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Revuo de Revuoi 
En J ~ lasla. re~ uo ni parolis. pri no\apcrinla scienca gazelo eldonala 

en FrancJO, kaJ Jen denove nm surpnzas la francoj per interesa, 
~vankam tute al ~speca. cldonajo: La Piralo, kajcroj por sallro, h umoro kaj 
J1 berec.o ... rc..lal1va. S1pcslro: Naymoncl chwa1'lz. Foje mi jam diris ie, ke 
rcccnz• Schwarlz e las scncspcra enlrcprcno, b1r ciu alribulo cLikas ancmic 
apu? lía viv-suka ~rahu~nor~ . do ankau nun ni konaligas lian gazelon pcr 
cll?J· Unue la arl!ko l- ltloloJ: ~~Iulte da bruo ... pm voslo de Ia~::mol ~ 
>> Pmg Baghy! P ong h .alocsa)' !(( Esperanto kaj Nudi~mo« , » J nzcio lt 
Schcrct•, spcciala scndilo de l. C. 1\. ,jzitis la plancdon i\lars!!! , , El 
Germaoujo«, doler kakloj kaj narci~oj . »Hura ... hura! Granda \Cnko!f , 
>> La J ozc.Coj en Jap<Ul ujo , » \londuma klacejo ,, »Prcscrarou. La Piralo 
rimarkis, kc pocmon , kiu npcris en L. M. oni povas lcgi ankau komcn
canlc ce la fino: nu. c·ceplc la du unuajn liniojn de la dua slrofo gi 
praYa , sed estas nolindc, ke en la sama rubriko de la Piralo mi trovas 
p oemon de J oseph cls, kies pluraj slrofoj legcblas sammanierc, ck
zcmplc j cn la lasta slrofo: 

»Kaj krankam la UJtimon di~s•ras sufero 
l vankam ne pi u ekzislas por nn la espero 
Mi vivas ciam por Yi , ho sankta Mislero« 

lnlcr l a devizoj de la Pirulo mi lega~: »Popolo, kiu ne kuraga::. moki pri 
s i mem, n c estas malura. ~ N u. mi ne estas fakulo pri proiclcco, l<unen 
mi cerlas, ke la csp-a popolo pruvos sian Jllalurecon en lia ntrwro. leo eu 
P~rizo ne Lrorigo~ ~ufica papc~·o pot: pr?si Piraloj1~ . . La sup~·a a1 crlo ver
saJDO parolas af tiUJ grandaj lDfanOJ, k10s lro~ubldaJ nenOJ ankorau O C 

toleras kritikon ai:í ~crean . . . 
Ankai:í en Ja~anio apcris navajo: ~spera":la Lilcraltfro, organo de 

J apana S??elo de Esperanta ~il?ral~r.o .. 01an .duhng~·ccon m1 ne. komprcnas. 
ev1den le g1 estas verkala por tiUJ , klUJ I~t~rC>J~as pr! la esp-a lilcra.luro, do 
por Liuj , K.~uj la lingvon j.alll d~vas k?nL llon~, ke 1~~ ~O\ U .koJ?prcu.l sa~:~ton 
purc csp-hngvan. En la ]apanhngvaJ L?kslOJ trOI'Jgas f.OJC-ÍOJC lalmltlc.rc 
skribilaj n?moj, esp-aj .vorloj_. Tia arltkolo. povas ~ern al emopano kl?l 
amuza soctela ludo: on1 sknbas la Jegebh1JO vorloJn unu ap~d la aba 
kaj ciu scrcas la sencon do la arlikolo. Prov~l - Cclcrc 1111 ~rOlaS la 
ekuigon de tia revuo lre serioza enlrepren o kaJ la oksvarmon de l!Leralur<-
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J.. apabi;Jj j apanaj !i:uttid c·a.noj tn· goji~:t Í•'tltJIJII'flO. l~un inlert"-,igu tni ' ''KÍ' 
la artikolon cf,. \lijnkr•-Sihcj pri f;¡ J)¡r¡•kln ~11' la Ltlcra.luro Esll!'r,utta. l. i 
t iC paro! as pri la l1l lllll. sNI pri In ~ ~hla kaJ cr ~d:~ h<'lhtc.raltll'O <'~IWrauta 
krcoltt solc de vt•rkisloj knn p ll•j al ta tnLPit•klo kwJ 1erP \11<17 ~''fl"r.anlon 
i\ u en cí tiu artikolu abund;t la idcuj J..rllJ hankam i OJt'- IOJI' kttri 
o:wj , l'c\ si n~ngn~r.•·k ta) t.mt•·n. l'~lt!> t\i~nr inlt·n·~owka~. bu· .'! i ft·• .cnnj 
d e ~nnrlcmnJ arltkolOJ La t•nlu7.ta,llla . a11loro lamen de1.u~ r ckom , 1.. .. 
lo nlingrnda rrrandiota ··~p-a litcraturo pm 111tn lwzonas 1WJO kor~s lru.111t 
OJn, kiuj j:u~ rtun l'f•h~ (;¡ akirun el.•· semiprol:-1 slil~. En la. ar~t.~olo 1111 
LrO\Í!! jenan Jnww (}j ::-tara-. m· wl••t l:t nac!aJ ltlt·~a luruj l 1.1 ... tt la 
c!·aro trr· grna~ 1'11 IÍ1•l alll-nkl?J~Oda progra.ntl~ h ;11..o .J.;~cl : , La I'",P':rJn la 
ltlornl lti'U, nn tnu r•iu, lt an~ ~laJn ka1 ak!t•rll:tjll lraJlOJ il : . fara~ rtdtndan 
e fikon pcr sin 111 itlpl1•na Jt¡•n id i ru l\1 i JtC po1 :t~ k on l rausln~t l a t1•nton, k1· 
111Í citu In J>lej slr:tngan j lt'lt~on de la au toro: , \ o~t~ l u kaJ tca l raju t•n la 
t•spcrnnln l itcral uro Lcm;~s pri homoj kun alta in ll·lcklo. i\en iam pr i 
.SI'nindaj hontuj 11\Mtlaj kit•! :tlllltl.tloj. 

J\l,.t nm.1~11 a¡tl' l'¡, t•n Bt•rlinu. 1'11 l.t t•ldono kaj rt'd:tkladu dt• s-ro 
J•;ll t·r..,¡,.k gi ltlnlt~.h: J: s¡¡¡·runfr¡ /fnuttlll (,,,.,.lo Ut :IIH"rO-. dunlllllllll:tlt' 
kaj ¡~uhl il igo~. 1'11 , l.u ui~oj. n~nl .tnlljll. L.~ '•·non korncnca-. .r.omano d t• \\ al 
lt·r t. rtld t· rl. !$¡;¡ ltl11lo l nfoJC aktJróllt' ji' la 1 "' ;¡ huro. (:w :.pero Jau la 
tracl u k iut o ( !<.. IIN~i t' k) : fantasll'·r•··d j,¡na k rtut i n:tl -ro m ano. S a J 11 as ¡JI lll i, 
(kvnn ka1t1 111Í 111' 10l il~ ju~i jau t ¡\,, la ur,u,¡ rtu rrH·ru), l-e la seno nc rnull t· 
kont:•ktigus k.tHI la H'r a lJ lt•rnlnrn. Cctt• re 111Í nr 1itlas r o.lkolore ] ¡¡ cslonlcHt 
d u ~ ¡ 1 i u en lrcpn·no : nt i IIH'tll rll' t 'Itlll~ ln¡.:i kriminal-romanon , k ir s d uu
r igojn mi rlt'CHIS ¡•n chtSCIII•tjnaj inlt•n aloj . .'t•d po1:t~ c~li, k1• lllÍ era r:"' 
kaj ke lrm igo~ .dmn<tn luj :.ufíC.tj por '¡, lt•ni t\ i ti un ga¿elon. 

St·d 111Í habilis lintn uiUIIu p1 i la 1101aj l•ldnn;~joj. ke l rli JIC plu h;na~ 
lokon ptH' dauri¡:;• la nl>-t•t \ a don pt i pi i .1~aj r" ' ttoj . \u, la e k 1 an rojon . 
ll llll au korau 1111 I O IJ~ ch i al du dwj dl· rí tiu ru uriko. Do : l. gn ' wla 
S tclu !'· tu ' tdaJt ~ii: lrc l..ule r;l~ JIIÍII pro 1orloj , Íurn Jo rlc riprocaj, pri la 
•••diko Sl ttC , ulítl .l d1· ni.•j jugo-la1aj bilt!l idcanoj . i\u , mia celo cstis 11ur 
l'~prtnti lll Í<l n dul Hln , •'u esta~ ncpn• nece-e. l..c oni ckuzu la vorlon •:oiiii' Í 
por l':.p rÍitt.Í ckw•npl•· nu;u~t·cm dt· ti•1 l n1i u t :1s J:l. ckzclllplon de s- ro 'lcfan-
cil') kt• mi rajla.., funti . il lf al lllÍ ica-. l'lllllÍ , illl ~nnpl l' li t"aS f'11111Í , 
uu »estas p erntt•.;all' fumi , :nt t• las tolcralc fumi .! Tia singordcrno kou
!1':.\u OP lro uc~:c~a l' ' olui!;u de la líugiU c'la ja k.on!>ilinda nun lcrnpc, kia111 
J.l orlouo k::.uloj kontcst.h I'C l.t plcj clcuwnlan c'olu-raj lon d e n ia p oc!Ía 
li ug vo. J.)o k.ial l ;t kulero·~ 

II. En la. lli.Hta nu.rncro ti•: la !l. G . . tui. ::-~r ibis e~ m.ia H.. de .n. pri la 
Oolll.olo ln.tc~na~ta . u~ahcelan n .llla1·kou , k1u ~" J u e ' ck.•s llC cg::m 111d 1gnon: 
Prcctpc m 1 m t!tgntg¡s pcr la r11tt:trko , k.c 1'1\ la O. l. trovi~~s 11 Lr·o }prlaJ 
~til•okoj pOl' 1110 LIU :-uulcno tka~i taj CC 1' 11 k.cmdolcnco). ' u, c,.,l<ts \l'l'C, kc 
en l a r npoxlo pr.í la m~rlu de,. !::i: ino. 1\l ~lrt"~ ll t· T.ía rd (julio 1 f]32 p~ '!) 
C~l:b il·gt:b le. k.c ..,¡ lu•lpt• por CJUj=\f:t.) unk<>~ .d Jtta proj ckto pn kon~truo 
de la Do~n~ de llom~tnto ... scu al~fla.1~k~ , nu uuu . kon:.la.l~'i, k.c plt. :.upr<' 
e~~u.s ~l..nlu lc :mk.lU , ~e ~• a~on.ldh t:m~an·. pluraJn csp-ajn gawlOJll · l_J~ 
1111 rc, ok.as uua.u rn altl'Cl;tU runarko n kaj dua::. nur, ke lau mia ~cn lo ltaJ 
malcrialajoj en k.omlolcnt:o e la.:. iom nc kom cn it j . 'l'd c~la, cblc, kc m i 
estas tro malrcala hon1o. 

L . J'olschc. 
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Recenzo 
FELlX Tl\1\lER~f \ N : P \ LLTETEI\. El la !Jnndrn trndul..is: J an 

Ynn choor. 192 pn~oj . Elcloncjo: W. J. Thicanc S Cic. Zutphcn. 
La rcccnzanlo iom embnrn ite s tnru" nnlnu ~¡ liu 'crko, so Ji \Ol us ~in 

meli en iun el la skatoloj ckipilnj pcr l n Anblonnj ' injetoj: rorn:mo, n O'
vclo, li r ika pocmo, opopco k. c. Pol licl«•r oni no po\lus cnsknloligi, kiol cstu,'\ 
nccblc cnkarcerigi la vhon: P ullieter jn estas la \1\ 0 mcm! Cin í nbolumnlcri
alo estas lll inimuma: c. ... tas doni taj ln ecfhcroo, P allicter, junn \ll"O, biomllll, 
kulturita, kun arda amo al la naluro, la Cinn~ino, poste ccll.inu, la scn "
islin o, la pnslro, la pentri, lo, lit ,.¡¡a~:tnoj : kaj .1ul..oraú estn~ donilnj la 
kampo, la aoro, la rivero, 1:t plmo, la oro de 1' ~;uno, la nr~o. knj nnkornt1 
la dolco d!• 1' m~clo kaj la dolco de 1' kiso, la amara fn·~o d<• r binr·n 
kaj la í cbra gojo de 1 karna voluplo, e lm~ clonilaj In \ t!rO knj In \Í\0 . 
. l en la elcmcnloj , el kiuj ln ,·,·rki lo komponis inn libra n. La lt·•upodnuro, 
kiu kadras la teman , apcnall superas un u jnron: l a lihro konwn¡· •g•~'~ k un 
la inlcrkonati~o de Pallaelcr kaj \farinjo kaj fini~n-. kun la t'ktn igro Uo In 
juoa paro posl la unua aku o. 'cd cícklÍH) ~¡ líaHtS nrk konu•ncon , 1wk 
finan: la eterna pulsado de 1' ek1ittlO l:unhura'! en ~i sian ~ojt•b l'ion ril111ndon 
kaj P allicler, »la mclkonto de la tngoj , cslas uur ~ia poruwrn••n tn kon 
sciigo .. . 

La l ibro abundas de bclcgaj pri.,krihoj , impelnj bosnno j al l.t nnlu ro 
l..aj lamen la lcganlo nc Limu, ke li n•nkon(os t icl nonulan 710t' lllOil rn 
prozo, ar lspccon multe ía,oralan de niaj e p-islaj \Crl..cmuluj kaj utultn 
ma.lfavoralan de nin publiko (ni koofc u , kc uo scn rnoliHl); tll la lJ a11~1·ro 
do sensanga n a.luroralorado la lil>ron sa' i~ ~ia sukori~a, imngi, a l ing\11 l<nj 
la realista fanlnzio de l' aiíloro. 

Por guslum uclo mi volis cili el la ph•j bclnj P,nrtoj d1• In librn, twd 
liaj lrovigas licl abunde, kc mi po\US plentgi pt·r tli J.¡ lul;Jn n. (;, Do 
sekvu nur kclkaj . lule haUlrdc cllll,lilaj: 

»Ciu!lanke la bomola tero ofcris deno'c sian Lnl.Jn tn·mrou d.1 fl oroj , 
plantoj , pizoj , karoloj ka j ~iuspec¡¡j fruktoj ; l. a j 1\1 U!!P''''·1 J I)I'Slt> j , ki u j 
na.ski~1s, tl um aliaj parigi'> knj la ncro ~Jdori-s kicl tnielo kuj !lh·rkon Apras· 
canta Caro sorbiQi!> la lcron. Tío csl<JS la \ÍH) . Sl'n~cs<' doui knj parigí k:•j 
antaü k.ia.m ajo Jam ,,idis la t agon, alía esta.'! jam farala. Tif'l ~l:un )u tiklo 
daürndns kaj un u ajo cedas la lokon al alia b j , vi ~laru lll' kuJl 1:. dele 
ÍÍngroj en }a ha rarO 3Ü SUCanle la dik(ingron , )a tkÍ:tiQII \ i l:lnll'll llC 

ckscios. 
J eo Mnriojo: • En Sin ru~\'an,gn 'izatco pcrli5 du graudaj !Jrun.lj okuloj 

kun v)gl_:¡ nigr~ pupilo, Aiaj poum~t~j !ípeloj Jc~igiJS .~llc. s.ub 1~ dclík.atalo. 
n azo ka] en S1a J ekslra. ''ango csl1 as knvelo, k1 am A1 r1d1~. $1;.1. u1culouo 
d~zira.~l~ ~lsta~is kaj la lakloolanka ol~ ~lis ro~da kaj utpla por mor.di !-!'~ 
~m. S1aJ ] una], ankoraü r eklc.slaranlaJ mamelOJ korncncJ~IS oJtc ka] AI3.J 
IC.oksoj cslis rond:tj . Si havis malbelbruoajn harojn kaj gra.sct.:Jjn manojo 
llo, kicl bela Si csti ! Sia tula. pcl"'ooo eligis Ja &piran llc fa. kamrwrlJ 
knj la junn, gojn ,.¡, po'o de la granda "nluro. Si st..'lris tic, tic} ualura, 
k icl akvo kaj sin viza~o c.stis kv:l7.au ma.lfcnnila libro. E!!lis laklo lwj pan o. 
Ko.j la suno brilis ru~c t ra la konkoj de Aia i oreloj kaj pudris aJ)rcola.H 
lumon en Sino bararon. Kaj Pallicler diris: 1\[ankas al vi n ur flugilcloj. < 

Lasta cito: •Li aüdis la bulergustan laklon plaüdcti en , ¡a ka.ra l!llo-
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ma.ko, ~~ g uris de ]in mcnlono sut· lían kolon kaj li diris al la OOYÍ no: 
»Il o prolllcnanla trinkcjo, eslu dankat al« . . 

La sl ilo kaj ling i'O de la Lraduk'? _estas lr_·c bonaJ . . Onr scnLas Liun 
zorgcm~ln, prcskali pian amon :Ll la ongmalo, lmn k?nsc1cnce _ai_Lan kon
ceplon p1·i ]a traduka rlo . Liun .n-Jan pasion al osp-a sl1_lo. sen k ruJ n c povas 
na -kigi 1alo1·a Lradu l, o. Oni scnlas : la lraJukinto r ekoms, ~(C h~ csp -a prozo 
havas sinn p ropran ritmon, sian propran pulsadon, ~en kw nln 1o tracluko 
~ovas cs li scicn ce ckzakla .laborajo. sed. n eniam \'Jvanla Lrezoro de nia 
ling vo .. . 8st.1s nur bed;umndc. kc la l1J1 Clo ele la tra1_lu l~o n c .es tas cgaJc 
chilibrila: rslas en gi rompoj, abruplaj J:a loj , pnazJ~UJ ru~lm1rntoj e l 
ant aüa Lrncli lkmanicro dt• nia literatura. T ío estas bedaurmcla t10n1 pl i, car 
la for igo de riuj J11akult'toj kostus ncm ullc da lnbo_ro. ~ en: je p li m11 llas 
ol es lus bezonc, Ja monstro: >>bclbrilcgcco« konsl.er11ls _ m:o , ll Ave íV.In rio«! 
cu la l radukinlo vcrc n c scnlis la viran sonaron de Cl 11U .Cormo? 1\.iul Ji 
t im as la m:on de »Mar ia ,< , ki u cctcrc LJ·ovigas ankau en la Biblio-Lraduko ~) 
»EncsLis sanktrco en gi (( . cu ne sonu::; plibonc: ))Sanklcco esGs en ~i«:) 
»Yaporaj o (( ne signi(as vapo~~iponl La P. V: enb.avas la formon lcermeso , 
kio m o t.~ vas la uzadon de ktrmeso? »KorLus1ga s1 lenLo« tute ne es las por 
mi korlusa/ Abundas l a mals implaj verboformoj, scJ m i esperas finu e, kc 
pc1· s ia s LilscnLo J an nm Schoor rekon os, ke en bona csp-a slilo ili lrovigas 
n ur malo fl c, en kazo de ckstrcma ncccso. 

Papcw, preso Lre bonaj. L . 'l'olsclw 

SALO.l\l ASCII: LA SO l\OlSTI NO EL KASTILIO. (H istoria hildo.) 
El l a j u da: l. Lcjzcr owicz. J /18 p. Eldonj : Lilcralmu Mondo, (i\ ELA 
libroj . li.) Prczo: 3.5o :fr. sv. + roo;o . 

.l\.i3.11t mi cllcgis la antaüparoJon de la trad ukinto, m1 sc11S, kc mi 
komencos mían r cccnzon pcr la aktuaJeco de la r omano, kic medio estas 
la mczcpoko . .Sed p os te, en LlDLl sido, m [ clleg.is la roma.non ele Ju plcj 
gnmda juclliog \ a plumarli lo kaj absoJulc mi f orgesis cion, la frcsajn a ktua!
ajojn. la dudckan j arccnlon. - la li tcroj ckliris, koloroj , malgaj o, s;mgo, 
fajro. clckrioj , prcgm unnuro, mi f or gesis la ' 'c rkis lon, l a koJoron de la 
JibrokoHilo . m.ian b mbron kaj m.m mcm; .iu vivo bar akLas ínter hodiau 
1 aj l a kal'll :t , ala n oUo de la w czcpoka J\omo, k iam cion »lunúgis fanlaziaj 
fajrorakatoj, ved cmlaj lunwn ele cielarkoj sur la nwslcilajn clomojn /wj 
mon.u.m.an tojn. Post la maskitulojn sldavoj portadis torcojn, kiuj per mola 
Lum.o, vedi~anta, hiel ru~vino el polcalo, lamigis la fanlnziajn maslcoJn: 
Grupoj da gajegaj nws/,;uloj lwnigadis siajn vojon per fanlaziaj vcnecw¡ 
pergamenaj lan/eriiOj, kitLj en {a {urno sangigtS en m.ÍslifLajn ombrob1:ldojn · · 
La slraloj da R omo erwolvi~is en 8vebanta¡n parfwnitajn nubelojn, le
·vi{¡antaj n el la torcoj ele l' nws/,;itoj . m la drinkejo fluís peza luma .. , i{ .cu 
a.nkai'1 vi. kiu nun Jeg;.¡s tiun ci ar liko lelon, cu ankaü vi. sentas , k.icl n crczJsL
cble fJugigas ]a arlo en pasi.nLan epoJ<on, cu v.i vidas la »pezan « lumon de.la 
drinkcjo:> i\lin .frapis tiu ci, ~ra.fc ozita esprimo, sed nc kiam m .i scnsp1re 
logis Ja J·omanon , sed k.iam mi J.·c legis, ki.cl pro1esiulo. K11j S. A.scb spccialo 
kapLn la leganlon. ÜUJn vi l egas, ri n o povas rimaJ"ki , kial, p o r k iu celo 
n askigis Ja romano, vi iras, kien l a vcrk.islo volas vin :ir.ig.i kaj vi yjvas en l a 
mkvizicia H.omo, Cal' li volas Li on. lGa.m YÍ nubhllmorc .formas l a Jjbroo , 
s uper l~!u gvcb?-S la mar Lir-sp.iriLo de la hruligiLa junul_iu o . nur ti~ u \'Í 
rekonscrJgas kaJ ckscntas la fumodo1·on de la modcrnaJ aClloda(ooJ, nur 
tiam v.i maJkaSas la sekr cton de la pocla animo. 
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Ni devns jubili pro l a apero de 1iu ci libro en nia libraro b.j ni elevas 
konstali , kc la lraduko estas ticl hola, kc en la E;p. litcrn tu rhislorio oni 
f..OYOS cili Ínter malmullaj , tiun ci vcrkon, kie} modcJon de la tradukarlo. 
!'amen mi dcvis rimarki, ke la trad uk into lro §alas la uzadon de la - cetere 
bona vorlclo - elcde, o.flc anstalau de kaj estas Jokoj, kie la oftaj ~ ekde ox 
oj elstaras el la m ola. lingvo, kicl surpr izaj konslruajoj en la trankvila. na
luro. lnlcr ~a n eolog!sr:noj mi vi?is Ja "?r~on: » povr!l« '· kl<>fl. mi.::¡;- r.r eci,pe -:
en proza hngvo oprmas superl.lua. 1 p ha1•as »kompalJh'd;u Jf5j s'é tiU 
vorlo jaro vivas en la lingvo de j urdckoj kun koovcna !lenco, ncñio pova.s 
motivi l a uzadon de n ova vorlo. Ec en 1:< poezio, lnü mia opinio, n e estas 
motivila la uzado de ti u ci vorlo. ~li kon Ce.sas, kc mi m cm es las . por la 
neologismoj kaj n c povns kriad i h popularan dcvizon: f or la >""IColo~ismojnl 
Sed la ncologismcmo devas ha,,¡ j¡¡n scycrc konlrolit;an ¡n'i.UGir,on, kiun mi 
konceptas j enc: Esperanto dcvas csprimi ciun nuancon, kiud la nacia.j lin
gvoj povas esprimi; por la intereso de tiu celo oni devas krei novajn vorl
ojn, se n e ekzislas ankoraü kon vcna Espcranta vorlo, sed en ma la ok:Jzo 
ncniu vidpunkto povas molivt la cnkondukon de nova radiko. Sol:,t ~sccplo 
estas la konstanle mislcompreniw vorlo »malfcrmi,« kie l a originuh rad iko 
signifas la negativan f:ormon kaj la m al-vorlo la poz.ilivan agon. La vorto: 
JaperlÍ <~ estas ur~a. 

Sed mi dcvojigis kaj mi ripctas n un: inda traduko de hclcgn verko[ 
S::ilágyi 

CARLO GOLDONl : KUIUOZAOKAZA JO. Triakta komedio. El La ilala 
tradukis Mevo. Eldon is L ' Esperan to, Torino. Havcbla ce Esperanto-Centro 
!tala, Galleria Vitt. Eman. 92. Milano ; 6!1 pg.; prezo: sv. fr. !.5o. 

Goldoni estas granda figuro <.le la lealra vcrkar lo ; l i cstis ki" la i talan 
tcalron liberigis de la lroigoj de l ' bislrionoj kaj don is plcne verkit:m 
teatropecon al la akloroj , msislanlc kc ili sin lenu severo al la skribila 
tckslo. Tiel l a puran komikon de 1' vivo li savis de la senbrida am uzemo 
de l' akloroj kaj <tnkaü de t roromanlikcco kaj n cversajncco de la tia.maj 
italaj m odaj t eatrajoj . Sed, krom ci ti u li tcraturhistor ia signifo , li havas 
ankaü se¡1lempajn val.orojn :. liaj tcalrajoj prezenlas la .rcalan vivon , kaj 
kiel ajn ili estas veneciaj kri.j 18-jarccntaj plcjpartc, t runco en sia profundo 
ili spegulas la homojn de ciuj tempoj kaj la.ndoj. 

La »Kurioza Okazaj o« es tas unu el liaj plej ca.rmaj komcdioj. La 
patro, kiu volas superruzi a.lian patron, cdzinigi Lies fi linon konlrai"t tics 
volo, kaj kiu per Lio mem preparas sian propran trompigon, car lía filino 
cdzinigas la.u lia pwpra recepto - estas boncge pripenlri la f iguro. La tuta 
komedio estas mirindc vi va kaj w ajslre lcrla.: gia l ego ccrte boncgc amuzos 
ciun le'ganton . , 

. . La tradukon1 d () la komcc.l io faris sinjoro .Mevo en bona E pcranlo. 
! S~d · estas iiÚetles'e k~ liS' ór{kórldlika· noto vc~:ki ta tre vive kaj ver ve pre

zentas lan~en pli g~andan li?gvan pl ez_qro~' ?l la traduko. m em: nova ~ruvo, 
kc tradukl estas ph ma.lfnci!e ol vc rki ,on gma.le. V ere, ce traduko 0 01 devas 
konstantc ba tali kontraú la lingvo, el !kiLi oni lradukas; oni dcvas konslacile 
peni por sin libcrigi de ~ia cirka.úpreno. Kaj ci tiu cirkaüpreno rie estas 
·m.aHorla: · la ·lingvo, ja e.stas pall"ina. 

' 'fiel po-vás ~s li , . kc, duro en la cnkonduka n olo ec per l upco mi ne 
pov.us malkovri riprocindaj on , en la traduko de la koq¡ed io mcm mi trovis 
tian prcskaú ciupa~c. J en , mi montros ilin: 

K 
1 
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Lau estas p repozicio, kaj esla tule scnpreccdence g in uzi kiel }..0 0 _ 

junkcion : laií m i t•idas :m st. lciel mi vidas. Slranga Crazo: nú ne havos 
da Oi (da (j i estas lule super.flua) .• rkulima kaj n ekoi?si lind.a uzo: vi mi~ 
diras ansl. vi al mi cliras; prccipe strangc efd,as : J,·m mlll diras éion 
(du?bla akuzaliYo ~) · Jlaltadi si9nifas pl t~rCojc .ha l l~ ~(aj ckiri ; ci ~ieneccsas 
rest r. Malguslas hn e/.:brulas tmankas 19 ). Ftdo ~a] nas erare . uz1la anst. 
ficlelo aü fidindo. Enigma sajl!51s vespiro (gcm ptro. aü suspa ·o). ~n ek
k om encas pleonasm a estas ele. !~ ebona eslas : nelc 111.1 votas plu attdt anst. 
mi e e ne vol a~ pln aiídi. En la frar.o : mi salus. lee vi m in lcom.prrnas o ni 
devas diri: leo m prrnu; k r o me ansl. m i salus mi prefcr as m i volus. Kia 1 
s,urmom•en le? K olltrabanclo n c signi.fas konlrahandislan banclon. ApC'na11 
kompr enebla e las: »lA fa rito ne havas rim edon« ( Pri farila ago oni n(• 
povas hC'lpi) . P oste la ' or tsekvo ! »N~« s t an~s ne a.u~a!t !a vort.o . . kiun gi 
n cas. ame »GIÚtatt\<; ckzrmple »ke vt anlaw al m.t rnlcltnas« s1gnllas: ,,¡,p 
vi inklinas (krom al al iaj) ankaü al mi «, b anbm la origina lo J ir a : ll kP 
ank:l i't vi inklinas al mi 1 - rckta kon traüscnco ! »Nr e ·rle« slaras ans la l:Jt1 

»Certe ne << . '-' ank:nn in!C'r ilia scn co es tas cga di.Cer(•ncol Poste mi n <' 
p ovas aprobi liaj n f r azojn: »Scias nen ion, mi" »sed mia patro, éu konas 
k e .. . <, ' Lranga formo estas »m anl.:an lc jr<< ansl. xcc m an ko de« au »ne 
bavante; malha,an te. « 

~1 i n e po, as aprobi la apo tro f'adon en »sinjor' patro, car tic! apud
igos d u p lcnaj akccnloj. n elolereblaj en EspC'm n lo. 

La \ Orlo »insolrnl.a« (ofende malrcspckla) , n e lrov~_gas en la vort
kla.rigoj fin e de la libro. 

J en ciuj miaj rimarkoj pri la li ngnl jo de ]a l ibro : m i lisl.igi (:i 
tiujn pckctojn por averli konLraü ilia imito ];¡_ ita laj n sam.idcan ojn, kiuj n 
ili cerlc samr len tos, kiel ]a cminenlan lradukinlon. Sed il i nc genas en 
la ~uado de la amuza komcdio, kiun mi sincere rekomcndas a l ci uj vol
an taj havi kclkajn verc gajajn horojn. J(opar. 

BAH.ELUL OJ J AJ FADEN ULOJ. E lfran ca tr acluko de »moderna 
f abelo po r ge(m al) junuloj « ; P alapoufs el Filifors (de André Maur ois). 
'l'rad n k is : l3t•rno F aba. Jlusll'is : Jan Ermt'rs. E ldon cio : Espenmlo Ins
Lilulo »Mcrkurio ' Scheveoingen P. B. 3o. 1!1X 2o en1," u){1 pago~ . Prrza 
IJ. 1 .20. 

La vcrajn vivkapablon kaj vivraj ton de »arle f'a rila« lingvo m ar kas plPj 
booc : cu humorajo cfikas en gi n acilingve '? :\li akccplas t ial sukcespro
mcs<m prU \'011 pri tÍO ciam ktm granda gojo kaj ko r-molo nekonven a ;1[ 
r cccnzislo. 

La l ib ro de Maurois. r akon lila por infanoj kaj d irckti la al grand uloj 
estas carrna ckzcmplo de la senmalica iron.io. :\>!1 n e rakon las gian cnhavon : 
oni de' a - gin lcgi. . . 

La l rad uko"? Nu . gi neniel delruas la c fikoo de la simple. sen s LJ i a~ 
pJ·elcndoj rakon Lila k '!-j mirinde ckslcl'ord in ru:a , sed Lamen tic! Yera kaJ 
''ulgara h istorio. Sed alipa1·le gi lule n e bavas »Lrovajojn«, kiuj n mia suprc 
karak Lerizi La rcccnzisla cm o akccplus k un 1aíHaj hosanoj . 

L a stilo estas klar a (eble e¿ lro) . Komcncantaj Lradukantoj em~s 
Lr oprecizigi kaj pcr tio ofle r .ikol tas kon!uzon. Ekzcmple sercelelcti, .scL
lcono Lule n c estas pli klaraj ol l a sim.p laj elserei kaj Icono. K aj m 1 10~11 

cerbumis p ri la n eologismo slcu.pr1So, gis m i rekonis, ke gi estas slcu-puso; 
Maleminenta estas tu te abom ena vorlo. SaJ'1'1C oni povus diri mallcolo$a au 
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malgiganlo. TILrnu>nte/anw; imilithonw.j puprtoj ; trncltanis - jcn kelkaj ek
zcmpleroj de ln. »~v it n. sti lo . 

Icliolulo e la sinrple iclioto. 
La Lradukinlo sajnc volas ckslcrm i el Espcr ;:~ nlo 1a intcrc an idiolis

mon kun i~ . Ce li oni sidir¡as sin, olprol•sim.igas sin , recnsaligas sin, en
/ ~tcligas (~ 10ll nc : c~brakscg:gas) sin. 'li jma~a ¿in. m, l?gin le 'tiajn i orm
OJn , ke onr bplas Sll1 m r m ce In bru lo, kaJ ¡wrforlc lf):loS sin mcm fari 
la rcspckt ivan r~10von. . 

L_a lra~lnkrr~l~ nc k~nas la w lercsan uzon de jrm; aJic Ji nt' skribus: 
»Sed tro, kro SáJn l~ al h tre _ slrango:u anslalalr : l> SCd jen kio sajnis .. - ~ 

Estas konfuzo ¡ ankaií pn arnbaií. 
Mi legas: » T; e· t a · iron Laj m<J sup,·cn - li el iris ordone. « Cu ti o 

cslus ordono? Cu Esperanto nc ha1rns jmpcrntivon '? Po. lt: : »ncniam no 
~i.n m~_va_s (( ( !); J> la rcgo, se n_e kc_ honlor~lc, _ne povis ~kt:t'pt:, probi ( !) ; 
cram Cmt~<'s pcr plcnunto de tro, k1on voiJs l ta fralo ; t 1;1m Clalll ; anln.i1 
ol komencig11 ; de posl longn. Lempo klp. 

K ial uzi vi apud ordonn verbo? 
Kial genro anslalal't speco ? 
»Cu ncniun pakaj on? « - demandas porli to. Kial akuzntivo:J .'e rm 

cslus porlisto, mi demandus: »Cu nenia pakajo?« 
Ekzistas kelb konfnzo ankaü pri tiu kaj tío. Serl tion kbrigi estas 

la tasko de la lcrnolibroj. 
Same al la Iernol;broj aparlena la dero, klarigi la uzon de kondicion

alo, fu turo kaj imperativo. Ci tiuj tri formoj e·tas preskar, cinm erare 
inlerna ik ilaj en la libro. Mi kredns, ke I:L nctlerl aml;lj lernolibroj devus 
special e prilrakti la uzon de ci tiuj f ormoj. kiu sajnc estas olia en E p-o, 
ol en la n ederlanda lingvo. 

La preso es tas bona, sed p re· eraroj abundas. 
(K ion sienifa Esperan la-ncderbncla vorlaro, enh:ll'an la r·c (ull(la-

mcnlajn vorlOJil , ce la fino de la libro? Cu B' es tas tradukita por neder
land anoj ? Se jcs, kial ne holandc?) Gcorgo /(arczag 

DU FABELO.I de Craloj Grimm. Trndukis 11 . Dt'gcn kaj R. Raiíber. 
Eldonis Hcroldo de Espcr<tnlo. Pg. ,_¡,_ 

Du carmaj , konataj iabcloj de fraloj Grimm , tradukitaj l'n bona 
Esperanto, cldonitaj en carm-aspekla, agrable rcrdkovrila kajero. La P"goj 
havas largan margenen por notoj lingv~j , kio csla~ lrc opor:tun:1 pot: ~0-
mcncanloj . La verkclo estas la unua b.JCL'O de Ja Bspcr:lnlO-J llllllla n ,b]to
teko. 

PAUL 1EERGAARD: FRK\JDVOHTO.J E~ E ' P l~ I{A \TO. La r5-a 
regulo dn Ja Fundam~nla gr~matiko en. l~orio kaj prukLiko . . Elclonis : ... AT. 
Eldona fako koopcralrva, Panzo. 61, pago J. Prczo: 3.6o (r. Ir. 

La libro trc klere kaj insll·ue prilraktas la l. n. [rcmdajn vorlojn, 
Lio estas: Liujn inlernacie uzatnjn I'Orlojn , kiuj , _l :~ü la Fu~dalllcn l? e la 
uzeblaj ankaú en Esperanto. La aüloro unuc d~fina · _l a ll Jnlerna~; Je~on • , 
espl~lfaS gin laü sen~o . .for~o. devcr~ lo~o .. Po.;tc . Ir sl~ng:1s la po· tuiOJI1 de 
la lmgva boncco kaJ eksphkas la pnn crpo)n :1 phkebi~J ~1 en _Ja _c lc~lo d~~ _la 
csp-aj {ormoj de J' .hcmdvorloj. Li stariga.s kvar llaJil pr~utt pOJll : llll]ll 
de vorlara ckonomio (oportuno), de internacicco, de ~oncJz? (vurla ck?
nomio) kaj de laúreguleco. Posle lre large kaJ dclale h anal17.as la uzalaJn 
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frcm dvorlojn c· l la 1idpnnh.Lo de ci liuj principoj . h aj fin e li li•·a, ) 1 
konkl.nd?jn , kr• .rn 1:1 ::.~·irnra k:•j LP~nika ling\'C> J;¡ po-lnlo de ¡m'r i:<:o kaj 
la. pr111ctpo ele tnlt•rnnncco ludas plt gr:11nn rolnn ol rn la popola hn " ' o. 
ki~ il i de1as pli k:1 j pli cl'di aJ la posluloj de \Or~a k.aj 10rla ra L' konu~1iu 
kaJ dP laiírcgul.·rn. '!'amen . nun lcntpc :1nkoran b:.pt• ranlo nc l>o1a · s i11 

lulc "l'lldl'fll'ndigi dt• la influo dt' la nat•iuj ling1oj . n m pos t a gr anda 
rlisv<~sli~o de l~s ¡wranlo cslus cblc, kc la )ing ' o akiru piL' nan n1Cn1 Larr co11 . 
ucgl ck~u la ~nlc •li ae i,•con fa,or•• .~~~ lu . n·gu!eco. kaj prr la til'l rsligi11Laj 
ror·rllOJ C'b l!' 1nflun ankalt la naCtilJil )tngllljll . 

tío, kio11 la :11ilo ro diras, csl:l'• konsido'rind:t kaj apmbPbla. EkzL'1npl1• 

Ji Psl:1s plt•np jll':\ la . ht' la p ·cudosul'iksoj acio. icio l'S ia · SÍill[>la bala· to l'n 
In ling1o, kaj l :lll la cL~emplo de dr•/('gi. konlri/mi. r(': iyni, ruolui, oni pli 
rnulpli f rt1c· dt' ICJS o l'iri••ligi ankai1 nbnt•ffi . ape/i, cini[i;i, d('/rori, denw11sln , 
nn Lpli, ho11vcrsi, erudi, nauigi, spelwli klp. Vcrr., nur li11j acio- forn10j csl<~ -. 
konsorvimlaj . 1 iuj ha HJS st•r tcdi[rr l'ncoj n ;ti la im plu l'urrno. el Zl' n1p ll' . 
n¡Jl' l't~c~io-o¡wro, prnjc:Jor·io proje/;lo. irigncio irig~ klp. . . . ... 

l rc tnlc• rcsr prilrnk las 1:1 a C1lmo la nonHJJll de .rll' ll COJ b J de 1lraJ 
islo j. Ankal1 rni 111l' tn jam p lu r fojc ccrbum i· pri ci Liu dcnuwdo kuj nun 
Ja lib ro donn:~ al n1 i okazon por doni proponon de solvo. Ci Liu ·oh o 
mulle sin a pogas a l la prtl ral..toj ele 1 afllnro, :il'd anslalal• li ;• j allc rna li, aj 
cbl nj nj . m i klopnda-. duni · triktc ft,rm ulil<nl sislernon. 

La (;pfa d1fl'klo L"•las la likrkomplt·k-oj iln~to kuj itslo . t.i tiujn J o 
o ni J c1us iPI t•,iti , lanH'Il 1it·l. kc oni nc pcku konlrair la intcrnacicco de 
l a fonnoj bj kc oni nc ricc1 u ''orls lunapoj n ncrckorwblajn. 

Pri ilaslo oni ponts procccli j rnc: 
r . 'e eblc, fo r lasi ik por riccvi la islon. Tia procedo e las cbla ce: 

rclor iko-rl'loro. rs lt• l i ko-c,ll'lo. ·ko'a,Liko--ko!aslo, gi mnasliko-ginuaaslo . bc
JctrisLiko-IJt'lt· l ristu. uaintiko-tn ilato. 

:1. 1\untiri i/.-is/o rn isto, do simple fnrlasr ih anlaií islo. cd an kaü 
éi liu j}l'llC' t'dU 11 1' ('S (US ciant apJikcbJ:1. eh'l.PIIIj>lt• f' ll c•/ islO Cl'f'LC 11 CI1 ill TC

k.OUU la vorlou t'li/,-i$/0. Oni pollt clo s1:1 r igi la rcgnlon . kr la (orl a ·o de 
ilc esta:: cbla llt lr . ~e la lrunk o anlala i/,· rsl;1;. ulrn cnali ausilab(l . Ti cl on.i 
h:lvus: lncl-an iko-nH·k;tnis lo, bol:111 i.ko-bo)lan i:;lo. 1'.-l"{' tli ko-ca-rgt•nisto, lll lnli 
matiko-n u mi n ta 1 isL\1, d id a k ti ko-didak 1 islo. ckl ck t i kg-ckl e k lis to, te rapcl'1LÍ ko
Lorapci:Uislo . k o ·nacli ko-kosntclisto. rnalcmal iko-111<1 trmalisto . gra1 na Li l; o-gr:l
m atislo . poli liko-poli ti ·tu. romantiko-romanlisto klp. 

(Ci liu procrdo ll l' esta · seuekzcn1pla: la sa r11 n11 oni far:1 · nnkar1 t'-1· 
ism, kit·! IIHll tl ra · : (a'i ·mol.fasi ·Lo. JW irni, lllo-prsinlislu, egui ·rno-ego1:.lu. 
icmin ismo- 1\-rni ni~ l o ktp. ) 

3. L au la regulo sub ·> . rcstus cn \:m~ai : Ciziko- [iziki ·Lo. op liko-npli -
kisto, el iko-l'l ik islo. --kkniko-ll'knikislo' g nt (Jho-gra rik is lo . 111ll7.iko-lll uz.i-
kislo ktp. 

P n iislo oni po1 us proccdi san11nanit•rc: 
l . :foda:;i i por r iCCI 1 l a iston. Ti u procedo cslas cbla ce la mrluj 

f inigant aj pl' r logio, grafio. nomio, :::ofio. Do na havw: analomo. agro
oouto, gaslronomo. filologo. clnogra l'o. filow [o kLp. Solaj csccptoj cslu : 
fonogra fo, lelr•grafo, l.::ncmatografo, k~uj ignifas ilon. Fotografo p o':us 
lulc bonc sign i(i islon, car ni ja diras folografado, folografajo, [ologra flO. 
do fotografo havas n cniau fullkGiou, kaj foLografi pova.s csti dcvcuigil<t el 
fo tografo, sam c kicl filo zofi. el filozofo. 

K ro me ni h:wus : rapsodio-tap odo. magto-mago. pcdadogio-pcdogogo' 
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dcmagogio-<lcma<>ogo, d ramnlurgio-d ramnlurgo. kiru r~io-kiru rgo, ol i¡:;a rkio
oligarko, mona.rkio-monarko, íilanl ropio-filanlropo, m izan lropio-m iznn tropo. 
diploma! io-diplomalo, uristol- ratio-ar istok rato. dcmok ralio-dcmokr:tlo, oulo
kralio-uutokralo, burokr<~lio-burol.ra lo, hotncop:ttio homcopnt o, alop:llio
a~opnl o, prderasLio-pcdc rnsto . psi k iatri o-p~ik in lro, pt•d inlr·io-pctl ia tro. gcllmCl
n o-gcornrtro. 

implc fo l'lasi i nnlnl• islo, kicl n i hnva.s 2. h.unliri iislo l' ll is lo, do 
j am anarkio-annrk islo-ana rk ismo. 

Tiaj 1 orlo J es tu:.: <>pPrario-opcrat'i~lo, :t rhi tral'io-:11·hi L•·:u:i 1 o. !)pe k u lncio
spckulac•slo , inbi~il'io inkl i!.ÍI'Í:.lu. kirormliH'ÍO ki ron~an l' Íslo, lragcdio lragc
dislo, komcdio-1-.uml'disto. parodio-parodi:-tn, dt•gio ¡•lcgi:.Lu, s t ra t l·~ i o-stra lc
gislo, hcntÍO-flCnti:.\O-hCIIlÍ<;II llJ, a \ht'II IÍII a\lll' rll iSIIl, ri \at¡•lio-1 il:lll•\islo, ('1 :111 -

geJio-el':ln!)f' IÍS\0 . 
Cc•·lt• iom malsimpla s i~ t erno, cd alnH•nar1 sist,•mo an~t atn11 lu uuna 

sensislt'lllf'C'O, kiant oni pnl'ag diri gl'oloqo, f dolouo, aslro tiOIII O, ~~·d oni 
del'as diri biologiisto, ntiucralogtisto, analollliisto. 

J\aj aliflankc, akccplanlc la Mtprajn n •guluj n , o11 Í gajn:h 1' 11 l:1 1111'1 111' :1 
ckonomto, car la d ÍI'Cr:.aj formoj no CSlO plu for tiiUj mcm-,laraj, Sl'd i li 
estos d ('' cn igeblaj unu d la alía, ('C ~e )ll't tt t.d-.tt ttl' Li j. ~t'd Lll lll'll kl;~n· 
formulilaj rcguloj. 

' ed mí a. celo proprc nc cstis tit·l cnp•·oftt nd igi 
Cinas, diranlc, kc la libro c~tas n•rlc ul ila L•J oni 
intereso kaj gajno de mcnsa profi to. 

''" la l l'l llfl, an i d o 
Jlfi\:IS ~i 11 11 '¡{1 i-1111 

/1 /1 r~/ocsny. 

DilO Bl\ 1 QL ET : 1~.' PEI\ \ \'J' \ TI~ k ~ II'A i\l lm 1 Cl \ \ \!HITA 1\0. 
E ldonis 1 n lcrnacia "\l,•dit'Í il:t 1\CI uo. 1 a:~ ··. Brtt '\e llc.,, :-s:íu pagoj . 1-'onttalo 
16 ' t r. Prczo 2.- dolaroj 1 1oo·o. 

Esperanto esta., inlcrkorllltiiÍ I. i lo de diH~t·~gcnlaj kaj d i,crs f:tkaj ltonll)j . 
La i:iulaga kaj lilcralura l ing1oj Ul'I.Cllt:1~ aliaj n 10r lujn ol la fakl il•••.,li ii'O, 
En E pr ranlo la. W l U:l kategot io jam hai::C. komlm ilan bat.on . S!'d la r:aklitf'
raluro Írada a.nJ.orati en Ínfan; uoj k:tj }a, alll'fll dt• !itt rÍ IOf larO t'~ li" f:í T'UI'a 

pa~o anlatiCn. 
La la:..ko de samidcano Bric¡ ucl cslis lrc mal facila kaj li hril c> s() l vi~ 

gin. La medicina í:lkling' o estas t rc soyaga. g h.'l.ist;¡s !llultaj cspi'Íauoj po r la 
sama ufero; clokli Ja taugan co; las ntalfacilc. l ~n la \ l'r"x.l'o i·Lat'tJ ni l l'l)va:. 
abdulccio, abduhtoro l.a.j (Jclulccio. aduhloro. 13ric¡ue l lrc sa~c ulinain io; la du
obla.n radikon kaj clll.nncluki nbdalct-i. -o, -oro k:aj adula-i, -o, 1)1'0. 

l'l li dc1as riproci , ke multaj [akl'ortoj r n :mka~ (abakacio, abll'(hÍI), ;.a b
lcfa.ro. abrazio. absoluta, ah o rbi , abulio, akolof5in. adenologio, ad j 111 Uillo, 
afr~zio, - IO"ÍO, kl(~·), Ccfc llUO~"Ilologiaj CS(lrliiiOj (orloc_Jcmciu .. odOI~lo
logro,_ kaiícukpfato , lrJkrczolforr_nalin? cüg~nolo_, ¡JOnlo), ~101~ 11t1 ld ang~s 
pcr _tro, kc e ccpte de ll uogaruJo kaJ llalujO, k10 a ku~aCr i>lOJ }>•hl_ la .tnu
,,~r~t la~a. ludo ~lokla.s kicf spcctalan f~kon Ja _odonlo_lcJf$1011,'. h dt•nlt~lr>J ele 
CtUJ ahaJ }and OJ absoJvas l11lc apnrlan cefi CI'IIl'JOil kaJ laal Jlt;l fako 111: _''Sl~S 
riga.rdnla kicl cb rivalcnla kun la aliaj ull'dici•wj fal...oj . Tial ank:111 1111 d t
.íinus la vorlojn : dcntlcuracislo = kur acÍ;,lo kiu lt:Ha.s la spccialan f :1kon de 
dentologio; dentista = kiu ha vas Ja pro fe ion de den lk uracadu; dmtlt•IC!IIIc
isto = leknikisto. kiu fara.:. a.rlajn dcnloju. 

En la \'Orla.ro ne mankas a.nkau supcrfl uaJ ' orloj , kicl, tJÚtfi-'io ( ·cn
.soifeco) , afcranta (alkonduka. kaj ne aier-a.nla), agregi (amasigi) 
. Oni trovas ankaü. era.rojn. Ablacio de retino nc e·ta.s forlrauco sed 
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forlevi~o de la ret ino. T('/csajo por hislo estas r!l~~kom:ena, cu hislologio 
t!S'las tek saj ologio? ttf'roc~ilzi suficus por afrodt:ll. A]nhwn o (a inhurn . 
ainum) aspeklas trc str:mge. 

Oni povus :mkoraü daürigi la liston, sed la devo de l a kri likis to 
es tas nur monLri la gustan direkton . . Tiu ci. ~·orlara estas 1~ plibonigo de 
la provvorlaro kiu aperis en Internac•a Mc~1cm~ Rcvuo. Kaj l a espereblc 
baldau aperonln dua eldono kredebl~ estos Jnm Jdeala. Ke fal<\ orlaro c ·Lu 
senorara kaj scnmanka, por tío ncccsns, ke multaj helpu al l a kompilan lo. 
Knj tiu ~¡ vorLaro m eritas tion. J . Takác~. 

-=--
MODERNA ESPERANTO-.L\PA\A VORT:\RO. Komtilis : 1'osh i f! . 

l shiguro. Formato: g r/1.5 cm. 5o8 pa~oj. El~onis Taiyoc o: Tokio. Cel'
clcponejo: Kokusnigo-kl'nkjnso 78/1, Srlngnya-Nakahara, TokJO. P rC7.0: SI. 

fr. {,.5. 
Jcn , vcrc la plcj komplcta \OJ'taro. enha1·anta krom la o(icialaj vorloj 

nr nur In \'Orlojn de la Plena Vortnro, sed, en aldono, ciujn vorl ojn 
rcnkonleblajn en divorsnj vortaroj , en la Pnrnasa Gvidlibro , en revuoj kaj 
gazcloj . Om vere po1·ns cliri, kc gi estas verko » Írc~data ~ . kaj ~ia po cdanto 
corte ne embarasi~os anl:tt"J tcksto I'C plcj ckstrcme ncologa. 

Oni povns rblo kritiki, kc la trnOJ sur la kriblilo de la komp ilinto 
óstis iom lro grnmlaj kaj translasis vorlojn. kiuj estas san~oj de vortoj 
fnndamcnlaj ( ekzomplc su le ro anstatat"1 su/cero ktp.), do kiuj estas nc nur 
ne rckomcndindaj , sed rr ktc ckstcrrncnclaj. Spedalc tiu sukro (kaj kelkaj 
similaj) estas kondamninclnj ; ili estas konlraiiaj ankaü al la lingva evoluo, 
htr ncniam vortoj po1•as tic! snn~i~i, kr ili pcrdas ahcmlilan silaban. 

Sed alipartr, la kompilinto pm·as diri , ke Ji nc volis ki·itiki , n ur 
kolckli : lía celo cslÍ!>, kc )j don u cinn \'Orlon, bonan ai'J maJbonan, kiun ]a 
legan lo povns trO\'Í; li \'Olis alircbligi al la legan lo ciun ajn t ckston Esper
an tan. Nu. ci tiun taskon. Laskon de Espcranta-nacia vortaro, Ji corte 
plcnumis konscicnce kaj kompletc. En vortaro nacia-Espcranla, se l i faros 
tian, lia kribrilo ccrlc laboros J?li severo. 

La ~nslccon de la japanaJ difinoj mi ne povas prijuti, mi nur diras 
(lo, kc la libro h:wns tru bonan aspekton, estas belc cldomla kaj Lrc bone 
bindita. 

Kaj mi fnras ankoraii rimarketon. Estas interese, ke ~uste japano 
r~pidas tiol.komplet~ resistr! la plej frcAajn (e~ .'·elkc .~~rmi!lt~jn) burgon
OJD de la lmgvo. T10 c1 AaJnas rekte konlraüdm al tiUJ, kiuJ argumentas 
per la orientanoj kontrai'l la literatura plirici~o de la lingvo. J(r. 

MONTAGU C. BUTLEit: STEP BY STEP IN ESPERANTO. 241, 
pa~oj . ..Kvara cldono. Eldonejo: The British Esperanto Association, London. 
W. C. 1. Prezo I /6. 

En la angla}jngva an taüparolo la aüloro Acree mencias la dirers?jn, 
mult.íojo ce ltontraüdirajn aver.lojll,. konsilojn, kiujn li riceYÍS de am1kOJ 
kaj kritikistoj konceme sian libran . . ,K.aj vere, lcrnolibro de lins ,·o (ce se 
temas pri tia facila ling,·o, kia estas esperanto), neniam pavas csll kompleta. 
Ekzistas ja ti el di,•ersaj mctodoj , el kiuj corte pluraj atingas l a colon , k e 
la lernantoj post lrnstudo de la libro komprcnu kaj parolu la Jjngvoo, ke 
oni ne povas pledi por la ~ustcco de cerla motado. Dan~eron povus al
porti nur tio, se la aütoro··r1gidc. glui~us al la mctodo, se por Ji pligrav~ 
Ja metodo, ·ol ~ia celo .. . Se.d en ci tiu .kazo ne minacas ce ombro de tJa 
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dant:cro. la ::rüloro prr saga okleklikisrno olckhs d ivcrsaj n ojoj n . kiuj oiuj 
kond.ukas a l la csp-•stigo de In lem antoj . P r •· t io la l•bro Cchco O\•ilis )a 
abismojn d e monoloneco kaj cnuo. Mncm otcknikaj vcrsnjoj , nbundaj l og
ajoj , proverboj , an~kdotoj, ckzcrcoj , demandoj varws en la t l'k. to. Ni ''idu 
prm•on el la ~muzaJ hi ~orictoj . do la l.ibro: .' Ln tcligcn la d.ia logo . . • i , ~st.a::; 
frcncza:- d•ras nn. »f r cncza ? • - c!Jr¡¡ h . .)ese - <h rn:~ mJ. h. 1 u ~ ( 

d iras Ji. , Vi c - diras mi. :t :\fi? c - di ra l i. de - d i•·o · mi. •Nc c 
- di1·as li.c 

Evenlualnjn mankojn , e raroj n on i pom s lro\1 nm dum inslm n tra
laboro de la ldJro, tial mi n un n o c·ndcla ligo . 

Aspekto, p reso, papero tro bonaj . {J. 'fotsclw. 

NOVA.I GHAMATU O.J KAJ VOHTAHO: • ) Srppik- \l nl n•grón : ys
tcm alisk kurs i Espcrnnlo. Dua cldono. E lrl . Forl aps l'tlrr ningr" Esp. 
Stockholm, 8ft p. Prczo: 0.75 svodaj kr. 2) Th. K •csc rit?,k Lindén: 
Espcrnnto-Lelu·gnng; cid. H:J pida Venko, ppsaln, 1 !,3 l?· J>n'W: •.3o 
svedaj Kr. 3) Pnid ylén : E ·pcrant i. k- ' ven k ordbok. I'Jid. l·'iirlug Cll r
eningcn Esp. S tockholn• . 23 r p. Prezo: ;i.?5 svcdnj Kr. 

Post la ·u n un clclono d e la popularr1 .'rppik \l ahn gl'(•n graJ J t:l l Í ~ !) 
rapidcgo apcris ]a dua, ki u faklo mcnt pr u ,·as la toCigctóll d 1• la lihrt'lo. 1\ nj 
la clua cldono estos corte ce pli populara, ca r In m almullaj mprrfc~lnjoJ 
de la unua cld ono m alapor i . ,\lodt·•·na, bonn. r.·t'Sa gr;ll lla liko. (:;, [11::1 ilrl.
irindc, en la sckva c ldono, a lmeli cnlt:l\ lahclon , po •· la in lr rello d1• lu r ipe.
tcm uloj . 

La dua gram aliko, - gcr m anling,·a varionlo de la konnla s'edn grn
m aliko do Lindén - scndubc bono cn ·as al l iuj , kiuj Jcrno.s ln Jingvon 
sen insLrui lo. Kolkaj sl ransajoj : ckz. la sunl) ,,okas a l m i (vokns min ) . 
oni rclurnas en la ve pe ro, (oni rclurnru~ iu \ C:.pt•rc) csln Ann~cnd aj. T iuj 
dileklotoj estas lro maloílaj kaj ne povas aan~i nio.n bonon opin ion, kiun 
la Jcrlaj , spri t.;1j , bono clckli t.;•j legaj oJ, okzcmploJ: klarigoj vck is. 

La Nylén ' 'Orla ro estas mdn vorko ele In uwritplr un nliloro .. ) Ulll de 
kclkaj monalo j mi uzas la libra n , en ke m i r slu l roviu lo m ankon. Kaj 
se la praklikn uzado Liomg radc legi timas la. Ji bron , In tcoriu lo u cn ion p o v;1,; 
aldoni. Szilágyi 

DR. LE OPOLD DHEUE11 L. K. 'UPIUtA 1 1{ ·o J)g E ' !'EllA TO. 
Dua_ Eldono.~ 6 6. p. E lcJono de Leo T um o, K rakow. Prczo t S \ . fr. po 

- pluaj ckz. r abnloj . 
Progresa Jcrnoljbro estas n cccsega por la cspcraulisloj . 1 i pO\as nur 

rckomcndi la kajeron , apcrinlan jam en d ua cldono, kvank:1n1 gi c,.¡ tas :iom 
kara komparc al preso kaj biodo. Ankaü la kla rigoj kclk lo kf' uc l'!llus cblc 
tute laü nia g usto. Kial m ankas ce Ja unua r:~kunto kc giu vcrki~ Paiílo 
de Lenpycl~ m o rlinla akad cmiano? (Ce aliaj no m ankas la nu toro.) 

K1al dun011/ritoj por gcmcloj ? 
Gcnoralc ni rckomcndas ]a libron, cspcrciJlc sckvos pluaj cldonoj . 

JAKOB nOSENBEHG : l NTDIA FHAZLUDO. E ldon is la aüloro, Tal-
lino. Prczo: o .3o us. doJaroj. 

Demando..,.espondo ludo, konsislanla el G2 kartoj . La ludan toj diras 
anslataü tula f razo nur Ja n om on de iu vcgcLaJo, kaj sur la karLoj lrovi~as 
la klarigo de la :.intima írazo. t: Estas aldon•la csperanta-estona uotan•ka 
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vorlaro. kiu enton as kclkcent vcgelajno.mojn cc~e. nordlandajn. Bedaurinde 
la aüloro sangis la nomojn do multa] ~rcskaJ O)· . Ekz. on1 trovas en la 
vortaro: kampanulo, luzulo, scratuJo, kadmo. koromlo, tonakelo, n e,penlelo, 
Up. an lnlau: kamp:molo, Juzolo. scrnlolo, karleno, koronrlo: Lanac~to , 
n cpcnlczo, klp. Du nomoj por sama kreskajo faras konfuzon ka~ 1?1alulllas 
al nia ling,o. Oni povas lro,i en la vorlaro :mkaü tre malolla]n. lulp 
ncgravajn krcskajo,jn , kiujn nur le bol?n.ikistoj ~onas. Tio l re mal_Cacili~?S 
la ludan. Celen~ tta ludo n o povas esh mlcrnacta, car la vcgelaiOJ de dl
vcrsaj landoj lro di fcroncas, kaj oni no konas la kreskajojn de la alía, ce 
ofle lro proksima l anda. Estus bono tiun ci ludan transformi kaj uzi 
anslalnü la vcgclajnomoj, aliajn komuninlcrcsajn vorlojn. Tiarn oni povus 
havi vcrc bonrgnn ludil on por cspcrantislaj kunvenoj. T. Czitrom. 

* 
11 recm:o lconcr•rne J(nock, s-ro " arnicr pelas rimarki, kc la LKK. de 

la XXI\ -a U. '1\ . de E. clt·klis l a H' rkon por lraduko kaj prczenlado 
anlaü Ja kongrrsanoj kaj komisii · Ja lratlukon al D-ro Piorrc Corral. 

* 
Nova urrko rlr .Julio Baghy aprris sub titolo: Simplaj \'crsoj. Bed aür-

indc, laü la insi la postulo do la \ erkislo ni dcva rezigni la reccnzon pri gi. 
'!' 

Be fan scrion da ylumarl•oj t' n dcklri lingvoj, tri divcrsajn specojn 
cldonis la espcr:ml ista grupo Esperanto kaj Paco ce Laborista Esperantis ta 
Grupo Zaragoza. Pinza de an Carlos 3, Hispanujo. 

" NIA POSTO 
l~egsalono rn Aprldoorn. Ni vol

onlo 9<~ngns po r vi la libran se 'i 
rcscodas gin , kaj sendas unu rcs
pondkuponon . por la n or a srnd
koslo. 

lJ . Oberlü/lflt'l' v . • ' temberg. Czort
kow. Yi cnpagis ] ¡¡ gustan sumon 
nc pli. Xi gojas ko placis a l vi IL .\. 

1\. Bulvydius, Andrir javas. Krcrlu 
kc nc ciuj samopinias kun ,.¡_ "\i 
riccvis l alitl egojn ankaü de nc judoj . 

J. 1' . Dolit~shy. Tureianslcy Su. 
Martín. Ni gojas kaj tlaokas al vi 
ti un aran~on. Kaj kc ankatt vi goju, 
vi pa ras clckti uou libran en la 
valoro de 7 punktoj el la listo de 
la malanlaüa parto d e la prospoklo. 
Vi pavas alpagi kaj ricevi pli gran
dan libran aú ankoraü ,•arbi kaj 
liam oian ~ojon dcnovc sangi j c 
7 punkloj. 

K. Straka, Pralw. Dume vi ricevis 

E . Bukcdon. Por enpagil oj ni {aris 
tic!. Dahkon. Ankau ni pcnsadis 
j am multe pri tio , eblc en l a posL
venonla jaro ni povos cfck liv:igi g in. 

S-ino Riedl, A ltstetten . Dankon 
por ,·iaj salutoj al L. kiujn ni pcris. 
Niaopinic guste en la nuna momento 
ncccsas montri tiajn librojn: prez
cnlanlc. kiom sangigis t :uncn cirk on -
tancoj ce la plej granda rclig io. 

Ni do elevas cspcri kc tiaj ne d aüros 
longc ce alia flanko. Dankon por 
gratuloj. Baghy mankas , car Ji kred as 
pli prospcri ce alia cldonislo. 

GEl-grupo. 1\'iimbl'T'g. Bcdaurin
de \ia postulo estas n cplcnumcbla. 
Ni pleno krcdas, kc l a nuna Gcr
manujo estas fakto , guste pro tio ni 
rajlas hari aliao ,idpunklon pri kcl· 
kaj okazajoj. Ni mom esperas, kc 
liaj a(croj po!il n clongc malapcros, 
sed ~is tiaj ekzislas, ni devas bcdaiíri. 
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{Temas pri brul igado al )u :.1 jn libro) . 
orcist in o el Kast ilio guste es la 

Iavora por kalolikismo, m onlrante, 
kiom mu lle progre as tiu gravega 
religio kun la horna evoluo. 

S-ro A. Chance. Rheims. Vi h:was 
ce ni I O punktojn pagilajn . Bnv. 
dispon i t... ion far·i al :i li . 

S-ro W aard, Rdam. Dankon pro 
viaj graluloj . S-ano Blcier ~oj os vin 
renkonti . 

S-ro Curwicz, W ilno. i devas 
pagi f¡.20 zl. car dufoje ,¡ kalkul is 
malfavore por vi kaj pagis pJi , ol vi 
devis. Nun vi bavas ce ni super-

E 

fluon. Ni J.. r·cdas d ume cslas ¿¡o aJ ia 
arangita. 

S-ro W yhnal, Pra/w. D:mJ..on pro 
' ia kon ilo pri un u cea Cormalo. Tio 
c·Las bcdaüri ndP lckn ikc• nccbla. 
Libron, kicl Ji\ . pli J..ur igus al ni 
konsidcrinde, SP ni prcsus pli '11al
grand form(rle 1-..:r j ] ibron eh• 1 5o 
prrgoj n i nc povas prcsi p.i gr~nda, 

ca r· gi farÍgiiS !) l'tl llcla S!'ll forrna bro-
SUI"O. 1i do devus resli t1P du vari-
anlaj Cormaloj. Nurmrigon J u la 
mcrnbroj ni 1 onwnc·os el' la dua 
jaro lre vcr~aj rw. 

L 
/ . f(vina libro rlr \ Et l. 

Ankorall ne f inigis la un ua J ;rro de nia \ ~ocio . lOllllrn kun cPrla fiero 
ni poyas raporti. kc• Ja csprranli.., Loj komprcnis la gr:11ec·on d1• nía iniciato 
kaj d um la pa inl a t riJ.. ,arona pru:lo de la jam llÍ lra1as la tr i k.;t ronojn 
de Ja nwmbronon1bm. planil a por Li u ci jaro kaj ku11c h.un li tt ,\j IIUillcro 
niaj mem broj ri cPH>~ la du Lríonojn de la pl anilaj lt• r·koj. llt•s las ankoratí 
cldonolaj du vcrkoj. La unua c·L:1s la ront:mo de l•'cH"ge J.. :1 j r i til' ;ti ren
konlas la U I1LI:tll ma l f:rcilajon, k ion katl'l.:t~ la Cl!'I'JH' saugig:rrr l:rj l'k~ lcr:rj 
cirkonslancoj. Ehle 1 i ll ll' lliOra , kc forgc estas un u el Ta plcj akuralaj 
verkisloj : des pli nin mirigis la fa kl o, ke anl:111 d tt M'rJ rajnnj , anslatól it 
riccvi la jnm prelan manuskriplon, ni r icevis do Ji lt•l oron , nin i nfo rmanla11 
kc Ji pro la cirkonslancoj n c povis fin i la rom:111on l-. :1 j gi rr po1'0S fini illak
:Sim umr gis la 1$ r. de dccclllbro. Konr pr·Pllehlc 1 io signi f:rs t icl grandan 
mal.fruon, kian ni ne povas al "¡ t rudi. Tial n i sendas :d "i ci kune posl
karlon , sur kiu honvolu n in infornti. cu , ¡ 10las all•ncli gi" Ja :tpPro de la 
libro, aü. se nc, kian libron ri in leneas ricc1 i auslalaú la ~t•rJ..o dr· l'orgo. \'i 
raj las clekli ella b talogo de Lilcralura '\ londo aü. l. iun aju libron, c•ldonotan 
de ni en la proksima cslon lo en la Yaloro de S\'. fr. 5. , prcllalllC b:r1.o la prPzon 
de brosur ila l ibro. Paginloj por bindo rice1os t iun libron sen plua -,upcrpago: 
T iamaniere ni doni al vi pli mullan vnloron, ,ol u i prOIIIC~Í!. kaj ni de' a.' pcl~ 
vian pardonon. Bom·ol u prcni nian promeson lre .firman, k e ncmarn. m 
konl raklos k un esperan ti:.La verh;lo anlaü. ol Ji melis s.Í<U1 vcrkon sur aJan 
skribolablon. J>ri la elcklo de la Jibroj sola csccplo cslils la nun kunscn~
ala DanlC-ICJ'J.. o, kiun ni donas laü. tre bonaj kondicoj ni \.ELA-mcmbrOJ , 
liamanicrc tic:. clcklo do havus ncn ian sencon, car 1 i c.lc1 us pagi krome 
gusle Liom, kiom ];¡ libro koslas al vi, l. icl Al!:LA-<~no. \ i rajtas clckli 
anslnlall la verko de r~orgc ankaü. pl ivaloJ:an l ibron, kiuokaze \1 bonvo~os 
a.Cablc alpagi la diicrencon inler fr. sv. 5.- kaj la p1·czo de la clekl1la 
ver k o. 

Ni pelas ti un karlon rescndi al ni plej mal.í rue gis 3t. oJ..Lobro kiam 
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ni ckspr·dns a l vi la i< virwn libron lnrí vía drziro. Dnnvolu a lcnti , kr ncsPnd 
nntc la k:n·ton , ,i komPnt:rs pri ln gio;nlrndu. 

1/. T!odiwía t•lcspedo . 
\ i lm vos hodi:w ),une nc nur la kvaran libron dt• \ l~L \ , pro kiPs 

¡n;J)fr' IIO !1Í pr•l;¡s vian p:rn iOJlCJII. ( l:r dognn::rj cÍk:tnoj prÍ k J i ~oj I~Íarn pJi 
n ralfarilig:rs) sPd :rnk:r1r 11' vcrkon 

IJA YJ'E ·\ LIGIII I.:H f : 1'\'I<'EilO. 
'\ i ~wnd:r -. :rl vi liun novan J\ ;rlorsa)'- lraclukon por tr:u·igardo ka j pr11· 

rnonlr·i nrn:rrr s i~ ll'ruon , kiPs f:ll'orojn ,¡ r·:rjlas gui. La libron ( kil'~ I Cnu o 
prr•zo f'st:J'i bro:iurÍLI' s1. Ir. 8 ))o , hindi le sv. fr . r 1. plus r 111J,o por 
sendkosloj), kir·l AEL \ rllt'llrhro 1 i rirr1as rn tionr da ekzcurylf'roj •. kiour 
fnjr ,¡ r•s l :r~ rnPlllhro, por l:r ~1 11 110 dr sv. fr. :i !)CJ bro&unla kaJ lr.()o 
hindila, l.11n afranko. Bomolu lrarig;Hrli , cu 1a lor:rs };r verko liorn. Se jcs, 
afable ~r·r11111 al ni la pagrur plcj m11lfruc gis la ro-a. d e oklohro, se no, 
afable lw11HIIu n•,r•nrli :rl ni la libr·on kaj clcprrni la rcsr•flllokoslojn el 
'ra H•ncJJllja ra krJL Ízo. 

Homolu hrJIIe noli clu alcnligojn gravaju 
1) 1~ 1 rntd laj landoj t•l ~.islas ~preia l a J:n·orn tari fo por libroj :.rl 

1 11 rngar11 jr. 
2) pro l¡•knikaj k:Hr:t.oj ni rH•rtion plunn povas srnd i a l 'i :rnlaú ol la 

DanLP-1 ihro :111 ~i a pn·111 1 ra fi-.. nin. 
i\i \Ola, d rri , k!' la ct•do clr· la libro pPr LÍI' I r•gc mal:rlla prc:t.o al n inj 

IOPmbroj t•sl as C'k~pc r·inwnlo. :e 'i honc akccplos nian ckspcri rncn Loo, n i 
Surprizos VÍll CÍHjar•t• prr kPJk:rj l n :rj~lrnjoj, se OC, llÍ dCVfJS llÍO ) irnig i SCVCI'f' 

<J I liu sw!'lo , kiun ,i in tc:n~'as. kaj . Jl,lt \•:u; ofcri por cspcranlo-Jibr:oj . Vía do 
t•stas la '11·o por df'lllllllslr r. ct r '' salas pluan eHJinrgon de ¡\ I!.LA aü )a 
gisnunaj rinwdoj bH fical>. 

1// . ,\ pt•ro clr• Ent·ilctopedio. 
' ia n rlaktoro s-rc1 Blrie r· nrw vojugis a l úonrvo kaj Pari::t.o por Lrascr ci 

la líe ckzislantajn adr il'oj n. 1'\i a11koraú nc lravas la ar'Likoloj n pri 1 clkaj 
landoj, st'd ni fCJrlc f' ~ 1wra~, kc la redaktaj htboroj de liu vcrko estos finilaJ 
Ja J -an cJ ~· lli)IPrniJro. • '.'¡j C~r (a kom pOSlO 1111'111 eJe li¡¡ • g r·anda \'e.rkc~ 
claüras plr ol du HHJil:tloJil . "' lrl' Cl'rle m alfruos :lllkaü pn Jn :rpcro k oj 
gi estos t•n la 11Wnoj d1· ni :rj rncrrrhroj l lu r en ft·IH'U<JJ'O de I9311. Seode
pcndc de tío ni lamen ja111 prilahor:rs la venonlj a r·:ur progromon , sed n i 
prlas lÍan pacicnccm rii:~Lc· LÍiln ci Jihron. Ni cslas Cf'rl:~j . ke ni rckolnpencos 
yÍan p~wit•ncon pt·1· H'fC \illora \Crko. 

11 . EICJ>Lgo l'l la so cielo. 
l\i ult·nli g a~ <' i tir• n •foj1•, kc In JncmlJJ'O], kiuj nc plu clcziras daúrigi 

sian rncrnbrPcon por 1 n:st,. kaj ankor<t11 11c anoncis Lion , dcvas seu di sian 
cksigdcklaron plcJ lll lllfnll' gil> h 3r. okloLro cij:u-:.1. 

1 . l'rr•mio por membrovnrbado. 
Por lwlpi la J11Cr.11 b rojn en la 1arbl:rboro, ni dccidis f ari jcn:.tn araog~n : 
a) Bomolu Sl'nd t sur altlonala k:HLO, kunc kun la. e lcklo pri kvw a 

libro fa :Hln·so jn de aruikoj , kon aluloj pri kiuj vi scias, kc ili estas bon aj 
rspcr:Jillisloj kaj Balas inl•~ rc~ujn librojn. Samlcmpc vi garantías pri Lio , l< c 
la scnclil:.tj ~ru resoj l!,t.as f;uslaj kaj niaj liLroj , sondoLnj spccirncnc al ili , 
okazc de nPbc~ono estos n~:.eotlalaj j c nía kosto. 
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b) :ti líuj adrcsoj ni sendas po unu el Jl ungara Anlologío nrí iu alía 
~rava AELA-libro, kun spcciala akornpan\l lclc:ro, pclanlc ilin aligí aú se 
rli oc volos k;¡j nc povas J:ari lion , rcscndi la libron al ni, kí uokazc ni 
repagas al ili la koslojn de t·cscndo. 

e) por· ciu nova rncrnbro, kics ad rc~on vi scndis al ni. "i rajlas e>lckli 
1íbron el la. listo, troviganla en la uuna 11 umcro de BG. por la valoro 
.de 3.- sv. .fr. 

d) vulor·a¡; nur udrcso j, kíujn ni gis nun nc havus. 
Ni ro,·tc: kr'c:das, ke vl cluzos la ankor~rü estantun tcmpon por 1iu ci 

j aro, kaj por facil igi tion, ni <moneas, kc 

V l. La lasta dato de alíO o por 19.'].3 
i!Slos pro la prokrasli~o de la Encikloprclio nc la l -a d1• novernbro, sed la 
3I-a de doccmbro J gi$3. r¡ do pcl:r.s vin, bonvolu )lcpre f¡¡r i vian eblon, 
por kc on la. vcnonla. j:rro nr povu plcnumi la ru:rksim11 rnan labor
planon prí kío vi mcm legos. 

N e forgcsu, kc varblaboro por 'i ropa gigas nc nur per lo prcrnío-
1ibroj, sed ank<r ü pcr lío, kc ju pli da mcnrbroj ckzíslos, de· pli multo 
da líbroj ni <.J orros al vi por la sama kolizo. 

V I/ . Pri la libro¡ de 19.3lt-a jaro 
ni parolís jarn anta üc. 'i <.l eva.~ diri , kr: ni ficl as en la cslonlo, ni fídas 
en vía helpo ka.j ni Jiclns r•n la prudrnlo de ln cspcranlislaro. Ti:r l, lair 
la rezulLo de la alvenínL<J j baloloj ni decidís doni en '931, 

MI [MUME ro LJBH.O.J K 1 PitES! A [J ?.5oo PAOO.J 
por la sama lcotizo. Tamcn , c:r r la libroj plinru lli~is, mi dcvos íorn plialtigi 
la scndkoslojn, kiuj .fari~os 4.go fr. kaj la Lind'ko lojn cvcnlualajn, kiuj 
íarí~os .Cr. 7.5o. 

Vi do riccvos la jcnajn líbrojn, la!"r sub:l sínsckvo: 
1 l:Ielcler : Arthislorío , vulumo J. 
2 Jelu9ie: Cezaro 
3 Slonimslci: Mía voj;~go en SovclÍCI 
l, CeTtoslovalra Anlologio 
5 romano de Engholm 
6 romano de Weinhen.gsl 
7 romano de Szilágyi, se ~ ¡ cslo!! prola f•n ~usla lcwpo aü a11slalaüo 

alia OrÍ~ÍnoJn l'Oiltano :IU lradukita SUIItgranda 
8) un u el la },cnaj Jibroj : f(alocsay Lingvo SLilo Formo 

Totsche De Pago al Pí.lgo 
g) un u ol ]a jcnaj libroj : 

En.gholm: Ilomoj sur la Tero 
Forge: Mr. Tol aécla.s mil okulojn 
Szilágyi: Trans la F:rbclocc:rn o 

xo) unu el la Iibroj : 
f(alocsay: H.imporlrcloj 
f(alocso.y Goelho: Romaj Elegioj 
Baghy: Pl'elcr la Vivo . ~ . 

En la okazo, se laú. cirkonsla.ncoj , do x-a de scplombro m anlauv1das, ke 
nía mcmbraro por xg34. atingos I5oo, ni sendos tulc scnpage al ciuj 
niaj membroj la duan volumon do la Ar lhislorio de Hckler. 



Dependas J o nur de vi , cu ri ricevos unu b~1an libron plian :1c1 11 

kaj ni .for lc esperas, kc vi. kono? vüm devon .al VJ mem. 
Cclere clekton el )a tn )áslaJ Jibroj ni ekspedos Luj posL la r i ec ,·o c1,. 1 

kolizo po r rg3L¡-a jaro. . . . . , . 
Se ni aldonos. ke ciu AELA-ano raJLOS ace~l maJn eldonaJ OJII d,. l. 

venonln jaro pcr trc malalta punktvaloro, se m aldonos, .l~e ni ¡tn·,,, 
ankoraü a lmcnnit se vcrkojn, kiujn ni. dqnos poll la {¡a OJo. de 1l1~ ' 'endopr.·1 , 

por AELA-anoj , ni m onlris al vi favorojn bom grandaJn ke. m es.l :ls rnt ., 
pri vi a plua .fide)a :meco kaj pri vi a sindona l_aboro p~r v~u:b1 . no' <lJ 11 11 H· 11 
brojn. Ni mcnciu inler tiuj .favorprezaj )i~rOJ vcnontpraJ ~ka) Lrc ~ns:ljn .~ · 

A.isbcrg: Nun mi jam komprcnas rad10n, kun p~·cskau 3oo Jlus l r:'j " 
Lejzerowicz: El la Verda :Uiblio kaj InlerparolOJ kun Iloraco -~n. ·,. 
Sinclail· Lewis: Dro ArrowsmiLh 
K ormcndi: Aven turo GJl Budapesl 
Andn: Gide: Paslorala Simfonio 
Slefan Zweig: Amok 
Nussúlalt: RiJa toj de Horzl kaj Bcrtha von S ultner. 
Hcsumc: Asocio de Espcraolistaj Libl'O-A.mikoj daü~·igos :> iu_11 l al~t•r .. ¡ 

ankaü en la jaro 1()36 kllll sama vcrvo, kun sama cnlnztasmo ktel ;11tla11• 

por nia 1iteraluro. Ali~i al ~i kaj resli en g i estas la devo aJ si mcm dt 
ciu intel:igenla csperanbsto. 

Elekteblaj libroj anstataií Jean Forge : Febro 
VERKOJ DE JULTO BAGHY: 

Dancu Maricncl oj , novcloj tolb. 5.l¡o, bros. 3.4o, Migran la Plu1n• · 
n ovcloj Lolb. /¡.lio, bros. 'J.70, Viklimoj , romano tolb. 7.L1o, duon l. :,_,;., 
uros. 5.- , Hura ! l'Olnano Lolb. I O.- , duonl. 8./¡o, bro§ 7-L¡o . .Prelt' l' 1 

vivo, poemaro lolb. 3.- , Lros. 2.-, Pilgrimo, poemaro tolb. 3.- , bro;. 1 _.-,, 

VE!U,.OJ DE K O LO :MANO KALOCSA Y: 
Lingvo. ril o . Formo lolb. 4.go, hros. 3.- , Malkara cldo1tt l hi1 1• 1 

2.,5o b ros. 1.6o. ' lt·ccil<\ L\.ordo lolb. 5.So bros. {1.- , Rimportrf'l u j ' " ~1 · 
t. . 6o bro~. 3.--, E tem a Bukcclo. lrücl'llacia poeman lolo"'io. .3 .) ·! l'· 'C! 
Duonledc bindila 1 r.3o. Madách: Tragedia de l' Romo ]uk~a 5.iío. ~inq • 1 

!,.-, P cléi.Ci: J ohaoo la brava bind. 3.- bros. L 5o Goctbc: R on 1aj l'l egi"t 
L_a Taglib1·o. silkobind. 5.- , bind. 3.- , bxos. 2 '.-, Hungara , \ niul• •" 1' 

bmd. I L¡.- bros. 1 2.-, K. Kaloc ay- G. Warin"bien: J iel .faritri ]1" ' ' 1 

aL't Parnasa Gvidlibro bind. 5.- bro~. 3.6o. 0 0 

A.LIAJ VERKISTOJ: 
J. Forgc: i\I~· · Tol _a~c't~ mil okulojn - Romano bind. ~· ·' 

bro~. ft-;- , Fmn.ct· ko . ~lla~y1: Poemaro el Hungarlando lJind . . ~· ·'' 
hros. J.oo. F.ranc•sko zilagy1: Trans la Fabcloceano bind. 5.- bnJs. ·1 

zilágyi: La Simp~a Es¡?eranio. (gram. por hung.) bro§. I. 35, '[,•ntl •• 1 
Schwartz: i\IodernaJ RobunonoJ bros. x.5o La Pentroarto en l a ¡n il lll"' 
Hungarujo, kun ()6 iluslrajoj duonlede bindita. x5.5o L. Totschc : l)c '>' 
al Pago bind; 5 . .:._ bro ': 2.5o, Engholm: Homoj s~r la Ter o hin~l.:1 
bros. 3.6o, ~vnchn ltobmson: Hom.arisma Laboro hro~. o.6o, T. S1rl" 
P eko de l OJO b.t:.os. x.-, H.ungara Slosilo o. r8. Prezoj en svisaj fr<~nf,, 

Fclclos ki:>,dó: Zoldy latvau - Pe.atvfdék.i Nyomdo Vllcon _ A nyomdáert B énlk Gyula rclel"' 


