gi falis de liaj manojo; . . · , 
. En angulo, tute apude; nin saperstaris homo najlita al i(ruco; kaj 

ciumin'Ut{l a:lflugis v'lilturo, .k;iu mordis lían koron. De lía hrnsto seneese 
fluis San.go laiílonge de lia kbrpo, kiun p~e vlsis v1rino en longa rúgra· 
SaJo. · · : t .: • · • : ! ~ ~ : t · ., · i \ i 

- Ho vi, kial tian raMan turmenton suferas .:__ ni kompatis. 
- Mi eiam siufeós, ni¡i estás Infano de l' Sufero! - k'aj H res-

pekte kracis sur ' la v.irinoo. - - Vid'u la Vulturou de l' Tur:rn1ento, kiu 
denove- sagas al mi de sur tiu roko abi-s~ma... . 

· ·. iKaj jam: ·sur lin flugis la fia ' ra'bo,..besto. Ni devis :forturni la \'Íza
~· Cielfendan b1a.sfembn el-sputis la viro•. Liajn krurojn milde cirkaü .. 
prenris la vírino. Ui estis Riln-aldo lé'aj Mellina. _ . 

Ciriílaiik<l 'elsiaris . ge.taj torturatoj, kies Yl;don ni' ne 'herois 
, toleri._ Kun mano ..sur l.a okluloj ni tr.akompatis la tutan k'v.artalon gis 
.eta ponto super toM~to, k'iu la' sangavid~jn - di<;ig.a~ de la ali;aj dlamnitoj·. · 
Nin aliris junulo felta, pala, kiu la:¡.nentis per voco lante softa: 
. e ·' .--:- Mt v.edis sango.n por poomo,· dum Itlin kaptis la trad:uka f.ebro. 

: Kaj li plup.aSis tenante blan'tan .flo.ron en la sang:makulita mano. 
Sed, .subite li sir• fur.nis, k'aj per voeo ankorau. pli softa: . . 
· . . ~- Diru, g<~IDtilaj ~Atistoj, ru vi ne r enkontis kelkie Amalian; _kiu 
eor Iñs' aniika 1a lipoJn proponus? 
t. , - . Nun jes, nu:n jes, .si tie tta:ns la rivero koketas kun rido dul1-
bíusa. l(v.azaü form~ko, k;iu jam ne memoras sian subtera:n kuron. 

- Ho ve senpove dista1 - gemís Ludoviko Dol6a. 
· Sur roko, apud' la akvo sidis bela malgaja viro .kun liro e.n la ·mano. 

t.i aten(ii.., 1a tajdon k'aj n011ta!sie r.jpetadis: . 
• ·' >t- Mi -~~~ÍS oole~ ··kl".i!mmn, .kaj ~n()b~s · la tJénso pri m~ 

Nlta. postlasita, sur la VOJO · a~ Edeno. Sed lit ple) terura .e tas. ke m'l 
perdis ~ Erudición en la . senlmda · karn-orgio 1 Ro mi, sortorompita 
Or-foo) . . ' · · · 

• J Forla&ante .ti'U'Il pagaón, ni low;e¡ óe la bordo, tiris la p-asojn Jai1 
la -vojo almpntar ~ lok'o kie disbranc.igis la torenro. Tic rún atentigis 
hoxno Jrun verda: stelo sur la brusto. ' ' 

L _Rigm;chL rigardii,'.oo la du íluoj .estas egaláj? ' · ~ · 
• ..;.;... 'N-e, IJi saga~ ~poodis, i,;i estas diverSilj, sed ne egalaj. 





Bonaj j~rna11stoj sida:s en ~ia redakcio, 
se , {Qje aperos taga. Esperanto-jurnalo, 
tjan , redakcion 'O Di ?evus plenigi per 
USe-e{i)!:BOj ! ,, , . . .. 

Lr;i _ Suda Stelo ~enove aperis! Ni 
salutu gin kaj uzu la okazon iom Citl 

el gi .. En la rubriko ,) Bonhumoro « mi 
lrQvis::.·sercan vortaron, el kiu precipo 
~lu .kl~ri~ojn . rpi .tr~vis . interes~j: S?f~ 
ts,to: hprii.q, k1es _riletw es tas fan sofo]n.; 
la alía: ves perlo.: dolora sperto. 

La . Praktiko estas vigla, diversenhava, 
interesa ·ki!ll ciam. Multaj sercajoj trov
.eblas en gi 'kaj. en tia varrno estos •re
. freSige :éiti kelkajñ. J·en-: 

Artistoj ínter si . 

- Nu, kolego, kiel iras v1a vivo? 
Cu vi~bavas .bonan oficon? 

- Mi<estas malsat..artisto en la árko,. 
· . - . Kajt kian pagan vi ricevas? 

:....,. 'Pagan oni ne donas, nur logon 
kaj mailgon. 

FJn malsanejo . · 

Kuradsto: I\iom clac pacientoj mortis 
dwn la nokto? 

Fleg)stino: Tri. 
Kuracisto: Sed por h .ar mi ordonís 

la medikafuenton. · · 
l\legistin.o: J~s; , :;eél !JllU el ii; ~~e 

wlis gin preni. ,- ,, 

En ·1a junia numero de Ligilo ni 
trovas interesan · -prilingvan a:rtikolon, 
subskribüan de -.anta, kiu temas pFÍ la 
-ata," :;i~a pro~lemo: e ~ . 

Ddns7c E.speranto-Blad prosigas alvo
kon . al verkistoj káj · poetoj . por Ir un
laboro en la ·gazil:to .. Gi faras tiun al
VC?kqn~ . car la legan tarO de.ziris legi lite• 

· raturajójn. Felica lanpo, kie l.rGivigas 
1ia · pªbliko , kaj tia. ·kómprenem~ re

" d;~kcio ! 

E~ ·'Jn formoj de Esperanto- Asocio 
rle· l?stonio dauras la · .oftado de »sci
povi<L · En mi a, ]asta R-évuo mi anm1cis · 
'konkqrsor~ ,~kun libropremio por tiuj, 
kiuj sendas al 'mi .dek frazojn , -en kiu] 
la ·uzQ . de »scipovi « ne _estas evitehla. 
Vcrlis nenia 1;1espondo. 1.a konkurso plu 
validas! · 

v.e;stO.j , kiu tl'e krliloo'eoo obSenis la c!i.rkaualo-jn,¡penanbe fi~kapti ekscitau 
amintr:igon -el pek'riea. la~to. Kaj li fJegme tr;adentis: 

- Anglo tíani, :&]te tena~ &;ian N.i~lon 1 . ~- . 
En profunda gálerio Qa.raktis Edvatd<> la ~.ntiSto,. penante · ~lmini 

ciujn portretojn de la Sanlda Familio. Lin~ k9-nstante ~eni& A.rdante 
Popolan, kiu rajdante sur ora aze.:po entreprenis t.raduki . .6ion el la 
)) polla « lingvo kaj Cien enjetis pipron por di!?ternigi sian•faxrion. 

-;- Lonk'opolans_ ._· !O! - ko~ere bJekis Edv~:r.d<l _en !,a .s __ e~.tra ·l.ingvo. 
- KrestomanSki! - blasfeme respond1s, ~tdante P~J~01an,.. . · ·· ', 

. Lu illsputon tre guis la· apude kusanta · L-2ono Bdlrnon~, Í{~u : ku~ 
ragig~ in.sti,g:Ls jen unu, jen la atian: »Vi venkos, Sinjoro, vi "venkos 1 « 

(Kaj imfagu nian rurprizon: en la groto r-ezerv.ita al la vizitantoj, 
sidis la nobla Gasto Veringo, kiu rimparojn bredis kaj la arbon ilie la 
scio akvumis per re~-ka:skadoj. Nin kore bonvenigante li ~:Utigis sim 
f-elieon: '; . i . 

- K.ontraií k~to da paroksitonaj Timóidoj mi: aeetis de Johano 
la Bardo lian !liÚnndan elpensaJon: la mil okulojn de Mr. Ton · 

· Tiam en la fundo de la Al;>istnoj tond'ris teruraj protestoj de .Jo~ 
hano la Forgisto. Sed iJin tute Jrbvnis 'la impeta entuziasmo de la nobla 
Gasto.. · , t · ; • . 

- Nun mi pov.as samtempe el mil libroi · si1Ci la sagoo, e1 mll 
poomoj gui la rimojn, el mil 'k!nabinat brustoj koni la nuanoon de la 
ciooj! Do, vid'u mi ne perdi'l mían ' Erudiéion, sed maJe gast1.1s ei tie 
por g~n pli rone flegi! Gis floros mia Jó;istala klero, Adiaü! 

- Cu vin 'eble a:tendas la frat-animo Milda? 
- Milda al mLtre káras, sed ne pli olla vero! 

·- Tiam diru, kíe o.rgojlas v.ia Majstro Ko1oman \h Kolosa? 
-- IKiel arbo ~Senfo'ia li poreteme staras sur tiu ro"ko nuda , la 

plej alta de ]a tuta cirklo . tie tute apud la Malica Piko, kaj laca plu 
serví. fJori, frukti ¡meze d~ 1a fridpi.s,uloj , Ji parolas sole kun ·la gt·aodaj 
ventoj en potenaa kaj fan 'Orn';l Jingvo jam ne ko.mprenebla por mi. Li, 
la Unika . . . ' · ~ _ . · · : , · ' ' · 1 

Sed j.attn ne aiídante, ni tumulte forpafigis al la kulm:ina Citadelo 
de l' Parnaso. Duonvoje ekStaris antau ni b~ondhara herkulo1· kiu -sen.-
tencjs ku:n forpu~ gesto: . 

~~ Ciun espe:ron .lasu pri l' enpa§o! ' , 
V .anl{J ni pe.nis Jip delogi . proiJOll.an te honor-umhilikon aií rimo

fia-ran :naztruon. Li ·.N'l~Stis l1e§ance'!ebla en sh fortik'a masiveoo, "kúun nek' 
norda vento nelé cikoni-kalifo povus renv~rsi. Karlo Brodo li estis, kaj 
nio tute rompis lía :infana -obstino. 

~- Sube en la valu syarwis la damnitaj ,legioj. 'Sed ,ili j.am ne interesis 
. , nin, , Pr~teflc ni rimarkis la . bird:k-or.tan konsiiaown Rugo-·¡nu·-Stono, kiu 

§an~ig.i.Qt•J meleagro cpretendemé, kluki;; a(Yild Petro-I'Eta, la kó~erhl~k
anta vrr -ansero. 

Nur sur la l'éve.n-vojo 1min trafis .penso: Kie predikas . Patriarko 
.Jakolf? - ~e tiam sin tur:oi'> at niKanuto ínter du mao~o-glutoj: 

...::.. Pest tro abunda festeno li · ú:is por io:m pi'Om'eni. Cion t~v
ebla:n: en 'la Infero li pasie kolek~as. Ekzemple ankoraií mank.as al ii 
la J.)eknijla Damn,ito; Cu vi ne atendo.s lin iom; .eb1é li interesigos, kion 
alli'testamentis la Verda Kato?... · · , · 

--:-"' Ne. decide tcracis mía Pf!trono, ni devas alveni supren antaií 
ol Im:~igos la lasta gaste jo! · · 

H . 

. esperahtis~oj, ne estus aligÍI;rtaj al la . 
movado. Mi · ne kredas, ke nía movado 
ne povus ~ínaoce subteni ambaü orga
nizojn . . Se · ili ·.ambaü forla8os, la -~ojon 
\le la kvexeloj , ili amha,rLtí:Óvos la n~ce- ·; 
san apogon , (l:e la e.speranti taro. Sin.
joroj! Ella ·nuna mar~ sayu vio rnem 

· kaj :nian · movadon al la· pur.aera alto 
de sinoiero kaj recip.roka estimo l 

'. 
' Uli Blond. 
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. ,. La .J .• oka¡.· Kongresa .. ·Kom!tato·. de .. X·. XI~.-~ Univer.sll:la K. <_m- ,',, , 8reso de .. Esperanto, 1937. ~ Cef komlSlo ' ce. »L1teratura 
,.. "" Mondo «, Budapest. 22( pagoj . Kun · multaj ilustrajqj. · 

' Jen, v.eA!l impona · libro,. kiu jus' a'pe;is . ok~ze de · la 
· ., Varsovia.'Juoilea Kóngro~o. Ora Ljbio ~i estas, cai: la libro 

.f.I'Ískribas la evoluon kaj la o unan 'staton de la tl .vind. ek~ 
~ara Esp~~·a nto. Ec profetajo ·o ~i enb.avas el lá plurnoj ~de gr.avaJ :esperan.tlst?j tpor 1a sé~vo~taj k~indek ' jar0j~ 
La Oran J,Jbron poeVJS senpage la JUblleantaJ kongrosaDOJ 

· . por met¡¡¡,oro.,_ k_aJ · efek,ti ve pli belan donac<¡>n ec . imag.i ni , 
ue povus. G1 Ja estas vera dokumentaro, .grava movada 
libro, kiu ' devas interesi ' ciun , esperantiston, kiu serioze •. 
okupi~as pri' ni a lingvo. 1 

>. , ' ' • , ' 

~ed ni r!gardu pli r.rok~im~ ~a lib;ron. . ,. 
:Anta\1 Cio la Ora 'L1bro estunplene kaJ deoe honoras 

niajn mo'rtintajn pionirojn, kiuj en 1~ komenca periorJo 
de Esperanto ' tiom· sindtme, erttuziasme kaj heroe batalis 
por venki la indifei·entecon de la mondo. · 

, '_Pos!e ' se~ vas _in:timaj ~emm~oroj pri ili, kortrisaj ,· 
k~~:a} epuodOJ· Pn Zamenhof aparte Tcmeinoras la espc
rant!staj ·.veteran?j, kiuj ' :est!s ' f~licaj_ p,ers?IÍ!l vi_di la Maj- . 
stron kaJ kun h paroh. N1 :r.li reliefe v1das han noblan 
~ar;ákt~ron, modes.tecon, persistan; klarvidtm en . ci tiuj 
mltrn:l] rememoro). · · 

. ~un, se~\'as 1~ list? ·de pioni,roj_ ~iaj , af kiuj pr9pm 
est ¡¡.s ~e<:hcata la O¡;a Libro. Ja Sen 1ha giora laborado .ne 
e~~istu~ja~ .pía Iingvo. Ro, . kiom ofte.. mihaos !ilan~~roj .. 
~1a!í bngvon 1:111 la 11nuaj t:empoj! Tr~. C!fte un u ho~no 
sa,ns la tutan 1novadon! KaJ lúel .kuragJgls <un'+ la al1an · 
Dláj pn~\•aj pio~iroj -el . di,~ersaj Jandoj 1 'fi11tempc OÍÜ 
~s.pe~:anhsto koms un u , la ~IJan · almena u .kor·esponde. kaj ,, 
1h tm1Zorge, ango:re observ1s la" tutan movadon la labor-

. aaori de ;la aliaj samideanoj , Kafla centro . ciam esÜs la< . 
·· Máistró, l<iu seneese , ktua~>.ig. is, :ao-itis kri'tikis · · aprÓbis ·· _.,_ . ~ ~· o 1 ' ' ' 

· pnJU~Js , direk'ti~ man :Tnalfortan movadon per ·sia lar~-
.skwla kor~spondado k~j senpartia' jugkapablo. "' , . • 

La '<listo, de la Veteranoj enb.avas la nomojn .do ·tiuj 
pets~noj, · kiuj es~ránti~is gi~ : Igo5 .. ... Mult!;!.j el ili jam . 
mortJs, .sed multaJ ankorafl nvas kaJ partoprenas en la · 
esper~'!ltista m!;lvado. Dum .la jubilea kongres() ili estis. 
e'?~l_lZiá.SIJ!e. honorataj, ja ili estis la veraj jubile.ántoj, 

' kJUJ travlV1s la ·evoluon dé Esperan'tq, krizajn: ' ttimpojn, 
la ,· U:nuájn J?Ondkongr~sojri . 'Csplir'aritistajn, IdO'~skismcm, 
reff?tffiP,rOVOJn, mqndmiliton ktp. . , ·. 

. Rompreneble, la' listoj de U pitmiroj 'kaj . veterauoj ·, 
ne · povas esti · kompletaj. Kelkaj- certe mank,as, sed ili , 
D!Jpre pardonp.s _la redaktan~ojn, · ki~j néniun intencis '1~ 
ofendi; . .kiu. ~onas · tiajn lab?rojn· kaj ni.an nuniempan 
larA:e .. d1svashg1~n ,JOl)O'\l.apon, bu bone komprenos la e·v~n- ;' 
tua1aJn m:mkoJn! · · •' 

. ; ·l:~ ,dua pa~t:o · de . 1~ C?ra f:ipr~ . enh,a~s tre,~ gr.a:vajn . 
I"<I.~OJ.'~OJD, studoJil, arhkoloJn pn ma] moyado; litera.turo, 

.· m·ga?Izo, prQj?~g~.':~~; ~~B.~: e~o)~o .. d_e , Esrt:ranto!, .kip~, 
' . G. · Warmglúen s~nb1s . la ·.fuslánan slazon .'de la 
Es~e1:an!o .y o004o · dilT 1 P,a.sin_La~ k vi~ de~ j!J.~Oj .• N e ·nur 
el m-ovada, !\i)Ü an'kau el IingvJ.shka, ·1dea kaJ hteratura 

~ '~dpn~ktoj_ lic k~iti~ s:J?.zas la. ev.oluori ?e .Esperanf:?. La ,, 
hqg)'a]n diSkut'OJn, la n ,valadoJn, la .tre Interesan evoluón 
de nia Esp-a literatura; organizajn e.roblemojn, la Jdas- . 
bat.alan .sk1smon de' S!T ktp. . · ' .. · ' ' · 

Hans · Jak,ob skri:bis ·'vere aktu'alán i:<!Potton pri la 
· int~rnacia Ot[J'a.nizO' ~sperantísta. S:re intéresé li , asettas · 
ke nenia' Esfh'a organizajo, eu ñ:acia, cu intern.acia, ; en~ ~. 
korpigas :ci.uju espeTfln,Ji~tojn.., .~: n,ur . tre . fl!a~dan . 
padt>n de· 1h! El la r.apo/:to" 01 ;vtdas la .gl9ran rolon. de -
UEA en nia .movaao. ·- :Nun: ' kiar;n ankau iUE~-n tta.fis 

1
" skismo, oorte ~iu . scjvole legos 'Ci 'tiiD,l detalan ~ltaj 'fak- ' 

spettan rá~rton · .~ · · 
• · . ·. ~· M~Wgren;¡¡faris .. artik:-ólon ':p.ri 'la 'EsfHJran'W-Pro:pa-
-" gmúlo. eit. SvediAmdo, N:l po"as lemi el tiu at!i\.0.10 la 

~"Sekt~t~n .de .b efik:a ,p11'op:otgando! K:iei ili~sukdésis f~i 
'llni'asmotu:¡don en 'Svedujo pere ., de ekstedandaj F.sp.-

+ ~~str.uantoj , pr~cipe; Anqre_o G¡¡eh .. .d ~~o Szilág~i ka,i_ . Tibe
"rlo ·Moran.u. ,N1 ~OJe legas, ke pb ol 4o.ooo S\''CdOJ 'men-
~is la málmultekostan elemerítan,Jq,>.respondan . E~peranto

:k~r~n! IJiaj~,;,_!~rup~oja~qjn !I:J: Estonio pere OC ·'EspeTanta. 
·'Innsta Kmmswno, la modelan ~1abonadon • de Ia Sve~a 

·'"Esp •. Instituto. La in al granda ~losilo de Esp. 'estis {Monita 
,en 1Bo.ooo ekzempleroj! . • .. . ·· -

c·D-ro _· An,to.ni Czubl'ynslii skribis ·artikolon •'· porl la 
lcrn.cja íntedtata Espera.nto Akordo. .:Li prave skribas, 
k~ .esJ.as J~eóese la_ -~mte.,mpa~ enkónduk:o d:e E~p. en ·la 
chvcrsstataJn .)ernéJOJn· . . . _ 

~. Jan Silban verkis fÍ.t:i'la blind:ulojsub la verda stan-
dardo. ·· · '1 .. · 

, Sek~~s ra:port~ · pr~ ., la · lri~rnacha · S'ci'enca As9cio 
Espf'Cl'l1rttlsl.a . ~- · · · ~¿ . 

, · }"· Szilágyi estas fidinda,.. gvi«\anto ti a la Liri~o en . 
Es¡J(~~:anto. Traleginte ,' lian studon, ni efek'tive 11'kkonas 
k_aj eks~t~s ni.an r..oe.zion , _kaj_ rice~.as el li.a k:onciza tra
nga1·do .. ldaranx:bJldon pp -tlo, kiom •'-varia, mpltkolora · 
ka j t'ille.n ta estas nía liriko~ . · , . 
. :<';;in . sekvas. Ku1:a 'Ti·apigardo d~ l,a. Esper.anto. P.ro.zo 
kompilita el artikoloj de la 1 Enciklopedio. 

" , J'Cn .11peras ){abe, l11,. Rlef borra 'Esp-a s1illsto; &a oh u a 
:rornanverhsto Esperanta,c·Dro Valli.enne (Kastelo de Pre
longQ) , Luyken ka) ; cefe Baghy, ~ poste,Engholni, Fol'ge, 
Ra~mond Schwadz, · Szilágyi , . SturnJer Bulthuis ektp. kaj 
la In).pona vico deJa diversn~ciaj .Antologioj! .,_, 

''~ . K alocsay. vér~is p~i . lii 'ltvindek jaro j de la lingvo, 
mo.ntrante,. ke J I e~b.s pt}nodo de konstal_lta el'9luo, ~Li 

· dctále komgas cmn .lingvan problemon, k1.u · tusas Espc-
. ran~n: la . du tenoencojn en la:" lingvo: .reformo kaj 
evoluh ~ la. ref'ormp;¡;o~ojn ; 1~ bolan,tan lingvomatei7Íalon' ¡ 
la p~r10don de solid1~o; Ja neta.kseblan valoron . de la 
~ Foridam~~tia ·· Krest?mati6«; Iá elkres~on de : esp-i~ta ·po
poi'?;, la ;1Valec~n m ter ]~ konservatn-a "Llngvo lnt1lr
n.ama« k,aJ · Ja ph e.voluema . ».La ~evuo~< .; la 'grandskalan · 
lihroeldonadon de la firn1o Hachetie .~m".Parizo; la faman 
.Bt\lpnjan »J?ekl~acion « ' per .• k}u ~sti~ sankciita lá · netus
.eble® de la »Fundament~ de Esf!erarito.«; la .·diferenca:jn 
~crkm,<¡~nierqj~ d ll, n,!~j Y,utem~ .plflj gw:n~aj 'du ~til,i~tpj :. 
Za~nerihof· ka_J Ka~; la fond1~0~ de la Lmgva Kom1tato 
·kaJ de la, !'kademw; la Ido~skl.stpon ,' kiu donis ·nQvan 
iln'ta?l!npuson 'iíl nía gramatikb, poi pli pedekta :ellaboro·; 
1a Ifmg~ajn R~sponaoj_n ,de ~ Zamenhof, G~ab~w~ki '.kaj li~~ 
faman ceftradtikon: . Sm]oro !I'áileo.,de .Mlckiewicz,. kmn h 
aiída~e -entreprenis; ' la postmilitan fortan esp. movadon en . 

.ger!'r~ia:nro~al la germanajp Esp' .. ling~istojn/k~Dj >kiopf;>O:is , " ., 
..,re.kondulú Esperan:ton aL1a. :pleJ puritana lo,gikecp kaJ la 
'atian · modetpan d1;rekton1 la . t. n. » budapestan skolQít.«. '' 
lc.iu grup~is cirkaií "la . » Eileraíura .. M'oi:u:ii:>« faraute litéra- • 

"' ~Ufari VÍVon, eo ]itera~uréll) Jing~on t kiu.estas jam perfekta ,' 
· 1lo, por s?Jvi la plej miüfácilajn literaturajh kaj 1ingvajn 

. :oroblemoJn. . , . . 11 , "' , - · ~ · , 
' . · E~ · ~ia par~o. de ia Ora. Libro }mha.vas intéresaj~ 
PT?fetaJO)n' ~e Dl~J rep~t:tJ . cetuleJ pr~ _la se)s:~ontaJ A!i 
~vm~ek J~OJ üe Es~ran~o. NI es~ru k.ún 11i, ~e gJ estos '" 

. Jam ,~ulte, multe ~li famla,, ol es.~ la n.un :Pasmtal ' ~ 
" L. 1JaUia 



tmkaü' aktualjgd~ . cío~, kion '_ vi. s::ris pr1 nia. tero_ kaj ~¡~ 
loganlaro. (La, .hbro ·. estas lau SlSI#no unuavtce geo:;rafio. 
sed gi ·donas ank.aú ab.undajn · historiajn detalojn.} La 
kJaraj, ~mozaj, spí-itaj komparoj estas unuararigaj faci li
goj: »La lumo cil·kaüiras la teron 7-foje, durn oni klakas 
per siaj f:ingroj unufoje,. « »La t-er a krusto -estas tiel plena 
de truoj , kiel spongo.« Aü kiam li parolas pri la egaleco 
ce la. danoj: »La regá familio ne. trudigas sur la _onuan 
pagon de la sensaciaj gazeto}; kaj kvankam riur kolhj el 

,la civitanbj ·havas ··3 _peltojn , neniu ~evas frostigi pro 
. manko _de tia :·vesto, kaj duh1 nur mal:granda •pro()crlto 

. ha vas . automobilon;' ciu viro, virino . kaj infano· poseüas 
;almenaií ·2 biciklójn. « - Aií plue, kiam li :rakontas, kc 
en Norvegujo preskaü .Ciarn· pluvas: »En· Bergen la CC\'aloj 
timigite flankensaltas, se ili· renkontas personon· sen om
brelo. «.-Mi devas iomete reteni nlian emon citi - an·koraü. 
pli el tiuj am.;uzaj ekzemploj, per Jduj li .kvazaü lude 
uistruas la geografion. · . 

' Vi demandas nun : Cu tio ci estas serioza geografio? 
Ho, jes .. Ne nur la sekaj skribajoj .povas esti s'Criozaj. Per 
la ·libro oni rigároas nian globon .kvazaü ·el malproksima 
sed ·tre objektiva vidpunkto, de kie oni rimarkas la éefajr1 
tra,jtojn, . ekkonas la tuton. Do, vi seriozaj plena~ulo:j , 
ekpTenu lá · geografián , mapon kaj _las u vin gvidi t'ra J la 
, mondo per Van Loon. La junulojn ·nli ne alvokas, car mi 
.aiíd is de profesora, ke, se la jmmlaro ' locr<LS geografiajn 
au historiajn librojn; tiuj estas preskaü sole la verkoj de 
Wells kaj Van Loon. ' 

La libro koll)encigas per generalaj-scioj : difino de la 
vorto »geografio «, .....:.. kiel ·oni faris kaj faras Iandkadoj11 , . 
-- pri nia glo~o .generale. Baldaü gi transiras al la trtlf:go 
~':'tere~aj detaloj .pri l~ divers~j E\:'Iropaj. l.ando.j kur~ .ili;~j 
ClaiUilJ (geologJa]) ' kaj nuna.J ( ekonomlaJ kaJ pohllkaJ ) 
cirkonstapcoj,. ~iam dmontrante .la influon de }a nat~i~ 
al1a ho~;¡, nvo, ebnontrante, ke »estás laudo] , , en k.\UJ 
1~ ho~o submeti~is a~ la naturaj .ordonoj,. tiel . k'll ·li i~is 
'hes m1z-era ·sktato, ..kaJ estas iandoJ, en k.iuJ la lwmo hcl 
. kompl~tc detruis da 'f·natur.on; ke li perdis la kon:takton 
tkun ti u ~cíarn viv.anta . pa~rino. Kaj fine 'eStas }andt>j, en 
kiuj Ja liomo k;J.j la .naturo ellernis· kompreni kaj $ati UJJU 

la alian kaj ili interkonsentis kompromison · por sia rc
ciprl)ka profito (ekz. la skandinavaj landoj). -:- P.osl 

-Eiiropo gi ~ondukas nm. al Azio; ne forgesantc elmontri, 
kion signifas Azio al la ce lera mondo. Treege intere ·e gi 
rakontas pri >>la, kontinento de kontrastoj «, Afriko, kaj 
pri · l<\. »plej fe1ita kontinento«, Amerikó. Oi . diras cion 
ühindan· pri Aüstralio kaj la ega insulmondo ' de la 
Oceanoj. · . · 

. . Van .Loon skribas pri cio kun facileco, tre _gueble, 
o.ft!1 serce,_káj, tiom logike, ke li donas al la leganto ne. 
DUT .geografióp, sed ankaií la ep110n logike penSÍ, -~!OD Dt . 
- ··ho, ofte bezonus. > ;.· 

· Amuza helpilo ~ e11 la libro estas ankau)a oókulfr.apaj, 
trc instruaj ilustrájoj r Mi . mencias nur kelkajn, kies tra;ll-
1-!COD ·mi tlom .gUÍS, "ke mi dezirus montri ilin al GÍuj niaj 
geinstruistoj. Mil ~ortojn íl~· povus anstataúi per . kelkaj 
strekoj . . Tiaj hildoj estas ekz.: sur '.pa~o · 34: La (grand':JI 
diíerenco in.ter landkartoj plataj (Ciam falsaj !) .kaj tiuj~· 
desegnitaj sur glol>oj. P. 222-2!t3: Hindujo plenplona 
de hjndoj . - P. 3"¡3:_ La dezerto. ' "·· · ·. . 

1 Ci ti e mi íle;vas , .mencii, ke inrer . la ' ve¡te. hafaj 
klara;j bildoj tr()vigá~ k:elkaj iomete kaósaj, kítijn dua el
donó . v~da,j'rie. kpr~ktos (ekz. · ~. ·qg: . De bestó, ~is hojno) . 
. ~ · Saine korekte,x¡daj,;estas k'elkaj -eraroj eh 1!1. subskri_boj 

. de' la' ilustr~joj (ans~taií ' >> Rejno«: »RodiUJOJ,e , _, _ _,. »'fura« 
a,.nstataü. »1 uta.«). . · . . . · . · /' , • · .. 

Ankaií la k1arl{iOJ kelkfoJC, sed nur tre tn,:ilofte., ne 
bone.Jialkulas pri la »mezokv-alita' leganto«; kiup. la Vl}rk~ . 
!isto mern mencias kiel .si.an leganton. E'kz.' kiu aJ;Jtaiíe ne 
·kompre.nis la kronometron au la · sekstanton, ne eKkouos 
·A'in per·. la ldarigo .en-iá libro. · . , ,, . 

~ Sed' neniel m".ilii;jp;s tiuj cf kelkaj .ko;ektendajoj , ke 
la lil;>ro, estu ~qeh1a, tr~ instrua.1 kaj .ke Ván Lí:lon, ki1•l 
bomó¡ cstú de · ' · egAntoj ' alte -estilnata ).ca ' · ... ~i, 
~tas. l>eta ~~ . · líl&. Ja. -espeiao~ista: ·¡d • .¡ i;ltt-

. ~ -~~ op.il)iqn1 ep ~- . ,ti~ 

c·sta~ rualpleni globo, sed Jo~ata de ,»kunpasa:gct·oj«_; lfiuj 
:ia pol'aS dum iom c.!:a tempo erari pri » rasteorioj_~, ~ ~ed · 
finJ'ine nu-r--. p.ia .tutrponda ·kunla~orado po,v.a~ esti , nia 
e·to~telc.o: - La . preskai1 rn pa~o'j, sur ~IUJ. h rakonlas 
la bl.stonon de la sklavHmdado, e3tas pli amm;~ku.a lcg-
ajü ol multaj roroanoj. . · · · · · 

La h•sta· cápitro. d'C la. libro ha vas la tit:olon »La plcj 
.liova tero-. « lb »plej .nova tero« esl;asA tiu 1 ·kiun . es~loris 
né la »-kof• kistad'Oroj « ,. ne la pJrat()j, sed.;Ja '" uraetstoj · · 
'TuJ·o, k~ujn la. . 'R?ss-oj· kaj . ~~iaf ~~~¡$¡~ dan~·c.r.aj' 
rnalsai10J, , .U')OS~lLOJ, yenet;~N l~sektOJr· .. ,PtA R.llU ts~·?.-
donos al ctu lo~.apto de 1na globo ebkcon <p QO?-C -· vtVL( ' 1 

.Sed la lloss:-oj donácis la. leron senkons.iner _ri la haut-
. koloro de la htUJIOj! - Tiu ci éapitl·o 'kar;rld)eriz.a,s Van 

Loo u. 
Mi rnencia,s ankorau la kelHoke vere poeziau sti lon 

·db n~a ikara Van Loon. ( Car pense mi ofte tiel salutis Jin 
lra la oceano). J-en du v-ere hclaj priskrjboj,:: · . ·. 

»Se la . dezerto estas timíga., la trembrila rnalluma 
pn.1.a1·baro estas terura. Oí tiorn vivegas~ ke ti sonvivigas~ 
K,aj tiel, tage kaj . nok'tle, kaj nok!oo kaj . tag;e, la k:ooi¡t¡
aro sin reciprok..e forman~gas. . La plej . sen'kulpaspekta ' 

· insekto hava:$ plej mortigan pikilon. La plej ' bela f,loro· 
portas en si kaAitan venenon. Ciu ko.rno kaj .. 'hufo. kaj 
beko kaj dento esta~ 'kontraü ciu alía korno kaj huío káj . 
beko kaj dento . . La pulsobaton de l' vivo :akorupanas la · 
grincado de ·ostoj kaj ~iri~o de molaj, brun:ij haiítoj '" 
. Por lll fino mi lasis la duan, malpli rriálbelan: · 

»J;.a grekoj forlasis si~ Akropolon kiel lo~lokoo kaj 
~i igis sankliejo - sanktejo, kiu fiere 1evis siajn btankajn, 
marmorajn terpplojn kontraü . la violnÚanea cielo de Ac
llica, - san!nujo, kin restas unik.e hefega in.tel' la. ~lrnon
trindaj l~koj, en kiuj 1~ genio de horno rnalkas'i~as en sia 
pl1~j alta fo~ino de pe¡;i-ekteco. « . . . . G. ~ Tabol'.'li~)l· '11-L 

: KARCERO de l(ensa.lw Simald; eldond di'l lihrejó o/J;4''":)> 
' Kanija, K~oto (Jápan•ijo).' El ll!. ~japa'?a . origifialp ~rapu_kis · 
_la .lledakc1o de »Te¡ppo t<, J63 pago;¡ , ptezo nemontrlla . 

Tin oi vo1onw -enhavas kvar. novelojn: Le pro, Su:fer-
á<Jo, Falo ~aj · ~Linai~o. ~i'\ll oni dive~~s, 'tero~ ¡Jiri;. ]a · · 

· .mizeroj dQ mallihereja vi vado. La aütoro. apa)tenas al Ja 
juna literatura grupo kies specia.lajo oestas la skizadn de 
proletaj vivoj. ~ Karcero « ankau ternas pri »pensaj krirn

. ulnj «, kiuj est~ oft-e malpli bone traktataj ol o:rdjnaraj. 
La okcidenta leganto cer'!e miros pri la sevel'eco 1dc ·la 

·:>runo, kiel ankaü pri la tr-ooge longa karcer.a périodo mita u 
JU~o; ahkau pri l;¡. kutimo kiu konsistas -el .»esplQro d ' 
la pensado« de akuzitoj, k~p. Al,iparte, m!lltaj a·~el'oj 

. spérlatáj de la mallibe.rigitoj · en Japonujo $ajnos al ne
fiapanoj pli . st)veraj ol ili es~as én la. rea,lll;¡;\). Tío klari~as 

, per ht divét·seco de la vivk.utimof 'Efektive, se' 'onj deviguJ> 
eüropanon vivdai:í japanaj kuhm0j, li sent!Js sin pU:nita 
pli ol ~il · 'k.arceró . " . ' · · 

La gr!]po, kiu tradukis la verkon esploratan, .apar
tenas al la plej aktivaj en .1aranujo. Kioto estas trc inte~ 
lekt.a urbo kaj lá esperant1stoj tic estas bonkval:ítaj . 
Apenau oni rima~kas . kelkajn japanism?jn , . plejparl-r: en 
la vort-uz~d~. kaJ fraz~onstruo. KelkaJ er~etOJ pr~ . l. a 
JlZO de la arhkolo aií pn la uzo. de la tempoJ .eé , ne meri
tas -esti_ citataj: la lega11to ilin:. korektos .aiítO:ma.te. Kurioz
ajo ~~as Ja ab.unda ?zo de pur1ktoj. T1·Qvi~~s pluraj linio1 
da 1b kclRloiOO. Om ·ne bone komp1·enas, .·~u Leo:tas pn 

'.' ~n:zurifaj vor~pj ,' pri. sing~.rdemo. de .14 ver.kistQ.; ail el~on~ 
.C:JO aií eble ·ha estas la ppá,na kúhffi'O• E:íckbve, eh,p¡;o 
estas 'OÍte- aplikata en japana konversacio kaj litera(.uro; 
1J~i kvaz:au e.vitlls la, logi:kan, .la ldaran, Ja \ute J!SPiÍ!11Ílan. 
Europano· dua.s » ~Js la reV1do «, . sed Japano salot.as per 
·»'. ·· • se ti el .estás "' .• « (pensante : se tí el. estas, k e ni jaro 
finparoli$, ni dev~ disi~i ). .. 

» Karoero «~- .certe p1iriCigis nian literaturon per . valo
raj no~lt>j tre· 6riginalaj kaj ni oo hezitas t:ek.omer¡.~i la 

.. l~bron . al .Ciuj., _kiuj interesi~as pri la m~derna j1\pana 
hteraturo. .. >·· . . .. J ,l. M. 
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" N-1'~ 4. "''Jose~·o S"che;er: TRA BséNO PER IÚJÍ.IéANTA 
U~JMQ. . ,, ? ~·. . · •·. ' 

. E~ U~oño ardaií kelkaj jaroj komenci~is nova modo: 
post1a aütomobiloj 'oni ligJs ruli~antajn carojn, pt1 boni~ : J 

.ruli~antajn domojn, komfortajn hejmojn. Nuv Jam estas ·;. 
multa:j •milój el·:'ili. · Tre J:~nktika afe:to por voja~emul:oj, 
por . vagabondoj, 'por agentoj, kiuj .multe devas voja~i, 
por ·pre'legistoj, kiel · Scherer, kiu faris jam lQngajp voja
g9jn .P'flr ,sia ruldomo en U.sono. Kornpr~neble, tiaj prak
tikaj l:iejm<lj, kjuj cien · ~ekvas la lo~antojn, estas imag!-
eblaj nur en Usono, kie estas .cíe bonegaj sqseoj por aúto
inobiloj, staciejoj. por parkado, kie oni ne' trovas ciuhore 
novan landlimon, doganon, 'álian monsistemon, -sed lj:ie 
oni povas veturi . kello:Dil kil¿metrojn• sen~ené; hálti, . kíe 
oni·. volaJJ ; · .lioore, laúplaee. Se estas varmege, ek al la 
montara; se estas mál varme, ' antaüen, al la sunplena Kali-
fornio! ··Cu ,ne ideala hejmo? .,a ••. • , ·· · 

. . ~¡ e~vias ni~jn. f~licajn . U~o?-ajn hpm~r~t~jn , pro 
C1 tmJ ·VOJagd<:>mOJ, kmJ estas ekip.ttaJ :per l.a pleJ granda 
kQmf<:>rto. · 

. : · N-ro 6.-N-ro 7.·_ LA .. KONGREsii PÁ.ROLADOJ 
.DE D-J{O .L. L. ZA.~ENHOF, . Um1a parto, .: duaparto. 

Tiu~ ci du vo~um<:>j de la biblioteko eri:havas ·sep 
kongnesaJn ·p¡troladoJn de Zamenh.<:>f,: krome ·han pat1ol-

. adon en la Guidhall (City of London) en 1907, kaj lian 
Jaman leterón al N. 'Borovko, pri la deveno de Esper¡mto., 
La o ka ka j lasta kongresa . parolado trovi~as -en la 1 o-a 
numeró 'de la biblioteko. · · ' 

· Estis; tre bona ideo· eldo~i la kongresajtí pawladojn 
cde la 1\{ajstre, car ili estas veraj perloj, kiujrt. devas koni 
ciu ~sperant~to. La Q.k unuaj~;~. mondkongresojn Zamen!;tof 

. malfermis tradicie per siaj paroladoj, kaj kiuj Jl.údis ílin, 
neniam forgesos ·iÜan efikon: Ili faris mi·rindan impreson 

; alLá aúskultantoj, kiuj kiel revelacion aúskultis la orator-
ajojn de !il ~ajs_tro. ,:J.'iuj . ci paroladoj est¡¡s b<:>M I>i·ilahor- . 
itaj', Zamenijof zorge preparis 'ilin de jaro-al jaro, ili ~stas 
~~e,oricaj 1 'Jc,l'i!.rstilaj~ btile~a~. Plenaj ~e e~peran~isino. Et~ 
il1 y-era Jio~o. patohs, al SlaJ homfratg)· lb. elrad1as Ja ple~ 
humah~ bomaranismoil. Es'tas eksterordinare , granda ·guo 
ka~ ~ojo. lii~. · j kll;j relegi 'ci .iiujJ:l paroladojn. J?er ili 1 vi, 
pov;as vere '~fk.om la noblan karaktero:n CJe. la MaJstro. >: 

V: , .· ;,. . .'. . . , ·• .. · .. . , , , . '" Li Hapca 
1"'t, S. Stt~il: SUR LA VERDA _VOJO. lnter la fht.ndr.oj. 

Eldonis:. Er" a Es ranto-Instituto. H.uízum.· . . (FR). · Neder
lando. 1 7: 72 pa OJ. ·' . 

' . Ci 'til!n lib'retQn 've,r.kis neder1anda esper,iint~io, kiu 
instruís inter la . flamlroj lau. la fama Cseh-met<:>do. Liri-

. kaj rerp.emri'iof, :ebl:é plej oone tl.el mi pÓvus .karaktiii'izi' · 
.· ci facil~~P,1 agrabl~ ,1 ':erk()?. Epizo~oj, impre§c?j, vivo 

de esp-1sto~ ¡apu'd la rlvero liero. PleJ sugesta kaJ nefor
!l'ese~la ·es\~ )a c~pitro: »pa ~ar.~n-mue~jo«(' tr~l'o:rm>; 

. Ita Je forh~lljo,. ~Ie kaJ, Cirkau km okaz1s sanga] b,ataloJ 
duro ~a Wl:lll~Imhto d~ longa tempo. Vere, ernpc1plena . 
priskribó kontraií la terurajoj de la milito: · 



· sitÍmbÍas, keÍ~foje Ua ·verso estas kvazaii. prozo. Ónf ne 
povus ~onte~ti, ~e l~ aiítoro h.avas 'inspirón . de poeto, sed 
nur foJe-ÍoJe li d1s~na~ .Pn la necesa esprimk'a,pablo. 
Tamen troVlga~ verSOJ, kiuJ ekkaptas la fantazion de la 
'leg~n~o, ekz~plé »La· naskigo de aino ;< k'aj mÍ pensas 
'PleJ mde fesj;1 la memoran de la mortinto per la cito 
de giaj lastaj 'Strofoj: , 

· ~ Tero, ma~o ,ka:.j é~elo, pen9n. kaj materialon 
· po~ mod~l~ l amÍ1guron ekhvens en komun': _, 
ter provws ·por· la,korbo alabastron kaj · opalon · 
mar: r,or, d:entoj h!ankájn perl?jp kaj ppr lipoj rdgkoralon, 
. _por liararo oran ;~ilkon la radiO] de la sun'. 

La helblu? de l' laz.u~o kun la ~ildo de gazelo -
por o~u.lo.J kunf~ridlgls , per magia sorckombin' ,' 
!Va?gOJ ~¡hs el du_r?zoj;_ J?rurrtis vocon la kardelo, 
~J al palma belif]w ' ahgmte perla helo, - --
lueLspruc' dé ~ise!lenco, e~askigis la virin' . 

• ·.< 

Kaj ·de tiam, del'~ komenco de la mond' virino restas 
la sanktejo, kie ardas la eterna ama flam ' : ' 
celo gaja de la ÚV(:)., Sl per sia carmo estas, 
. kaj , vivanta am~igú.ro, tra 1' jarcentoj si atestas, 
ke sur t.m:: ·Iá vivo. floras, .cat' en gi regadas· Am;,« . , 
· '? · ~. · Lali Blond. 

EspÍoro -prÍ · ~•pabfeeo . . 
- Respondo 4l sinjor-o Nekom .Petenl. Vi demandas nin, 

la.U. ki.aj -krit,e.tioj Óni esploras la kapahlecon kaj mel'iton~ 
<'>e la kanoidatoj de la Lingva Komítatp.· Estus i()m: mal
i!acile pr}skribi al vi tiun zor.gan, gisfun'dan kaj . detalegan 
~~pl_or~n, klun _ oni_' ~ras pr_. i · ti~j kompatiiiU'll:j vi_ ~tlm_ ~Jf., 
:KlUJ nskus súb~h . sm al ti u n.gm:.-1)_ e~zátru;no . . M1, maU
:~orLa f:aulin,o,_ apenau kil.pablus _ t_ion :¿U · v~~ .,ek'splilti, __ Pr~-
feNJ · nu rakontos · 11J ' v~ m~long~ hi&totiéton':!'<,/ -, . 

Bienulo f9je anoncis, ke li sercá.s :~n.astttúl1anton. . . 
Aperis' ántaií ' 1i kandidato. · " 
- Cu vi scias bone mastrumi - li -demandis. 
- Nu, ne tre! '' ' 
- IEhle vi estas sperta pri bredado ' -de. -kbrt"birdoj'? 
- Vetdire, tute ne. ' , · ' 
- Vi do scias kulturi fruktojn? 
- Neniam mi provis. 
- Produkfi lakton? 
- ~penau . 
- Grasigi~- pork'Ojn? 
- Porkojn~>: - nel 
,_ DiabloO:'¡ · - ekkoleris la bienulo. - !Do, kial vi 

vin prezentas? Kiom propr~ vi s~ias'? _ .. 
- Mi scias hlasfemi kontraií la vewro! 
·Ci tion t:ni dl,iris al vi sole kaj nure por vin amuzi. 

Mi ·re.kbc malpei:mjesas, ke -vi vidu en la suptá historie~ 
ian ajn analogion. 'Kaj mi ege prorestus, se vi malice 
volus anstataiíigi la diversajn specojn de mastrumo per 
div·ersaj specoj de .lingv-afieroj, kaj la veteron - per 
1'1\Cblogislil!'Jj. Tío estús misinUerpneto, pri kit1 mi ~ovus sur
vio la tu~aúc respondecon. M. Aliee l>ifc,. 

. Ko.mpreneble, mi ne povis nun r~e ek'spliki rtÍian 
totan sistemon, kiu ja ankai'! . havru( siajn kóroplikajoj'n 
· oo la plureloementaj kunrnetoj, ce la apudmetoj ·.ktp. Sed 
ccrte gi neniam rezultigas· tiajn monstretpjn de analizo: 

- homeco: de iu bomon similanta-eco. · · 
. Se ~ni :foje serioze konsiderus tiujn regulojn per 
?etala d1Sku.tado1 c~rte. evi'dentitas ilia itusreco. Sed mi 
Jam delonge r..ez1gnis hon espen. -. 

K. Ka1ocsay. 

.. TUTMONDA ADRESARO aperos la t5; d~ decemb;ro 
; .937•: A~~dJ>,la1 taj· ~s~as. aJi~oj mir ~is la (h. okt. 1'937. -;J-'

1

." ¡···.· 
,_ ¡~ prezo e .,' (e~pr~s1g:o kos~as x anglan ~ilingon aii 1 
snsan : frankon~ ClU pagmto rte.-e vas ankaií la -Adresaron. 
Akceptota'j estas en la Adoosaro ~iu esperantisto kaj' ankaií: 
hoL~loj, kafejoj ·:kaj magazen.oj. Ties prezo estas la duobla. 
Om sen<lu }~lOn a! lnternac1a Esperanto Muz.eo. Wien I. 
Neue Burg, Aiístno. . 

V ARSOVl0 KONGRESANO. No . . . Lerta glumarko 
por uzi sur valizqj de la kongresanoj . Glumarkoj de la 
lwny,·eso en du !toloroj. . 

. ,-' KltYNicA. Bt;la,_. :foto,~ihlStriia prQSpekto .~ tiú. .c_inun 
Jam f.a"?<l. po.l;r hanlO~o. 24. pata. ·La. b'anloko; V?-ztt<e~la 
~uru lli ~uta · :aaro, tauga anh\t por --vin:t:ro~sportoJ, ra]te 
portas' la no~~ »La. re¡Hno ~e la poláj ha.nejoj. « La )q~
¡reron lerte pnlá:horiS la Sclenca Esperanta Rondo en 
Bc!Jgoszcz. plac ' Wolnoéci g; · 

· I~A LtillGluSTA ÓLIMPIADO.\ -g37' '25-. · JULIO ~ 
1. AUGUSTO. K~nciza Gvidilo tra. Antverpeno .. (Kolora 
Litolra~o kun sajne flandt:a teksto.) ' 32 paga ka.jero kun 

.antaupar:olo -de la urbeStro Caro. lluysmans, Aritv.erpen() . 
.tlistó1~a 'sk,izo, p.risbiho de la vidindajoj~ kélk.aj fotoj · kaj 
-mult:u '~amoJ., , ,. 

[(A 'A:ND A "MONOO.. Lérnplibreto pcr ín.fa.-
verki ie Rebers, 'il.ÍStrita de rr: ;,uft.9'eber!J;. 

~ · _, ,- . , ~:# -" :;. V¡,} · • ' 



_G.r¡¡nd.formata, .:;:4S ~_ p. sqr bona papero, 
Jm~zo 30 cendg] hol., aií 3 resp. kup. 

" Ni ,l1e'vas ; l(~re s'aluti . la ~peron. de tiu ''ci •lernolibro, 
.. ', enh~ya~ - 4\~ídnojn jain ~rmta3n ·en ~.»La Vojó}<, 
(;moQ.ata m.fan.a _gazeto de Nederlanda. Federació de Labo

.ristaj ,Esperantistoj). Laií la · sciigo jam pli,- o1 ' 1000 in
. fanoj es.tas,instrl;Jitaj laií tiuj .lecionoj. Gi ne enb.avas kom
; plcl.e la. t~ttan.~ra,matikon, sed tr.e. ler~e kaf .kJ.áre sur ciu 

· .flá~o ah~n . .}e.~!en?n . k.un vorto.·j kaj kl'~ri~oj ?;pri . ·his~.o:rio 
d,c gefra~~J~ }h~ : i;Jaiíta~ ·~?~.l~~ tt,t!~ l~b!~;·1 ~.is. · .. !p. i}!J?~r•-
tcmpo, hun -la ;uífanoJ, ¡aro ,krel honaJ am~ó], adr1).uas, 
Do ·la u1~todo: estas ~impla ; : ainuza ·kaj v-e.rsajrie · daií.re 
1·e~us ~a m,teres~:m pro kt>ntmua rakorito':. · La' vortaretoj 

.. l~aJ -ckz~rcfraz:OJ. -~~tas . ert . :q.ede}Zl?nda hn·gvo, sed ciu
)J.ngvnno P?~as . facilc ad<J.et~-J~ hb:r~tpn , .. ~-ye,l'.e~ ma).ntu.lt¡-:¡ 

. f.,?~~~n . . Qm ~:P~~~¡- P?vas . n~~···· ~mend1~·: sp:eota1~n. gyJ.d'
l!<!n po1· .la _um~al. ·lecwnoJ f -~ed ~~ - ne eshs , alaomta al la · 
hbrel~. La mstrmsto deyas . ~o.rte ,pl'\llpari sin '~1 ciu leci
.on?, car s~ .unu ~a~o estas· t~q. malin(Ilte'· da' 7ek7Jemp1oj · 
k~J la gr?mahkonJi deyas klatrg1 en ptopra .Jingvo detal'e, 
~JO n~ e~es.tas . e~ la _libro, do ~i .r.taug~s nri:t ::j>Or J.~t·r'li~ 
mstrursto, t~unen ·,en t1es mano ~~ oe:rte .alporto§ .mi:rü1dan ' 
,sukoeson . pro la 1pieresa enha; cr: '~LJl. infa¡orój:n, :ja retenos · 
~ust'? la malrnt~l!a teksto kaj -~muz:áj . rakontetoj. ,Ili de vas 
Jer~~ -1':\ vo;to~!l ;<}um ~a I~CJODOJ kaj b:e.jme nur fari 
traduktaskoJ!l {anJcaü . aparte mendotaj !) . La' libro .ne 
-en~tavas..Ja ~u~metitajn fovmojn de la ver~o;' :n11r 18 pre
kN, ~ufl~SOJD, ':k,?j. 1~ lastaj. kvin lec!onoj (pag~j) estas 

· \ 'I'Ipet~ rle. ~~ ~~~ . ~lam lermtft gramatlko, &ed 'k un. nova:j 
,•yO~QJ' .. GJ¡ -taüg\}s eefe por ler.neja instrúado tutjara 

k'a) om nepr!l oo~onos la duan volmneton (kies tenhavo 

1~~~o~ en »La, Y, ojo « ~is augusto xg38), por daií.rigi la 
.,rnstruadon . · P. B. 

, , . · POH lNFOB.~H. · VIN .. .•. 8 . P.ag~ kajerel<:1 .de Libro-
' - ~~r'l'o de .. Esp.t As. en Ceho$lovak1o, Pr.a!:Ja ~ X<JX': Pral~'ké 

")la:ID • & . .4.7. : . >, ,, . 

' 
. , , . . VJ~~TU. 9EflüSLOVAK~.g~ i Oeléosldv!lka · e~peran- , · 

ti.staro vt~ aten:f!as. ~el~ga ; rpode~a, fot9.~ilustrit_a _faj~ro ' 
I -.2 p~a , elqom;~a d¡! ltt:: ó.ehoslovaRa ·komerca 'nnnU!tcno, 

: ll!l~avante anJ-.<1:ií· la , ,adres?jó. : d~ J~ esperánto-so<¡ieto ~p.j. 
kl~bo .~n .P !-aMh P~:naL}.nfor~oj pqr .:turis,toj; ~lega~ 

_ :-.P~Jza~OJ ~ 1~ta;to.; k1e esP:!l!.~!,nhstaro estliS d1ssem1ta ka] , 
-povas ve.re .s!!;r~r ,at ·la_ !~ISto: . 

,, > • ·Vl\~_SDVI!J. "Pol/mido.·. 24 . pata fotóprospekto. El
<io~u~ L1~ó }?Or Protekto de Turismo. Polaj Stataj Fer~ ': 

,. yOJOJ •.1937. ,'· .• 1 4 .. .. . ·~ ,.,; ""''' <- · ú.'tY\ . . , ' 

· )&tº1 ~d~~:lr1: ~s~~n~b.ci~~!~i!í~tJ~!t~if::11~~i~1a~~~n~:~ 
ta~a pr1sknoo a:e 



· KuragvJdan~oj postulu S~:!;!p~~an alsent!~n ;,~e · .. 1~· el!lonejo. 

D'ú'veiumoj, e'n1ute 384 ¡:iat<?i· 

en havo de ta 4-a . . volumo 1 
La jUbÍie.antoj•parolas pri si mein - Oni pa-rolas prl .la jUbl{e-
anloj , . .:.. · l¡us.ttáfoJ. 

Enhavo cíe la ·11-a volumo: 
' -::.·.~'.' ..... i~.. ;;;¡ ·~:.; . . < '?'• < ' 

Te~trajoj - Pdemoj - Scenoj ·-;- ~uzi~notoj - . eló, kio su-~ .· 
fieás ·pb'r atan~i'prdgrámajil vesp'erojh en grt,lpOj. i f. 

P;ezo:~ l-a volumo - ·oo d·~lardj, ÍI-~ 'volumo 1 ·10 USA dolaroj. 

Aldonq t.o•t. sendko~1 ojn . . "'- Aeetanto de la du volumoj ricevaa:: 
senpagé unu bin.dilon P.or ambaii vólumof. 
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~.r:~ .. : .. :. : ',~.a.·.:.-.···.'·' :;¡: .. :,._: · L .. ". ·1 ;e·· .. ,·_ ;R·· .: ·. ··o·~s ....... '· · umA t ····. · 
, ~0 '~. ~\~~· ,.·? .;.:1>.E :· 1·.~ ,<.·· . ..~ : · . -.. ·. · .. . , . : . · ·. ; 
Cl;e.Ja; tEsp.er$nto·~.:Mo.vad·a 

· <i~ ·. ,t.{:; ~--~o, o · -·,~JL -~-,~: ~;,~_"1H; t ¡ ¡ ·~ ~,- ,: ··_.! ,_ .k, · '} -~.,.t t j _ ' _ i' : t _ .~ 1 

;"i!f.' R E D A K T . I ' S' :w;; 1 
• •r -~ .. , - • _t.> - .._ - ~ - ~ • 

,Y.: Bleterf· ··~ ~~.:.c.eJ).se 
'O'_A 

·~:"~ -.. .., 
- -- "-" \;,., 

1 • z¡:.·;~ ~~-:""~u -.;,;.:.~:;~-.<~' .:; ·- t ¡ ' . -_--_- : ' tw-' : _.' . --~- ·_l ¡r '• ' • . -; 

"' VI 'tri>~as en ;la fibio harigardon pri . la \Jnúa jarkvinoeko de -:;·,_ · _ -~ .- - , l._,-~-·, --~-- , , ......... -~- -· t -R ··· 
.Esperanto, PediOante •pa.g.ojn al 13 memoro de p'ionlroj kaj · vete-
. ranoj, sekvas interesaj · é!tlikolo.j< prl temoj ;a~kt1,1alaj káj' irtlereli- · 

-z; 1 o. : -<~~taj. Oído ~~perantj~fQl!· ~ Leg~nt~. la libron, '-f:acile ~aj gue vi 
ekkona,~ la ~~~fa,jp 1tratto.jri, h~~tprioll de. E~~~ran~to., La :interesa¡ 

, ·f~?f'(\'li,~i ; ~Ji }.a ~u·~ j~rk~indekf11 .. •. 
1
dé Esperlanto ,pens:g., s Ciun 

. ·esperan ts on . 
. , !-.,_.·,, ,t. ,. ' ·-· 1, " '• 1-.. ' 

fl,a libro aperis en l,a formato de 23.5X 15.5 cm . ..._ 240 pa~oj, 
· -kun ilustrajoj. ' 

--··· ~ 

(~ . uti'ní 

,.- ':>:~¡ ..... ~ ... ¡; ~· •,1·•/•;"'-··· "<¡,.,.../ ..... '* ,.,¡- ·"•*•""';":'•'"-~'--,¡;. .... ~~~~W-~~;.1 

.;f 

EN'"'HAVO: 
epgoj de Honoro ~ Pagoj de Historio 

de Profetajo - llustrajoj4 

Pagoj 

Prezo,; o·n USA dolar.oj pll( ~ 10°/0 sendkosto . 

Cefkomisio Oe LITERATURA MONE)O, Budapest, IX. Sorok-
. sári· str. 3~ 

..._ 

.. -

' . . ""; ·. ~· . . .-,, 
N~~ sper1o, kaj riJIJ._cJ.rko, 
" ·ci'bron nur :k un CoMo :mar:ko) 

l 

La Golfa Fluo en vtaZkuiréjo . .. . 
~' ~--4c, ' .<·~- ,.t ' *: -,,_ . . . . -~~~"!.,;i~ - -' .. - ,- ,'¡ 

formato: 23.5X 15,5 cm. 456 pago¡, ·kun C. 2qo inh:tteks~.al il~'~tráti>J kaj 2s 
· koloraj tabutoj. '.;;<'?·· ''""' \. . , ·, ~< . - . {,,:.;: . -,~r~.-2, ''J .. ·.:~ ___. - : 

Prezo; Broaurita 2·60, binqHil g 95 USA dQI. Al don u ~~~~ 'pgr4:$en~~ostgl .. 
Broa u rita sen 'la koloraj tábqloj. ¡·so dqt¡í'ro];' :e,·. ,7 ·~7 1) 

Mendu de la eldonejo; LIT.ER¡\TI:J~ 'MONDO, Budap~at·1 1~: Soroksáif.:'' 
. . -- ~lr,. 31l- -""' .. ,<,. ... ,, .,_:1--)', ·o jt~-<1:<"f - ~ :t~<·.. ~ 

•• • • •• _ ._. - ~ - ·-~ • • ~- • -~ ·- .:. \·. · -f -.~ ,r • - ,, ") ·_ ;. -., .. .¿,(>~ ~' :¡' ' \ · ~ 

Ni a spert.o, 'kql . rlmaz:~Q-, ·._;;. ... ;,. ,;-:<• 

Ei'bron nur 'kun CoMo' mar~'ol . • _, :(i • 

,.. 



' . .,. . ___ ·!' . ' 

··'•'·""".''"'.,."'·¡'"'. de . Kurzens estas interesa kaj lerta, 
h~zi"{;á kaj era~a: Ceter-e,' ellia IX>ha bp{~io 
. 'kaj )~ Gru:[.xH ' ' o ni " eml!S konkludi lia¡n 

~drt11!>"efen~on> pri literaturo. · • : . .. 

é~ literaturo estas rifl.Jgecá. La resPe.BJt~ de s-ro 
'rz¡eils ' 'po.r . Milton, .. Goethe kaj Pu.skiQ saji{lás al mi 

;aaiQi~ _,\k~j io~ sn?biSma. · ~eras, ke : J?:!Ul~ '· la 
;ll3D en E~ll-'o; secLtio .estas ega.le v-er{i pri la .:angla, 

·;; \hca'riéa;' g'éim~O:a · k~j " hupgara ;~gvój, : kaj nén_iel de-
.. · ·· grarid(•tale~to :·ae .,Kalo,csay k~j'Baghy kaj 

''y.érlcistoi ·nia'j. ,EstaS) abs.urde diFi, ·· k>e . 
· y"!estas.: ·~> pe$itaj ka,f'troVi.taj~ ite mal-

, >l - • : ·,). ' ~l. . J .- .. ~ 

~ { i • • •• > 

dev1s' atendí, ;3-is i li ''éslus tepe · 
· ~ Íí~~t~ria . V:al9iio; 'e? Ég~~á.;doj 

yt.,,.¡.,..,;.t• .. ..., .. , • . , ,oa;u•., kiel, Milton; .. Goofhe .kafl?uskl,n 
< 

devas ne .lflsti plu ' opor,t~Íla ri1~0 rí~vi librojn"soo-
page, 'sed tasko ·zorge far~ta· kaj .. responda. · · · · • 

'.J?amen, . la . kritik'o · .ne su'fieas'' solá . . Boiian litefa
tui'O.n''pgvas . e':Oluig:i' nuí· leg;~pt:ta, 'kúmprenema,' ·yivté
IIanta'< p;ubl.iko. 'Jes, publiko, · jen .la ' '!ÍniUav,ica tbezonajq:, 
laií ri&a · Ópiin)i<J. T-ia . publiko ·.perte eloovig~s por iiÍ 

taugaO, literaturon, ec 'bliígaj!h kritikistoj:Ó'. . . l: 
~· '' E'féktive, nen:iam mankis ta.lel¡.túloj; :kiuj 'voJis sin 

dedi6~~aL 1a . Ésp~a lite'raturo:' .Se . cÚi 'nur uliu e'k'zen~~ 
plo.u: ;1tí;il ' Es 1>-'a .pooto dehu'ti~ : u~ú. el lá ,, pléj . grandaj 
uuut~~{paj pootoj' de sia· gepatra lingvó: Kaj kiehmiltaj 
eksilentas! Jet>, le,g~~r ;io.n v~orari, -~ .·. 9~m- . time 
pensas: Cu la auto ro' ne ,estas tro talenta por resti .&p.:.:;~ 
vedc,isro ~· ·Kiellonge li · toler.os .. nian -oonkritikeo6n, :sen-
publikeéon kaj - Jtiajn siriiilliStójin. · · 

{ ""' JJ(a] tie ' (Ji mi,alvenas .al1a plej' granda malhelpó 
de· Jlrg liter.atura' ev9luo . .....:. 'al _ la 'simplismo . . Tiun! 

-· pt·~p~gédan , devi~p~; pri 1~ -~ks~1p~dinkrlt -~irn¡pleOO de 
la .liugvo, ~ kiún ZámoohOf siatempe·wra.ve• proklamis ·pii 
la ekiranta,. ,infana, senliterátura, · -sennuanta; .oouevoht;t 

. E$pe~antó, ' tu te )lnialÓ·oni~uw: rn~lprave, ec . l'elFte 4~n
gerc estas ,tro emfa.zi: ium, .kíam la Iite.r.atut·o, postu.
lauta \ic.';a;I~ lingv9-:n , proprán;lingvósjün'ton, .frn'n!-~~nál'i 
siu, takw~!' est1\s.: ~e nui~ orn;arp:o •llií' kurio~ fran!dajo, 
se2,~;i1fter la ) mnaj cir~¡¡tan!>Qj,_ 1preskaü ·la &fa 
val?:(~jo k~j plej -.. ~r8;':a tmr~tfest~o ,die_ ,nía movad9. 
Prn ·1ia cléviz<J ~stigás . esp-iStáj ··a~j·, ' kiuj,~ kopvín~{
girÜ;e pp tio, ke ilí \korn:plete:: é:Uernis c1 J;il;in ~almulll
vortan, · seng:raniatikan, ~rakle .faci;Uul Iiniv~;t¡~ la 
leg~ Ji~ }a' Vn~l'ía .pfigo í~~ li~to,)~íj, Óe.:iies' nek~p;reno, 
kun.-p{~qa s~~:n-e.~~(); for~etás ·la.ílihroo' ..c.... -kaj oi~ ankau 
E ·~-, .. ~· .•.. '·. ' . . f • • • 

s~raaron/ \' :.-:·' ' "· · · ·· . ' ·. 1 
. . .... . '· '1 . - . 

.. , ~ ;'ELLEJ._\NI· 'T: postúl~iamllt>iller,•kaj ripetis szi-
1~s$J.j~u~_: ci~- ti~ : ~arpa doko.· \La.lsaini!n. ~ncan or~~
ntzon - · 'OiD:~ Jant-P,ay~ mor ~la . ra¡p,M duonb.a:luitlo, 

i': _' . • •· . 't ;.,,. _., ·'!!"'· .- ~-fr__ ---~- ' ';.\' • • ..... ~ 

~oli 'pot;, l;a,~l]elttigp. ~~el Ll!li :Blqn(li. 
·iit~rn~·~M.S:li~4(>. 5ajnas ·-nun -pli. gra~ • 

,oL . ... -.·. . } :&: ¿m~ ·~~j,l[}~íl!jri hpi' jam spké~ 
·{ ~arbi(por ~la , Je . ® ,:I-a IJriSvo.r !'>ni ,~ti!Z~~',.f.lé~{í::-
!ig("euJ~t':rm v-o:-$éJ.o;~ oni havus.;p " :·:ú ifid!g:ai¡¡, 
:ka ' kiu: .el)li ' · ;; . ~ · · ~~:. 
" _J ). · ,. ·'· · ~~ "' -~ ., · · . ..cvt 
,fu¡ ; (-t:Y ) • ., 
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' ' JiEsl>o:NDo ·AL. ·s:RG .MAHCELÉ 

· (Dáwigo) 

' · 18) Vi rre ' akceptas nian · disti:ngon ínter la signifQ 
de la 1f)asiva, mediala káj refLeksiva vócoj, Tarnen, kiam 
oni ' diras: 

· '· · la kniJbo esta.~ ruÚita 
oni• subkomprenas . aganton, ..kiu ·rulas la knabon. Malc , 
k.iam oni diras: 
· la knabo ruligas . 
oni tute ne p~risas · konscie pri ekstera aganto; oni perlsas ' 
nu,r pri la· ruligo de la knabo, kiun ruligon ·li faras' -per 
si mem. Estas eble, ke iu lin ekrulis, sed tiu ne estas 
aganto, sed nur . kaüzáÍlto. Kaj fine: 
· ·. la. knabo rulns sin 

signifas, ke la knabo estas konscia agimto. 
I·g) Vi dira-s, k e cis = g,is. ,P~r 1 r,efuti tion suficas 

~iti ~oian fnlz~n·: La bieno et:mdigas cis· 'ljz rivéro gis ,la 
landvojo ·kaj trans la r.ívero gis la ' ih6nto. · ' · 

• r ' Vi diras, ke la Esp-a gis .de;v,énás ~,tie . ·la··lalíina cis. 
Esws ebl~. . Sefi ank;¡.ü konduki devau._~ ,. de conducere, 

' same k.iel kqnduti. Kaj el la germana, Ból{we.rk devenís 
la franca -bouleoord J k~ ci ti.un ' la germánoj . rizas kiel: 

.fremdan -vortoh, kun aha signifo ol Bollw'erk. Umi radiko 
do povas naski dum .migrado plurá.jn infanojn kim diver-
saj signifoj. 1 1 

· 
1 

· . · 

, : ¡ :¡__?)'Y~ kond~n;as, lá:Zamenhofan »elflati m~non « ; 
éa~. »:!~u 01 prep . . ozl~.o ?e e~tas en j);usta loko. ~fekhve, ~~ 
de':us enkondu'ki la ·personan komplementon, km montr.as, 
el kiu ' oni akiras la m·onon. Pro la forigo de tiu .kompJe.

. ment<;>.; g~s enkot,!duka pr~po~icio· devas malaperi, car il,i 
ambaii fáras . tuton. « · 

. ' ~u, Se tío estus 've'ra, oni ne povus diri L enb.ati na.f
; l{)~,· ktiwlqbori en en.trepreno; . transdoni leteron; car .oni 
j~ ne , ~olas dir~: ·bati .. en najlon, labori lean entrepreno, 
iloni trans letero: Kaj cu subaceti homon signifas: aeeti 
sub horno•? · · · ' ·. · · 

i • P:fepoii_cio kiel :p¡:efíksoido povas ·cilati al la .cir~~n'c 
stan.e~ , ,\<ompl~~ento,. ~ptitQ.at,a , eventnale . per ·· ali~zatrvo 
(enzn ~om.qn);- -sed , ankaii al subkomprenata . ko:¡nplemento~ . 
elflat¡ m.o~lt' .(el tu}; káj et al la post si starmta radik(t 
meni: pérlalxlri ( -i per labi:>io ). ' Tio estas nía sistemo, .kaj 
tio esta~ la ¡ s~tel)¡lo Za.meph,9fa,.¡ · • , • . . . . 

2~) V1 ne trova.s en pert tiun mdmduan ~enc?n, 
lí:iuil mi.' 'Sed- rigardu: ,. ·· 

· Sendí1 le.Jeron anstataü senisto. 
· Sep.di .le,eron · per .~pisto. , . . 

· Jet! du lraioj. N un ni esprimtl .. per la verbigo de , h1 
prepmic.ioj', kid okazis <ce ti u· séndo. En la unua · okazo, ·. 
ré:vidente: j c. ' ¡, 

· . leter9 · ans,trta~is 1a · serv.iston. 
Se ' nun ni.1 faras ánalogie fcazon pri la dua . okaio, _ni , 

· ricevas: < 1 · 

. t. Jeter,O¡ ,peris la , sery~top. t , , 

1 ·, , · Sef. Q)cazis ~ustc male: · . 
' . servist:o peris ' fa l.e~ron! . . ' 
' '·' Vi argument~ pri la< analogieco per tio .. ke peri kaj 

,<mstat~i estª's: es ti ' per-a. .,est,i; ' _ans/,lltaiía. ' Sed ti o neriion 
pruvas, car .mem per.a jam devenas ne de pP.r; se? .. ~ 
peri. Ni rígardu: · ·. 

im.stataiia arero .estaS, afero an.~~aLo~ io . 
. pero afero ne estas ~~e~q ~per tÍo, ~d: afero per Jciu 
oka!ás ·io . · · • · ·. : . ' . '_ ' " . 
' . Tamen, , .pere d~ - ,1pe'r ; '' ana!Ógie . al tío, 'ke. }i.élpi 
pi:~~simume é~tas peri kaj h~lpe M proksimume 'eStas per. 

, . " 1om ,teorian~, oñi . pov.-3$ konklpdi . et ~i tiq ~Y'apgajn: 
afer•ojn. Nome,' ni yidiS, Jce Jw ; ne kand~ , Cé,. Ia plo
formado kiel la~cbte:raj pripozlciój; ''káj ; ·~al'If1arile ;· ke ~¡ : 
estas samsl~fakllll, pere d6. devenanw el(tla verba ·radik.o 

k:j':1~;.u;~:~%~ t;;~ie;~~: ~~;i~srnX:Ú:~~~!~;~ 
pere. d~. ,jili:$Li; .Jciel se' ni ··ürUi el : Mtpe · de la psS-.:iPo~ 
IU<"'IllH. Wi hell{, el far.e d~ Ja pii~doprepoziei'oti ·.f/at. 

.. Tiim ' ci lastah-"rii ec kura.A'is"prepop.i por .agant--
supleí:nenton (kondamno far j~isto). , . · 

· Ka~preneble, .. mi ~tre }~q~-e llpia~; : ke, ~[ d~ven~s 
etimolo~e ~lla latmá prepoziCIO per. &id nun m• fans 

· espJorón . de lingvuzo/ kaj' .. (res rezultón ne pavas san~i ta 

,~ti:l!lologio. • . , . ~' " •' · · ·~ . · · . · ,, . . . 
~2)' Kü:m v1' dx,as .. kontra4 log~o, } 10n <?m poV!s ~m 

Wikau kontraü ism, kiu same ne · e3bs Esp-a elemento, ::sed 
la analogio .kQmehéis . ~m ftudi kiel tian, car ea Óportil
nismo, . lntin.~$1!10.~~ P.ll;tr!otisrn;o ~tp. ~i sajnis . sufí.ksoid? 
·anstaii Esp-aJ eleme,nto~. KaJ tlel oru komenCis uz1: .Jt!

lismo, homaronismo, adasi.Smo ktp. · Fine ~¡ · estis oficiali
gita. K~j, kio okazis · pr.i ism, tio, eble, ~kazps ankaii pri 
.logio {kp. cspe;antologip). . "'>· • 

.Cetere, mi kred.as, ke unn el la ;vojoj de ·ricigo estas . 
se Esp-o levas kelkajn opor~unajn pseücloaiik;;ojn al la 
rango ·de eiiektiva;., afikso. En la 1'.1 'G. mi simple montris 

:kelkajn 'tiajn eblojn, ·sed sen evidenta propono. 
;¡.3) 'vi diJ:asl ke virÁafo ·estas' yira wfo; laü ni a sis-

temo ~i estáS v;lro wfo. K•u estas pravá. · · · 
UniuaviM sajnas, ke . vi. Efektive, oo .la apudm~ta kun

meto ciam l.a ák<;entátlJ, substap.tivo s~ras . an~aü.e:· instr ¡ ,. 

istino ~ estas unuavice i11struisto kaj nur flanke ino; en 
maj; tro-Auutol oM akc~ntas majstro, ~en 9uisw: majstro o~i 
akceptas §tústo . .--Sekve, Jaü\ lá analogw de la m~l<unmeto), 
envvirAaj.o '&a)nas erara la ¡¡.kce~t~do de'' vir. ~ajnus _ dq; _ ke 
oni dévus diri W.fviro. · · · " • 

, iameíf tiu ai. vot'to ne ctaügas: ~~N:ó.me uir estas urina
v~ce ¡:l adiko, .... IQ~s:; k,uQmetoj ~~z,í&as )~~ : rila t o.: stllJ;~ 
viro .= viro ; de sú:do. Sek,ve, la analogfo trudas éiam él 
ti un .lnalizmetodon,' do ·ea¡vito'' ehtós ·komprenata piefeTe 

.ki~l viro. de laf:O.J' (tafisto ). cÜ1'.1Í -do p,ovus d_iri ¡ k e. la ~eceso 
trudis , tÍ e c!_Ja: _F.r~~ksan,IJ. UZ<m •• ~e VLT'. ( , V ira) , ka j ke 
óni devas ~n .ltlás11 m té~ la ' veraJ prefi.ksoJ. 
/ Tamen, Qí: '~s~ tin-~~r la radikoj pro je!la kon-

·;sidero:.. ~ · ... , ... '. .. . . . 
· . En · .Esp-o m~nkas .:la signo· de yireco: oni indikas 
~in tll:dmare · per ,la. rr.ud.á substantiyoi:.anglo (viranglo) ; 
kapro (virkapro)' kaj kaprino. Sekve, oni uzas vir- nur 
tiam, tkiam: ~m,i ·.volall 1 l!,kce,ny, ~~eprig:\ )a vírecon. Kaj tiu 
ci nepriga intenco tute hone mo.tivas,;. ke oni metas vir-
sur la pli 1a'kcéntat'an lbkon. · •. ,.. . 

24) Vi :.dir.asl; ke disdi:. esias malhon~. ear »dis mon
tras 'malkunigon. Sed, · .por ke ~ esíu ,ebla, necesas· 
esprimita ago: :[lisdoni, disjet.i ·ktp. Sed en disd(<, .kie estas 
la ago?« . ' e ' ' . .. .' (P ·' 

_ . {\Ji tuttt n~ sentas tiun ne.oeson . • Ni, -vid u analogion. 
Rorjeti de ,' si e~tas · sámsigríifa k un je·ti for . de ú .. 

F01;' monfras IÍlálproksimigon kaj evidenti; pdr ke ·~¡ esti.t 
ebla, necésá( maJpro.ksiq~iga · ag9. Tamen¡ .for .staras • solá, 
kaj la 11-g~ estas esp,rimrta . apar:~: 11 .• , · • · 

Trans montras: en la alia . flanko de disiganta spaco. 
' Do, per ·ke ti ,éstu .ehla; ·n-ecesas tia spaco. Sed, ce· tran-s" 
.don.i let.e'[on, kieT .. estas t.iu . spaco~ N u, ~i . estas subkom
'prenabi: ~i . estas la spaco in ter la' dón~to . k:aj Ia . rice-
vanto. · · . ~. · · ' ·· 

; Do, la\Deces~ kon<tepio : tute ne devas · -eSti ~iip:iimit.a 
t~¡~~ ·P!>*- la . pre,{iksoido¡ , ~i. tP,PV~ JCsti esprim)ta ,,aparte, 
kaj po~as esti ec subkomprenata, ~ .·. . . . . ,. 

o . For ife ka:j disde éstahule analogiaj, ear tpr kaj dis 
-.amhaii ha:vas .advcrban S!lilCón, Sed, ear :dis ne kutimas 
s.~i aparte, ti seréas &le~'Qtp&¡, {al kiu ~i ·poyas gluj~j. 
K¡¡.~, eari post Ai stans prépo,~~cio, .., Ai. glui~as al tiu. ~ "~' 

'·, Vi diras e'bl~; k(r p~pb~Ú:io ne pavas ha vi' p:re"íikso~ 
·sed láon fari-pri fm.ah:iñtaü~ ·"·, N· F · · , · • 'lt 

. , ~- · Qni dprOOis .al á#ae;¡alian. a.feron: · ké /lis signifas 
f~n; e';l ~iaf. ~f~Jpj .. S~ tio ne es .. tas 96P_. !f,á. • . Per 1la .~a:z~: 
'' lro]_•lt.ám~rs. AAr~ .e~r_.n,e .- o~ certe _.ne ,,volas .. ~m.}.e "' 

·imba11 duip~ Uu Cill'J duekfoJ· Ne estaS oo tro arti1ae 
fari la .li.onvencionrske~ mlmttu~ un.u· él 1a · ml'!ltáj 

, sellcoj d~ fk:. la _lqk~.,~alp!p~igo~. . , .- , 
'· La avan~o \Íe iliiilé 'e!ltwi. ke ~~ estas ~. qo, 

'Se oni líJ.k~~US¡ óni'á'pépaii smtus plu'~.en ~ \Q: íenCOD 
~ • it. *'+:: 'i¡;; .. 



de dis, kaj oni U:Zils, ~is sen~eq.e nur laií la k:Onvencia ~ •. 
senco. Male_, Qe, for:. , kiu staras aparte, oni ciam sentas la 
propran sencon de f.or, kaj om ~ntas ~in troa en )a ,, 
cspámoj': aceto for de; distingo for de (vere, mi neniam 
renkontis ~is n\m tiujn . éi esp,rimojp). . . 

La samO'n, kaj ' ec plie, oni povas diri pri de el. Cai' 
el s~~as sola • .oni·, tro sentas ~ian · propran sencon: el la 
i'!ternp. ék~teren .' _Kaj en ace.ta de e~ ia tiu propra r;enco 
ti~ l. ~n:as, ke la . frazo estás ,apenau komprenebla ce la 
unua ren)mnto .. · , · ' · 

' · Disde dp estas ·. oportuna. Mi ' ne komprenas, kial oni 
prote~t~s ~-ont.ra_ií opo~tuna solvo tiom,· ke -oni pene sercas 
kontrau, ~~- argumentOJD· · 

'» Sama rezono estas aplik.ebla al ekde« - diras vi. 
Kaj apkaü mi diras tion. Gi rle . estas nova: ' Grabowski 
iniciati~ !in j·am antaú almenaií dudek j aroj, ·kaj, ~ojinde, 
~i pli K.af pli ~ enhejníi~as. 1 , • • • 

:,~5) Vi diras, ke'· se oni uzas ek kiel interjekcion, 
oq.i rajtos uii; tiel Ciujn prefiksojn kaj eble ciujn sufiks
ojn. Kaj .vil faras l~ frazon: mi ~atas mían patrinon, bo l 

Jes! Argu¡nenti per tro.igo! Tio estas tre satata en 
Esp-1~jo. Jen, mi sekv.as vian ekzemplon: 

· : Sé," oni uzas la iáterjekcion fi k.iei prefikson, oni 
n1jtas uzi tiel ciun interjekcion. Do: 

· ' fi . if1sultas prÁ malnobleco , malnobla horno estas 
fihomo·. . . . 'l 1 1 

., bez mokas . pri konfuzitéco; stulteco; stulta horno 
estas behom-o 

· bis a probas ¡¡.kto.ron; aprobinda aktoro estas bisafc
lol·o .' 

paz esprimas se~zorgecon ; senzorga horno estas pa; 
homo. 

baz · esprimas nekr.edemon·; nek~·edema horno estas 
bahomo. . , 

Kllj ' tie~ plu. . . . 
. 26) . La bonega solv_o de .Zamenhof,' ke oni povas per , 

la. prefikso pri uú verbon tiel, ke ~ia nerekta komplti
mento igas· gia rek..ta komplemento, esías al .•yi absurda, . 
car ·gi ne koilformigas al :Viaj rigidaj reguloj. Tamei;J, 'tio 
estas ne·. nur ·oportuna, .sed· ,ankaií ·natru,:a, car gi ·ne pos· 
tu.las ec konvencion.(' ' ., . ' ., . 
· .S(lrci . poBon signifas,,. ke oni volas trovi posP,n· J>ri -.. 

.~erci po~oh signifas, ke lá serca,do ·koncernas la J?ÓSOn, sed 1 

celás la enha'vqn dé"~h poso. cSame oni pov~ klarígi ciujn . 
priverbojn. f'ri ja signas prok~imume lwncerne de dó o'ni 
signás per gi·,' ke "temas nur prí koncernateco, ne pri 
rekta trafo. · 1 

Korripreneble,, kiam b. verbo havas p:tik:omplementon, 1 

la prefiksóiJfa · ·k4j .}a 1prepo~i.cia pri estas preskaií . sam
signifaj ~ pri}umsi ~ . pensi . pri. Sed .kiam la koncernate.con 
oni de vas móntri ' per 1alia'f prepozicioj (de, al, en), ¡wi 
povas esti uzata nur prefiksoidé, car tiam, en ' la kun~ 
meto, oni ne sentas plu tiom gian propran sencon, ke . ~i 
nc povus_ esti · uz_a.ta p~i }arge,_ en la senco d~ diversmanicra . 
koncern,ateco.r e 

D.enove l~ sama aferó .. Ni gojas pti Zamenho:f¡J opor- . 
luna sdlv~. vi ,k~fenas ~in per vi11j ;·aP.ri(lriaj principoj kaj 
,o1as_ .. cigi!}igi _tion, ki11 ·est¡¡s flek:eQl:i. 
. ' 27) .Vi diras, k~ lamo estas substantiva, sekye el gi 

devenas luiTI.t1,_ kaj tiu ci naskas lamí: ésti luma. Po~ 
vi dil,'as, ke lumig'i -es~ igi luma. , · 

· Nu, S:ekvé: , Jtono ,estas substantivo, do gi naskas Uo;na, 
kaj, tiu . Ci, rjaskas §tpni: . .esti stqna. . . . .• . 

Jen )!;~on mi diris komence: vi formas okaze regulon,• 
tute ne zoJ:gante. pci tio,· cu ~¡ estas generale valida. · , 

Se ·lamo · estas . radike substantiva:, gi' n.asU. lumi, 
senpe.re,'' S<UJJC • k~el senpere naska.s ' ltono la verbon ltoni, 

-~ Sed -ú dir~, ke i'gi ~tas ciam. .igi .fi, 'se ~ia su~: . 
' tha fl.an~1e..oi~0to, estas 5enpe,re verbigebl-IJ·' Sekve: .lumigi" 

ésfas . ig~ ' lamí. Jep. vía¡_ embiifaSp. :. . ·· ' .,'! 

.Laü., llJÍa opipjo, lum estas verbradiko, kun ' la sig- • 
~ifo: elj~i radioJn- ·Lpmo estas la ag~ _ lumi .kai Sa.JI?tel;ilpe 
tJes .rezülto, same .kiel .sono estas ·Ja · ago som kaJ sam
tempe ~es rezíllto. l;umo ~askas luma (tumo-a): karakte-
rizata de·.i lúmo. · ~· · · · ~. '· 

. clli . io pov• ésti hrakteriz~ta a; propra áu mal-

propra lumo, luma éstas d.usign~.a (:luma lampo - lumn 
cambí:o) . Samc ankaií lamigi ( ekliunigi lamporl; la suno 
lumigas la cambron). Tío estas la nuna uzado. · 

Se oni volas cesigi tiun dusencecon, oni povas uzi 
lwnigi nur en la unua,, Eaktitiva. senco, kaj . e~ .la dua 
senco uzi la. Zamenlío:fan prilumi. (lu&igita .lanipo; pri-
lurnatu strato, prilumitaj ; faktoj). · '1 , 

Provizi per ne~propra , lumo ,estas csprin1,ébl;~ »C~-
zakte« per prilumigi, ail per lamami. ' ·. 

28) Via argumlmtado 'kontraü la a-finajo de la virin
nomoj estas int.úesa ek.ze\npld ·de tiu pensmanicro, kiu 
apriorie rifuzas ~ion novan, k~j poste sercas argumentójJl 
por tiu rifuzo. . . . ' 

Estas ne)wntestebie, k\l la problcmo de ·la vil·idaj 
nomoj . estas nesolvita e~ Esp-o, uú almenaií _gi :iie .t;stas 
solvita kontentigc. ·Raj estas sendube, ku la plcj naturajn, 
elegantajn, malpezajn .formojn oni t rir.evus; se oni forn:uis 
ilin p~r -a. •¡ · ~ ,, 

· Sed ti~. rompus, fundamentan tegulon: Mi do .clpensis 
rimcdon, iom ebfe rnz¡m, per kiu , ·kiel ooi diras ~unga.re , 
oni povas satigi la k¡¡pron kaj , ~~mservi, la · brllfoikon. Oi.1 
I'Slas , Ja adjektiva esp~ÍLTIO de la' VÍÚnnornoj, kUf\ SUb
koJJJpl:UIIO du la elemento ino. Julia do :cstus Julia '( ino). 
· Tiun gajn.on vi 8ajnas envii al Esperanto,' car· vi 

1 

Jdopodas cicl pruvi, ké' oni ne povas tion fari . Cu v.i .estas 
prava? . · · 

Vi diras, ke la adjektivo montras senitivart rilaton , 
do J a!iu ino estas ino de .Julio. Sed tia : sen.co .p.e estas 
nepra! . · . 

Nome, la a-finajo havas ~iversajn sencojri, . el. kiuj 
unu estas: Tr.iu estas -o. Ekz-e: lcverlca arbo estas:. a.rbo, 
kiu estas . kverko. Precipe 'oe personnomoj valiéli~as tia 
6enco; ckz-e er¡oista giganta · éstas ne gikáhtb de égoisro, 
sed gigart~o, k_iu estas egoisto .. Pr? tio, e~ pe~sonin~líkal· 
üpudmefoJ oru ofte. povas adJekbve esprlmi mn . aJn 1e 
la i.lu :elernentoj: majstm oratoro,·aii (!l'a~órq majstro diras . 
ja preskaü la samon; _simile: -soldata ; T:amarado ka.j ' ka
morada· so/poto , · umba!"t 'estas soldallrarnar(Jdo. ,1 

· Nenio rn'alhelRas do,. kll l~ espr~imon ·.Jalúl irr.o oni 
ko ~11prepu: ino,, !ciu esta.s Julio" · . · , '. 

· La kom•enc19 kons1s~as . nur en tw, .ke · e la adJek.
ti va . formo de personnoinoj oní . subkompremis la.< vwton 
ino. 'K.aj tiu konven.cío éstas tre fr,uktodona ';' l¡¡. }naUaci'b. 
pl·oblomo estas per gi , solyib 'eri maniero doriimta natu 
raj_n, malpe>.mjn , c1_egai1tajh :fo~mojn . Tion • mal~elp\ do . 
om povas vere n!-Jr pro bhnda nfuzemo kontraü c10 ·nova. 

29) Vi diras, ke Tcunordita estas malbona. vo~to , oni 
devas diri 'Jcun.ordigita. " · · · · 

Lalt vi , ardo devenas de OPdi (esti en ord9). Ordi J 

ne povas signifi rhcti en ·or·don·, car tlal)1 ordo estus {rneto 
en or.don. ' ~ ' ~ 

Sed tic ci vin gvidas dan~éra principo,: la ~áma n en
versebleco« de Couturat. Same li djris , ke nwrteli oc povus 
signifi agi per martelo, br ti;nn mar~elo ~evas ~ i gnifi 
agon. .per martelo. > • r' . ' . . . 

'·L:¡ii la fundamento kaj la.-i · ciúj vort.ar<tj, ordo estas 
substantiva radiko. Sckve, el ~¡ oi1i povas senpe:r.il pluformi : 
v~r~on: .orrli. Se ?~i. v9las ~spl'im·~ la no1!10n de' fa ,ago · 
ordi, om devas apl1k1 ad, stgnante per ~~ la .elfalarttau 
i-finajon: La serio do estas: ordo - ordi _..! . ordado: Tió 
tute k.onformas al la latina káj ítala lingvoj : ardo -
ordinare - ordinatio; ·ordine - ordinarei ......: ordimíúonti. 
Anka ií :ti e ci ]a pluformado okazns senpere per ·-arel' ( ~ -i) . 
. . ÍGo 'tlstas la senco ' de orctí? Ni trovos ~in per ana'

logii.i. Ordo estas sen ce ioln parenca al jo'i-mo ; ~i signas 
tiun formon, kiun aro da obJektoj preze-ntas en sia ~usta 

· aran~teco: . : 
, F ormi ion sirsnifas : do ni al ío formon. Sekve: · 
'. Or.di ion signtfas : d.oni al io ordon. 

Se oráo estus substantiva formo de La verbo 01·di¡ 
( =- .esti o_rda) 1 oni certe· .ofte ' ren.i{ontus · tia jo frazojn: la 
aferoj or'das, ear estas '·nature, .ke · oni. of!.e uzas· vorton 
laú ~ia . efektiva gramatika.' karalftero . . Sed fiis nun mi: 
nenia'm renkontis Já . vortori ordi <en tía senco, bj mi 
dubas, cu ~i estás . trÓ'v¡\blá' e~ ;1a tuta • Esp.-a )1~ra~uro: 

, Estas 'Ver~, '.k~ ' pi1i uias foflie · Iá : -vorfun or~tziren.la 



, Kan grand,a ' bedauro mL -vidas, ke 41 fragmentoj , 
kiujn vi· presas el mia hnanuskriptq: »l>rovoj de juda 
grar'rlatiko«, ~on~s , ál_la leganto flllsari id;eon pri la, karuk
ter? kaj úe~() ~e ,m~a 1abor9, .pri ll).ia .. ,:verko, ,ki!in mi s~i~is 
antaü pli ol, ti o jaraj, .~aj .'kiim el ~elkaj" kau~oj (nj de 
ti u te~pb· neniain trarjgardis. Mu1taj legantoj opi~i~s; -Ím 
lio estas seriq da artikolpj last;~.tempe,. sli,ribit:tj de. ql''i, lduju '' 
mi plm prezent~ porla ju~? de la , \eganto. A,nta~· 3o ,j:l - . 
l'oj, kjam mi kun arda amo laboris super 1:\ juda lingvo, 
rni p~riis ne kxei )on eQ gi aíí . bri proponojn, kiujn oui 
povas elser~i mir per la vojo de. indukcio, ~ed konstali éi1 

~i la gramatika;jn le~oj~ k.iu,jn ~i pose das. · J u pli mi 
labo.rís des _pli Jl1.i konvinkigi~, .ke la juda)ing~o posctl¡s 
severajn kai ofte. . tre inte~sajn legoj!n. Koñstati kaj · koni 
tiujn <ti legojn pni ,d,evas, se 'ni volas,· ke nia. lipg:vo . i~e:m 
csti ia ,miksaja jargono kaj farigu "vera lingvo; ke ciuj gin 
uz~ egale sen hezitoj, par anstatai'1 erarvagi im mallumh,. 
t'\iu sciu~ pr~éize, ,kia for'!lo estas gusta kaj l<.ia ne. 
. Mi citos li:eik;1jn f!kier~plojn. Ni ne :renkontns ekz. 

tiajn ' vortojn .kiel »cajnale«'• (anstataü >> caf.ndele«), se j:iu ' 
klare -sci.us, ke l~U; la le~o de nia, lingvo ce cin llflils'il;rha 

vor:to fini~artta · per »n«., Ja dim1nlltiV'.a sufikso 'dev~s ko
rneoci~i per »d« ' (faR--fendel; kan~lfendel; hon-hcñ(lcl; 
con-cajndel; ·sp~n.IA'pendel ktp.) kaj kc la voa·toj fü\i~anl.aj 
peL' »en <\ tiujn" sufiksojn' ne bezonas: oni do 'devas di1·i _ 
·»AI.ekel«, »ajvl« anstatait. ».S~kendél « , » ajvendel~ . :L:tunu
silabaj vortoj .finigantaj ·per »k alpi'e'nas »h «; ·ekz. maj] J 
majlhel; Aol..:§'elhel; :kojl-k'a:jUuil Rtp. · '· - ·' t 

Ni ne renkontus ' fol'mon kiel »menvil«, se ni kJ:¡re · 
scius, < ke en nia 'lingvo· ' ántai'/ la ' verbo est~s cial\1 uz:ll.a ' 
la fotmo »mi« kaj post la verbo ; m en «; >ekz. ~ a~r.'n'Íi \ogl;,_ 
meo<< (»se oni piras,: oni dixas«. Ea trad.)l) ." · •,: . "' 

· Ni ne· renkontus la fói:roon » fun dei,D «, 'se' ci11 scii;s, 
k e laií la le~oj de :nía lingvo la pr~zicign' ·orii uz~ s ~une , 
:k:un la montra --pronomq tiamaniere, ke :en la mezo trovigas 
lá vorto »der« kaj de '>ambaií flimkoj la p:repozicio ( Enn-

,.' *) heÍ'í~o~imo de ~;menll:of. ;dl Ja ~ntaií3jn' du nu-
merojn.; ~ .. , · · · " · 

~) Piednote; trovi~as ·granda ':refuta rimai-k'o ~ de- la re
daktoro de »Lehn up Visnsaft~t (Vivo. ]{aj scienco}. ' ' 

• · <>•· · ,· • • · I5a t~ad. 



, . . b} J>rí Ia. J<Ias)go de la verhoj rílate al la pasJVaJ 
~paJticipoj · (~''erboj de 1aih:O .kuj reilul~g, vetboj '&e: 1-ezult0 ' ~, 
sen daiíio, verboj de daiíro sen rezulto) vi dirás: 

»Ki~l neutile kompJjkita . aspektas la tuta sistemo! 
'~a penso de Za:menhof est~; ja klara kaj Ji nc hcwni~ 

~ kategoripjn en la Vel'hoj. Ili rncm enklaslgis, se :ili volis 
kaj . nemam 'nin genis ... Se· la verkisto sciis precizigi 

.:sian 'penson, li ne povis erari. Dum nun, antaü la teoriaj 
Ju:ei.taj suhtilajoj, on:i sentas,' kvazaü oni implikus sin en 
pikildratoj.'« · ' 
· Hm. ·v¡ diras, ke »la l'érboj mem enklasigis«. J cs 
ja,, _oerte! Nenio povus nin tiel pravigi, kiel ci tiu aserto. 
Fakt-e, ni faris nenion alían, ol konstati tiun enklasigon, 
kiun la vel:hoj faris p.ri si mem. Per tio ni donis helpon 
al la verkisto, por ke li povu pli bone precizigi sian penson 
kaj ne eraru-. La »'precizigo de penso « ja estas simple, kc 
?ni konsciás, _ kion oni vol as . espriml1 cu agrezulton aií 
agdaüron. · ! : 

Vi d~ras, ke: li estis konaba kaj li estas lconita ne 
estas egalajoj·, car »en la unua okazo la pensita momento 

.. ~aj l~ montrita ag.o es~as samtempaj, dum en la dua 
• pkazo ekzis.tas nenia sarn tempeco «. - N u, ti o estas tu te 
:teoría, ·grarnatik'struktura diferenco, havanta ne:riian signi
·:fon. Nin i11teresas tío; cu .la senooj egalas aü n~. Konstati 
tion esta's)orn malf~cile, car Ja forrnoj estas konita, est;is 
amiui néniam NEN_IAM estis ·uzataj de Zamenhof kaj de 

_ 1a ·bQDaj aiHoroj: Vi diras, ke li estas amita de sí signifas, 
ke ' si . amis lin, sed oni ne diras, ke tiu amo eesis: Ai 
ami~ lin, eble' ~i Un arnas anlrorml. Nu, ~u entute necesas 
·.fo:rrno k~ií - .ti el rnaÍpreciza se~co? Kaj, se on:i volus eSI

. primi- guste_ ci tiun inalp;recizan sencon, cu por tío taiígus 
la 'esprimo estas amita? Cu ne Ciu UZUS pr.efere la supran 
'Jo!lgim f:razon, se ·Ji "Volus esti komprenata? 
' ' ·Ni kón'fesas, k¿ la pasívaj' pártici~j estas ioin mal
¡facilaj. Sed pri tio helpi oni povas ne pt!r prisilento, 1~ed 
,.tlble per f!I~ciza' klari,go. En 1a tíutaga lingvo-uzo ne estas 
'j ~ granda''máifelico/ se. -oni e~aras. Sed por la literatura 
lingwo oni dévis fine starigi · la regulojn de la korekta, 
,¿zado. .. . ' · ·· 1 1 

e) Yi neas, ke la pasiva voco pli tiras la atllÍllon al 
la ago olla aktiva. ,; Al vi sajllas, ke si estis vestata nc 
respohd'as 'al: o ni sin vestadis, sed á.l o ni sin ves(is. LatL 
'vi oni sÍ/l vesfJadis en la pasivo ·estus si estis vestadatk 

. Tr<? l~nge ·da,:U:rus ekspJikL. ci ti e ~iujn ' ko~t:r.aüargu
:mentojn · (ni faris tion ep la dua eldon<¡>), do .nun ni 
n-ietas :solan demandon. Kial oni neniam uzas AD kun 
ATA.? (Efektive; mi kuragus veti, .ke vi, ne trovos -adata 

. ie Z.) Nu,"':Simplé "iíal, ke' ATA' jaro·- enhavas la ~ ~ncon 
de AD, do,;apud gi tiu ci est~ pleó';lasma. . 

Vi -diras, ke ITA rnontras simplan antaütempecón, 
- _nenion pli. N u, pri tío ~egu mi~ resp<;>ndon: al ,sro ~urnp~: 
sn. Ja_ QlSK(JT0 d~ , ei * ~~ro. & , ,; .• · , 

d) Mi' .citas vi!l;; >> Sro Wa!inghien djr~. ke kíam ad
verho .venas ~e ved)a radiko, om povas po5t ti u ci adverbo 
an~tataúigi l i .prepozjcion per akuzativo: La supra r~gulp 
)lelas prav.igi ~,la ·fo~on rik#e · Sin anst .. r.ioote (ll :.si. M¡ 
~pirrias, 'ké ia ' v.!lrhew ' de "la radiko estas ·;túte se~fika ·en 
~, t-iu okazo. Pri tío gravan -eraron .faris kelkaj ·, grama-
11!-istój, de ,Beaufro!lt eefe, kaj poste ?amenhof sub lía 
Jtif!uo kaf ¡p,?,so«. . ' .. _' ; ~~ . "· . . .~ :5í . . · . 
__ ·· Poste YI kontestas Ja verhan .karákteron de· nlat, 
:qtalgr¡m; ke » kelkaj vortaroj kl,asigis -~in ínter la verbojn «. 
~u, -io~"r l.Íuj Jtelk;¡j vortaro · rovj~as · áilka:ií . la' Fundi-., ·wmta. , \~ _.. :t: ·: ;~{ , , . -~- . _:¡:- - ;~ ·/.¡¡ • 

~·~· Résunie. vi ditils, ke c;ún. prepozicion on.i pavas 
·~statatiigi per -ak~ívo; do rilaté sin estas . nÍll' la uzo 
& \in. tolero, en· klu la :ver becó de' la. 1-'~o ludas .nenían 

Por refutí. _ti'on, ní rÍmarkas nur, IÍ:e onÍ nenÍam 
t.rovas la esprimojn fore •m in, ~ koor 1citome~rojn mal,_ 
proksime la tlrb_on , m i staris lwnhviiU3 la doman ktp., 
Sf:d on:i ciam metas tiaokaze la . propozicion DE, car ci 
tiuj acluetboj nc, -e.s las vcrbdcvenaj. 

e) Laü vi, fare de estas »Peza kaj iom stránga mau
pinajü:- kiu ne es tus satinda• . Anst!l'taue vi proponas uú 
ciam. la aktivon . Do, ekz-e anstatau »la murdo fare de 
Pt•tl:o «~ oni uzu simple: >l Petto murdis. « Nu, la frazojn, 

, kun iom da peno oni ja povas traúsforrrii 1,ti.el; . ke oni 
·\am evitu la objek:tajn kaj subjektajn supleme'ntojn de 
la v!'.rbo-substantivoj , sed ofte tia transformó de la f~:azo 

, es tas pli peza kaj · pli malfacile farebl;¡, ol la uzo de fare 
de . Ekzemple: Lí nvide legís ciujn j'urnalraportojn pri la 
/(ruela murdo de Pe t.ro fare de Paulo. Kiel ~in esprimi 
aktive? Eble: li avide legis ciujn jurnalraportojn, lduj 
lemis pri tia, he Paulo lcruele murdis Pett.CJn. Sed la 
efekto de cí-lasta frazo estas iom ália . . 

Far' de laú vi estas nelogikajo, car ~_¡ estas la elizio 
·de faro de , ne de fare de. Sed ~í estas ja tuta ¿malogia al 
danfl al ( danke al) , kiun certe uzas ankaü vi mem.· ·· 

O ni povas diskutí por aii k~ntraü F AR. Sed vfa 
atako kontraü gí ne estas konvinka. Vi diras, ke FAR 
en~enas ideon pri ago, sed ne pri riÚito, kiun esprirnas 
prep1,)zicio. N u, ti o ci sajnas al m! _ neutila subtilajio, ka.j• 
ec ne .~usta, car ekzistas ankaú aga rila:to . Murdo far 
Petr.o diras ke . inte;r la murdo kaj . P.etro ekzistas tiu 
rilato, ke Petro estas ~ia ;farinto. K!aj al far .tute . analogía 
estas per, kiu en kelkaj okázoj .. same montrrui agan .rila
ton; .la diferenco -estas nur, ke tiq ago estas .esp~:imebla 
per vedío alía ol la frazverho : sendi leteron per servisto 
(oní sendas, la ser.visto poP.tas la Jeteron, do -la servisto 
faras tiun agon, kiu estas necesa por la ef-ekitivigo d;\ 
la letersendo). · 

f) Vi parolas tre multe kontraü yidpunkto; mi citas 
·gin laúvorte: · 

»Sro Waringhien skribas: El la ' vidpunldA? .de la 
logiko , la propozicio lwnsisbas nepre el· da e l.ement.oj. 

· Mi ja scias, ke ti<lj fr.a.zoj estas ofiaj; sed mi opi,nias, 
ke ili estas faro de verkisto] mala~ntaj. Sro Waringhien 
kiu scipovas skribi multe pli hone, devus ne toleri al si 
tiu.jn Ci nekonsilindajn ai-angojn, precipe tial ke lía stilo 
e!!tos -rigardata, kiel modelo: 

Unue: >> la propozicío,. lciu lwnsistas itepre' el du 
elementój« ne »elins ~ el- la · »vidpunlcw«, kio iamen 

'~ontras el: el la_ vidfQnkto . . : · 

Due: la prepozicio de; kiÚ crrkondukas la korJ?.ple..: 
menton de nidpunkto~ kredigas, ke ci tiu vid¡Junlcto 
estas tiu de la {ogiko, , .duro ~i estas tiu, lcfun ni havas 
pri la .Iogiko. Evidente oni t~men kompr~nas; sed, pre
cipe 'en Iingvo ne ankora\í pl-ene farita, oni devas ~nt 
ál pleja :korekteco. Cetere, tío _ne Ciam estas facila, cáJ.l 
niaj naciaj kutimoj blindigas kaj 'pusas nin. Sed mi 
opinias; ke granda .J!evero· ~stas neoesa. ú-i ~irmos kontraií. 
disfalo. '· Tro da tole~:o povas malutili al Esperanto, mal';
·purígante ~in. 

Laií. · mía gusto, la i~:azo citita estus jene bonigebla: 
laü. víapanktQ ·logilU} • .aü . ec prefiriode: logil!e, la pio
pozicioj kons.istas<-neprc el-da elemenffl'j ; aií,· ~un la ,ad- . 
verbo apu~etita, .la propozicioj lógike lwnsislias neprc 
el d11. ,elf!"!f'1toj. , 

, . 'Sam~ ;rimarko pd: el lá vidpan/cto de la gr.amatíko 
(malb0na, gétJ,itivo), Jdu malprave montra¡¡ la »vidpanktP'n 
de 1a gr(Jrrwt:ÜC'ot< .anstqtail montri la núm; el nía 1Jid
.pankro .pri la g.rornatiko éstas .cer,~ Fli bona. Sed on,i¡ 

~~~.... ~~ . .·4.:i_i, . ' ,,..~ f(~_ , . ~vus dirí . si.mpl~: gromat~e. kii!l .~i l-wprc :. logilt~. 
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La Esperanto-Asocio en Cehoslovaka' R:espublikQ ~kaz_
igis "konl\urson por la legiatoj de la CehsloValoo Antologiu, 
kjes kondicoj estas puhlikigitaj en Lingvo-Libro, j. ;1.936, .> 
n,-ro 2. pa~o 17. Tasko de la partoprenontoj estis: , • · 

1. Kiun ella prozajoj aü poemoj de la l~bro vi trova.§. 
la plej bona? 

' 2. Argumento per kélkaj vortoj vian ju~on. 
Unu premio, · xoo Kc. kontante, :eitis loturnotá intd 

tiuj ' respondintoj' ikiuj éstos vocdonintaj ~r ]~ ver"ko,-. 
ricevinta la p1ej,grandan nombroh d·e vocoj. Dua prenóo, 
ankaü 100 K,c.,, estis atribuota al tiu, kies valorjugon la· 
j1.1g.-~omisiono trov9s plei trafa: _ 

La rézulto , montris,'".ke ne regas un~eca opini.cr . in ter 
la legintoj. Ec du respondoj ne koinci(ias Ieciproke: Tial . 
la ja~-komisiono' atribuís la premiojn . al du prljugoj, kioj 
atestas, k e la 'plirtoprenintoj de la1wnkurso · plej profundc 
penetri~ en la spirifu!l de la 'verko. La' unua esta5 ·S-o T. 

t -,..,_ 

· L. C. Blueft , South,~Vie~,ó Qhesswood R;oad, W9rthing, 
Anglujo, kl!j la ·aua . estas _Scino . ~Iathilde Gi<;qúel, :~tl. 
Avenue St. Surin·, Lirnoges~ Francújo, al kiujla E~C .·fw;
.sendis kontante:- la prem1o]n Po ·1oo Kc. Aliaj · ¡¡lv'eninlaj 
.:respondoj e~tis ·konfirmitaj per sendo de· gvicl-t'olio . el 1;l 
Ceho~lovaka Respubliko. . 

· .. Sub,e ~ publikj.ga~ la prerpiitajn prijugojo pri lot 
Cehos1<?vaka Antologi~. · · , ,;.:; . 

PRIJUOO DE s~A.NO T. L. "C .. 'BLUETT, WOIÚ:IIING : 
':> ' ; ' ANGLUJQ, /1 ', e ' 

2 ' " 

Tiu· .el la prozajej J(aj poemoj en la libro, K:í,uu, mi 
Lt·ovas la \ plej bonil, eS,tas »Xudrilo« de Alais Vójt;ed• 
Smilovsky., J_en ,e~jas ' kelkaj argum~nt9j per ci ti u jugo. 

. ~La demando , 1?-e estas, · kiu. el la specirnenoj plcj 
placas 31 mi, sed kiun .mi .trovas la plej bona. Tiu}, !In 
demandoj ja ne estas , i~.entaj; t.arritt:n ll1¡ nur tro~is, 



'k:e lá: nomitá riikoril~ faris' al mí -la pfej .agrablan, kiel 
:áDkaií la plej . fortan kaj neforgeseblan im·preson, sed mi 
o pinias ankaií, ke gi ,estas la . plej lerte konstruita rakonto, . 
kaj ankaiíla _p¡ej tFaie esprirnita . Krom . tio;: ne altrudanto 
moral-ínstruon, káj n·c deflankigante de Ji rakonto, la 

, aiítoro enigas en 1a rnensojn de la legantoj la plej pro' 
fundajn verajojn. · ' · · · . ' · · · 
· Aliaj. eL la specimenoj, Jaras •fortan impreson, sed 
(k:vankam' el severe literatw·a ' 'idpunkto tiq ne .cs!as mal-

'· merito) 'impresqn malagrábl~ ; ekzeniple la ..rakonto pri 
la senkompata mu!'tlo de bonvolema · maljumilirro - ra
konto 4:iel tel:ure sirnila al·la reala vivo en tio, ke inankas 
ia· .' justa a~ felica fino (»Marso en ci~klo « de E mil 
Vac?ek) . .c}li.a~ .. tiaj ekzemploj estas la terura bildo' deo 

,fme~epoka puhtado (>>Malsato « de Frantisek ·Langer) :ui , 
la éc 'pli te:p.ira bildo dé la moderna militado (»Mamma 
"fltÍa « de Jan 'Hrusovsky), kiu forte rememorig~s pri te
rora ókazajo dum .la lastatempa siego de la Citadelo en 
Toledo. · 

elpórtis ciajn katastrofojn, subite demorali~is. La kntim~ 
bone sin regmta tajloro koleris kaj ec . blas~emis, li ek
bruligis kandelon· por serci uian« ku,drilo.Q., kaj vane mal
Pil!-'igis per sebo la pene 1rotlavitan pilank'on; li ~lkuri.s 
el lá aomo, kaj oni trovis - lin apüd' la puto en la korto . 
meditant~ , prí sinmortigo. Lia edzi:no ·rekondUkis lin en 
la domon; sed li oe sentís sin· kapabla daiírigi la laboron 
per alía kudrilo, kaj estis ·jam longe post noktomezo, ~o 
Ji dór!llÍS duro kelke da •horoj. . . ,. 

Kiam Ji levi~is en la mateno, Ji sentjs sin an'korU:ii .. 
p'áralizita per honto pri la perdo de sia reputacio, kaj 
krom tio, kiam- Ji komencis sin razi, li tran1Yvundis sin 
tiel multe, ke Ji ne kuragis iri aria pregejo pot plerunñi 
sian oficon de tamburisto en la pre~eja orkestro; kaj -li 
devis priplori ankoraü den ove sian reputacion _. . . Fine 
lia edzino bonsance trovis »Jian « kudrilon, kiu estis :falinta 
en lían p~on. Tiam Kub'ásek r e.¡ajnis sian · memfidon, 
bald-aií plenwnis sian taskon ne .multe pli malfrue, kaj _la 
afero fini~is felice. · 

- Mi devas konfesi, k e ·en ci ti u rakonto mankas un u 
tri! grava kvalito.: - la kredebleco, Eble ~nenibro de la 
tajlora metio trovus ~in pli kred~bla, ol aliaj · tin trova~. 
Est<!.S ja absurde kaj ne-•kredinde_. ke tajloro tiel m.al~!l
perus pro, )a. perdo de •UDU kud.dJo, CC Se ~i e_stus ial de 
Ji tre preferata. Sed oefektive en 1tiu cahsurdeco m~in 
tro-V:itas ' la genia trafeco de la ·rakonto. Cu ni efektiv6 
rajtas m¡¡,lestimi "Kubásek? Cu ne ciu el ni -oi~ fa.cas 
similajn absurdajajn, preskaií egale ridindajn? 
· . Cit1: d ni estas Kubásek. Al ·ciu . leganto diras la 
aiítoro, k.iel diris la profeto Natan al Ja _ re~o David: J>Vi 
estas .tiu hamo. « Al ciu •leganto 1i diras, kiel al Kub{u¡ek 
diris ties edzino: »Pro malinda¡ kudrila vi forbruligis du: 
kréjccran kandelon. « Kiel diris la ¡naljuna .horestro Pu
tynka (de · kiu la autora originale aiídis ·la historieton): 
»Ni .¡netu m<!DOD sur la koron ... Cu ne havas ciu el ni 
silt!l kudrilon, pró kiu li forbruligas kandelojn? Kaj ne 
out ni, unuopaj homoj ; sed •ankaií tutaj nacioj • . . « 

Per tia simpla rimarko de maljupulo en la fino de 
l it'~:rakonto, kaj ne per altrudita _teda .morul-instrua p,re
dikl.l, la aii'toro estigas en la menso de ciu Jeganto vi.c()n 
da' scriozaj pensoj. Per ticl malgrandaj · t.ruoj , kiajn sen
finajn perspektivojn Ji malkasas! Kiel diras la angla 
poeto William Blake (q57- 1827), estas la tasko' de la 
geniu lo, ;fari~inte k,·azaii simpla infano: 

»vidi la mondan ' en sablera, 
éielon en eta flor'. 
Estas -silr .man' .senfina> afero, 
kaj la eterno en hor', ..• « 

(To see the world in .a lgrain C}Í sand, 
And a heaven in ~ wild .flower, 
Hold infinity in the palm ·óf your hand, 
·an'd etern;ity in an boui,) ' 

PRJJUGO DE S~INO MATHILDE GICQUEL, LIMOGES, 
. . " FRANCUJO. . ., 

Kial nur un~, dwn. mi .volus eoskribi ciujn nomojn 
cola !DWlogio? Mi deva:s unu f>Ost la ~lia .repu!i, ciujn 
eLla longa vico de satatáj aiítoraj, por .fiofiné ref~i 
nur· unu: 'Bózeria Nemoová. :·. 

El tÍti deviga elekto: · kiom da hcda(woj. Cu 1ní ne 
amas Janon Neruda kaj liajn ' po¡>9la.)n j>ocmojn? Ctt 
la ;, Golgoto.q; de J. -Svatopluk .lfacllar ne ep:10ciis- tr~in ~is 
~oj? Cu la"' »Juna ámo" dé' Anton,in Sova .ne ent(l.'
ziasnúgís roin? Cu mi ne · ~uis la subtilan analizan de 1' 
'llama koro .de -Karel Capek? , Kaj .Cn mi diru, kicl g.oje
mi: prezenti:S 'ril miaj dtr·infanoj ia ~ Lámpir.nn fa.rniljort;• 

'1 
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:_ . " PRi LK RECENZO DE .. ~d ~~· fer~ . ~e ~~stas .fleksebla: La vitro majuskloj ne .esta~ ·kutima,~ en tia ·okazo 
»PROGRESADO KAj :L.( PASINTECO « estas ,rorn~bla. « Tamen' Z~nhoL.ne la 11zantoj au ne sufiee esploris la Zac 
(Úrigvo ~Libr6 ''N-ro, x., rg37' P· .11 .1 .) akcep_tis, ci tiuj9 san~ojn. ' :. . menhofan Üteráturon, aií préfere sekvas 

Permesu al mi doni ·kelke da rimar k- ;> E~tos . neoosa resunú kelkajn · ... « ; siajn }>ersonajn ' gustojn kaf opinio]n , 
oj pri la · dirita reoonzo. , mi j árrunontris aliloke, ke ' la uzado de anstatati »imitadt kiel ehle plé'j multe 

P · adJ'ektivo . aü. ádverho en tiaJ· okilzoJ· tiun ·. sttlon_, kiú \ roviA:a's .en l~ verk_ .. oJ· de .... 1-. ,. :ri . »'neneoosaj · -sufiksoj « - ~ . ekzistas · 5 

d · · · · · -1 estl1-s tute líber · · " la kreintó ·ae Es~rqn_ to « :_ . . · . ' . . ·•ver,saJ opmroJ pl'i· a neooseco aií ne- - ,.,.. · 
neceseco de tiu aü alía sufikso; laü mía. V.astigi ~ ~amfnhof uzis >> Hinduo<~ ne estas _ >> antikva 'Hindo «~ 
opinio la vortoj individlUJlismo, indus- ~o~ eri x8 lokoj. . >> Hindpo« estas adept0 de la reHg~o 
tria.[ism,o, kaj . r.acioru¡lism'O estas safice La. Í:l!-diko dqgrad' si.'U'as ·eq la U ni-· . »Hinduisino« ' · konfesat&. de grarida par-
internl!,ciaj , por eniri en la, lingvon,kaj versala Vortaro, · . to de la logaritoj de Hindujo. · . 
la laste JlOmÜa , troyi~as en la Dúa Al- lnterklarigisto havas iom pravi'go~ en ' I~aÓ)a Za~fD~?f; ~'zado » pa~anto « 
~qno .. _,. ,, ,:" t Hamleto goj i5 : ci~ éstas »ho¡po, kiu · pasas«,, , sekve 

•• La aütoro de -la ·lingvo uús -emetD' ' »mi volonte estus klarigisto i~ter vj . ·»pásinto « ,. estas . »horno, -kiu , pasis«. 
en 76 lokoj, kaj -erno {lfl d .lokoj ; UDll .kaj vi~ arnato. « (Koil_?paru 'la konsilon pri estont? kaj 
el la rct1 (sciem.o en la Dua Libro) n;ra1- La recenzinto diras, ke majusk1oj ee esw~teco eJ!. la: ,Respondo ~6. p. · 5g en 
aperis, kiam , .. la fabelo »La Ombro « la vort<;¡j .Juda, Greka k . c. ne . ~stas la, Plena Kolekto.) Kofi;nan uzi; pasinto 
represi~is ep Fabeloj · IL sub la titolo . Zamenhofaj. Tio estás eraro. En la anstata-ií pa~in_teco (Krest. 44}/I8), sed 
.» Ombro « ~ vidú I4oj3g . . S.upoz.eble do unua tempo Zamenbof skribis rusa, mir P!O priritma. postulo .. 

__ li ne c.>piniis) · ke »-emo- plene suficlis «. pol.a, . germana k. c., sed poste - li al- Pri la ,verkqj de .Erasmus mi volis uzi 

C• · 1 · - · la· originalan. titolon, !!ed mi ne sukcesis 
)) IUJ . a sektoj «; ~es, car e mi skribis prenis la ali¡¡,n metodon. En la F·abeloj . . . 

ne prl 'ciuj ekzist~ntaj · sektoj, sed pri la ~~ngi~o ven,as post ion~; en la unua trovi -~int · . 
Ciuj tiuj sektoj , kun kiuj la ai.Üoro de parto · trovi~~s ses minuskloj kontraií Willia.m. Bailey. 
la libro bavis af~ron'. 'l . , duc~najuskloj , kaj en la partoj dua kaj • (La tradukinto.) 
. 'Mi. ne vida& sufican wotivon por ·uzi tria la rnajuskloj ·havas grandan plimul~ 
1 · · Samideano 1 . a artikolon ' aótaií ,n.aturo, .tempo, pro- ton. En,Genezo ni ha vas ·hebrea (XLI~ 
greso k'. t. p:~ kiarn .la senúo, e~tas klara -12:) kaj hebreo (XIV . . r.3) ; vidú en la (Fa-
sen la artikblo. ;Kiarrt de · Beaufront re- Hachette- eldono; en la cetero de la: vor-
viziis .. la Ekzercaron, Íi skribis; , La Malnova Testamento la majuskloj regas toj )' ·_L en bingvo-Li6ro 2. 1937.P _:_ 

pap~r'o estas. bl~n. ~a. L' akvo e.stas fluid~ 

1 

absolu.te =. H_ebre{l, ·Balde~~ Egipta•, ~ir:z.~a 

1 

v_i .dU:as, »k~ . es. t~. s~rapge _ke .~i .. ~ilc?tas. · 
-ajo. J La eemiZOJD, kolumoJD .. , ,m k: c., ka] tlo ne· éstas farlta d:e· la Btblia: pl'l v1a teon9 ka] ne provas .nfuti ~m «. 
nomas tola}o .. La stalo ~estas- fleks6bla, -KomitatO.·· Povas • :esti, ke la uzado'' de . La 'kaqzo estas, · ke .mi ne verkis gene-

• • ' ' • - ' • • . ,.. •• ' .. ' t • 

~ - _ ~· •t - , . _.,. _,, '~ ;·_ v~ .'e- ''i. • ~-

~~ Jan ·Karafiát?'. Kaj tiom -?a aliaj ver,kistoj-!lmlko:f, 
)..-iujn .mi tt:ovis en 'ti'?- cilib~o, el kiuj m i_ cerp~s spirita,p 
kaj k oran nu_tron .. Mi 11e · povas . cism , mencii. 

.•. 1 

C_u el : la are da bonaj amiKoj oni _povas diri, .kiun . 
. QÍ1 Í .preferas? Cu . ciu ,~1 -ili ne haV!lS siajn specialajn 
virtojn kaj mahir,.t-ojn, pro k.iuj. ni .amas, lin? ·.Tamen 
.foje okazas, ke en kunestado ·de tiu aü tiu .ci, ni .sentas 
fuin ''pli feiieaj o~ ~un )a .. aliaj. l'.iam ~i t,amen: ne -estas 
elekto ; tio estas se.npiipensa, .kva~au. •senkonscia ;~;L(ro . . 
Same okaias al m,i· Iwnceme la Cehoslovakan Antologion. 
. Baúdelaire, maTho.vr.an~ Edgaron Poe, :ne '•pli goj1s 

ol mi, rnalkovranfe Bozenari Nernco.vá. Mi sentas :Sin tre 
pro:lcsima 11l mi kaj ~ Sé~fas 'min t•-en•¡. barrilOOlO kun ·Siaj 
sentimentoj. , ~ . 
· N ur kvar·., p~oj en la libro 1 suficas . .por ti o. Sed tni 

deziras rtun sian tutani<ver.karofi, •por ·~ti pli longatemJ?c ' 
.kune .kun si. . . . . e 



ralap stúdqn pri la dlversaj ' proporiitaj Mi opinias, ke vi ' era:ris titolánte vian l'ekta vort!lfiko ja ~tás ~\>ideh~al Kan~ 
teorioj, sed nur prezentis la mían. ·ve'rkon: Plena Gramatiko. Fakte, ~i ne ·taro , ekz-e signifas aron de kantoj, do 

Pli prave mi rajtas miii, ke vi ne estas gramatiko; ~i estas studado de la la veiba 'radiko kánt subst~tivi~is pe!,' 
~~ciis en ,vía 'P!ena· GralJlatiko - (p~. formo, kiun devas havi la esprimo por la vortefiko de la ' s'ubsta.ntiva -aro; sa-
2\'f) mian · teorion- p:ublíkigitan antaú guste kaj' ·senmanke repretenti la plu- me: pre~aro; ~vi rhem citas Ja vortojn 
25 jaroj. _ _ son. Ebligas tian studadon nur lingve, belislo, kiu estas tsto ( okupiganta pri 
· Mi né rifutis la' vian, las-ante tiun kies elementoj estas precize difinitaj, belo, do la ·adjektiva radiko bél sub

ti~kon, al la kompet~ntuloj, kiuj bon- kaj kuni~as lau nur logikaj kaj preci- stantivigis per la vo'rtefiko de la sub
v.,elos . korí1pari kun_ ' ~ la mian. Ili zaj reguloj, t. ' e. Esperanto. stantiva -isto. Kaj la · invers.án vorte~ 
elektu in ter la tre simpla principo, el .San~añte ti un títolon, ví pli klare fikon vi mein rekoiias, -kiam _ vi -parolas 
kiu ~i devenas, t. e. I'IUilsimpla vorto montms vian celan ka{evitus kredigi, pri senforla (pg. 27.): tie vi ·diras pcr 
éstas I'IUillongigo de ~§primo, kaj la vía, ke Esperanto estas tiel . komplikata ling- aliaj vorton la samon, kion mi. 
kies principo estas, ke »la sintaÍcsa de- ·vo, ke neoesas dika vol'umo por klarígi - Vi diras, ke mi ne analizaÍI, · caria 
íennino kaj la vortkúnmeto esta!' dífe- ~ían gramatíkon. vorton homeco mi dismetas je eco de 
rencaj, ec ~ontrastaj « 1 prÍncipo, . kí•m Tutkore vía ·horno, sed mi ne dii:as, kia ~stas la 
vi ,'tute ne t-pravigas, kaj kiu konduka_s Rollet · de l'lsle. eco de horno. N u, homeco lau ·mí estas 
VID al eksterordínataj ' kónkludój, ek- • hoiM eco, ' t. e. eco homo: horno ri-
zemple la .vortefilwf rekta lw:j inversa Estimata Samideano! gardata kiel eco, la tuta kva:litkom-
-(p. 35.). · Kompreneble, mi tute nc prelendis, plekso de horno . . Sed neniel gi estas 

'Cetere vicl dcvas konfesi, ke »gi ha vas ke vía . traktato okupi~u, ptmkto post eco posedáta de :nomo. :Sonyolu legj 
siájn komplikajojn ce la plurelen1entaj punkto; pri rnia teorio, do ke gi estu . ankorau unufoje la koncernan capitron . 
.kunmetoj, ce , la apudmetoj, k. t. p. «. kvazaú tíes kritiko. Sed eble vi estus Via pritraktado pri DE bjnas . al nli 
r.· 1· • - • povinta m.encii ~in mallonge en la tre -stranga. Teorie oni ·eble povus re;. 
u:I ne »rez~ ~1gas , monstretOJn de ana- 5 
lizo«, tute simple,_ car gí ne analizas. antauparolo, same kiel mi, en la ')?lena ~onduki ciujn sencojn .de. J;>E al un u 
·Ekzemple, por ana:lízi homeco, ansta- Grainatiko, ínencíis ciujn antaiíajn sis- komuna signifo. Sed tío nen1el éan~as · 
tau pco de iu homon similanta vi tro- temojn. Se mi ne menciis la v\an, tíes la faktou, ke prahtike DE estas era,r-

kaüzo estas simple, ke mi Ain ne konis: · ~ge plursenca. Nur unu -ekzemploh: La vas eco ·de , homo; sed vi ne diras· 15 
J.Ua el·stas la eco de horno: simileco, neniam mi legis ti un numeran• de la cevalo . estis aeetita. tk. Pe.tro (ilu Petrp 
forto, inteligento k. t. p.; ankaú mi Internaciá Scíenca Revuo, en kiu gi acetis, aú oni acetis de li?). 
povus analizi de homo posedata eco_ aperis. Male, vi certe konis mian sjste- · Mi kredas, ke por silentigi lá kritik-

mon, car la P. G.-on mi sendigis al ojn, oni devas ;forigi tiun ci plursen
·-~~·Mi ne ko¡:npr.enas vian .kritikon pri vi. ,, Vía nei!lencío do devis al -.mi Sajrri cecon- ne · -el la gramati~oj, sei;l .el Jil 
'DE. Sed sur la 23-a _pago de mía . ignoro. iingvo. . 
brosuro mi montris, ke gi havas nur Via regulo: »malsimpla vorto estas 'De multa.j flwoj o~i riprocis al ni 
\unq sigmfon anstataú dek aü dekdu, mallongigo -de esprimo « estas tiel vasta, la titolon de ·nia -libro. Tial en la: dua_ 

' ki~l ,genera~ . 9,ni - kaj .vi - .. diras. ke gi ne estas , valida. ·tLaií la lingve~ eldooo , ~i . tekstos: ·Pl.íENA. G_,RA~ATI:;.. . 
Vrgas,' ke t{u -r!raro estu forigita el la uzo, oni ne povas tiel . ,mallongigi ciajn KO. Detalct lwmentario pri vorto kaj 
vorlaroj kaj gramatilwj, car ~i estas esprimojn, nur certajn. Neníe vi trovas frazo. 
U~l\ el la _pl~j ofte uzataj kritikoj ele ekzemple en nía literaiu:ro la esprim- 'Bedaúrind-e, mi ne poyis mm; pro 
la: kohtrauuloj de Esperanto. ojn: dipers'homoj, I'IUilrapidlerni; .mo:l- H.'lanko_de loko, -ree eksp~ik~ ci ~ic lliÍI!f 

:Anstataú sendi al vi la krítikojn, proksimamiko, laclernantoj, -molpano, tu tan srstemon; cetere nil twn Jarh fans 
kiujn vi deziris ricevi pri vía Grama- ktp.' Kial? Ca.r ilia analizo okazus p r dufoje 1'espondante al · la kritikoj de 

;tiko, mi ·pref-eris publ,kígí brosurojn st;npera sintaksa determino: malrapide s-roj IngJada ~aj Marcelé. Post ¡¡teqta 
pri. diversaj temoj', kiujn vi pritraktis lerni, m:alproksii'IUI amiko, laeáf ler- tralego dé .· tíuj r-espondoj, :tiÚ kredWI~ 
- pt'Opraj 'nomoj, ma~implaj vorlój, nantoj , mola pano. Vi eraras dodirante, oni pavas trovi klarigon pri tíuj dubaj 
vo.rtfarado -, car mi opinias, ke kri- ke mían princípon mi nenie pravigas~ punktoj!; plu paróli pri tiu temo de
tiko u tilas npr kiam . ~i proponas alían ~in ja plene pravigas la lingvo;uzo. vigus mili al ripetadoj. kiujn :mi volas 
teorion kaj solvojn ol tiuj, pri kiuj gi · · Vi diras pti mía komtato pri -la- vort- eviti-

. ne konsentas. Tíam la leganto povas efikoj rekta kdj inverfkl, ke ili estas Tre sincere vi<\: 
elékti tute libere. ~eksterordinaraj konkludoj{( . Sed la -K. Kalocsay. 

toj '.gia · disbl~,>vas . ~ . « a:ú, »1a lart:noj c. sur vangoj eksví
vas ... « Mi ne estas gramatikisto kaj ne ·opUüas ruin 
kornpetenia priju~i la korektecon de tia -eksperi~nto. 
Tamen, mi krc.dW!·, .líe · la ,propano ne .. »eks-solvas« n.ian 
prohleri:¡pn. La -kaU:zon mi vidas ' en' :ilia lo.ko. ' 

a) Ekzístas verboj, precípe netransitivaj, kiuj sendan
gere toleras · ~neralan finaspektan prefikson (ekzemple 
EKS-). Komparu nur: La flamoj ·eksfla,gtis; ·la. vento 
. ekslilovis ;' knabinoj ekskantis ¡ eho · ek&sonis ( 11)_;; " hotna
maso ekskríis .. , Ni . .vidas, ke en ti u , ti grupo trovit'as 
auka¡:¡ tra.nsitivaj V'érboj (ékskanti la 'kánton). Sed il-ia ob-:: 
j!;ktq; im¡¡gíg~ nenian }llateriar¡: rezaltaton, < ' 

b) Ekzistas ver6oj ( tr¡pfsiti vaj), Jciuj postulas ciarn 
objekto~/kiu esprimas materian rezultaton. Tiam la ~ene
rala . fina áspekto. estas logij¡;e ·plu:~;seQ.Ca, nep,r~ciza kaj . 
konfuzivá: Oai . ja<ne scias, cu la ¡~.go, ·,Jómt -~>ni. jus >eks-
a~s~ , üa~is- la _ce'ijtan sukceson, ·au .~ -oni kapitúlacis', 



Via~indona ; Dr. TomaA Putnpr. 
·:")¡: !f.'* -, 

Íara Samideano! 
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·c u snent~?·· 
· ' En .}a 2-a n:.To de L. ·L. ni legis hie f.avoran re
~nzo~ pñ la libro lijgardu )11: Tero~ de H. W .. van 
L:oon. Konpeme la generalan goograf1on la reoenzmto 

. nepre pravás. Sed ' legan te la specialan partan de la 
Vilrko, en kiu la· aiítoro priparolas la div~rsajn §tarojn, 
j~~ laude _}en molre, · oni bedáiiDas, ke 1i ne restis super' 
Siil temo. . . . · · · · 

. . . Ne . u'Ur ~· pú~ scien~ vertro, sed ankoau ee ' verko 
P:9pularscienc.a,. oni §atas an~ií cío d'u eoojn, · nom~ . 

. 6bjektive~I!c ' kaj · .preQ.zeoon. Kiu sercas ambaií eoojn 
· I:ÍIJ:l la capitfu Cen(}Slovakiio,· t-iu Varie -&el'Cas,. Jam -}a 
s.ubtito!o Fabtikajo de la Versajl:a T.raktato montrás, 
kiajn okulvitrojn la .aiítoro sumazigis skriban~ ~in. 
P..er la sa:r,n& titolo .distingis la. aiíto~o ankiau JugosJaL 
. Y,lljo11. '": · . 1 , ' · 

La moko, ke la eehoslovaka eefurbo ne plu no
migas Prag ~d P.raha, k'e la rivero, sur kies hordoj 

· la ~hoj 10ga~ 1 5 joaroentojn; ne plu '!Jomigra~ Moldau 
sed Vltava•, §ajnas al .mi liom 'Ilaiva. Ec ·al negroi' ooi 
ja rekonas ' la rajton nomi . riverojlll kaj montojn en 
ilia afrika regiono en li:ngvo, kiun ili parolas. Tiun Ci 
üaturan ero~ montras ankau_. Es~raJito, lingvo oerte 

· nelliel §o~nislll3• l(ion vi pensus pri atentigo en ger
mana gazeto, ke >) Wiren« ne plu situas ee »Donau«, 
sed ke · » Vieno « estas lokita óe » Danubo «. KompiÍel
neble neniO: m:alpermesis al' niaj germanaj sa!Irilanda
nój uzi tiujn nomdjfn, lñuj estas lrutimáj en ilialingwo. 
· . Deziri al popolo Ce l' »proKsima milito bonan 

felioon« (p: :J.4o/7 .ms-malsúp.re) ... jen cinikis!i:n.O, se 
. riP k~:t;rsideras la Oéntmilojn :da ' mortigitoj!,kaj· ·kriplu.: 
Ioj, kiuj estás la rezul~to ec de la pl~j »feliea milito«'. 
Kaj k-ontraií kiu? Nu ~ntraií la le_g,¡¡.ntoj de la verko, 
kinj na3ha'ras la .-'Bóndézitatah '§taton.' .. : . . . · 
. S-ro ~an Loon ''mencias '9 mili:onójn da oohoj, 4 

milionojn da slolvakOfkaj 3 miliooojn .t da germanoj, 
do entute 16 milionojn da logantoj, . dume nia 1'e&

pu1,Jliko. IÍa'\1_ ;¡u¡ h~aií iom ,·P~ · ol . _l5 .. IUilionoj~ . d~ 
~a~to) lfune kun. la hangároJ, sublllirpato-t'Usoj' ká)_ 
pnloj. · . 

. S-ro van Loon skribas : » • • • estas tre 'llNtliacile 
piofe~, -~ ;~ (koll!prenu ~ - ·~noslova~) poV?S .Jl?81:
v!i'vi per si ~pero. U~ue-! la. lantlo ;~stáS .. enfe~, sen-
ímara. Due, nre mul~ da .ail:JO srenti~.as mter la protest-
al!'taj eehoL kiaj Ja' Iqrtolikaj slov.akoj« . . .· 

N u., ,aíik:au Huqga.rlljo,,rÁ't)&trujo ~j Svisujo estas 
. seiunaraj. Tiu ci malavanta~o, l{vankamr grava, . nun-

tenjJe ne eStas _ la plej alta barilo staranta sur la: vojo 
de 1' intémacia merkato. Spite nian ,soomareoon oni 

' renkontas'~eksterlanW\,, pli ofte la ~kon »Matm in 
Czecboslovakia« ol de multaj §tatoj; oomaraj. Natnraj 
ma}helpajoj estas 'vellkeblaj, nev.enkeblá:f estas -tiBj .b.a

! r~loj, kiuÉl la ~poloj me~ starigi,s -strr 1~ limbj ~ 
. ·s,jaj · Atatoj: :Oni. malfermu Já_,.Jlímb'j-n ai 'libe'rá ~rlé'.á:to: 

' lmj ·post du-tri . jaroj portos. la tub · Eiírt)po. ·gDojn 
de: . . Bata. , · 

, , ,,- .. Res~de .al H'O van Loon estu · n,n.esit6 citi la 
. opuuón ~~re .. G. ,Wel$: »E!l: ti'hf j· .étaroj} en la 

<rentra Eüropo estas Cehos1ov'akio eble l.a:- plej esperiga 
sub sia preiidento k::aj sciencisto M.a,.saryk kaj¡ ~ sia 

. ., ,mruSJro _,pqr .e~r1tnd0 E .. ~e§, kitt ~ Wll! .el la , 
'.' ~~j , bpat>lij ~ti$toj en Eüt:o~··. Ga ·centnt· $ituo .· 

·- de Cehoi!lóv~ kaj · la f.aldo;".ke tia ldera kaj ~gia 
l~antaro sla~lingvo . kaj amtra:.:.europa,Jt~lturo 
es~s na ponlq inW.r 1a ~kcidél.ata ~Eúropo ~j la 
sláv.a ~n"" , ~Dai.'~Jiy Ci!;~w ~~.Ji )ilOVa*E~ · 

signifon¡ kiu· ege ·transpa§as ~ajn . areon kaj: no,mbron 
de. r logantaro. « ' '".. . , , 

'Tr.e sutpri'za' n.ovajo al óiu. ~nosloYal«l estas· lll 
a.~el'to, k'e la óehoj estas pretestantoj·. · Jen la statistikq 
el la ~jaro r g3o: . · 

.-Bobemujo kun 670/o da oohoj havis 'J5o¡o da · 
katolikQj. · · ... ,,, ; /.( · ··· · 

Moravi-Silezia lando ·. k'un 7 4.o¡¡¡ da tehoj 86 o; o <da · 
katolikoj. , 

Slovakio, kQn 7 2 o;o da slovakoj 7 2 o¡ o • da kato-
likoj. . . · "' '.. · ·· · 

Ne e'blas do -asrerti, k'e_ la Oehoj estas protestantoj ,· 
ankaú :ne en popularsoienca verko por · »mezkvalitu 
leganto. . .... _ . . .. . , .. _ 

Relig]aj díferen.coj- do ne pová.s ~sti la kaiízo de . 
»seneesaj kVereloj kaj intervren~.adój « ••. ho, . oni p.resi. 
kau a_Udás kanonP.af··· adon. Kaj jen, tiun ti _spe. kta"lon. 
l;)bservas la »poJitike tute . sensignifa« Moravio kiel 
a,Plaua~mta públikó ... ~u s-ro ~atí . Loon. :Ni .aldoou{ 
ke tiu ·Ci ·» politike tute sensignifa << Iando donacis al la 
~hoslovaka popolo T. G. Masaryk, la P:,;ezid'ep.inn"' 
Liberiginton. Cetere, cu o~i povas -an demokltati{\ §tato ·. 
p,aroli pti · sensignifaj lalldój-? C-q._ 'mia balotii.Q ne estas · 

·' s~mvalora k!i:el la. balotilo_ de. nia p.reziqento, -egale . ~n: 
km angulo en Jlla Mato 1Dl lo~as? S-ro van LOO"' 
aserta~1 ke ·»la g,ooo;ooo da óeioj tr.a:ktas la. 
l¡,OOO.OOO da . slovak:Oj ,"8imile ' kiel iÍi estis . antaÜé' 
trakta~j - de. la _ hun~aro}. « Jen ~? respondo:. -~· G: 
Masaryk estís Moravta slowdco ka) la .nuna. mm1str.o-. 
prezi~ento d-_:ro . Hod~a (.elp·. hotá) es~s- , pursan~ 
slovako. Antau la abdiko 'de T. G. M:· ,estís do sur la 
du plej gravaj postenoj .de nia §taló slovakbj! · 

· . S-ro van · Loon . tamen pravM,, ~e ekzistas kvereloj 
in ter ~ñoj kaj ~lovako!j, sed' · ili ekzistas aQ.kaií iut;et 

1
Céboj kaj eeñoj sa·me kiel.inter slovakoj kaj. slov~k~j~: 

S-ro van Loon menoas sur p. 168/ 12 s., ke la 
,slavoj faris en la . estinta monatlüo 4 7 Ojo ,' la ge¡:,tlUliUojl 
. 2 5.0jo kaj .Ja 'hungaroj ¡g<Jjo . (la austra .ofipialá statis.. 
Jikoella j. Igio menoias: 47.8o¡o, 23.60/o., I_g.6o¡o). 
Tatuen Ji miras, ke la pli!multo, kulture neniel mralpli 
alte staranta ol la 42.go;o-a xeg:anta IlláJ;llimul~, ne 
emis diiiíre ludi la rolan,; de »k'olonio'« (sicJ). · 

Ke l11 franca estas ·oficiala lingvo en FMOcujo, 
la . ,rumana en Ruman:ujo, ne;ni'iUl surptizas. Neni'Wl 
a,{i<'au . .surprjzis, ke la pola iA"is oficiala en Polu;j<[ 
Neniun .. do povas) surprizi, ke la ceáp.slovaka: i~s ofici:-:_ 
ala lingvo en Ceñoslova!OP. Sed laií s-tp van Loon' tio 
estas akto de veri~o! Tamen .. ~ Ciu urbo Jrun pli ol 
2ü ?Jo ·de gerinaJ!11 aií · h~ara Jog-antaro ciu Stata 
,!)Jicisto ' laüreg-e pficas ank:áü g'6rm.ane :r~pelitiv-e hún"' 
gare. Neniu ja ·. (>ovas Jojale postuli, kfe Qéoosl.ovaka, 
·ofidáto- ofic11 kun óeho aií, -slQ.vako en pure Céha aií 
~!ovaka. urbo . _. _. ¡$érmane 1 . Ceter-e. ·. dv. germanaj . mini-

' stroj ::...... .Jastatkmpe tri ~"' parlop:ren:as de la .j~ro :1926 
en Ia registaro k:aj ~u ve~a .iíktO d'evus do okazi, su& 
1Íia kontrolo kaj 'kun ilia lronsento .. ~rte ~a plej' pr-eoiza 
indílrilo pñ justa .~ií ~justa, bogYola ~ü. l,llalbonvol~ 
;t.t:aktad~ 1.11' malplimUltoJ est:as la ~rrie)OJ .. P.or »ntl'J; 
tolerátaj dialektoj rt u_eniu Mato vivtell;Áa lemejojn: .lMIUÍU 
4tato elSpezas 'milionajn -sumojn .. ~d parolu la ~tatis
Wt?!· ~n la lerno)aro I934-35 havis lern,ejdjn .ek-:-

, zemple: · · . ·, . 
tehoslov~kój 'i6Jho 
.gen;nanoJ 5.2-:go 

. -41tn~aro,j . _ .. ·· . g35 
.. ~uptla~~~j . , '~722 ' ktp: · 





SIJGES'IFO.J. · 
··, '(' -_~\'&: ',~, : ',. . ·'~--~~> ' .- .·:"' _,.' ' ' ' . --~ _"- ' ' ' ~ . 

· ·~ ~stas tn: ofta díro de la grupaj ·fun'!Cci.alntoj} Raru 
~o! esta§ ru.a sugesto. Kaj monon fari plej facile estas 
d>~ .. pér libroj. ~u esperantista ·a:mlas hávi libron. 
Sed iQ.ahnultaj havas sufioo da mono por aeeti seriomjn 
1lili~J~ · .·~ :an~aií ~iu horno estas __ riskeina pri .kelbj! 
oendopau oentunOJ'. Faru do duro la jaro , tri.:.k\ra'IÍ 
Ji;>tllffi~dojn. _en la k.t;Ipejo pri libro.j. Lo~u pre'cize 
:tJtavaloran libron, kl.an votloron ,VI ensperos per la 
.Jbtuma9o. Kiel tamen restás al vi mono? Tre simple. 
Utilig~ la Iibrojn, hlujn ~a katalogo pri uzitaj _Iibroj 
al '.VJi ~ prezentas .. Til}j uiitaj .Iibro3 · plej ofre estas D.ut· 
.ibn,r -m;a:lrulaj aií nili.rki;~aj per ja enskribo aií · subskribo. 

· Tamen, ili estas 4o.- ·5oo;o 'pli mal~raj ol la regula 
ve~<Ioprezo. Vi lqtumos la librojn laií la regula vendo
prezo :kaj pbr vi restas la diferenrp, kio estas preskaií 
la duqno de la tuta .lotuma sumo. · · . 

" . ,.Sed ec Se vi.' Jóti}IDUS fu te nova ji¡ , librojri:, vi guas 
· certan rabra.t.on el ni:aj Ji~roj ka'j vi gajnos tiun su.mon. 

. len, gajiiJtz 'monon por la grupa ~Caso. 

Grupa biblioteko 
e~ la ko~unuma biblioteko , 

:úfJ:tl.' p01~ · ciu mémhro de la g~pq' {:n~ro ~' la libro, 
tla.to de la prunredono, ti tolo de· la libro, dato de ._re
rioo:vo), bone ór-digitajn en :$~i:<>lo, oo multaj librpj 
perdigos. Kaj ne gravas, 5e la libroj uzdif~ 
,d!t!:~. · la leg~do; . maJ!rnulte.ko~sta " ~~dal<! ;kq,n · ri~da 
kovnlo e} kartoilO , tamen, qlíil~'· plil~~ . la , 'VJ.VQ.Í) 
de 'la lib>V\J. .. ··"' ' ·· .r '· · · · ' 

' ' 4-il-' ' ? ' . - . • ..... -· . 

~ ;. Por tiuj gtúpoj, kiuj, ·malgra,u' <\io, n-e '·~koosas 
ll:iOJ1e funkciadigi sian bibliorekon, 'mi V'olas citi la 
lekzemplon de unu el niaj sekcioj, . kiu, post interko.n
* ·IÍiA? kun la estraro de publik.a ).comunuma hibliote~.. . 
IV'Uhbedone ooqis '' sian . libx;oh:ezot'Qn , al tiu :_hiDiio~. · · 
La libroj estas provizitaj dé verda gluma'!~b, ~ kiu, · 
krom la nomo de la 'Esperanta grupo kaj la vér& shllo, 
mencias, ke tiu libro apartenas al tiu klubo kaj estas 
prunrehavebla je la prero de . 0.2 5 f:r. Do tiu súqto 
la : hiblioteko deprenas o.o5 fr. pot· sü1j aqininisíra:j, 
~stoj. La · aliaj 0.20 fr. esta'~ \ por· la klubo, kh.t d~vas 
utiJigi . ilin por "a6eti nov.ajn¡ librojn, : ka;j tiarna:Oi~•-e • 
nun dü;ponas . px;i tute aparta f*o en la komlul'UIJUl · 
bib1ioreko; " · · · 

, Tiu sistema, lóu metas la Espet·antan legajon je 
fa' élispono de la publiko ktií, per apa'rta ka~logQ, 
a~ntigas pti la Esperanta li~,aturo, .estas n-re'tte imit~ 
ehla en mu.ltaj okaroj-. . . · . . . · 
r. Konsilinde estas antaiíñksí en la lwntl'akto ínter · 
Esperanto-grupo · kaj Biblioteko, klauron pri translaeo 
de la · libroj en la · o~azo. se la Espera(nto-klubo even
uta~e _poste 6es.u.s.; . plejofte .. la b~bljptelro pos. ~l?s _J?Qr .fÍ 
la• J'aJton de mastreco, almenau ek de dek Jai'oJ post 
la ooso de la koncerna . Esp.eranta-klubo. Tinokllze, la 
klubstatutoj k<1mpreneble ne enhavu, kiel tío ofw oka
zas, klaiíwn di{inantan, ke la ~igo akiras la posedOin 
lle. la kluba havajo post eventuala 6eso die la sekcio, 
~d ·esoeptu la ·librojn de tiu translaso ; . . · 

~.',~' -~ ·~' ~ ' 

;La ,;Epoko" Utbro-klU;bo 
:. I;;astate.rnpe en Britujo nas'ki~is ,~ kaj trjlÚS . grandan 

s.úkéesorl diversaj" naciaj librq-k:luboj, kiúj . celas háv.igi al ·~ 
.siaj . ~eJ?h.roj líbrojn je relative . . malalt~j prezoj. Tiaj ·· 
klfí.boJ <:H.tmQllate eldona! novan libron, km estas vendata 
.al .:la membroj ' por 2 A. 6. ' (2.5ó svisaj'.frarikoj). 
La membrej promesas aooti la monatan libron .dunt mini
D!:.utne ses .~ n'?na~j kaj . ili· ,p~as pór ciu lib~o · nur ·.~ 
~c.ev?·. L~ ; !L.:'J,~oJ •. povas ma.I.mu~t~koste -elt:I?.DI _1~ }ibroJn · 
ca.r a1 SClas. · JaiD antaüe , ~Uste Juom. da lJbro~ ili de vos 
'¡):resigi . • La plej stikcesa el tiaj. kh.J.boj en Bri~UJO .estas. la 
Left Boqk Club (Maldekstra Libro-Klubo), kiu,. ktél dmus 
la· nomo., eldonas librojn laú »maldekstra« ideologio. 
Kvaiikam tií.i ldubo ebista.s nur ·iomete plí ol ·unu jaron 
~l, havas preska~ . .,: 5o.ooo merphrojn. .. ' .. 

• La d.irektÓr0j ·dé la F;speránto Publlshin!( Company 
Jionstatis la suk-Mson de fíu ''sistemo .kaj opiil.iis, ke ¡ti 
-povus esti tre eñk';e aplikatá al. ' ~peranJ.o-Libroj. lli do 
!St.atigis. la, »EPOKO « LIBRO~~LUBON, · .k.íu dumo~ate 
pav.igQs ·.al siaj níembroj _liJ>ro,n,. "_pr9~im~e. · ~oo:pa~an, 
~'BX tL5 el!l·• _hone ptesttan kaJ . .b.roiunt¡m Je la, pot 

$$peru:n,o-hhrót ~e malalta p~;~z,o 'de, 1 angla ti1i¡¡¡go; L~;~ 
un, ua libr«e. ~bs • »Mur(! o en · la Or1enta .. Eksp.reso.« de 
Agatha Chmtie •. Ti u rakonl.o ;es.tas unuakla.sa moderna 
.d~tiva, romanci, ' kiu n~pre teÍla'S la .~tenllon " ~e 1a l~
i3llto de la unua ~o !IS la la.s.ta, .kaJ la tute: m~r,rac1al 

ero áplll;té' mteresos EsptiJ:anmtojn. . 
ia info.linJó prL la ,¡¡;~(k UnRD-1\<(JUBO .kaj 

.. ~oj estas hav~lij .de ~iuj .Es,¡efanliSt.aj ;'ÍiBro·vendí&toj: 





' " 
., · JUN;ECA AiU~O, r¡¡.kontp d~ N. Bartelmes. Eldonis 

· SAT, P~ris,• 67 ·A:v:: .. Garribet(a. •r2o pg. "Formato:. r3X:w 
. cm. Prezo: 7.5o fr. fr. + roOjo. . 

·· , En l:a" lasta3 -k:vin-ses jaroj_ la oríginala Esp~a litera· 
. hÍro riúilt~ pli pxógrésis• ol dú.m la antaüaj . unu-du jar
" tiekoj. Krom la: verkoj de la majstro-poetój Bag~y kaj 
KaJoesa,y, mi povus mencii aron da verkoj originalaj, 

·' .kiuj atingis a.ltan nivelan. La. »Dekdu Poetoj « estas carl:na 
" ~'\d>ukedo,(plektita ;el( verkoj de "novaj poetój. Mirindaj son, 

• harmoni.oj kaj valaraj enprofundi~oj atestas, ke la Esp-a 
m;iginala ;:poezio ver-e »elheskis el la » inf~-suoj «. 

.,'· . Sed ~apud '1~ konataj v.erkistoj de L. M,. kaj' ~iaj 
·~'Clldonajoj ; aperis arlka,ü kelkáj Jaboriitaj' verkistoj. En ·la 

riuntenípaj cefaj organoj_ de ., la laborista . esperantistaro 
ni vidas talentajn poetojn, Iertajn novelistojn. Ili diferen

. cas de s~aj antauulqj en tio, ke anstataií _·-la literature sen
. valora'' afis;stilo iü·i konstri.tas ,•·artajn forrnojn, Iarás pro
,fund~)n 'poeziajn peritrojn, saturitajn J>!lr ·mondkoncepto 

. socialisma. . . ' . . . . 
. Non_,.. mi prezentas al la .1egahtarq llDU (.ll t.~uj verk-

:istOj: ¡;J!<'~. , · ~ "<.- r · -~: 

La prozaj vef_koj de Bartelmes preskaü· ciain temas 
.pri la: vivo,:kaj problemoj de infanoj kaj junularo• Ankaií 
· e'n lia · »Jú.neca Ardo.<i li restis fidela ¡¡.1 sia amata,. temaro: 

"· 'A'ní;Ü ,'~io ni povas konStati; K~ ¡¿~g~ga~ v¿j¿n pO'st
~asis la ·autoro ekde »Diablidoj « (lia antaiía prozv~rko) 
tis »J~neca Ardo «.: dum t~p. vojo li m~te vidis, multe 
t~pservi~>..,kaj kolekJis multe . da. s~va~aj ,.:floroj en l(l apud-

·"vójaj kampoj kaj á.rbaroj. /·.~· 

· · Ce la pentro dé infano -kaj junulo sukcesas propoi:cie 
:>. t \:e, rna~.ultaj ,vérkÍstoj, Car bt. temo, po~tulas S!JDTiiai)kan 
~ktmon dí( la inf.ana · animd, p'rofun:dan kompre1;1on; ·amon; 
~om tio, gi postulas la fongan studon kaj observadou 
de tiu miraklople1;1a aparta mondO, en, kiu VÍVtlS la etaj 

.•• h~ml~j :. }~fa~oj .kaj . adolesku,)oj. ;~an¡;; ni trav-ivis mem 
'<tino moo1:J.on, taiQeo ni Sta.EaS eble tute : Eenkomprene el} 

:.?kontrilu oi_aj propraj' filoj. Sed, .kio ne prospeñs¿tl mttl
. -l::oj autoroj, . tío · próspecis ·al Bartelrnes en tit.t éi ·D¡tkqoto. 

·: i[ • . --
~l:u.r al te · ffuganta .. ariimoi lm:rA~' de Ci¡¡, persona de{ 

polemo¡ pol'as ' profunde " enrig.ardi -· kaf komprerii, k¡¡j 
sekve Rentri, majstrc pentri la infánon kaj junu~on. Kvan
katu la inf.ano kaj junulo ' ne estas", pritr,aktebláj sut· ko-. 
mm1a : bazo, · car ·la vivottiohqé' d.~ •. }n.fanQ ~on.!lid,~ril,'IP._e ~ 
difereucas d'e' iiu de la junulo, Bart~liñes ta!fi-~n su.kcéli(L 
pen trus . iJin amb'aií, malgraií ' k e · Ji ne J?riti aktas !le 1;), 
juuu]o ·la aktuilajn problemojn de la junularo; ptiskrib
;Jnte -~ur ~pizode, nur. lañmém~n·e, tr,avivajojñ '' sÍlijtl :;Jtaj:, 
tiujn i:le Albo, -klu estas ' 1a un u-sola' aktiva fig{¡ro M" la 
rakoi1to.· 

Li diras( , 
(Jl~. 3:.~ : ) »La :~orgadon pJ.!i · ili ~ ~a 4nfa\1o;j 're- ·' 

korppencas. per siaflanka p;rolcii:mi~ó, intimi~o.<n~
truda edukemo. Tiel la edukanto fari!a,s edukato • 
l:r'' ~d~katoj ed~kantej. Mi ,.tro:v~ ¡ ke l~.,_,;~ferenco: --~ 
a:gbJ. en ·kolekbva v1vo ne illdas _gravan rolon, ' ka] 
antat1 cío mi devas konstati, ke movi~ante inlcr infá
o_oj, opi ne nur donas; sed ap,kaii preoas. « · 

·¿ rakonto koqümcigas en ' lpJ:í~rista i~fun-kolvniÓ, 
' kie~;_ por la lerneja ferio somoera, 'éstis · vettii-igí~aj ~t ltt 

urbo .l:tboristaj infanoj por ricevi iom da kolor.o de vho· 
sur la, palajo, vangojn. ·»Ni iris eri,Ja p¡trkon kiel · hornoj, 
al kiój apartenas la tuta ,molido .. .. Es'tis ia en~or:Ca at¡-pos:
féro I « · - di141s la .;nJ.toro. ·En tin ,parko li ek_\,td<~~ u!tua-· 
l'ojc ,A1bon, kiu fari~os lia intima . iunliko. lli ludas ciam 
kutic. La fadenoj de ilia ,amikeco ne dissiti~as ankau pQst 
h 'p¡Uio' de 11!- fe~io. . ' ' ' ' r- i 

i)ri la viv~ en la infarikolonio Bartelmes parolaa 
je~;~e: , .. 
•
1 

· · (~g. 2p .) •BaJd!lii mi deyis konstati! -~\l 1~ ';'U.~n 
L~·íangula tuko , kiun portis ni infanoj ci.t;kaii 1a kolo, 

'can~orat1 ne signifas, ke la poTtantoj estas pen~:rí:taj 
de la ideój_,de boneco, e~af..eeó kaj fr¡tteco. La Lukon 
,pót·tís .anl4u/ k.l,)ab_o, , ~iu estis ~Jfunde m~ea k:ij . ~iu 
ma.Jsatil! vidi pur8:n, negenatan~'gojon .« ' . ,~·, 
Albg, per sia gajo, ' nelikata animo, eksterordinare . 



' rekta ka:ra:ktero, fórt'fl e:fika!Í al siá'' kamaradeto kaj balda.ii · 
stara:s antaií li kiel m<>delo. · ,. · · 1 

· 

La :rakon t~n ' de . 'Bartelmes orii po'~as · di~idi "·~f; iÍ ti · 
partOjn. La unua prezentas al ni infanojn; la dua jun
uloju. Kaj dum la imuan partan igas interesa kaj . ple1;ur:~ 
ig;t la etaj problemoj · kaj pet'Oladoj de infanoj ; la dnán 

· ja¡n s~1perrt¡gas la · flamo, la »jurieca ardo « de j.unuloj,. 
kiuj ,subite trovi~as, ofte sen plena ·kompreno, en la mezo 
de vívproblemoj kaj · lukt-oj. Nebule ili ekvicfas éelojÍI, 
nebqle il~ · eWwmprenas ideojn, kaj per la ardo ·de sia 
juna. ko,ro ili jetas sin en ·'la ·Q{j¡e tre acajn luktojn, kitlj¡' 
s~~rrrtas. sur la .rojo de la .vivü. J(aj tiel iLi uafas la ekstret
míui .rna1dekstron. Pri la uñua . ~mpréso jene parola,s Albo1 
áLsia áiniko: · · ' 

(P~. 70.) »Mi aüdis multegajn sonantajn frazojn 
.kaj .en tiuj frazoj trovi~is multaj es.pr1moj -ofte 

. ripetigantaj, kigj éstis por mi tute óekutimaj, o[te 
ce ne klaraj, káj kiuj ~inia'is Senesce;pte ~r -i,smo: 
iiirpm:ialismo, militismo, ~omunisn1o, : kápitalísmo,, 
oportun.isnio, }e~or~is~o káj aliaj. t( · 

La. dit · junuloj .laboxegas en la.. movado·, ser.vanle .kiel 
k tu·ieroj , knj nerve atendas la tag<,m d;e 1; ekbatal<;>. :La ta¡;o 
alvenas,sed nenio oka:zas, , éa~ la »Centra K.omitat.o« ,rleci
clis ' ti el. La el u ju~ulSjn ékregas senrevigo pri Ji gvidantqj , 
ka:j. •novado: en kiu esti~a's'" grand¡¡. haoso. Albo -estas ;nnl
lihe•·igita, 

1
.kaj, !:telk~j~ tagojn posté. kiam Ji rel'iberíga~. 

Ji rríttlapéras, iras ,éksterlanden. En. li unua . Jetero li 
~krihas: · 

(P~. wg.) »Mi forturní~is de la gepatra domo 
por savi min el la . teruro :kaj al)oÍÍJeno, kiu ekkaptis 
m in pri la mond(). La5u 'min . sola Jrovi ht vojon 
ekster la relato kntima, kiun mi 'tro :fapide .fc)rn.zis :: 
EbJe miaj forto.i . sin montros sufice grandaj . por 
,,enki super cio, kio kontraiísM.ras. Kaj ~ tiam ebl~ · 
. mi rey en os . . .. « - ' ' 

la 

. ÁGATIJ:A Cfl~ISTJ~: MURDO .EN .L.>\ OIUENTA 
EKSPRESO. 'Epoko-lil>ro mo r. EldoQas The EsperantQ 
.Publ~hin~ .Co Lfd. ' r~).<~.5 . e~:: rg~:pá.ga; l',rezo. yor abon- . 
'llntOJ l ihhngo, por aliaJ a AilingóJ .' ' . . . 

, G-efle:~;;~;le mi ne ~aw detektivromáilojn. Miaopinie 
se liWl'aturo ~stas ie . ekscit¡L, tiam ·~i deyas eksciti la · ho
man cerbon al .· pensa~o, .al gelado :._por p1L::bona, mondo, 
al la san~o de la m-.¡llbona en la ' homa vivo: Mi kont,.estas, 

ké la . celo ile l;f literatur~ '.eé en.:iui pattoj dev~s e~ti 
nil:ra tempopasig~, ~orge~go 'de .la mal~o~o, ·kio oka~as 
al l<J , etaJ homoJ cu1tage: ~ Ec. k1arn mi , legas. poemoJn; 
mi seJ;cas en ili ne nur momentan guon de ' la ' bele sorror~ 
antaj .rimoj, ne nur.·momentan, ravon per la 'lula: aií .vigla' 
ritmo,, per la- belaf kaj no'Vaj , komparoj, klujn . iu ~errio 
?e 'la lin~vouzad? trov~s,, ,sed la ~nhav?rr: . cu .. ~L ., p],if-Qrt_:
Jgas en .. ni nob1a)n -pasiOJD, cu gt levas nm ,Pli al~n au 
ne. Sed Hterat'uro povas : .J:~avi mko~au" pluajn ce}ojn: ~í 
povas al ni · efektiv-e konat:ígi la• liomd.&, 1a nattn•on ec 
~n ~beletristika. il,ií en, poema , form<?, . sen' i? . aj~ ·· ~en~r~ 
mstrna ceio.; hteratum povas kouattg1 al n~ pasmj;Qn kaj' 
iufoje ' esfontori. V ere , ti'!n éi Iiteratl!ron disigas de la 
detektivromano jam nur kelk_aj pasoj, sed mi ne satas 
fad ' fiujn k_elkajn pasojn. Mi ne deziras frostfrerni pro 
okazoj . fakte neokazinlaj . kaj oefe ofte a:nkaú ne Dk;tz,.: 
eblaj. ·Mi ne deziras narkoti nrian cerbon per ekscitajoj', 
kiam la celo estas ñur Ja rr:arkoto kaj.i nenio pli. · · · 

· Éedaiíiinde mi apartenas alla.'egá'' tiial¡plimulto de 
la homoj. Plój·pattQ de ili ser.cas la narkoton kaj tameri' 
iut:~r · la . narkotitoj plejili nó'~la estas :'la ~kribo: . .les, Ja 
sknbo; km narkotas Ia amaSOJD por Hitler, ··same na:rkol.as 
Ja amas.ojn po:r .in . »J;lJOndfama~ ·· . detektiva iiÜ bandlta 
'figuro. lli ne rimarkas, k>th : éiu verkisto dé , d~tektivaj · 
romanoj kvataií ripetas siD.. L a; a~:paso . eé gojas l<vazau 
anta:Usupozi, kiu estas la ñruezulto de' la' rnlu}taj . kaj 
surprizáj okazoj·. )li kvazaií idenfigás 'sin kun la verkisto 
:kaj ·la céfa venko dth la ~ett:~tiv~,. as~ .kta§; . kvaZta'? i~ia 
venko super la 11;1albono, lpu etrkauas i.han v1von . .Tes p, 
ti el la l'ivo , estas pli fa~il~ .. . .... ,_ , · , , ~ e 

, Mi ' diraJ; k~ .¡:.ni apaitenas al la malplimul~, sed 
pro tio' humile k<mfesas, ke,. e,sta& be~opat.aj ankaii en nia . 

·: Jiteratu1·~ tiaspecaj vet·k,oj. If~ i,u?~.aze, .t~en. prepa,:¡;~s 
la homoJn al · legado de ·kelka) . ph mdaJ :libro] · kaJ . elw 
sukpes,o pov:ts .ebligi al 'eldonisto la '-elcr?non de .níalplí 

' , 



popu!ara:í verkoj, . se. fl nc rÍgardas nuran profÍton. Estas 
do kelkaj mobvoj, kiuj subtenas la aP,erigon de tiaj 
ve¡:.koj .ankaií en 'nía lingvo ka] faris bone EPC, komenc
ante la eldonon de:"tia serio, el kiu Ja .unua -.libro kusas 
antail mi legita. ·." · 

_ :Libro en serio dff detektivromanoj, tre bo'ne elektita. 
La hbro apartenas ·al la »moralaj « dete'ktivromanoj. Gi 
estas streca, okazas en ~í murdo, sed Ciokaze la murdilo 
nur .~icevas la .me:dtitan punon. Kompre'neble la mur
dantoj plenumas .honoragon, kia'rQ. ili murdas kaj tid 
fari~as rakonte, kioJ}' ' povas Iegi . arikaií irrlanoj. La t-;;.ta 
,esploro de la deookt'ivo estas bazíta sur psikologiaj fáktoj. 
'La libro vere plenumas la taskon: estí streca ~is la fino 
kaj ec ne suspektígi,. kiu(j) · estas la murdinto(j ). 
' .. '-Guste pro tiú ci karakterizilq la lústo estas facila, 

~¡ ,, estils taiíga an~af, por _espermitistoj komeilcantoj . .. 
se la eldonejo est(í~- reviz~1nta pli iorge la manuskripton 

. de la -tradukmto. LJ.· ( aü s1?) certe ''ha vas la neoesan tradu
kistml talen ton, sed e3tas ankaü oerte, ke li ne muloo laboris 
·ankoraií sur tiu t-ereno. Estas ~n la libro stilaj malk<Orek
tajoj kaj tiaj evidentaj' g;ramatikaj eraroj, kiaj okazas 
cefe 'en febrorapida traduklaboró. 
· . · Iúfoje . superfluaj artikoloj~ vortoj tro anglismaj 
(koinpetenta anstataií afereca aii aferema), iufoje mankoj 
de akuzativo : Cío 1ltestas pri rapida traduko. Sed estas 
tamen kelkaj eraroj, kiuj v.ersajne dev.enas de la maloe'r
teco de tradukinto. Bonega! ( anst. Bonege), velkitaj flavaj 
.haroj,. .sajnas. strange al mi,. sidis sin, ~¡ intrigas .min, ]j 
fla,nkenmetis ~in per rido, pl-ena da· postsj·gnoj, mirego 
aperis sur la vizagon, mi ne tion faras (kelkfoje ec!) 
anstataii: mi ne faras tion, aií: mi tion ne faras; ,mi ai'tdis 
pasojn venantaj (plurfoje same eraro); tion, sinjorino, 
mi noma ateston; okazas san~oj de verbotempoj, uzo 
-de. pasinto anstataü estanta tempo ktp. sufice ofte. La 
refleksi va pronomo, estas tre maloe;rte u zata ( sia ans:t:.ataú. 
.ilia, , si .. anstataií si mem). , Strangaj kombinoj, kiel M 

tie; mikso de transitiva] kaj netransitivaj verbof ekz. si 
koncentrigis sian atenton; kaj la nuna afero plicagrenigos 

. Jini? Estas tre ~enaj pre3eraroj: komprorrw.ntan, .anstal;¡lú 
lcómpromito.nl<J. TJ- ; ekscitan anstataii elcsciti.tan,. dolcig is 
ansta,ia~ . dolcigis; ktp.,, , o 

' l\fi esperas, ke la eldonejo . pli bone revizios . la 
.estontajn manuskriptójn kaj tiam la libroj pleJ1umos .lá 
taskon ,. kiun ili inten()_as : esti faci}a legajo por m.allon
gaj .vojagoj añ ekscitO al la nervoj. V. B. 

VEJU)A STACIO· ESPERANT A ADIANA KO 
DE LA CEltoSLOVAKA RADIO: B.edaktis: Dalibor 
ChiilaP<f 'kaj .Jiri V. Samúi. Eldonis la Ceh:oslovakit -Radio 
pere de sia filia stacio· Radiojoamal, Brno, Kounicova 44-
CSR:. Kartonita, 8o p. Prezo: 8 k e: . 
. .. 'Sur Juksa paíJtl!O belega preso, multaj interesaj fo
toj, valma enhavo, .vere bela donaco al la esp;erantisVaro 
de la .:Verda Stacio: Brno. Post pagoj pri la prezitlinto 
kaj- .prezipanto de 'b respubliko; ,d-ro Ladisla_v, Sourek, 
prezidanto ce. la Cilhpslovaka ·radi"' varmege · salutas la 
tutínondan aiískultantaron. D-ro M:ilos Kares, . cefo· de 
la -literatura sekcio priskribas la belajojn de la respuli
liko,; . Sekvas detaloj pri la evoluo de ' la éehoslovaka 
radi.o . kaj pri . uzo .de Esperanto . en 5 stacioj', - pre~ipi; 
en .. Bmo, komgante la esperantilJI,l . programoJn,JGI:J la 

' reiill:ton, kion gi 'ati~gis en· e ksrerlJ;IIldo. La bélaj. fotoj 
pri . 1~ :l~do, s_tacio, . .prezentad?j k!j preci~ ;pri la · jam 

. lail:voce . .:kqnataJ ramopar.olantoJ kaJ aktoroJ de TRAKT, 
la tuto kone estas bonega dokanunto p'ri uzo dé Esp-o 
en . lJIY!nda r.ndioentreprenp. G:i estas uzenda · en aliaj 

· ,tt:l.toj :_por pruvi lá yivon · kaj · utilon de · Esperanto en 
, ' radioí, Se' nu~ .en lfv:i,p. a:liaj Atatbj' oni simil111~re uzos 

Esp'é1iantón, gi ~s~u{ jam gra:v.a Eil&ro$ .en' la .. raqi:asfero, 
Kaj fine , -donaceto': soen'O pci EsperantQ.~ prezentita el 
~m'O , en ..Í 934 , cu revo a~ fa~?. « -~reze~bla ?aci
lin~e añ . Esperante en alilimda) .radiostaCIOJ Jta] . f;e 
pdb_Iikaj vesperoj, .Por la _1uta trt~.~ p1aee . prezentita., lih~:o 
Ja .B.adipjoar11ál . k,!lj"J a kunlabórai:t.tój mcri~ sinoerajn 
~atil:loD¿laj, dankl?l)"- ~ ·· ' · .. "' '''f . B._ 

!¡:¡ . l ~-

. LA JUNA VIVÓ. 1nternadac kan!aro. Efdonis Jun
ulara gazeto »L'll Jun·a Viv.o~ . Westi-Graftdijk, H-N:. 
Nederlando. Prúo: 1 pengo (lUl ~.35). 62 p. 16X 12 
cm. 34 kantetoj kun muzi~Q.toj· , precir:e tauga 'por infa
noj, junularaj ~ursoj ,. _~rupves,peroj. La prezo vere estas 
malalta, do om uzu 1hn vaste. Dom-a.~o la kantaro ne 
estas sufice diveí:snacia , estus hone. kompktigi kun kantoj 
infanaj kaj popolaj el aliaj nacioj (c;k?<em-pt\l estas ja111 
je dispono tiaJ el hungara .kaj norvega kantaroj). La 
vigla bonenhava gazeto »La Jqna Vivo«, kiu publikigis 
jam malkaran . lernolibreton bj nt~n prC:Z~nt;¡s al n'i 
tiun ci kantaron, mer.itas la atenl;on kaj "apogon de la 
esR!'rantista junularo. · · P. B. 

INTERNACIA XONFERENCO: HAPOJ.lTO.T L\ M 
Majo. ' _>J.Esper(J}nto KONKLUDOJ. París 1937. lt¡. 17. 

en. modema vivo. « 
· Jnte:macia· Ekspozicio de Artoj kaj l:e:knikoj en 

Ja Moderna Vivo. París. 1,42 pa~oj. Kvar partoj: Espo:.. 
ranto en lemejoj , sciencoj kaj tcknikoj , internacia lra
filw, intelol..i:,aj inter§angoj. Antauparolo de André Baade·t. 

Kun vera gojo oni devas saluti tiun ci Jibron, kiu 
e(lha"as la lábori:m kaj rezoluciojn faritajn de la komi
siotioj, . kiuj kunsidis en la 'pari:ta Ekspozicio di.tm la 
konfcrenco sub alta patronado· de s-ro Albert L •brnn . 
B.ica materialo de indikoj, raportoj, konkludojJ interesa 
dokumentaro, kiu en multaj rilatoj . inde kompletigas la 
»EnciklHpcdion de Esperanto «, · La rekomendojn kaj rczo
luciojn oni devus traduki ka:j aperigi en fak'revu.oj naci
lingvaj, ili estu nepl'e pw·entitaj al la koncernaj , Atataj 
kaj aliáj oficejoj, estraraj. Kelkaj raportoj estas aparte 
gravaj kaj tre inlieresaj. La tuta verko estas - se 'oni 
·konsideras la nunan ekonornian situacion - bona mejlo
síono ce jubileo de nía movado, kaj ~¡ pruvas la ,bonan 
laboron , kion per la konferenco ser10ze kaj sukoo~e faris 
ht : nova lEL . k un multaj roalnovaj kaj riovaj . fakuloj .. 
eSperantistoj. Hima:rkinde estas, ke ciuj · fakój: :konkludis 
al la postulo: Esperanton en la lerne:joj(o! :._."-..o;r.: .. ·.:: .. : 

. , - Apárte leginda estas la artikolo de r-ino L: . .í':rui1enhof 
pri Humanismo. 

Komprenebk, n(J ciu fako kaj ne_. -c}u . .;p-atto povis 
esti plene ellaborita kaj ee raportoj ¡;ilíi~Jkas~. kelkaj -' par
tqj, , ;kiujn oni estus povinta f~CJle kompJetigi,. el .· la 
» :Enciklopedio «. Detaloj mankas· ~k_zempl~ ée stenografió,, 
ce¡ ]¡¡ rcligioj estas detale konigat~ nur -l,a' katolika wov
ado,. tute mankas la laboro de Kristana E. Ligo lnt.eT'
nacia, bahaismo estas nur menciata1 komp:tre al la lr_e 
detala klarigo pri lnstitucio de la Nepersona Vivo. Man
,kas . ankai'i !a ~isnpna u~ado ínter skoltoj-. En la sekcio 
»l':lastikaj Ártoj « aperis la r¡l.porteto d.e » Literal\lfa· 
Mondo«. Kun bedaííro mi ekscits iam, ke la vCJ!sajnh· 
sJI)lilc bona materialo de la Viena Konfercnco pro mortiJ 
de s-To· Kreuz perdi~is. Des · pli mi ~oias, ke oni 1tiel 
rapíde kaj h\)narangc .eldonis , tiun Cl raportar.on, • k.ieJ~ 
pa):toj dcwas esti koríiga'iaj en grupaj kunvenoj. · Plej 
vóJonte mi menciu~ ciujn bol;iajn 'fakajn ra¡rortojn k:¡j 
~.ro_ponoj.n, . ~ed ne é~tas ~oko .Ci · tie ~aj _mi és_peras1 ;.ke 
iliUJ soc1eto) 1 grupo] ka) propagand1sto¡ e.khavos hun 
studmaterialon por uzi ~m en komenco de novaj kvín
.dekj~oj kaj serioze . zorgos, ke b sindona penado de 
{Íom QR bravaj kunlaborantoj, aparte éi tic OC ménci 
ataj, .egtu vaste utilíg!lta por enkond'u:ko .kaj aisv;¡stigo 
de, Esperanto. , · · · . ~.. ·· ; . P. 'f!. 

"'' ~ ' 

~DWARD OZIMEK: ÉK,SPLODO DE J/ .PÁOO . 
Telegramo al fg Ligo de Nadoj kaj al ta· b<t~~o .. N;ír~lt
v:io 1937. Eldono d,e ,,la aiítoro. Prezo: 20 gro$6j . .r6. p. 

· ~l po~ · lín~ve · traduki.s· in~. , J .. P. _ k,~j rX -Z: ,, pk,aze -.de 
la JU~Jlea Jtongrceso en. V.IU'sovto. Adresp , d~ f.~iíJoxo: 

::,E· . tlzunek, Dluga·'.28/47: Wars~awa, Polujp,o t.bi> .de.zciras 
· jntenilati kún Giulandaj pacilistoj !) . : . >.<. ~ ,.; ' > ,, 

. . . La kajer? e~~ vas ~a de~'!ln de . íá_eali~Wá! 'p¡t~ji~
tOJ~ de homo¡, km] dezuas mm bon_e, ,lcmge,¡ lü?tJf~~ ~ 
projekto pri reo .. rganizo de. 14.. Ligp .d. ~ ~pcipJ.Ji.!l-j:~r~ 
de V npigíl.4j ,Sf!Jtoj de w M oi:ut:4 ( ai{ ~t~úf ~ -'E'tjt.q-

}Pp) ,j·á" ne éátas :~O>va~ ~4, la,: p•toí: ~tu ~p.f~Md~f~j 





t~pq. k la. Ai ~s~as· . ~odia~ eftk.tive?' "V~ rti ':Stildá$ la 
.h1slonon por respondí al tiu demando. . · ' 

·"· !:a '·sHlo , ~j sinfitkso, de la traduko esta.s ~en~r.lil? 
·bonaJ. La ~ekva paragraio sur pa~o 3. ·estas tamen llil!
kompreneblá: »La no.rpo de Hóoo.n -e$ta& kona,ta en Jap;m
'ujo, sed n€_ en .la tuta m()l:rdó. ... Sed .· per ·• ti o (neniu ;povás 
n~glekti li~ religion. « K.ion ~igni~as ti?? S~r p. . 27. 
m•konsterm~a~, legante: »Vl n() farll. <msultlla p:cmclpóJf~ «., 
Al germano t10 estus _pardonebla, sed ne ál Japano, kl~ 
lingvo. ec ne k:onas tlan gramatikap fórmon •. ( an~tataií: 
(»igi «}. Pleonasm.oj ~stas kelkloke uzataj, . kiel en · »Ka
tioderat-temphH (km. ¡tií , dera sigriifas ,.r templon én . ~¡ 
m.em!): la t-emplo K'(Jtio estus .preiiér1nde, J¡;,vank;un rid ' 
sci¡~.s,. ke. la_ jap.:u;taj sam~de,a:noj.Re ~at,a~~ _ ~i.u~ s<?le lot~k:ul 
solvon. - »Vi devas sm· -ded~cn (anstatau Vt/l dedu1•), 
erara uzo aü ne-uzo d-e la. artik'd.lo, 1~ve.ni anstataü rrdri . 
(vid u 1a citon pri' la Pura i.ando en la komenc'o . de tiu ei 
arp.kolo) estas aliaj japanismoj kelkloke , troveb\aj en la 
verko.. Mi ' ec ne mencius ilin, ''sed . 60 la AntaúJntl'Olo, 
estas Ínenciite, ke tri okcidentaj gesa¡:nid~anoj tralegis hi 
.manuskrip:tí;>n. Senduhe ilüij . okulo'j n-e eatis tre akraj ... 
''· Pri la ~enerála l)ran~o de ·1a p~;esado mi devas ri; 

markigi la sekvan , eráron, pr~pensindan :te Oiuj japanaj 
eld.p_najoj: . oni rajtas uzi jai?anmanieran, brtogratiór~ 
(J>N1pponsk~~Rómaz1«), sed ~n tw .okazo Qntdeva¡¡ aldom 
la Esperantan elparolon aü klarigi la · iutan sistemorí. 
En tiu e~ libro tia.Jdarigo estas ¡:lonita - s¡¡:r la. paA:o /¡8. 
P,is ki'am oni atin~as tiu~. pa~on,, oni . erare. legos ' ci~n 
ppanan vorlon 1 T1~ k~ar1gon .om don u. tUJ -en .. la kol
menco au oni . ahnenaií ¡:e5endu la J.e~antop al la · .ko,ii
cema ldl";> per asterisko. 

· Alía sünila t·ipro,Ceto: en.. ciuj japanaj libri>j o,ni· 
m,~ntras la pr.ezon kaj. la eldoJ:~-ejon . en j~pana lm~vo, 
lau· la postulo]' de la Jap@a le~9· , Kiál .901 ·ne pres1gas 
la < sarriajn · inf.o.~:mojn ankaú Esperan-te? · EstaS. ve¡.-e, ke 
~epia. le~o, t~on ~stul,!ls ~.OJ? .!in, d~ .la t;¡¡cioi ,, car ti{Jita~ . 
Ja .pn hbroJ prec1pe verk1t;¡J pqr la e.ksterla~Clo; la ]3~ 
pa;na pú.bli,ko pov;¡¡s ja legi japane multe pli bonajn' kaJ' 
malkiú:lljn lqarisojn pr~ );lu<Jhismaj, temoj, : , 

· .Entute: tm v¡~.rme rekomendas la alieton de tiu lit 
hbio al okcidentaj : samideahoj: , ~¡ ha vas :pla~an, orienl(
ecán aspekton, la titolo estas doqita sur la m:terna kovriio 
ankaii per ~ele . desegnitaj ,j,deog~af~aj~j kaj_# estos.orna~-
01-Jo por la l~broA~anko- se.oru bind1gos ~m en 'P~ bona~ 
h1~dajon ;, k1a:n ~t.ceJ,'te . mentus; , . , ,M1g,rpnto. 

VIVO DE -Z~MENHOF de, Edmond Privat. Eldonjs ~
'fhe Esperanto Publishing <;o.; · LTD. Heronsgate, .J{icl\~ 
mansworth {Herts.), Ñlglujo. 1937. Dua. eldono. llustrita 
:ka) bindita. Prezo: 3 'A. 6 p. Afránko 4. p. l.33 p., -hind, · 

J~ aperis· en dua eldono la fama biogra:6a ~"' vcrko . 
®>' Edrp:onit<-Privat, car la unua eldóno jaro tute ef&lrp~ · 
iéis,. L~, ~er!U' r!ceyis. ec plJ. hel!l:ll kostumpn, -il_ ustráj~jn, _ 
bélan .bmdod .kaJ ~~estas nun la un~a volo.mo ' qe la /Ltbr
aro BoHngbr~ke-}fudie, por .esti,mi kaj kon~rví Ja i:nc
~~?ron d~ :la; tam~ f~a pt;eztdanto ~e la .Brtta ~~~.ran¡;:, 
'llstaro. kiU perd1s s1an vJvon dull) ·la rttondmtlito on 
Francajo. · . · , 

' ,. La 'Verlo estas jaro kiasika kaj konata de éiu I,ona 
esperantistQ,\ car gi donas ' fidel:m bildon pri la genia 
aútóio de Esperanto, ~i detakl konigas al ni la median 
k,ie Ji .vi vis kaj lahori~ La _landori, IX3'$ki~urbon, lu di ver· 

· ~jn popolojn tie vivantajn, 'la politikan situacion,la .fa-
m¡lic¡m 'de ~~enhof, ~ liaJn ~ ge~~trojn, . gefratojn, .la. pog· 
romon e!l BJé.hstok; ,la e~burgo~an de la. tdeo p.u. L:tngva 
InfemaCJa p<?r akceh, la mterfrati¡lort de la .. popoloJ plen9 
de ~ntaiíj~oj . t:mu kontraú la .ilia pro .la diverseco d~ 
l~~j ·kaj ri!ligioj. · · · "' · , . · '""· 

' ~-~ ,vi~ l;¡: ,ju~á:n: Z~enhoíoQ. k1el ~ímnazi~~ .~ 
Varsovto, .kt.e, konatí.A~te k.un la latm-a ka} angla hng,o¡, 
~~~as Ja: e~~jn por. la, efelétíyigo (k .tua in:f;.tQ.a . r.,vo.t, · 
han unuan pl'oJékton en .TS78, poste la patrait malpel"
lJlel!On. ferru la studei:lt¡¡j jaroj 'ien Mos~1:9. lie :la· Unner
s~to. B!$e" 1~· ·. pa~ro· forbruli~ hejme · líaj,O, ;ka)ero]f! 
pn ia lnternacia L:mgvo, -sed 1~ "" tnalespe~ga.s, ~. lt 
bíii' . q~em~ facile tev.er.kiill 4 ~lfútllli, ~ konltartte .. p~¡ , 

' ' ¡; 
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kon~es?j~. efl iama 'j~o -,~t~s sa~e· rid'ind~~ krel ha vi 
du J~hhTOJR· k,un d~leg_Jt~ ' listo1 · < , ', '· • • , . P. B . 

• .. ~ "< U L \ ~ , 

LA fERMO l\:AJ SEKIGO DE .'J:,',( ~suok· ·MARO. 
3? pae.a ';'-kájero ~ilin _h .'. fptoj k~j .. u~u: ::~lano. Eldoni~ 
Ntderland~ Cenerala ·Fr.emdultraf1ka 0As.oClO: Por r~sp. 
kup ... seq~ás _ ; ~in )a Internacia Cseh :'Instit.uto; Riouw., 
straat i-jJ. ;Dén rHaag. . .' , . ., 
. La '·sekigado de la · »Suda Maro« en ·.N:ederlando estas 
tia gr31,1dioza .laboro kaj teknike_ tiel interesa kaj .siud~ 
inda, ke ohi póvas danke akceptí la bonegan . kajeron 
pri ti u · gi~qnta verko de la nederlanda nacio; La kajero . 
estas tr,ad,Uko 'de in~. J. R. G. lsbriicker, prezidan~o de 
la· Esp . .Nkademio, la klaraj fotoj elaeraj esta~ faritaj de 
n~der!anda. r;~.a aertra~ika . s?cie!o· Te~ikistojn,. ip_~e
m~rOJ~ kaJ cmJn homow, !!u) sCivolas. pr~ tekníka3 l_abo
rOJ ·kaJ ·h?m~ k~Jturo, ttu C1 detala pns~_nbo 'tnU.lte t~til
resos; kaJ ~m montrante al fakuloJ, v1- •ppv(ls prun la 
utilecon de .Espéranto, : ko:sigi ' gravan lahoron de ·mal
granda n;,~cio. P. B. 

. · . LA:.' RJ.F;UOEJO. A.nta_iíparoi? ' 'ka:j un~a : capitro el· 
hbro de H. T . Hamblm: ·Eldoms F. W. H1.psley, 16. 
Broadwl!y, Codsall, Wo)verhaq1pton , Anglujo. --:- . 5 mul- · 
tobl.iligítaj Jlaéoj. Senpa,ge fiavehl~; sed (}ni petas apogon 
per resp.· _kup. . . . .. 

Tiu _ ci verl,<eto, kies. '· komenco nun apeiis; volas · 
gvidi la' pensiffitajn bomojq " al l¡l kons11ato de la Ve~o, 
pór . eHri ' el : neg1itivaj statoj: malsano;. infekto, mizero, 
malf~liOeéo. :Por lil>erl~i · él 'tiuj ·:Oni, devas unue koni 
ilian kaúzon. Oni .d:evas internen Tigardi; ckscii, ke la 
animo kll) korpo de la- horno estas: nur, iloj Íffir esprimL 
a do de la, . r~ala rtHli?'O: la~ .s~it:it~. ~ies ~o no kun!ta~ 
kun _la '~S¡nn~o •de Dw, .ka]- bo s1gíufas· venkon de ClUJ 

·malfacilájoj .. · Ma!antaii la · éksteráj . neperféktajoj eslas~ 
la .rcrfektec? d~ la ;real~jo, la irttern:t mon~o::, kiun . ~etoj 
ka] prof~:tOJ c1am seilb~. Jesuo Knstó estls revelaew· de: 
~~- pf!rfekta Kristo-homo kJl.j .-en ciuj el_' ni: estas tiu ._per
fekta •¡Kristo-homo, .kiu ekvivante·, ·san~os cion. - Pro; 
la. temo lñ ' 'te.ksto restas ibm 'Poza kaj 'ne popúlarc ·alloga, 
sed espelle'p~ estos m _ultaj) kiujn gi . interesos kaj kiuj . 
ehligos la aperoit de la .tutá · verketo. ·~ ' ' .. ' P. B . 

. ·tL~. l!IF:DO~~O Il~. ~,) I;1L CAPITRO:J .. 4~4 p,a$aj 
ka_ J.eretóJ ('SeJ:!pagaJ)':' F: W .. Hipslé,y; ':!6. Broadway, Coo
sall, '\Yolverba~to~, AngluJO· . , · .. · . . . 

· :Ca du ' capttróJ akre '-pruvas, ko la homo ne povas. 
deklari 1~ir teala, car ~ion li plíroeptáS 'nhr per ' la . senloj 
kaf ties' manko' .at'i vat:io elvÓkas ~ute ali.an. ~reepton dn 
cksteraj o_bjektoj. ~d ·:nun ja!ll -l_a ~nc? me1?1. pruvis, 
.k~ _la ~leJ furta m~term ,konststas el mov~~antaJ .. elektro
~OJ: Vu_lo1 aiído, kt. rt. ~· .. <lepeniJa:> de la ~~b~l!?OJ rt;rcop
titaJ kaJ _la Aan~o en. maJ organ'oJ 'povtis X'Idig¡ al ru, tute 
a.han , mondon . .M:alántau la SaJna fi.epe~fflkteco ~slas nuD . 
un'u rcalll: · la Día Ideo. Tial pligravas la · tegno interna1 
ol da ·ekstera~. l~ '3Ukau la. anima viva· ne estas reala1 

.~epéndas d~ l.a lmma a~imo, cu 'unu ,vjd.~ k~n ' >~bo.~~en~) 
la l!'otan pe3za~~n en vespera 'li~.pusk? ~a~. aba rave p~l- . 
skr1bas ~m. €¡a . mem-.kteas szan mditnduan mo,ndon. 
Eksteiaj .peroeplcij 'kaj ' okazajÓ-.j dependas de la mterna· 
animo: Ti'es , efekto elltils m:mkoj, malsukoeso, malsano, 
q1alféli'co.' Dio donis perfektan .·vivob, sed mia interna, viv~) 
ne atingas la dian id.ealon;· ni, vivas lau alia · vibrcailo~ f.!•C 
~er~so · de la individ';19J. ~vas • A~~i~i al A!n() :.~aj ·,·V~i~'' 
tl.am · malaperos , l.a mdmdua ká) t~thomarli malbonOJ. 

t · -~ ~ R 
~ ... • • 4 - '1 • 

· k. vmuLY: POR LK HONoim riN NIA :biNoo. 
tr:'-d .• J.>. -y¡: Van, Si_~n; ~a~;Pa~a kaj¡;ro k~ , Jkla ka~ril.o . 
bl l-élkaJ d~naj()J,. Prezo: Ned. G.ld._ -.a,o. :P. Van 
Si]n &: ~onen, ··~ot~rdamj' ~ederlandq. · · _ ·· : ' ' ~, 

·• A. Virt?.ly es_tas eetaviatlisto ilida> ~anda nederl~t,l,a : 
ayrlinio ·K .. ~- -M . .kaj •}at ka~to .estas. plédit p()r avtad~
.supe~ la p1ih~ado ~- pleJ nobla mté.Jípo~ ' Eri' fo~o 
de · tetero , al JI,JDulo ~ iriontras la honorlll\ ' flankon .M 
~..-iadiSia servo1·kaj- Ja ·tt:l~ jabi';Aé~ :laj 4éliunm · 

, KOREÁ F)SPERANTISTO: Nr.o .:I: -~937 : .Kvaton- . 
jara eldono de .J.('o~ea "Esperanti$ta Asocio, 190 , ~dh?k.*-co, ' 
Seoul, Korea. Jarahono sv . .fr. 2.~. · • . · , , • 

~ :lo ·. pa~a bela •Jéajer'o kun. ko'v~ilpa~'o,1' kelka.}" rotoj. 
· Ni deziras daiíran, sukc§an. vivon al tiu·' ci malproltsi~·a· . ,, 

kolego, lciu .laú · v.ort<;>j de la redakcio »a~r.igi_s sin . . sen 
ia· ajn vundo en ci ma)f~cila ' teinpo« I{a] ~estas ' »orfa 
floreto en tetura .urag3Jlo « . . Krom~¡:é<Jakc.iaj ,vortoj~ ,s,aln-:. 
\aj estas inte"Nis_á. artikolo pri vortaroj ~aj gr'amatikOj de 
la korea . .iingv'o,' rak~nt-o de Taejun Li' fi.adtikjta !'l-1 km:ca 
lingvo, k'o'mei:tco de _ unuakta komedio de . Jeny .Jin. Júm , ' 
ankau el korea ' lmgvó, ~e:r;so pri ·· radiO:gimnasti/'.{o ka'j 
kome,nco de r~onto de . H.. 1). Hm1,g,. Mi pi;opoQ.a( por, 
tfa ·reyuo: trajn rakóntgjn, kiuj f:ihi~as en sama kajero,', 
Ido Ci~L hjero estu; m~stara speguleto ·pri n,:¡:cia :li~- ·-
raturo. . . ' ' . \. 11. B ; . . 

• ~- • ·--) '( o;· ~~ 

XXXIV-A EUKARJSTIA .MONDK.bNGRESO PUJ\L 
MAJO Ig38. ~Udape~t:'.'~o-Ra$a·, bhikolor11 fotoprosp~kto : 
kun tre 'bonsi:Jia artlkQl,o pn ·la níondkongreso kaJ- la . 
unua katolik:.a- eiíkaristí'a , Espkranta kunveno .. · 26-.29 de 
Majo Ig38, ' ktm. kellia{fotoj. 

1 Subkomitatü "'d~ la kon ... ' 
greso: Hungarlanda . Katplih . . ·Esperanto , SocietO.: . Buda-
pe~t,' IV;:,· P~t~fi Sándor.:'u . . ~· I. ~·. . • , .. . 

· Om devus .. vaste ~m disyashg·t·, prec1pe -ce katohkoJ; 
ca~ ~ , pruv~ :v.¡Jo~an . uzon de Esperan~¡> ~ . grandega 
T~onctkongreso : · . . , . . • P; , B. · 



foto prÍ' la F.!speranío- ;, 

. ~·e . ,PE~L!~~· IN~ O. 'Efika esper~ntlipgva pro3pekto de 
.··la fumo .. :Gunther Wagner, W1en Xj r. Laxenburae¡:-str. 

52. 4 pata, ilustrita. Ankaü pri farbkusenoj , gumo
0 

glu-
iJo,;,sl.uibn:)a§in~rubanJe, stenéilpapero. ' 

·• · .. LIECHTE~STEIN 'ee Rhe~n. ro pa~a prospekto el
domta -sub aüsp. de UEA, nce~ebla de Verband der 
Liechtens'teinische':l · v;erkeh~s-vereine,; Vaduz. La bildoj prn
. ,vas,~ k~ la bela ·prmclando estas vere -tre taüga ferio-la.ndo . 
La ~kstori bo-?e kompilis Hugo Steiner, Wien. . 

. VIE;NA IfOI_llO 6.- r3. Sept. r g36. 6 pa~a bela , 
moderna prospekto en korekta Esperanta lingvo. Oni ek
s¡¡tjs , Viénon kiel kongresU:rbon, oerte multá.j deziris gin 
viziti uzante la·"Tabatojn· de la foiro. · 

· AUSTRÍO . . 32 pa~a bela ·prospekto k un aparta land~ 
karto. Eldonis Osterreichische · Verkel~rswerbung, Wien 1., 
Nibe1ungengas$e 4. Sur la titolpagoj ridetas al .ni tipaj 

aüstraj vila~ankapoj. La tuta. kajero estas tiel zo,rg-e kaj 
: bele farita, ke gi · povas servi kiel , •modelo. ün'i trovas 
qet~!~n listqn de ciuj banlokoj k~j lagoj en la bela estinta 
kongresla'Qdo. 

" 
' ' 

.ESPERANTAJ LERNOLIBROJ KAJ , VORTAROJ 
DE . TAGBLATT-BIBL~OTEKO. Unu pa~a folieto de la 
koaáta eldoneje, Wien' L, Wollzeile 20. pri la rekomen-
dindaj libroj de dro Emil 'Pfeffer. · 

' -.- ~- •. "'· ' • • ¡ 

, FALDFOtiO .PRI LA INTERNACIA EKSPOZlCIO 
PARIS aperis . en ."Esperanto, multkolora, , (mhavante 1a 
á.vanta~ojn de la ekspozicia vizito. Havebla per uuu resp.. 
lwp . . ce ·Soc. ~Franca pqr · la Propagando de · Esperanto, 
34, .rue de Chabrol,. París (roe) . . 

• " ' Tf 

" ''V 

. VIENA F'OIRO. -s-12. Sep't. 1937. Kolora, ses paga 
fa]dprO:.spekteto. Petu ~e Wiener Messe, Wien, YJf, 

: Messepa~t. . 

_ PACIFIK:A . .KOMERCEJO, FOlRO, EKSPOZICIO. 
En 19!1o estos en [,os A,ngeles, Kalifornio, granda dai1ra 
fuiro. ~aj oni espera~ fari ~spe~aÍlt~ fakon. <?n! skri~u al 

,>> Pa,Glftc MerC!Jdo« , M;r. ,W. :fi.. S1mpson, V1c -Pres1dcnl , 
8r6 W.' 5th >Strt!ét; boP Angile.S~ Califoroia, petante 
informojn (sed ne ~p~i Esperanto!). •La Pacifika ~kspozi
cia' Korporacio · projektas ·. por r.g!12 ~ grandegan eks_pozicjon 
por 1a statoj cirka,ií la Paci~a Oceano. . __ , ' ' 

, . 'LA SOLVO DE LA .SOCIA PHOBLEMO PER LA 
GENERALA NUTRODEVO. ' (Represo' el la revuo »All
gemeine . Nahrpf\iclít« Nr. 86. Marto ig37· 6 p~a teksto 
kun •titolhildo de Josef Poppet'-Lyn.k~us. 

· Interesa klarigo el tadiparolado de ln~eniero Ludwig 
· K3l\}>C; Telpic~Schonau, faritá'·en Radio-Práha la 16-an de 
ljanuaro 1 g3o. La tezon -de la ·tener¡¡Ja nutródevo ·kreis ·en 

"'1878 Josel Popper~Lynkeus, -~~ Rubli~i~is 1 jam 4en 1912 . 
· Kelkloke jaro socie.toj ._volas r.ealigi lia1n pertsÓ:JD, kiuj 

prezentas ponton iri~r prakristaneco kaj nuntempa ekono
miá: .sisteffip, volanfu :eblígi, ke ciuj homoj estt-i egáliajte 

. ,;1viv_subtenataj . . Plu~jn detaloj~ pe!~ .de Felix. F'rankl, 
· •Wlef) · IV. , 'Belv~regasse· g/5: Austr10. 

,. no 'm~lta:S~ UIU la ~%-m rabaton, promesltan al 
eksterlandaj gast<1j l 

;AL VIENO DUM CIUJ SEZONOJ. 16 pa~a .íald
prospekto kuri uiultaj desegnajoj kaj bela titolpa~o. El
donis: Fremdulofioejo de la urbo Wien, VII., Maria
bilf-erstrasse 2. La bela prospekto moptras · .anstá.tau per 
fotoj per desegnajoj tion, kion la bela 'austra eefurbo . kaj 
gia .cirkaüajo prezentas al siaj gastoj, faraute progmmon 
por Ciuj monatoj. ' ., · 

I. GDYNIA , Pqllan.do . 

11. KRAKOW, Polla.ndo. L 

• J , ••• 

. JII. VJLNO, Pollc.ndQ., 2.4~pagaj folQkajetoj. 
Ciuj eldonoj de . la ·Ligo eor ;Protekto de· Tur.is1no, 

Polaj St_ata~ Fervoj?j 19~9'• kun malgr~daj mrboplano~ , 
e.speranhstaJ adresoJ,_ en .Krakow montro ,de .,Zanienbofa 
strato. _ , . · : " . 
, Simile belaj kajerój, kiel til,\ pri Varsovio. La fiera 
havenurbo Gdynia, la b.tata kongt·esurbo · Kral(ovo, ja 
iama litova urbo Viln.o ·prezentas siajn piel all()gajñ purt
O)D- Aparte valore estas, ice la 'kajterOJ ne e3tas- .simpiaj 
prospektoj,_ sed enhavas pretan gvrdvoJ-mootrilon tra la 
belaJ urboJ. , . , ' ·· · P. fl. 

. ESPERANTISTA LIBERTEMPE19 LAZN~ BñLO
liRAD, Cehoslovakujo. , 4 . pa~a .fotoprospekto pri tiu ci 
bela loko, kie . de jaroj ku,nvenas di~ersna_ciaj esperantistoj, 
por kune ~ui libertempon en interkompreno kaj harroo-
0.: io. Eldono de Esperántista .Klubo ·en Lá.zoé Bélohrad . 

· · EK AL · MANCOUKUO'l 26-paga, tre bele ilustritu 
f<Jt01-kajero kun. aparta granda fervoja karto de Man
couk:iio. Eldoni;ta de »Generala -Direkcio de Fervojoj, 
Sud-Mancuria Fervoja -Komp:mio« ·(S. M. ·'R.); Muk<l!!n, 
M.ancoiíki1o. 1 g37. . . ;. 

Se vi yolas .sci\1 ~iaq¡ani~~ wi po~<as . atingi: tWll t~ 
tre interesan , parte . jam moQ.ernigitan. §taton, kio estas 
certe vizitinda, - kaj pri kliJ;nato, ho~loj, .IDOno, pas
f)orto, cefaj ui:boj, :_ p:eiu ti\Ul ér kajeron: Bona préso 
sur eleganta papero, belaj fotoj. Lau niia opinio la Iando 
devus havi internacian nomon - simile·, kié[''en Esperanto 
ni ne uzas »Suomi «", sed . Finnlan~o, ..!.:... por M(J.néoul~uo 

• pór alinacianój pli taügus Mcn~u1'io: L a kajer-<> estas prliv.o 
Eri oficiala uzo' .de Esperanto en ek5tMma Oriento. B~
klaiírinde en ~i mankas · esperantista:j adresoj. P. B. 

• • • • • r 

3o-A UNlVERS.ALA I\ ONGRESO DE ESPETIANTO, 
Londono 30 Jalio -r6 . Aqgusto 11)38. ~olor!\, prernilu 
gTumarko ar~entl?lu~kolora, montranta ponto!-1 super la 
rh•ero Themse: La · kongreson aran~as lnternacia Espe-
ranto Ligo. · · · · 

Ni informas niaín membrojn, Jce La unua libro de AELA/ 
.1937: jolanta Fllldesr La strato de .filanta, ,Jl~to estas Jus 
e~spedata. Parte ni jam eks~~dis kaj finos en" e¡ huj tagoj. 

* 
Kelkaj- abonantoj an"korad ne renovigis sian . abo non. 

Ni eojos ricevi ili¡¡n pagon en la prokslmaj tagoj kaj alvokas 
ilfan :at~ton al ñfaj poAtkontoj en divenaj l.andoj. Ciu pa¡u 
lad la plej'konveoa ~aniero por ll . 

• 
·"' ·· .,_INOVQ. GIB'RO abonantoj bonvotu notl, ke la o una 
ntn.Pero cst¡~s Ja 3 IC-aj:4-:'a numeToj ele ]931, Pro la granda 
lo~resieo kaj ~isnuna alfluo de abonoj al la gázeto, mi ha
vas la fortan esperon, . .ke sekvQ'nta.n 'jaron ni povos regule 
..aperi¡i la gueton. 'Tion aJCcell, ni pe't~sla'abonantojn. bon
voht ,séndl la abonon baldad al Jdi· Bonvolu rrmañl, ke la 
ga-zeto-ataS. <t.iom malmuJtekosta, té ti a perta a toleras · la 

· tb'.ston de ~· liD U •atedtlga . karto~ 



PREZARO -DE uz-ITAJ LIBROJ 
111. 

Prezoj ett'~'USA dolaroj 

Andersen: Fabeloj J. 
-- Adreslibro de Pollandaj Esperantistoj 
Bennemann:: Internacia Kan taro (muziko) 
Boirac: Plena Vortaro Esp-esp.a Esp-frnnca 
Burvinkel: La korroalsanoj 
Baghy: Dancu Marionetoj 
- Barbiro de Sevilla 
Butler: Kantaro Esperanta 
Baghy: Viktimoj (bind.) 
Cart: Vortaro de oficiala] radikvorloj 
Conscience: Leono de Flandzmjo (bros.) 
Conscience: Leono de Flandrujo (biFJd.) 
Chamisso: Petro Schlemihl 
Devjatnin: Unuaj Esperantaj satiroj 
Dreher: Supera kurso de Esp. 
Delaisi: L11 venonta milito 
- Estona Antologio l. 
- Esperantismaj versajoj 
Esslemont: Baha'u'lla kaj la nova epoko 
Furmanov: Capejev 
-- Forpelataj Homoj 
Forge: Mr. Tot acetas mil okulojn 
<;oethe: Hermano kaj Doroteo 
Goethe: Ifigenio en Taurido 
Gogol: La revizoro 
'fiankel: Sableroj . 
llohlov: La tajdo . 
Beine: La rabeno de Bacharach 
Haeffker : Jarroiloj pasas l. , Il. (bind. ) 
Hekler: Arthistorio (broA.) . 
lbsen: Imperiestro kaj Galileano 
Kalocsay: Mondo kaj Koro 
Kalocsay: Lingvo, stilo, formo (bros.) 
Ka1ocsay: Lingvo, stilo, formo (bind.) 
-- Kvin-lingva radio-vortaro (Ginz) 
- Karaktero . 
Kr~stanoff: Bulga1a Antologio 
L essing: Mina de Barnhelm . 
- · Lingvaj respondoj . 

. Molié1·e: La malsanulo pro imago 
Moffett: La k arto mistera . '~ . 

Madách: La tragedio de l' Hpmo (br<>s.). 
Moliére~ La nobela burgo . · 
Obcrrott.rl}an: La: lastaj tagoj !le Zamenhof 
--· Parizaj paroladoj de Abdul Baha 
-· Provo .de marista terminaJo 
- Provcr;,a• o Esperanta 
Richter: Esperanto-gvidanto · . 
H.émarque: La vojo returne (bind.) 
- . Rhodes .kaj la fruaj ·tagoj de Esp. en¡ Anglujo 

O <)· ... ·-' 
0.'20 
0.60 
0.80 
0 .10 
0 .20 
0.20-
0.16 
0.50 
0 .0 11 

0.60 
0.76 
0.16 
0.10 
0.20 
0.10 
0.38 
0.08 
0.30 
0,4/¡ 
0.08' 
0.50 
0.15 
0 .20 
0 .15 
0.12 
0.14 
0.1lt 
1.60 
1.20 
0.60 
0.05 
0.20 · 
0.43 
0.06 
0.06 
0.50 
0.20 
0.-.16 
0.12 
O.Olt 
0.36 
0.24 
0.08 
0.40 
0.24 
0.20 
0.05 
0.75 

(bind.) 0.60 (bros.) 0.38 
1 '::! 

Rous~·eau: Poliglota- Waclemnku:n el-e in :c n 1l i.t 
farma~io O. t. O 

Strindbcrg: LÚ konscienco xip roí:as n .. 21t 
Shakes¡; e~rc: Hami·e!o 0 . '.!~' 
Spicer: Kroataj poeziajoj O .ON 
S'ovackij: Mazepa 0 .. 10 
Schiller : La rabistoj 0.8:.! 
Stamatiadis: Nova gramatika libro 0.70 

Sapiro: Babiloj de bonburnora Zamenhofano O.Oli 
Schneeberger: Lernolibro de Esp. stenografio O. W 
Schramm: Esperanta stenograiio 0.:10 
Thomson: Multe pli la amo 0.10 
Touglas: Kvin noveloj 0,50 
Tauchmann : Garboj O.tu 
William: Legolibreto 0.12 
Winsch: Pri varmokul.turo O.OG 
Wolski: Halka 0.111 
Vámbéri: Krirninologio O.J[¡ 
Romains: Knock 0.21¡ 
Schmidt- Gotha: Gusta" V asa O.tlt 
Luykcn: Stranga Hel"edajo (bros.) 0.78 
Lessing: Natan la Sagulo bros. · 0.17 
- Fabiola bros. 1.02 
Hauff: La Karavano bros. 0.1/t 
Schwar7. : La stranga butiko bros. 0.24 
Kalo ~say--Waringhien: Plena Gramatiko de Espe-

ranto, I. eldono (bros.) . 0 .90 

Ciuj numeroj de In t. Mondliteraturo po. o. r 2 

1\ldonu ·tOo¡o por .sendkostoj 

Malofwjoj: ' 

Baghy: Preter la vivo I -a eldono 
- Esperanto Bibli~teko Internacia l-a eldono ciuj nu-

meroj ·-

Karinthy: Morgaií Maten e 
L:tdaveze: Derriandaro, l ¡a kaj U.a e~donoj 
- Libro de ' lá kvina kongreso de "Esperanto 

Przybyszewski: La nego 
Tolstoj: Um.i animo en ciuj 
Tolstoj: Dio vidas veron, sed ne baldaií diros 
Tolstoj: Kie estas amo, tie estas dio 
Tolstoj: Siego de Se'bastopol 
Tolstoj: Kaiíkaza militkaptito 
Sut.tner: For la batalilojn! · 
- La urbo de belega sensencajo , 
- · Albrecht Dürer (granda eldono) . < 

H.olandkanto (trad.: Dr. Noel) . . _ 
Multaj centoj da jarkolektoj ·el 'Esperanto-ga~etoj 
Luyken: Mirinda Amo 

Postulu de talan prospektorr prl m llnovajoJ, ko-lektoJ. -kaJ malo.ftajoj d_; LAO. Ni prlzor.gas al vi e. un d~ziratan 
,. IÍbron. · · · . · . . · ' · " 

. 1 LIBRO A0ET A -ORGANIZ ~jO ee Llteratul'a Mondo, ·Budapest, IX., , Soioksárt-str. 38. 

i •-' ' . 

'. ;' · lursgvid;.ntaj, . at~ntu! 
: , Ni helpo~ al . vi ~um la, ~urso kaj ,sendos dqnacon • . · 

1 ·; al _ vjaj ku'rsanoj. S~ribu al: _ K. , KALOCSAY, &'UDA- . 
PEST, VUI., Mária utca ª4. 11u.11garujq. ¡ :, , 1 ~ 

•• · -Gwldaatef lle daalipJ ~~~.1; • · ·~ , ., 
kiuj deziras ricevi senpage la :500 paean duan eldo
¡ton .de .Plena Ora~-atiko de Esper.anJo•, :verk.itan de 
'K. ~a(ocsay kaj G. Waripgbien,- sliJili\i: al: , Liter'atuqt, , 1 _. 
Morido; Biidápést: IX., Sóroksár!;'1Jtr •. ~. "Hú9,garujQ . ., 

1-'elel&a aaerkuató :' 81eiel vu- P.~clal N,_.. VicM (F! t. Y.: iWIIik .GJ.ala) 

·24 


