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POSTO DE ENCIKLOPEDIO 
Kelkaj el niaj kunlaborantoj plendas, ke trovigas 

samideanoj, kiuj ne vo1as sendi al ili la necesajn biog
rafiajn detalojn. Ni petas ciujn kompetentulojn , bonvolu 
nepre sangi tiun ci sintenon , kin malhe1pas 1a laboron de 
niaj kunlaborantoj. Ni atentigas ciujn niajn amikojn, ke 
ee 1a modesteco devas cedi al 1a interesoj de tiel grava 
verko. Ciu, kiu ricevas demandfo1ion, bonvolu kiel eb1e 
plej Írue respondi al nia landa kunlaboranto. - La dem
anditaj s-anoj en Aiístrio bonvo1u sendi la rcspondojn 
al prof. Otto Simon, Wien, XIX., Billrothstrasse 31. -
S-ro Archdeancon. La tE~mp1imo por viu artikolo estas 
I-a de majo. La eldono de la Enciklopedio estas certigata, ja 

niu eldonejo per siaj eldonajoj en 1931 farigis ·la plej granda 
E·-ista e1donejo; la valoro de giaj eldonajoj en 1931 atingis 
70 pengojn. - - S-1'o Teuchner. Bonvolu kompletigi vian 
artiko1on per la praktika uzo de E ce la polico. 
"-ino Zamenhof. Danke ni kvitancas vian artikolon pri 
E kaj bahaismo. Bonvolu indiki al ni fakojn, kie vi 
povus ankorau kunlabori. - S-1'o Flageul. Via artikolo 
pri stenografio postulis multe da 1aboro. Dankon! 
K1opodu, ke via artikolo estu interes a ankau por ne
fakll1oj. S-roj Arnessen, Atanasov, Domingues, 
fHc Cormiclť, Nylén, Puhalo, Schoofs, Spice1' bonvolu 
informi nin, kie1 progresas via laboro. - S-ro G1'osjean
Maupin. Ni respondos en detala letero. 
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POR LAGOETHE 
JARO 

En silka bindo, sur arta 
kretopapero, farita nur 
50 numeritaj ekze~lpleroj, 
subskribitaj de la tradu
kanto, dol. 1.- afrankita 

LITERATURA MONDO ELDONIS DU VERSAJN VERKET· 
OJN DE LA SENMORTA MAJSTRO EN LA MODELA TRA
DUKO DE 

K. K A L O ,e S A Y 
EN BELASPEKTA, ARTE ILUSTRITA LIBRETO APERIS: 

GOETHE: 
ROM AJ E LEG I OJ 
kaj . LAT A G LIB R O 
EI la universala genio, cion amp1eksanta personeco de 1a Poeto kaj Scienc
ulo, ci tiuj du poemoj montras al ni la erotikan Goethe. Novan Goethean 
miton de grekpagana amo revelacias la Elegioj en antikvaj metroj. La 
rememoroj de maljunulo nutras la fajron de la Taglibro, de ci tiu tiom 
malkasparola kaj funde tamen tiom morala eta cefverko. - Prezo bros. 
U S A dolaroj 0.40, bind. dolaroj 0.60, afrankita. 
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GRAFOLOGI1\. KARAKTERSKIZO DE ZAMENHOF 
- LÁSZLÓ FARKAS-FENYVES, Budapest -

'Multaj atribuas ee nun superho.majn kapablojn 
al la grafologo, imaganle lian arton ia mistera, kabal
isma l> sorcado <i . Estas senuube, ke la skriballalizo 
postulas tal enton , inventemon kaj kombinivan p01011, 

sed ci tiujn proprujojn la grafologo povas utiligi nul' 
helpe de la rezultoj de la scienca skribesploro. Por 
ilustl'i la Scie11Can skribesplo.ron, ci sube ni prezt'ntas 
la pl'o.cedo.n pri la analizo de skribo, kaj poste Ia tiel 
observitajn karaktertrajtojn ni kompletigos per L:t in
dividuaj trovajoj de la grafologo. 

La ci' supra skribo devenas de la mallO de 
Zamenhof. La unua impreso dum la rigardo de la 
skribo determinas la grafolog'ian v!l/ornivelon: gi estas 
individua, kolora, tra~ivita skribo, do La opujn skribtrajt
ojn generale favore ni prijugos: La el'identaj propr
ajoj, la 'dominant€lj de la skribo 'estas: senregllleco, 
ligiteco, rapido kaj malforla plumo-prem? 

La senreguleco de la skribo montras multfla~k
econ de animo.. se~ samtempe a.nkaů senharmoman 
sentaron. Da ritmo de la skribo (individuaj literplekt
adoj, simpligilaj ' skribelementoj) igas nin konkludi 
pri intensa vivo: liaj sentoj forte reagas je liaj eventoj 
kaj travivajoj. Krome ni povas vidi en la skribo del
ika,tan sent.emo.n, viglemon kaj potencan agd.eúron. 

El la ligiteco de la skribo ni povas konkludi l~nua
vice pri sp:iritaj kapablo.j . Li havas ekstevordmare 
akran p eroepti von , lo.gika.n kaj disciplinitan cerbon. 
La o.paj literplektadoj estas la siguoj de bOna observ

. kapablo., spirita memstareoo kaj kritiko. La liniokond~ 
. ukó kreas kombinon de fadenaj kaj arkadaj formo] 
. (m kaj n) 'el kio o.ni povas konkludi pri strecitaj 

nervo.j kaj ·enfermigemQ. La opaj arkadforinoj , aparte, 
montras ' persiston kaj tenacon. 

Lagr,andeco de - Ia skribo estas normala, do li 
estas memkonscia, sed ne arogema. La granrugo de 
la ópaj 1itertigoj (r: g, j) esprimas la énhav~iCo~ d~ 

. la senta vivo., sed Samtempe atestas ankaů pn anIma) 
' problemo.j ' kaj ,penaj meditoj. , 

l Lagr3.l).da rapi.do kaj ligiteco de la skrilio estas 
'" la projeKcio. ' de sp:iritaj kapabloj : celkonscio, prod
; úktemo,;: mensa 'fekundeco. La granda rapido< kun 
arkada' iifli.okondnko montras intelektan · persiston, lene

, 300n, eC"en k.elkajrilatoj, fanatikan· :fidelon al princ
, . ip<)j. Fíksin,te por' si oelon, li povaS koncenttigisian 

tuta.n e~~~~n, 1i ~dministras si!! kun bona ~ kapablo 

de ťrarigardo kaj kun kontenliga org:1uiza fo.rto, La 
plumo.-premo estas facila kaj proporcia. kio estas 
"igno de spirita vigleco, kritika sento kaj pIi altl'anga 
inteligellto. 

La largeco de la skribo estas normala , la mal
plenaj lokoj inter la vorlo j es las proporciaj , mo.ntrante 
memkritikon ~~j disciplinitecon. Li e3tas en,el:gia, ag
ema, produktiva ell laboro. 

La tre antaúenklinita skribo pruvas, ke li forle 
reagas je si aj' traviva joj , siajn impr,esojn li zorge kOll
servus, kion laslan konfirmas a.nk-aú la forvagantaj 
malsupraj liter-ligo j. 

La skriho esbJs dekstren-ira, la linioj havas kon
stantan dirckton al la dekstra margeno, atestante pri 
granda labol'emo, kaj samtempc pri vasta kontakto kun 
la ekstera mondo. 

La skribo es tas genera!c sim,pligita. individua, 
Superfluaj o1'llamajoj mankas (majuSkloj i), la autoro 
do havas realan vivkoncepton kaj klopodas, sen pozDj 
kaj eksteraj efektoj , pri senpereoo kaj senartifikcco. 

La interlinioj estas ordigitaj, proj ekciante 1a sistem
ccon de lia penso-mondo: li povas akre distingi, dis
ponas pri vasla trarigard-kapabLo. La dekstra margeno 
es Las sendecida , el kio ni povas konkludi pri certa sen
spcrleco en materialaj aferoj. 

La literoj es Las plejparte indi~iduaj , modifitaj , 
do iIi devenas de pIi altranga intelekto (L, K, s, g, n, 
1'). La antaůen ldino de la majuskloj malkasas ~entil
eCOJI, socialan inklinon. La finoj de la vortoj estas pii 
malgrandaj , ol la kutimaj trunklitewj : ci tio estas 
signo de kombinkapablo, kaj signo de a kra perceptcmo. 

La gisnunaj konstatoj donas la spinoll de la skrib
analizo. Kompreneble, la tíel elfositaj karaktertrajtoj' 
estas en si mem anko.raú senordaj kaj prezentas nul' 
sekan , krudan kaj mankhavan karak terbildon. Se či 
tiujn konstatojn ni grupigas, kaj' ilin ni kombinas kun 
la spertoj de la grafologia praktiko, kaj kompletigas 
per la indivíduaj , intuaj trovajoj de la. grafologo, ni 
havQs la sekvrul , unuccan, koloran karakterskizon : 

Homo vastkoncepta, disponanta pri neciutagaj 
spiritaj kvalito.j. En lia vivarango Ia intelektaj faktoroj 
unlligas kun lia enhavrica sentmondo en felita har
mo.nio ; li es tas vastperspcktiva, li povas tra.nsrigardi 
siajn vivcirkonstancojn. Li estas Ciufibre laborema kaj 
kreema, liaj streCitaj nervo.j instigas lin por konstanta 
produktado. En sia laboro li estas ekstreme produktiva, 
en la intereso de siaj celoj li subpremas siajn nervor.ajn 
inldinojn, li estas devkonscia, liaj vivkonct?ptoj estas 
ko.rektaj, 

Lia spirita vivo estas o.rdigita. Li estas inventema, 
memstara, havas fekundan menson kaj fortan logikecon. 
Celkonscia , en intelektaj sf.ero.j persista kaj tenaca,ofte 
gis fanatismó, sed lía akra kritika sento retenas lin 
de troigoj. Por siaj celoj li povas k(moentrigi sian 
hltan ' energion, li administras sin kun akra trarigard
kapablo kaj ko.ntentigá organiza forto, Memkonscia, 
sed neniam tromemfida au tropretendema. Li havas 
akran ko.nceptkapablon kaj vastan intereso-sfero.n. Rea
lema, tute sen dogmoj kaj antaňjugoj ; sociaj ekswr
ajoj kaj vantajoj lin ne loga8. 

Senpera, sed ci tiu ekstera senpereoo kasa8 sent
eman;." enfel'mig~J?lan . animon, car je komunikado, 
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plena ekmontrode sia senta vivo li estas ema nul' kun 
malmultaj homoj, li ne volas ~argi aliajn per siaj 
problemoj. Ua sentomondo es tas rita, je siaj traviv
ajoj for te li re.agas , siajn impresojn zorge li konservas 
gardan lc, li aj individua:i , koloraj ohservoj domu; 
apartan enhavon al lia vivo. Lia sociala sento estas alte 
cvoluinla, y,010nte li hel pas. Li e8tas treege bonvola, 

. plena de se1lto, de amo, ,en liaj agoj lin ' di;ektas' liaj 
sentoj, tiel, ke en materialaj aferoj ofte li estas oedema 
kaj humalla je sia prop1'a malutilo. . 

Cenerale, per ci tiu skribo ni ekkonas maloftan ; 
grandskalau, valoran homou, kiu pli multe produktis, 
ol kiom li povis atendi de la vivo kaj multe pIi multe 
donis, ol kiom li ricevis kontrauvalore. 

Bohe:rna t~go 
L. N. Ne'W'ell, Parls 

Li. studento malrapide malfermis unu okulon 
kaj metis la pinton de la naw ekster la litkovrilojn ; 
kaj tuj gilll retiris. Frostas ankoraií ci matene ; li kusis 
kelkajn momentojn rigardante sian spi1'vaporon levig
antan al la plafono, guante la varmon de la lito. 

Tre kontente li pensis pri nenio. Nenio ... nenio ... 
kiom Hela estas .nenio .. , nenio estas nenio ; vere. 
Subite li saltsidigis sur la lito ; diablo ! kioma horo 
estas? Li time rigardis la ho1'logon. Ci estis hela 
horlogo, donaco de parenooj en lia hejmlando mal
proksima kaj aspektis. se oni ne tro atente rigardis, 
~vazaií el oro. Ci fruis dek minutojn po tago: utila 
trajto ce hOl'logo de tiu, kiu devas levigi frue. Bedaiír
inde, li neniam aiídis gian sonlOrOI1 matene kaj dormis 
ciam preter la levigo-horo; gia speciala merito do 
ne multe utilis. . 

Ci montris naiían kaj duol1on . lnfero kaj diabl
inoj ! Li malfruos denove ce la unua prelego en la 
Sorbono. Li faris konvulsian movon, kvazaií por salti 
el la lito : tiam paiízis. Tamen, tamen, cu ne estas 
libertempo hodiau? Malrapide la bela penso grand
igis lian koron, tiel ke li forgesis ee la malvarman 
aeron Cirkaií siaj sultroj. Jes, vere, marsalo de Francujo 
mortis kaj hodiaií oni enterigas lín. Benata estu tiu 
marsalo! Oni dekretis lihertempon unutagan. Oni ne 
nezonas esti pacifisto por deziri la mOl·ton de ' Ciu 
marsalo kaj generalo en la mondo! 

La studento rapide refalis kaj kusis sur la mal
dekstra flanko. Nu, necesas levigi, tamen ; oni ne povas 
dormi kiel porko tutan tagon. Li konsultis sian sto
makou ; ti·o ankaií konsilis la pason necesan, por maten
manA'o. Li turnis sin kaj kusis SUl' la dekstra flauko, ' 

. kaj fikse rigardis la malht>lajn murojn· de la eambro, 

. la poh"akovritan pJankon ; bedaiírinde, ke la dommastr
inu estas ti<Hn maHaboren1a - sed kiam oni pagas 
nUl' cent kvindek frankojn monate, oni ja ne kuragas 
plendi. Li rigardas la mOlTlan fomon, kiu nenioll en
tenis de kiam li ekluis la camhron ; kaj per naturu 
flugo de ľ peneo, li rigardis tra la aItaj fenestroj -lá 
gl'izan. negogravedan cielon. Ankorau pIi malvarme 1 

Li sercis kialon pOl' ne levigi . ... sed ne trovis. Do 
jeJ1, jam li sidas SUl' la r~mdo de la lito, pensemc okul
umante siajn pántoflojn pacience -atendantajn. lIezito 
ne utilas ; li saltis 8.1 la nuda planko kaj rapidege 
surmetis la pantoflojn, kaj staris momente, aiískult
ante. Nenia sono, krom la majesta tiktakado de la hor
logo ; do la dommastrino jam foriris al . sia éiutaga 
1aboro. Li povus kredi, ke tuta Pariro mortis, au perd
i~is snb dika nettavolo. Kun tito de la sultroj li iris 
CD la maJgrandan kaj malpul'an kuirejon kaj ,plenigis 
kaseroleton per akvo. Tiam fivortis; li denove lasis la 
alumetojn en 1a litCamhro. Tremante kaj' sin citk:aií
brakante, li susure pasis al laapudlita tableto, kiu 

. portis la kandelon kaj lihron kiuj provizis la -Jastan 
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regalon antaií dormo nokte, prenis la alumetojn, kaj 
reitis al1a gasforno en la kuirejo. Bruliginte, li kom
encis akl'igi sian razilon ; li troigis siajn movojn por 
varmigi sin samtempe. Liaj pen soj vagis alla hejmo trans 
kvar landlimoj ; kiom varme estis tíe! Kiom bone 
,maL~uprenil'i la stuparonen la mangocambron, kaj 
mangi gis . sato kun konataj, amataj' vizagoj! Ah! 
eble estas letero. Li rigardis Ce 1a ekstera pordo de 
l' apartamento; ne, ne estas hodiaií. Kiam li trov01; 
ofioon, post fino de l' studoj, li plenegigos tiun forn
aooJl , gis gi ne povos spil'i ; diahlo! oni-p,ezonos tutan 
jaron por revarmigi I 

Bolas la akvo ; bone. Li plenigis tason kaj porti" 
al la granda spegulo de sia vestosl'anko. Trempinte la 
penikon, li k,omencis smiri la vizagon, kun volupta 
sento guante la varmon de ľ akvo. Nun li iom:éte mal
pli tremas ; bone, car oni facile traneas al si la orelon , 
sití razante, "kia'm oni tl'emas pro glacia aefo; 

Li rigardis sian vizagon tre serioze en la spegulo. 
Kurioza tipo ; fine,estas io simpatia, eu kelkaj pozoj. 
Li komencis sapumi, kaj . altigis:ta nawn. Nu, jen,tiel 

,li havis mienon iom impresan ; jes, sed ne estas bone 
alpreni tian 'sint:enon kiam oni estas · malriOega kaj 
samtempe ne scias oheigi ee keln,er'on. . . Ehle tiel, j~ 
tiel, kun la kápo kl in ita' antauen, la okuloj large, me
lankolie malfermitaj, jes, tiel li aspektas - nu, inter;
'ese. Subite li e~~onsciis pá siaj agoj, moke kurbigis 
la lipojn al sia reflekto, tremrapide alprenis larazi!on 
kaj entuziasme skrapis. . 

Denove la ciutaga ' p1'oblemo: cu lavi sin per 
varma akvo au malvarma? Li estis stariginťa por si 
spartanall regularoil , por sin hardi ; kaj inter ili trov
igis la t1'e firma regulo, lavi sin ciamper malvarma 
akvo, ec dum la plej malvarma vetero. Sed. : . sed ja 
kostas nenion, kaj li llOdiaií ne povos pasigi la matenou 
eu varma aUlo de la universitato. Li .reveme portis 
kuveton, sapon, déntproson kaj dentpudron, kaj- mlzere 
maldikan vistolon, al la stona trogo de 1;l kuirejo ; " 
'tamen, ne -estas .oone cedi sin'a! la luksemo, ah:penaií, 
ne gis kiam oni havos sufice da mono ,·por Jrontentigi 
sian deziron. Ankorau profunde pripensante la p1'Ob
lemon, li menatt*e; nekons<?ie~ p~enigis kaserolón per 
akvokaj 'bruHgis la gasfornon . . ::V:i.diii:te sill9agon li 
ridetis rezigne.. . Li ~je trempis 18. ' manojn ea ' la 
varma akvo, kaj . komenci:.s lavi sin.K.ion dj.risJ.(l 
angla poeto pri »la beno deT varmega' ak"o« ? ' 

Preskau yarl?la, krom .Oe la piedoj;' li sekigis ,sin, 
kombis la harojn, kaj zorge ,prenis Ja \ pantalonon d~ 
inter la matraooj. Necesis akrohataj powj por demeti ' 
la pijamon kaj surmeti , la .. pantalonon tiel, ke , llf ek- ! 

stremoj ne tusu Ja polvon sm la ,planko; sOO-li -sUk
cesis. Li kritike rigardis sian kolumon ;: ehle~ni ~vos 
porti gin ankoraií' pluait tagoň ? Ne 'f,$taS tre malp.uca, 
,kaj cetere, ji' ne devos montri sin hodiaij al la prole(l-



~roJ . . Lastan .. semaJnon la tolÍavo Írostis pii ol dek 
frankoj; tiuu Ci semajuon uecesas spari. 

Vestinte .sin, li admiris en la spegulo la faldon 
de la pantalono ; kaj sin turnis al la plej grava ero 
de la matena eeremonio: la matenmango. Li portis 
la lakton, acetitan hieraťí vespere, al la kuirejo, kaj 
denove bruligis lagason sub la kaserolo. Dum la lakto 
v~rnligis, li pedgis panbuleton kaj metis en tasegon ; 
kaj poste surversis la bolintan lakton. Sidinte ce la 
tablo, kaj apoginte lernolibron pri, la romana juro 
kontrml la kruco, li komeneis mang-i. Li mangis mal
rapide, plengustumante ciun busplenon' aprez.eme : ja 
ne es~os plua mang.o gis la vespero. Fininte la mangon, 
li provis ankorau studi, sed ne povis atenti la legajon ; 
li. tro tremis de la malvarmo. 

Kun suspiro, * li levigis, surmetis la capelon kaj 
patton, kaj eliris, wrge slosante la eksteran pordon. 
Nun maJsupren, unu, du, tri, kvar, kvin, ses etagojn. 
Ce Ciu etago la peza bruo de la urbo plillrutigis, kaj 
li aiídis la akran tmmpetadon de la taksioj. Li kriis 
»Bonan tagon, sin jorino ! « al la pordistino, kaj jaIil 
staris SUl' la strato. Parizo havis sian kutiman matenan 
aspekton. Fluis kantete pura akvo 00 I' randoj de la 
vojo, tiel k~ la subaj stonoj prenis siajn naturajn 
helajn kolorojn, kaj faris frapan kontraston kun la 
kota trotuaro. Estis nigra vento, kiu silente kaj rapide 
stelis la varmon; la cielo subpremis la teron. La 
dom.oj sajnis kunpremi sin por trovi iom da sirmo 
koutrau la vento. 

Kien? Vnue al la Panteono. Li eleklis punkton 
snr la granda placo de kiu li povis . vidi samtempe la 
Panteonon, la pregejon St. Etienne-du-Mont kaj la 
longan flankonde la biblioteko Ste. Genevieve. Tre 
baroka, tiu St. Etienne-du-Mont, tre jezuita, iom tro 
emfaza, sed gaja, fiera, kurbe hela, ee sub la ombranta 
maso severa de l' Panteono. Kaj la renesanca gracio 
de la biblioteko memorigis lin pri la sunů de Italujo. 
Jes, li pravis,' venante al Parizo ; esti cirkaťíita de tiaj 
nelajoj val.oras la malvarmon, la nesufiean mangadon, 
ec la solon. Li staris por aprezi la seenon, sed la venlo 
ponardis lin, kaj li formovigis, profundigante la man
ojn en la posojn. 

Li pasis en tiun perditan vilagon, kies centro 
estas la plaoo kie renkontigas la strato Descartes kaj la 
strato de la Montagne Ste Geneviěve: vilago antikva, 
vivoplena, malriooga. Li rigardis la dommastrinojn 
susurirantajn en pantofloj al butikoj, kun pensoj kun
centritaj je sparo. 

Kioma .horo? La dek-unua kaj dek-kvin. Ankoraťí 
kvardek-'kvin minutojn gis kiam li povos permesi al si 
tason da kafo. Li komencis marsi malrapide, sed 
denove haltís. Ja kien? Nu, al la Sejno, ni vidu cu 
ankoraťí estas in:undO. P~te la kafejojn, li forturnis 

' la kapon, por ke latento eniri ne estu ,tro forta. O 
plumbopieda tempo, kral oni diris, ke vi flugas ? Vi ee 
ne rampas... Ah, jen la Sejno, kaj Notre Dame rev
anta pri sinj jarcentoj kaj ' pri sia ne pIu komprenata 

. belo: ~i:u kirliganta, ,grize-venTa akvo - kiom kruela, 
~alvarma! Kiel la homoj povas gin preterpasi, ee ne 
ngardante kun tremeto? Li forturnis la okulojn, kaj 
komencis trafoIimpi la librojn de la librovend;Stoj de 
la kajo, sed sen granda ' in~reso, seiante" ke li ,ne 
povos aceti . • So oni amas librojn, estas malbone rig-
arru ilin kull po~j málplenaj. ' . 

Cu etemo komencigis ? Estas ankoraťínur dudek 
antaťí la de~dua~ ~." AnKoráťí dudek minutoj: dudek 

* Sus.l,iro : ~nv:oaa ~emeto de ~ezignoaťí sopíro. 

Berle1Ji Portreto 

eonoj, dudek 'abismoj en la tempo, gis kiam li P9vOS 
eniri lokon kie estas homa varmo. 

Li tirÍs cirkaťí si pIi strikte la palton, kaj klako 
pasis SUl' la ponton. Se li marsos al Parvis Notre 
Dame, al la Chatelet, trans la riveron denove, tiam 
laií strato M.oDsieur 113 Prince (kiom gia nomo memor
igas pri tiu helkqlora teksotapeto, kiu estas la histori~ 
de Francujo !) en la gardenon de la Luxembourg, kaj 
de tie laťí bulvardo St. Míchel, li alven.os al la kafejo 
de la Soroonne proksimume je tagmezo. Eble li tic 
renkontos konaton de l' universitato ;estus bone habili 
super bonodo.ra kafo. 

En la kafejo estis la kutima aoo da studento}: 
junaj, fanfaronemaj , kriantaj aforismojn por soivi 
ciujn problemojn de l' universo. Estis tie neniu de li 
konata, sed rekompence estis vaeme, viglige. Li mallevis 
sin SUl' remburitan benkon kun suspiro, kaj mendis la 
sopiratan laktokafon. Li metis alumetojn kaj cígared
ujon SUl' la tablon, kaj atendis: la sibarito estas 
metodema pri síaj plezuroj, kaj la studen to neniam 
bruligis sian eigaredon gis post la unua gustumo de \' 
kafo. La kelnero tinte starigis la glaseton, kun miriga 
lerto jetversis unue kafon, poste lakton. La studen to 
kirlis wrge, pie gustumis, kaj atentis la revenan 
guston SUl' la palaoo. Li ja estis sÍbaríto. Nun la cigar
edo. ~í prenis unu el la cigaredujo; ekzamenis ; el
ektis la pIi firman ekstremon; kaj metinte inter la 
lípojn, almetis brulantan alumeton. Li ensuCis ravite la 
furnon kaj tenis en la pulmoj, kun duonfermitaj ok
uloj ; elspíregis, kaj rigardis la levigantan nubon. Ah, 
jen jurnalo, úkazo por ekzerco pri la franca lingvo ; 
li leg;is atente. 

Je la dua kaj duono li eksentis sin nekomforta ; ne 
pIu estis eble siru -aenwrge, profundiginta en la legajo. 
Li levis la rigardon, kaj renkontis la akuzajn okulojn 
de la kelner(), kiu ne aprobis homojn kiuj sidas preskaií 
tri . hOl'Ojn super unu glaso. La studento rapídeme 
trinkis lb. 1astan malvarman guton de la kato, metis 
frankou kaj du~on apud 1.a teleron, surmetis la eapelon, 
kaj eliris SUl' la fuuan bulvardon. Li sentis sin varma, 
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< f}~e.ol 
Headrlk .4di.uĎson -

'Re2igno 
Ne frapu SUl' k9ro/ fermi~ la pord'. 
kaj vana la penQ, ITU for, i,ru for! 
Mi longe atendis, sed, laca gis morl' 
nun cesis, forgesis, iru for, iru for! 

Varmege mi 'amis, doloris la kol" ! 
gi pIu ne doloras, iru for, ITU for! 
ml .plendis pri l' sorto kun larmoj kun plo!", 
Dun cosis, forgesis, im f.01: , iru for! 

Mi vokis, mi ludis, . dissirigis la kord' 
la harp' drsrompigis, im for, iru fol'! 
furioze hatalis mi konlrau la sort', 
nun cesis, forgesis, ira for, iru for I 

Ne v'eIru pasinton ; ho, kia tortur', 
se gi revivigos, ira for, ira for! 
Ne frapu surkoro, fermita la pord' 
kaj vana la peno, iru foi, iru for I 

• 

Ameksla2' 

Kisu min, mordu min, 
/lmu gis morto min, 
eble vi morgau min 
ne amos pIu. 

Eble vi 1asos min, 
baldau forgesos min 
kaj ne permesos min 
vin ami pIu: 

.pli esperema ; sed la penso pri la kvil1 horoj inter 
nun kaj la vespermaugo ombris lian menson. 

Per marsado rapida kaj !p-alrapida, per rigardado 
ou butikoI{lnestooju, per observado de la ' tipoj sur la 

' siratoj, per meditado pri la belsonaj kaj memórpleuaj 
nomoj de la stratoj Parizaj, per kvaronhoroj pri kiúj 
li poste memoris uenion, li sukcesis pasigi la temp on 
g'Ís la ses a kaj duono; .kaj tiam li permesis nI si: la 
rukson, demaudi sin, eu kiu lan do li vespermangO"s. 
Ehle en larumana au la hungara restoracio ; la pladoj 
ostas grasaj kaj varmigaj. Eble en la hina - ne, oni 
bonege mangas, sed por UDU persono ln kosto es tas 
iom a,lta. Ehle Cll la rusa ce ln suprů de la strato St. 
Jacques; tic oui povas auskulti "b'elajn rusajn kimtojn 
ludatajn per gramofono, kaj labbrsto estas rava. Ln 
pola proksime' .de laLuxemb'ourg estas ankau mlil~e! 
kosta ; tiu ne taug,as. Cu la bulgara en · la strato 
MOl1sieur le Prince? Au la rusa vegetarana en la strato 
de ln MQntag:lle Ste Genevieve? ~ tiu estas" inalkar~; 
pUl'a k,aj kvieta ; sed ne, hodiau li ·nepre deziras iom 
cla vial1do. Cu la italu... tamen,~u tiu , vilgetai'u, kiil 
kost~lS 11'U1', kvar frankojli, kaj k~e ne esms ke.hreroj ? . :, 

. Li ~nurAadis, -pellsante pri . la ~le~to; . surprizite 
rimarkis, ke estas Ja sepa dek, kaj ankorau li , ne estas 
e1ektinta. Nu,necesas decidi ; kiuu iri ? kiun ~iri ? Nu, 
la rusa ; ' li ekpaa-is. Tall1én, ,tiu estas je fiksita prezo, 
kaj en tiaj . l'CStora~oj oni preÍ!eras rap'i,dajn gastoj1!. 
Do, esťu.la ru~ana,; estas ,tie' .varmi8'8; ~81!~. ' 'd" 

Horon kaJ duonon poste, li trankVlle. pa~is den~ve 

Ho; ~i-tiu hor' , 
de wolupť, ador'" 
kune goj', dolor', 
gaja rid' kaj ,plor'. 
Verva amfervor'· 
~is ekkrev' · de kor' 
kaj postgi langvor' , 
dolCa rememor'. 

Nin luladu angeletoj 
kaj bruladu kandeletoj 
hele, brile, 
vi eksonu, gajaj tri10j 
de amkantoj , 
flor dormigi geamantojn 
en l1okthoro, ' 
kor' ce koro. 

Nin vizitu, songo· ora, 
OlHr de flora . 
bon-odoro ... 

Hararo via sukceÍl'O, 
okuloj l1igraj agať, 
fajreroj cu ili rubenoj 
kaj lip' el karu' ,ne granať. 

Manetoj sen dub' alahasti'~j, 
ungeť kV.azaiíIrizpefal'; · . 
.briletas vi astr' . inter astroj, 
el plej multekostá metal'. 

en la kafejon de la Sorbonne, kun la mlcno kaj kon-~, 
tenta mensode bone nutrita grafo. ' 

Li mendis kafol1, ekfumis la trian cigaredon de 
la tago, ka~ eltiris cl lil ~so ď laElleidon; kiu : nuú, ' 

. post tuttaga portado, . taiígis 3I !ia humoro.Li profund: 
igis en -la ol1danta tondro, la fatala marso de la latina: = 

,- "'~ 

Tumen cielo tur'rugaskaJ el Oceano levigas 
Nokto, pel'ombro densega vindántepoluson" kaj tero?, 
Kaj a~tiíikojn Mil'midajn : "fra u~bo , Trojanoj vagadas, 
Poste silentas ; ' kaj membrofn lacetajn penetras dOf"?ado, 
Kaj miljtal'O Arguja samvice SUl' sipoj elven1s 
Jam al Tenedo, vidala, sub luno ~mike ,silentá: 

. Bol'don ~i iris ko~atan. Dum' flamon levigas 
Rega,'sinono, ' de .diaffataloj sa;~tamaljusiaj, 

. Trabojn mal:l:ermás abiajn, DanaojÍleQ. ventro 
l.iberigaňte. Tiíj ilin al lumó redonas Cevalo2 

MOllstl'a ... 



- Bendrlk Jldamson 
- . 
Cu ni ~ -, 

Arbaroj plenaj je picooj, 
en kapoj .manka-s 1a idooj, 

Bonege kuras la kasistoj, 
la kankroj»l'ugaj « kaj »fasistoj «, 

Lóndone-deusaj la nebuloj, 
lingvistoj luktas kun reguloj. 

En paTlamenť ekzerco] bOksaj 
kaj' paroladoj paradoksaj. 

Malsato regas ce l' verkistoj, 
sen trust' produktas nur cerkistoj. 

Al proteto 
La monď deliras sangebria, 
pretigas' nova fratobuc' ; 
profeť, ne jetu perlojn viajn 
alporkoj ; via dev' -Ia fug', 
dezerto viajn pensojn scias, 
se vi predikas,_ stonoj mas. 

Prefem vian liton sablan 
al kiu ájn a1ia lit' 
kaj la mizeran- mangotablon 
al tablo de la sibariť, _ 
li longe antaií mort' jam putras, 
laií vol' de Di' vin kOl'voj nutras. 

Eslis UlomenJo f:i kiam unua dormeto komence 
Donon dankindan' de di,oj en homojn enigas mizerajn. 
Jen al ' mi, antau .ókuloj. ·subite Hektoro aperas 
Songc, JOl'tege malgoja" ~aj larmojn vedanta multegajn; 
Ticl li estis do, kiám duopaj lin trenis cevaloj, 
Sanga je poho kovritan, per liaj piedoj svelintaj, 

- Kiujn rimeno trahoris. . . . 

Nceblas ;-cla CaTmo fornugis. Li ekrigardis la 
fraulinon, kaj trafis sin rigardanta lin. Li Timarkis 
rapide, ke si portas felan paltou, estas juna, pala kun 
ombroj -sub la okuloj, diskrete sminkita, havas hrunajn 
harojn. 

» Tiuj kelUeroj 1« si -diris; »iliciam too postulas. 
Viparolas france ? \< 

l, Jes, m~z!;l' bone, kaj komp:renas bone se nll 

atenta~. « "" 
»Nu, 

studento? 
vi tr-e ba1dau mastros gin. Vi estas 

Sur via korp' la simplaj vestoj 
neniom cedas al purpur' ; 
vizitas milde vin la bestoj, 
alproksimigas kun mmmm'; 
dum homon siras hom' per dentoj, 
indulgas -tigroj vin, serpentoj. 

Sed iam a'nkau hom' 'kornprenos, 
ke li naskigis por fra!am' ; 
nur tiam Via temp' a\veuos 
por ke ekbrulu vOTta flam' , 
UUl' tiam via pov' sin montros, 
subite via voe' ·ektondros. 

Gis tiam - prego kaj silento, 
atendu, -- aliigas monď, 
ekkaptos nepre homojn pen to, 
ekregos nepre homojn honť, 
eksonos Cie laTmaj ploroj 
kaj por semaď pretigos kOl·Oj. 

Cim' 

Cim', cun, ci mordas mm 
sen honť, sen tim', 
cim', cinika cim'. 

Cim', cim', mi kaptos cin, 
dispremos cin, 
cim', cinika cim'. 

volis dudek mil - oni devas vivi. Li rifuzis, sed de 
tempo al tempo li scndas al mi iom da mon'O. « 

II Kio estas via pvofesio? « . 
ta s~udent6 rugigis ; li sentis subite, ke eble tiu 

demando estas lnaltakta. Sed si respondis tute trankrile. 
»Mi esws kudristin'O - sed mi ne laboras llllll. 

Oni ciam devas labori snb vidn'O, kaj tion'mi Tle povas 
toleri. Vi kompnenas? - la virinoj amas pilci unu ],a 
al.ian, kaj kiam estas tr'O multaj en profesio, oni ne 
povas argumenti. Ne, tion mi ne satas. « 

»Do, cu vi - cu vi permesas demandoll ? . . 
Kiel vi sukcesas subteni la vivon?« 

Si , ete tÍris la sultrojn kaj grimacetis Carme. 
»Nu, mia studento kelkfoje sendas monon. Mia 

cambro kostas nur cent dudek frankojll monate. Mi 
vivas. Sed la iometo da kapita1o, kiun mi havis, eluz
igas ; neoesas i9. Do mi kelkfoje konatigas kun sinjoro. 
sabatou au dimanoon - nur sabaton au diman6on, vi 
komprenas - kaj ec ne. oiusemajne. Kíon vi volas? 
Aliaj f~as, kaj mi estas tr·e zorgem,a, kaj tre diskrcta. 
Mi neniung-enas. Kaj 6iudumonate mi vizitas la kurac
iston -- Ciaril la ekzameno estas negativa.« 

Si rigardis lín . demánde, ne trude. Denove li 
sClltis al .si a:bsurde, freneze clankema; iom cla intim'O, 
iom da homa .. koutakto, propono de amikeco - kom
el'ca, eble, sed .. .. sed, nu, tamen, si ,proponas doni 
sin, kaj ;neňiu povas fari tion seu yarmo ce la troro . 

. Li~bite de~ir-eg,iS , kuneoon Kun, si, k'unparolon, kun
mar~:m' ; ne pIu la $Ola viv~do, estus iu kun kiukQm-
eJlt~ la paSállt.all hQron, lalegajon, la homojn: ' 
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Eterne sa~a 

Vi, kara, min vizitis 
En loko malproksima, 
En heIesuna tago, 
Kaj mi atendis vin, 
Amike vento glitis, 
Vin, milda kaj intima 
Realo de ľ imago, 

- 1). Sut kovol -.,-

1928. 

Mi val,tis en la sin'. 

... Cu povas la krajono, 
Oi lignopec' senviva, 
}lakonti ~iujn vibrojn 
De mia jWla kor'? 
Cu povas monotono 
De verso nesentiva 
Plenigi pa~ojn librajn 
Per dol~a am-80nor'? 

Ni , kvazat1 geinfanoj 
Liberaj kaj peto~aj, 
Kuradis SUl' voj etoj , 
Sidi~is ~e la mar', 
Dum SUl' ~.ieľ mibeloj 
En ~ojaj karavanoj 
Lanugaj, plume molaj 
Sin miris en ondar'. 

Kaj poste, en vespero, 
Ekbrilis sol'~e luno 
SUl' nigre blua pluso 
De ľ fora firmamenť. 
Malvarma ~ia sfero 
Nin, en Ia doMa kuno, 
Aspergis per Ia duso 
De hela bril-torent'. 

Ni paSis brak-en-brake 
Ce detruita mu1'O, ' 
Sed en la kol" ~ardeno 
Ek~ermis de l' junag'. 
Sub Ia piedoj krak;e 
Gemploris gruz-susuro, 
Kaj sajnis ~i p1'Omimo 
Feli~a am-voja~'. 

Niposte lQugé sidis 
Sil en te, man-en-mane, 
Dum pulsis niaj kOl~j 
Lau sama ritm-akord', 

Kia ironio: li ee ne havas sufi6e da mono por 
bone mall~i ! Se si scius, kiom malri~a li estas, ~u si 
ankorau ridetus tieI amike?· Li esplQris siajn tr.ajtojn 
-- la .klarajn grizajll okulojll, la buson iomete tro 
largan, Ia iel oonkoran esprimon - kaj li kredis, 
ke j,es. 

Li konsciis kOl'pon ce' sia flanko, kaj suprenrigar-
dante, vidis studentinoll iomete konatan. 

II Hola! Estas vi?« 
»J es, jen mi ; cu bone marsas? « 
La virino ce Ia tablo ' levigis kviete, milde, kaj 

e' tis maltrudeme, forironta. La studento haltigis sin 
per gesto, kaj proponis la manon. Si premetis gin. 

ll Gis revido, frat1lino ; ehle ni denove renkolltig.os 
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tie ci. « 

Kaj nin Ia pensoj gvidis, 
Tor~antaj tJ.lismane, 
Al miraj landoj foraj 
De nigramara hord'. 

Dum la plej ~as'a kiso 
Sigelis nin ~e ľ buSo, 
Sen fulma sent' volupta, 
For de pasia flam' : 
Mi sentis: eta miso, 
Nul' unu falsa tuSo 
Jam estos ~omp' abrupta 
De nia pura am'. 

Kaj tion ni evitis. 
Ni ne transpasis sojlon, 
N ek levis la kurtenon 
De SUl' diin' Venus'. 
Ni for de ľ tel" gravitis, 
9i ser~is nur konoolon, 
9i . sercis nul' subtenon 
Sur mia juna brust'. 

Kaj mi? ja mm sorto 
Eteme estas sama : 
Sufero por animo, 
Por ne amiva kor'. 
Eterna wda sporto 
Per pilko - am' senama, 
Raket' - intim' kun Iimo 
Eu la senreva plor'. 

Min tutan mi ne douas 
Al ama paroksismo, 
Mi, t1'O senenergia 
Kaj tro senvQla hom', 
Nur haltas kaj rewnas 
Starante ~e I' abismo 
Kaj en deciď racia 
Min jetas al fantom '. 

Kaj mia ruta vivo -
Nul' pala fantomal1O, 
Nur . vaksa panóptiko 
Kreita de ľ imag':. 
Alud' al efektivo, 
Premanta sOng' - kosmaro 
De deliranta psiko, 
A.kir' por cies sag'. 

II Eble; ~is Fevido. « 
Si ridetis, p1'Ovante nei sian ekzisbOll per. pel:sista 

nerigardado al la studelltÍno. . 
La studento turnis la Qkulojn al . la . bruanta hom

amaso snb la svebanta fulilO ; parolis kelkajn irazoju 
ballalajn, kaj eliris snr la hulvardon. Estis mallUíne; -
la kafejoj plej parte jam fermi~is. Labulvardo .estis . 
preskat1 senhQma, kaj la vebta glacie · penetriseC la . 
plej dikan paltou. . 

~ Kun tremeto, kaj 'malluma penso pTi la v~mo 
kaj kuneoo ' forlasataj, li sin turnis maldekstren,al la 
placo de la Sorbolllle.' Ce .laangt:ílo estis ", ma!hela, :: . 
Sénforma amaso, ,kaiíranta'; flanke de rubujo: Preter-' 



FE STO 
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Estas cirkaií tagmezo de la tago antaií kristnasko, 
kiam la maljuna AJeksandro forlasas la hejmon por 
iri al la stacidomo. SUl' la stl\:.llo inter la longaj dom
viooj ' 'glitsaltas infanoj kaj vétw'as per sledetoj kaj 
faras la glitigan negon ankoraťí pIi glacieca kaj pedida. 
Aliaj venas el la arbaro kun kristnaskaj arbetoj SUl" 
sledetoj aií SUl' la sultroj . Tien kaj roon kuretas vir
inoj kaj knabinoj, jen kun sargo de pakeloj el la but
iko, jen kun akvositeloj de la pulo, jen kun plenbrako 
da ligno ella lignejo. 

Sed la kristnaska vigleoo malmulte interesas Alek
sandwn. Momente li restas antau sia pordo kaj all
koraUfoje rigardas sian hOl'log-on. Poste li butonas la 
jakon gis la mentono, firme premas sian solidan bast
onon kaj ekiras. 

La vojo, polurita de plandoj kaj slede:oj, ne estas 
konvena por mal jun aj kaj rigidaj kruroj. Atente kaj 
kun maljunula zorg.ego li metas siajn piedojn SUl' la 
plej seirnrajn lolwjn, dum li samtempe sercas taúgajn 
apogpwlktojn por la bastono. 

Post dudekminula irado tra preskaú tuta Torento 
li atingas la stacidomon. 

La trajno ankorau ne alvenis, kaj la junuloj , 
kiuj pro manko de aliaj plezuroj au pro manko de 
aliaj interesoj fidde atendas la alvenon de ciuj vagon
awj , ankoraií restas antau la domo. IIi fumas , babilas 
kaj rigardas la preterpasantojn kun espJ.oraj kaj pIi 
rnalpli malicaj rigardoj, sercante okazon por pika 
spritaeo. 

Antaií multaj jaroj ankaií Aleksandrv apartenis 
al tiuj atendantoj . Verdir.e ili ne atendis ion, alrnenaií 
ne alvenantajn pasagerojn. La seninteresa kaj ciutag
eca vivo tedis iliu, kaj en liberaj horoj ia subkonsci,a 
sopiro igis ilin serci la akompanon de similuloj kaj 
lokojn de pIi granda aktiveoo. Tid la stacidomo far
ig-is ilia kutima renkontejo, ~me ki·el eu miloj da 
aliaj malgrandaj kaj negrandaj lokoj . 

Nu, la vizitoj al la stacidomo ne estis tute sen
r'ezultaj, kvankam la valoro de la rezulto eble povus 
esti diskutebla. lam li tie pIi intime kontaktigis kun 
Vilhelma, kaj tio malplioftigis lian postenadon ce la 
stacidomo kaj post laedzlg<J li tute oesigis la junulall 
kutinion. 

La jaroj pasis, kaj iom post iom li komencis 
rigardi la vivonkaj la homojn kun la senaspira rig
ardo de maljunig~nta homo. Kiam li okaze preter
pasis la junulojn ce la stacidomo, li kelkafoje ekpen
sis pri sia prop~a juneoo. Sajllis al li, ke li nun kom-

pasante, li l'Ímarkis, ke estas maljunulino, malpurega, 
kun gluaj hawj falantaj kaj strioj de maljuneco kaj 

, malpui'eoo SUl' la viza~o. Siaj vestoj estis nuraj cifonoj . 
Si tenis en la manoj difektitan statuet<Jn de Sta. Johan
ino cl' Arc el gipso; si larme rigardadis gin, kaj 
sajne ne kQnsciis la mondon cirkaií si. Li kap tis la 
vortojn, »Bela Johanino, mia kompatinda Johanjo, vi 
kompatinda ... « - kaj si kisis la statuetoil. 

, Lia brusto premigis; estis io mal mola en la 
gorg{). Do, ec tia estajo, tia k<Jmpatindajo, p<>vas kom
pati, trovas ion ~Qrloteblan - tiu, kiu mem bezonas 
sehfinan ' komp~to~ ? , " 

" Li palpsercis cn la po~, kaj trovis tri frankojn ; 
reiris kelkajnp~jTI kaj donis al si la monon, zorg- , 

pl'ElUaS la aferojn de la vivo pIi bone, ol kiam Ii men1 
starÍs ti·e. Tiuj junulaeoj ne atendas iun, li pcnsis, 
tamen ili atel1das ion. IIi atendas, ke la vivo donn iun 
au alian favorajon al ili, kaj car pIi konvena loko no 
estas t1'ol'ebla, iii ira5 al la stacidomo por rellkonti la 
felieon, Nu, bonsancon. luu tagon in Vilhelma certe 
renkon:os ankaií vin. 

Aleksal1dro staras SUl' la perono, komparas la 
lempon de la stacia horlogo kun tiu de sin prOpl'il 
bj rigal'detas al la apudstarantoj per mulfortaj kaj 
pr.eskall senesprimaj okuloj. Li aspektas maljuna J;:aj 
kaduka, t.amen li ankorail kOllservas jom da cOl' ta 
digno kaj beltellig-o. 

En si.aj junaj jm\oj li cstis soldato ce cefll l'bn 
l'egirneJJto. Li estis bola viro kaj heroo de baloj kaj 
blataloj . Li zorge aleutis pá sia tenigo, plie pro 
propraj inklinoj ol pro la instrukcio. NUII li ne peJlsas 
piu pri tiaj van taj af.Cl'()j , sed la iama soldalo ne 
tute malaperis. Ankoraú lia dorso estas rekta kicl tíu 
de juna oficim, ankorall la blankaj lipharoj eslas vil'ec.e 
supl"'entorditaj, kaj ankoraií li povas iri belparade kie\ 
antaií tridek jaroj . Sed la esprimo de fi·ero kaj junula 
vigleco antaií longe malaperis. El lia vizago kaj liaj 
movoj pawlas nur la tr'ankvilo kaj humileco de la 
maljunago. 

Fine akra signa10 traneas la aemn, kaj olli illld llR 
la bruon de la alvenanta trajno. Post minuto g:L hallas 
apud la stacio. 

Lia vido ne estas bona, kaj tial li prefenH; 
r·esti tie, kie li estas, sed nul' malmultaj eliras la 
vagollojn, kaj baldaií li ekvidas tiwl , kilill li alendas 
kaj iras l'enkonte al si. Anlmu si l'imarkis lin kaj jam 
de ioma dislanco alvokas lin. 

- Tien Ci, pacjo! Bone, ke vi venis, car mi llaHls 
10m da pakajo. 

Kaj kiam li esla~ apud si kaj etelldas la 111<1110 11 

por saluti, si daurigas : 
- Bonantagon, bonatl lagun, mi ne povas prcnl 

"ian manon, vi vidfls já. ke mi havas ec ne unu fingroll 
libera. Jen miaj du valizoj , prenu ilin , kaj ni il'u. 
Tiun cipakajon vi versajne ne volas porti ? 

La lastan frazon si ridpal'Olas, sed en seka tono, 
kaj per la dekstra mano, kiu tenas malgrandan val
izon, necesujon kaj revuon , si faras geston al sia mal
dekstra brako, kie kusas infanelo, tute envolvita en 
lankovrilo. _ 

AI.eksandro nt' respondas. Dum momento li rigar
das la belvestitan knabinon, sed lia rigard,o estas mal-

[lnte ne tusi sÍan malpuregan manon. Si nenj{)n díri~, 
sed rigardis lin per nevidemaj okuloj. 

PIi malpeze li pluiris, marsanle rapide al )a dumo. 
Kiom, do, da mizeruloj estas: sen hejmo, sen fajro, 
sen mango, sen kunulo - sed cu sen kunulo? 1'iu 
Cifonajo ja havas Slan Stan. Johanin on , duolle diino, 
dU<Jne pupo, sed kunulo. Kaj la kompak> en sia voeo ! 

Li grimpis la stup<Jjn de la domo triope: tia 
ekzeroo iom varmigas. Lia camhro sajnis ce pIi rnal
varma ol la strato. Li rapide senvestigis sin, kaj enlit
ig-is. Memorbildoj de la virÍno en la fela palto kaj la 
maljunulino en la cifunoj dancis en lia cerbo; kontraú 
sia kufimo, li ,ne povis legi. Li blovestingis la kandelon , 
kaj kusis rigardanta la mallumon. 
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)'UDule Iaea kaj :'6envÍva. ?osoo li klinas sin> preua:s 
vruizojn ,kaj ekiras antaúéi, ," 
. La ju~uloj rigardaš ilin kun vigla kaj malica ,_ 
~~tereso. lb ekflustr.as kaj jetas kdkajn vortojn post 
ilUl, sed A~ksandro ne Alidas, kion ili diras. Kiam ili 
v,eMsal la alia flanko de la stacid.omo, la filina subite 
haltigas lín . 

..!.. . • Ou vi.estas fr,eneza? ~ Vi volas hejmeniri pi
ede ~ TlOll la ldeto ne toleras, krome la valizoj estas 
p'ezaJ. 

- Sed kial ne? La valizoj ne estas tra pezaj 
por mi, kaj la ínfano estas bone envolvita. Cetere 
ne estas malvarme. Ni povos pIi bone uzi la monon. 

~?d §i ne atentas pri Haj kontraiídiroj. Per man
go.slo SI aJvoka& autistou, kaj post momento Aleh.imdro 
sidas apud Si en automobilo. 

KLam §i iom komfortigis al si la lokon SUl' .fa 
sidcjo, Si tuj komencis habili. ' 

-- Ou vi povas imag i, nů preskul't pl'etcl'vclllris 
l~l s t~l cionl Mi legis cn tru Ci revuoO, kaj la rakonto ostis 
tlel mter.esa, ke mi tute ne atentis pIi la stacioj. Nul' 
cn la lasta momento mi ekvidis, ke mi estas hejmc. 
Urgege mi devis pretigi min poOr eliro, kaj pasa(}e.ro 
helpis min pri la valizoj. o 

Kun bonvola mieno §i montr,as la r,evuoOn al li. 
- . Ou vi n~ legas tiun ci ~'e~uOl1 hejme.?» Veraj 

J'ako~toJ el la VIVO.« es tas la plej ll1teresa legajo. Kel-
kafoJc mi preskaií d.evas plori, kiam mi le"as. Kaj la 
plej 0011a 'estas, ke tiuj rakoOntoj estas absglute veraj. 
IIi ne estas tiaj fantazi.ajoj kiel la I'omanoj de la 
veraj verkistoj. ' 

Sed Aleksal1dro ne montras intereson por la rovno, 
kaj li ,ce ne r espondas al si. Ankau §i eksilentas. Sia 
vizago komencas .esprimi maltrankviligoll , kaj ' hjnc §i 
hezitas pá la paroltemo. 

- Sed patro, kial vi tiel persiste si!eÍltas? Ou vi 
koler.as al .mi ? Mi ,Ja. estas tiel malf.elica, kaj mi ne 
povas helpJ, ko ... DlI'U doO almenau k{l vi ne koleras 
al mi. 

A},eksa!ldro tUl'llis la ,vizagoOn al ,si , kaj ve:lw rid
eto ludis sub liaj soldat,aj lipharoj. 

- Ne, no, kllabino, mi ne eslas koOlcr~. 
. - Nu, do estas bone. Mi ja {lstis malsaga knab
lllq, sed farita afel'o estas útrita. Kaj cCl'te , vi kom..: 
pl'Cnas. Mi melllOTas ankol'<nl viajn rakontojn pri vía 
junag'o kaj viaj tiamaj aventUl'oj. Do vi certe bone 
konas, ki,aj estas la viroj.' ' 

. - Nu, Duní ne parolu pá tio nun, dll'as Alek
. sandm kaj sajn.as vekigi d siaj, pensoj. Ou vi scias. ke 
ankali via fratinoO eslas hejme? Si v{lnis hierau. Ja ne 
nur §i, komprenebl.e, ankau la odz.o ,kaj infaneto. 
, . ~- Kion ~vi diras ? Mi tre goJas ' renkonti ilín! 'Sia ' 
vem Ja preskal't salut{lmpe kun la l11ia. Kvankam§i 
ostis .pH ,oon§an.ca k~j povit> ~dzinigi. Mi' preskau del'os , 
hOll tl, kliH)'} nu l'onkontos §in, Mi veuas ja sola, nul' 
kUll mia ideto. Kaj kiom longo ili reslus hejme ? 

Aleksandro ree sajnis enpensigi, tamen li donis 
respondon. , 

:.,- lli ja ve~is por }ttistnask~ 'vlzi~o. sea ;y.crsajne 
dopendocs de la Cltkůlisfanooj. Li ja estas sénlabOra, 
gaj.nas iom cla mono per úkaza fotografado, li vendas 
ankllu Hbrojn k,aj vil'inajn .subvestojn. Sed certe tio ne, 

, dona:s I11'ultauIJ1OQoll. Nun' li diias, ke Torento cer.W · 
estos hona kam po pol'li. ,Kaj. tiaI ili oble restos pIi. 
longe. ' 

Li silentis momente. Poste la ree 
ckh1dif StU' liaj lipoj. " \~,' , 

~~~~~~~~~Y~l 
','~ €a ,blaDka kolombo . i ~ 
~ - Ra "mp nd Sc l)iva rtz -, , 1"-," 
~ , P a rls"; 

~ Sed !ťíalli sarkaMs ciam ~n sterko. , 'ľ 
i (El iu recenzo) ~ 

~ Cu eslis song~ au memtrompo? ;' 
~ Mi ku§is meze de narcisoj 
~ Kaj inter§angis kun kolombo I'" Naivaj~ pensojn kontrau kisoj. ,~ 

~ Kon!akte kun la plu~a fratoO ~ 
~ Mi povis jam min improvizi ! 
,~ Kantisto pura de l' oeato, ,~ 
~ Francisko II-a de Asizi. ~ 

~ Beala" kiu migras. blinda ~ 
~ SUl' Itl damnita mondínsulo, ~ 
~ Duoble sajnas viv' vivinaa , i 
~ Al simplanima narcisulo! ' ~ 

~ Ho bela ostas al okulo , '.i;: ~ 
~ De ľ blanka birdo uia tcm ~ 
~ En cilU part' de molekulo . ~ 
~ Miraklo pulsas au mistem. ~ 

~ - Kaj kulturante la mistikon ~ 
~ Pri la tutmonda harmonio ~ 
~ Mi himne kantis amkantikon ~ 
~ 'kaj vidis peko:r~ cn n'enioO : ,'I ~' 

~ Cu jaluzulo ? - Limodestas: ~ 
~ Ou avarul'? - Sparema tipo. ' ~ 
~ Kaj kole,rulo simple estas ~ 
~ En Dia m,ano foOrta vipo. ~ 

I" Knabinoj de sekretaj stratoOj, ' ~~ 
~ . Vi portas ' la VenuSan inirton ; 
~ Samariane al homfr.atoj , ~ 
~ Vi podetale cedas virton t ~ 

i Kaj dum ,persistemi konstatis é~ , 

~ NUl' bildoflankon de ľ medalo ~ 
~ ,La homoj moke min kompatis: , ~ I ' ,J,,\ I' iolioro <I. r· kvartalo. t " '; • ' ; ' 

~ Mi ne pIú. 'f1ugos birdoďigne- ' 
~ Tra , nerealaj paradizoj', 
~' , Car la kolomoon mi ,rezigne " ~ ',' 
i~ ' Konsunůs kun pri,ntempaj pizoj ... , . I 
~Ii)l)(i)~~~~~~~~ 



- K. R. C. Sturmer, London -

MalSťlto de ' cniaj originalaj verkistoj. Estas sufice 
klare, sajnas ' alm~, ke njaj originalaj verkistoj devos 
dum longa,_tempo m,als-ati rilate al la enspezo el sia vťIk~ 
aclo. ' Kial? Esta~ simpla afero. En nacia lingvo oni 
poYas ,gájni mi:)D-ou .peT du fakoj en 1a verkado : all oni 
P'(~v:a.s .verkipopuJ:al',ajn librojn por granda popolo, en 

' dj~tra humor.o, 'lIfl.; oni povas imponi ' per elstaranta tal
-ento , , tiel ke maItaj pel'Sonoj legas viajn verkojn pro 
scivolemo au kú1tura snobismo. Neniu mallaií.du la snob
iSU1on , 'kiu nav,as grandan utilon ; es tas tamen fakto, lau 
mia opinio, ' ke 'por ciu leganto de Bernard Sha\\', 

' Tb.omas Mann, aft A.ndre Gide, kiu havas , veran aprez
kapahlon, trov,Ígas ses legantoj kiuj legas ilin nur tial, ke 
ifiaj amikoj ' pallolispri gi, ke la gazetoj raportas pri 
gi, ke i1i ricev.o~per gi la povon diskuti pri gi en sia 
propra rondo.Do, fakte, amaso da personoj , nekapablaj 
'aprezi Thomas Mann, 'tamen kiel acetantoj enspeziga~ 
aJ, li moi10n kaj ,ebligas, ke li povu daií.re verki por la 
kelkaj , kluj vere a.prezas lin . 

, ' Séd en riia ' Esperapta kulturo tiu snobismo tutc 
mankas, kaj mankos dum longa tempo. Neniu acetas 
verkon 'de Kalocsay por poví paroli pri gi en sia rondo , 
neniu acetas novelaron de Baghy, car oni atendas, ke 
informita ,homo konas almenaií iome la verkojn de la 
hungara 'verkisto: Ne, kiu acetas verkon de Kalocsay au 
Baghy en la nuna tempo, tiu estas sincera literatur
amanto, leganta por propra plezuro, scianta, ke li povos 
paroli pri la verko nek en sia Esperantista rondo, nek 
cn sia Čiutaga medio. Kaj la pordistraj romanoj de Jean 
FOTge, kie trovigas ilia popolo? ', 

La snobismo helpas al niaj tradukoj - oni povas 
f~nfaroDi a1. siaj ,amikoj, ke oni legis En Okcidento 
Nenio Nova ankaií. en inter~acia lingvo. 

* 
La verkisto kaj la mondpolitilťo. Interesa intenjuo I 

en la franc..1. literatura gazelo »Nouvelles Littéraires «, 
kun la Europa verlPsto Stefan Zweig. Oni diskutas pri 
la rolo de la verkisto en nia hodiatia mondo. Lefevre 
skribas: »En ClUj. landoj, tiom en Francujo, kiorn eD 
ali áj landoj , ni havis en l!l pasinta jardeko , postrnilita 
literaturon de egoismo kaj sinekzamen.ado, literaturon 
depriman kaj malsánan kie oni trovas nenion ella prof
ortdaj sentoj detá homamáso ... en ciu -el tiaj libroj 
oni kunestas krizon indil)iduan, oni ' ne sentas la mondan 
krizon. « 

P,ensigaj vortoj pUl' nia) verkistoj de , Esperanto. 
l\fi povas pretendi; ke en Por Recenzo! mi ne montris 
mankon de ateutoal la aferoj de la mondo; sed tian 

, ~ankon oni ' eblepovus defendi - gin defendus iu nun
te1:npa verkisto oe Esperanto, kiu sajne ' plej " ekskluzive 
havas intereson . nur pri la individuo" kvankamfakte 

fumÍs .cigar,edoJn' "kaj , aiískultis elokÝenfa:ripri~ocian 
' paroladůn "de 'siabofrato kaj la muiikon de Ia unua
k1asa gramofonů, lO.un li Jus aÓetis kaj nun demon
straciis al ili, samtempe kun la parol0. 

Kaj :mkoraňpli . gránda farigis labruo, kiam 
Aleksandr-o kaj la '~lÍ;! veni:nta filino aligis al Ja societo. 
Lacambro éstis plena de Ia zurnado dedemandoj 
kaj respondqj, .miikrioj kaj erupcioj de 1a :pii molaj 
sentoj cn la viri:naj koroj, kaj la plej novaj miaií.aj 
kantoj el f\meMQ preskaií dronis en Ia tuffiulto. ' " 

, , K~ Ia k . trinkita, ]a junaj iiriÚo,i:kom-
encis;-špI! . P~ ]a, infanojn :'~? :de ,hí. alia, 

tro\"igas malmulte da personój havanlaj tiom fortan inte
resou , kiom- li pri mondaj afero]. Oni povas certe sub
teni la vidpunkton , ke la literaturo devus okupigi nur 
při la ' individuo, ke sur tiu kampo gi povas plej utili. 

Mi evÍtas la tem on, cu litel'atoro ia ajn utilas, car 
lio nin kondukus al la detn and o , cu horna penado ia 
ajn uHla-s. 

Zweig , mem pledas por »aktivismo « de hi hodiauaj 
verkistoj , sed ne por 1a politika aktivismo. Li prave 
skribas, ke oni povas politiki en du manieroj , kaj ke 
la unna , till de la profesia politikisto, kiun praktikA.s 
la diplomatoj kaj 'statministerioj, ť!stas fakte neebla al 
l,t krea artist.ů , gi prenus tutan lian fortůn; sed la ne
tallgeco de la krea artisto al la politiko de ľ kulisoj 
ne malbelpas a! li preni parton en la politiko , kil! kon
sisLas (.'n la klerigo de lahomuj ideoj kaj konceptůj, 

» Kiel homo dc agoj, li eble malsuperas( , skriba~ 
Zweig, »kiel homo de . la intelekto li ciam konsel'l'os 
sian r:mgůn. « ': Zwe,i ~ plue atakas la specialistojn de 
financo ,kaj ekonomiI) kinj fu~is la aferojn de la mondo , 
kaj la ankorall popul<lran. ideon , ke vcrkistoj Mlas homoj 
l'evemaj kaj najvaj. »Nur kelkaj junaj fraiílinoj konser
vas tian ideon. Ne ekzistas granda verkisto sen grand a 
inteligento - - cu Wells, ambasadoro de la angb penso, 
ne kompren'lB la monclpolilikon 'pii bone ol la ambas
adoro allgla ell. Tokio ? . ' . la romanisto kiu estaB denaska 
realigisto, kiu estas rlotita per la povo konstrua, cu li 
subite igos , seninteligenta, senpova, antaií la realeco? « 
Kaj Zweig aldone ci tas el Valéry; »La Eúropa penso 
ciam superis 1a Europan politikon. « 

Mi plen~ konsentas, ke verkistoj estas escepte intel
igentaj kajkeregistaro el ili estus kredeble pIi intel
igenta en mondpolitiko ol niaj gisnunaj registaroj; sed 
lia registaro nenianl povus veni nature. Por igi granda 
vf'rkisto oni devas havi ian »sincerecon« - mi uzas la 
,'orlon car ni i' ne konas pii bonao por mia celo, kvankarn 
{akte la vorlo estas tre diskulinda - ian sincerecon kiu 
en sia naluro esta-' nepra b<lro al kariero cn la ordinara 
politiko de ministroj kaj diplomatoj . Tion mi diras, 
kvankam mi kredas, ke kariero de ministro, kune kun 
giit necesa }) I;Iesincer~co « , estas ne malpli honorinrla ol 
til;! de granda verkisto. 

Do, tial ke ne estas supozeble ke la verkistoj perforle 
pr~nos la :forton sur tiu kampo, restas por ili nur tiu dua 
P91iliko de klerigo. Kaj jen 1'1 demando: cu ili havas 
la devon tiel okupi sin? 

El ni"j verkist.oj de Esperanto sajnas ke nur Baghy 
eble jese respondus. Mi mem sentis min devigata en ' la 
animo esprimi tre profllJ)dan konvinkon pri »plcj 
granda .krimo en la nuna mondo« : sed estonte mi volus 
silenti : , bedaurinde, mi eble ne povos. 

)~ jUnuloj hruligis nQvajn cigaredojn, kaj la juna edzo 
ree ekokupis sin pIi serioze pri la gl'amofono kaj Ja 
oociaj prohlemoj. 

- Jeu., bopatro ! Jen estas alia disko J Tiu mod
e;rna muziko eble nc tre plaeas al vi. Sed jen estas io 
sptlciille pol' ví I » ~.so de Ia Unua Rega Regimento (( ! 
Mi alLdis, k~ VL iam servis tie. Do, .bopatro, ni revoku 
1a tempojn pasintajn. ' , , . 

Sed Al-eksandro jam ekstariskaj prerus sían cap
elon.Li skuis Ja, kapou kaj respQndis: .' 

. '. ~' Mi :deva~ í.ri por haki lignon. Ni DezonáS brul
a30n 'por }a5estotasoj. ", ' ' 



Obsccnlwmuro. Mi es las édukita en medio nepruda 
sed kiu tmllen forte tenis sin -al principoj enhavantaj 
idealigon Je ln casteco kaj la menspureco, kaj ma1Saton 
al ln ousceno; gis ln ago dúdek-du mi restís ' en tiu 
ideologi.o ; al gi mi suldas ' multege da belo. 

lI(ldiaú, presknií dudá-naiijnra, mi komplete sang
igis: sajnas nI mí ke ln obsceno similas Oll l a alkoholo; 
~pi l l' 1II111tajn esccplojn , mi trovas generale ke la plej 
sill lp.t!iaj h01l1oj, la plej bonko!'a:i kaj admirindaj hornoj, 
1l1f.t!PI'(I sin S()]'vas per gi, cl bona kvalito kaj cn gusta 
h;mlo. Mi lrovis p l.i cla ml!Dsa malsaneco inlc!' prnduloj 
ol intrY' obscenuloj, (taksanle min nek unu, nek la alia) 
kaj kv.mkam cn la teo1'io mi ankoraii aclmiras tiun, kiu 
('~I;IS malnai"a kaj laTTlI'n ma1Salas la obscenon, en la 
praklik(l lili tro oHo lrovas ke li estas homo "psíhe 
!ll<1!sun;1.' Ofl 1'. mi hnvis sub mia innuo prolelajn knab
"jn de tre inteligenta kaj simpatia speco, kaj se en ago 
dek kvin ili monlris emon al obseeno, mi dubis pri ili a 
111I'nSa saneeo : se en OlgO clek ok ili ankorau ne montl'is 
ic>llH'lc ti un tmon . se ilian luenson ankora(1 plenigis 
IlIalkaraj romarw:i pri detek li voj kaj vojagoj al la luno 
per mirindaj knj slrangaj . aparatuj - - t iam mi estis 
ahsolntl' cert'1 pri ilia malsaneco mensa, kaj tro ofte mia 
1 imo prllvigis pCI' scrio7.aj simptomoj. 

:Nri k.onf(,~lI. ke al mi persope nauzas cia bilda 
obsCl'l1o .. kaj 111 i de:Cendas nul' la p'1rolan k. literaturan 
sJeron. 

lVI i konfcsu ke la latinan sintenon al la virino mi 
gl'neral!~ 1.rov'18 naliza; sed mi dubas cu virinoj en min 
lando, ha vanle pIi da respeklo, havas pIi da felico , cu la 
knahinoj Cll mondo cle »Al Torento « es las pIi felicaj ol 
knabinoj cn mondo de »Verd kata Testamento «, kaj kred
ehle rnii! na(lzo cstas restajo el falsa ideologio kiun sep 
ja1'oj de praktika vivo clbatis el mi iom post iom. La 
»respekto « por la "irino ankorau multe pred ikat.a en 
Hritujo hodiall estas 11'0 ofte senvalora respekto por 
~ia. korpo kiun akompanas neIllu vera respekto por sia 
nnllTIO. 

* 
Ii om pn' no . Ekzistas ho multe da ~i. Lu popolo 

1Il0rligas kaj stonbatas iun ar tiston nur kiam gi kom
prenas lin : gis tiam li vivas sekure. Ciuj malpacoj inteI' 
gp<lmikoj obzis pro troa kompreno. La granda pli
nombrigo de ekseclzigoj kaj eksedzinigoj okazas pro la 
l'ligrandigo de la interkompreno. Eslas bone , ke nia 
civ.ilizo fOl'pasos !'ll la manojn cle barbarůj : barbaroj ne 
ha"as grandan komprenon, kaj sufice bone eltenas la 
\'l,·on. 

* 
Chastity and Purity. La unua el tiuj voi·toj estas 

bone tnldukebla en Esperanlon , scd mi llcniam tro"is 
konll'nligan tradukoll pOl' la lasta. Mi kredas, ke en 
Espl'nmto gi ne ekzistas, car ke la koncepto pri II purity« 
('stas, se ne ekskluzive brita , certe propra a1 la Dorda] 
rasoj . . 

Mian asel'ton mi bazas SUl' sama kredo kiel mi hazi, 
rnian aserton ke »Al Torento « de Stellan Engh01m ne 
poms ycni el la plumo de verkisto sl ava aú latinida, 
krank nm mi Dun krcclas ke eble gin pOVllS esti verkinta 
hungaxo - jugante lali. simileco en multaj r.ilatoj al 
nngla ideologio de la verko de Babits, »La Cikonj-Kalifo ~ 
kaj ankali kelkrilatc de "Printempo en la Aútuno «. 

J ,<\ faklo restas, ke ankorau hodiaú cn Britujo idcaloj 
pri cnsteco kaj mellSa pureco ne perdis sian influon , kin 
l'~I:1S rimarkebla ofte ee ce tiuj, kiuj oe tenas sin ul tiaj 
idealoj. IIi ankorai'1 influas min, kiu venis intelekte al 1a 
knnklndo , ke ll\ casteco kaj la »meospureco« estas spiritaj 
idoloj. Mi kredas, ke en p1isudaj landoj ili oe multe , 
in.fluas, ke eo aliaj landoj oni komprenas naivecon, kaj 
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Konto ··de , 
Tempo di marcía, allegro. 

dn lO 
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La polv' SUl' mia plando : 
Jen estas mia lando. 
Kaj lito mia: cies tel", 
Kovrilo mia : la vesper'. 
Birdar' al mi de30ras 
J?er amuzanta hor', 
La nuboj mm priploras, 
Se tusas mm clolm', 
Hej, hola! Kia granda goj' : 
FaciJa vag' snr landa voj'! 

Mi vagas preterfluge, 
Senoele kaj senjuge, 
Kaj al knabino, al atIl.ik' 
Neniam ligu min radik' ! 
Radiko ja profunde 
Penetras en la tel" 
Kaj gi sirigos vunde. 
Ni spam pri ľ sufer ' ! 
Hej, hola ! _Ki~ granda gOJ ' 
Ensola vag' sur landa voj'! 

En bJú' de malproksimo 
Sin hanas la aoimo, 
Dum inter .preÍna cambra lim' 
I,.a koron kovras ran ca sim'. 
Filistro-mvalido-

K . 
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Do putru eli- la nic' ! 
Mi saltas sila sido 
Kriante pro ľ felic, 

, e 

Se yokas min por granda go J ' 
Por nova "ag' la landa voj ', 

Cu lumas sort', cu nigras, 
Mi prifajfante migras. 
Kaj kiam kontraií la stomak' 
Malsato venas por atak' : 
Dum la s:omak' eksonas . 
Grumblante, kun riproe' , 
Mi primon fajfe donas 
AI gia basa voe'. 
Hej, hola, kia granda goj', 
Ec la malsat' SUl' landa voj'! 

Kaj se plenigis listo, 
Kaj venos la FalCisto : 
Post mi edzIDo kaj infan' 
Ne ploros orfe kaj sen pan' : 
Mi falos en la nego ' : 
Adiaií, bela vag'! 
Kaj la pnmorta prego 
NUl' estos 'korva grak'. 
-.AnoDOOS poste hunda boj ' 
K,adavron snr la landa v.oj '. 

• ~ , <# ? 

kompl'enas maturecon , sed ne komprenas 1a koncepíon, 
ke iu povas esti malnaiva kaj tamen evi'i senafekte, pro 
principo, Ia mensan kaj materianmondon spegulitan en 
la Iibroj de Raymond Schwartz. Sed fakte mi konis 
junulojn kiuj neniel estis naivaj nek prnduloj , kiujn 
vlre nalt~js la verkoj de Schwartz. Nul' kelkajn tamen. 

* 
»Capelino «, »gebanado «. Knaba lernanto mia anlaií 

kclka tempo volis uzi la forman »capelino ( , kaj mi in
lormis lin ke ti011 oni ne povas diri, ke »i11(( povas 
aplikigi nul' al vivanta estajo, kaj tieI pIu. Tamen antau 
kelkaj tagoj s-ro M. C. Butler tule propravolc parolis al 
mi pri tiaj vortoj , l>eapelino «, »cemiúno«, sugestante 
ke en parolo ili estas pravigeblaj de kelkaj vidpunktoj. 
Diilblo , jes! Kial ne? Almenaú mi provo, 1lin . 

Unu el la malmultaj plezuroj de originala verkislo 
cstas la konscio ke li povas inHui lingvon konlrolatan 
en la teorio de Lingva Kornitato kaj lernolibroj. Ciam 
gis nun oni laúdis mian verketaron pro la manko de 
neologismoj kaj novaj formoj , kaj mi sen tas min tiom 
pIi rajtigita iom eksperimenti. Mia konservalivismo 
devenas n e tiom de konservativemo, kiom de manko en 
mia prllingva intereso ; por mi Esperanto eslas língvo 
por esprimi min kaj mian pensaron, kaj mi uzas gin en 
la formo ekzistanta. Tamen kelkfoje venas al mi la ieleo 
ke ekzemple »knabino « estas multe pIi bela ol d raiílino ,< 
kiel sendependa vorto , kaj ke la duobla senco de la vorto 
nespond « estas sensenca; same nun venas la ideo , k,~ mi 
eksperimentos pri »strumpino « kaj »suino «. Seel neniam 
mi influos nian lingvon kiel iu Baghy au Kalocsay . 

• 
»E~oso « . En eseo en mia kursu 8-1'0 J. F. O' Conor , 

kiu rreniarn l.egís mian dil1non pri la vol'lo ('n POl' 

Nl'cemo! skribis pri la »etoso « de- iu libro. .K vankam 
mj persone limigis la vorlon por signiťí ·13 anirnon de 
iu loko , sajnas ke oni pOVU8 bone elenui gin. kvazali 
por la germana »Stimmung«. Oni pUVllS pa rol i pri lOl 
pac:a etoso de la familio Brown, aú b rnalam eca. envi 
cca et.oso cn sia propra oficejo. 

Multe vojagis angla vorlo uzita proprasignife de 
katolíka pastro . kaj lransdonita al tni pere dl, si/ljol'o 
Sullivan ! 

Belo lcaj I/ltelekto. Laslan nokton mi babilis ,,'(slel' 
la Popola Universitato kun iu 'llia el Oll insll'lIistoj , kiam 
sllbite knabino venis el la pordo kaj eniris luksan 
aLltomobilon kiu luj forkondukis sin. 

»Diablo! « diris mia kunparolanto , serce. "Jen du 
instruistoj kiuj pretigas al marSado, kaj jen iu suboficisl
ino ekveturas per ] uksa aúlomobilo ! « 

»Vidu, do, mi redoni~, » ekzelnplon de 1'1 graveco 
<le l' belo super la graveco de ľ inlelekto! « Ni ambaií. 
rielis. 

• 
»-CU Katino ? «. Rierall iu ano de la burga , sporl

amanta, lukskluba klaso asertis al mi ke 1a funda dif
erenco inter la seksoj restas tio , ke ciu virínu enlcn a~ la 
kapablon est.i katinece malica, kaj multaj viroj ne. Sajnas 
al mi, ke tiel ne estas; sed povas esti, ke mi vivis cn 
mondo de escepte katinecaj viroj. 

* 
»I ntemacia Fraleco.« Gusle kiOll oni celas per la 

frazo? Jam de longe mi havis- sC1volemon pri tio. Cu 
~iaj uzantoj volas vidí mter la nacioj lian rilataroo, ki a 
kutíme ekzistas ioter_ fratoj? Apenaií ili povus esti tiom 
grandaj maiamikoj de la tutmonda paco! 
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La. vizito 'de Hora.co k 
Sercer 

- J. Le,zerowlcz, L ózd -

Lastan dimanoon neatendite vizitis min sinjoroó 
_." Mia Ilomo eslas Hora~o Seroer prezentis 

sin al mi la gasto kaj ne demandante, cu mi estas 
libcru, li sidigis kaj ekparolis : 

- Kiel vi vidas (li montris siajn grizetigalltajn 
harojn ), mi estas maljuna kaj maln-ova esperantisto , . ' 

_. Do - mi inlerrompis - vi povas paJ'o~i kun 
III i esperan tc , , ' 

- Nu, mi cslas vcrdil'e malnova esperantisto, 
sed mi ne parolas esperante, Vi scias ja , sinjoro, la 
~iulagaj dcvoj kaj wrgoj. Laboro, laboro, l abor<O, 
Neniam oni havas tempon por lemi nian sanktan 
lingvon, Kvankam tio estus por mi tre facila afero, Mi 
purolus gcrmane, pole, france, ruse kaj angle, Kram e 
mi leg-us kaj komprenas italan , hispanan kaj cehan, 
lam mi ankau d laris« la bungaran, sed neellernis 
gin, Sed neniun lingvon mi tiel flame ekamis kiel la 
esperantan . Oi eslas bel,ega lingvo, genia h eajo! Kaj 
liel simpla, tiel facjla! Sed ve, la tempo neniam per
mesas al mi bone ellerni gin, Mi gin bon-ege kom
prenas, sed ne parolas. Vi komprenas : mi ne ekzercas, 
ne konversacias. Sed mi legas, Mi aoonas Heroldon , 
Litcraturan Mondon kaj es tas memhro-abonanto de 
l IEA, 

Mi deziris interrompi, sed s-ro Sercer faris man
geston, kvazatl volante diri, ke li tuj finos, kaj li 
daúrigis: . 

- Do kiel vi vidas, mi es tas mah1Dva esperan t
isto. lam, antalJ dudek jaroj mi multon faris por 
Esperanto. Mi ,estis konata tra la tuta mondo, emin
en1Julo, Se vi foje . vizitos la Esperanto-societon en 
Porkinsk, vi vidos tíe mian porlreton pendanta en la 
k,íncelario. Mi tie estis prezidanto, gvidis multajn 
kursojn kuj varbis por Esperanto ee du profesorojn 
de la ti,ea Ilmiversitato. Sed en la movado oni f-orgesis 
min. Kiel kutime, Mi ne postulas laúdon, nek rekonon. 
Gardu Dio! Mi lahol'is kaj ankoraií !lWI laboras por 
ideo kaj idea laboro ne havas prezon. 

Denove mi deziris demandi, kia estas la celo de 
lia vizito, sed denove la gasto faris tiun mangeston 
kaj daúrigis: 

-- 'ruj mi fin.os, sinjoro, Kvankam mi es tas jam, 
kiel vi vidas, malnova esperantisto, mi !amen restus 
llukorau plena de ·entuziasmo por nia alta ideo, Ah! 

Berlevi': Knabino. 
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mi tute ne P.ovas kompreni IŮajn nunajn junajn 
esperanti.~tojll , Por ili ' Esperanto estas klara, mem
komprenebla afero, Iii venas nun alnia movado ' kaj 
ne imagas, kiamaniere -gi farigis. Mi, kiu memoras 
la unuajn jarojn de niaafero, mi eptuziasmigas 
ankoraií pii kaj infane kortuslgas, vidante kiel grandan 
voj Oll ni jam estas farintaj . Sed ili, la junaj, neniam 
estas konteTltaj : jen tio, jeh tio ti ne placas al iIi.Kaj 
ili havas plej strangajn projekt(ljn. HaHo ! - mi óiam 
pensas en mia koro -- karaj infanoj , havu paciencon, 
ne rapidu. Ankarl Romo ne 'konstruigisen unu .tago. 
Niaj eminentuloj jam z.orgas pri tio, fidu al ili. -Kaj, 
por vi suficéls fari tion, kion ili sugesfas al vi. Mi 
mem jam dOln multaj jaroj cerbumas, kiel trovi radik
alan rimedon, kiu rapide kondukus nin al la celo, sed 
tio neestas tiel facila afero. Revizionismo, parlamelltaj 
kongresoj -- cio-ci estas naivaj ideoj. Kion ,:i volas? 
Cu la gisnuna agadmaniero estas malhona? Vidu, jam 
45 jarojn ni aplikas gin, Cu do la rezultoj estas nekon
tentigaj ? 

Li interrompis por momento, ekspiris profunde, 
kaj plue parolis : 

-. La venko de Esperanto dependas nul' de la 
amasoj. Ni devas pcnetrľ en la popolon, Kiel mi diris, 
mi jam de multaj ja.roj meditas kaj oerbumas pri 
lio, kiamaniere trovi la vojon por rimarkinde kreskigi 
la n.ombron de nia anaro. Mi analizis plej diversajn , 
multegajn rimedojn, kaj preskaú jam volis rezigni, 
kiam neatendite en mia cerbo 'cklumis genia ideo dank 
al la Jasta bulteno de la Pariza organiza komitato. 

Li alsovis sian segon pIi proksimen al mi, dis
metis siajn . manojn SUl' la tablon, kaj kun pii laiíla 
voCo ekparolis: 

__ o Sinjoro, cu vi legis la lastan numeron de la 
Geneva Esperanto? Ne? Vi ne legis gin? Do tuj 
prenu gin kaj tralegu la bultenon de la Pariza organiza 
komitato! 

Li elposigis la gazeton, metante gin antaií miajn 
okulojn, ' 

-- Legu - li k>un ekscito paTolis. Jen, legu: 
}) Komis~ono por rilatoj kun kongresaninoj « . Kaj re
kaptante la gazeton, svingante gin e:t la mano, li kriis 
nerve: . 

'- SinjoJ:'O! Nun la problemo estas solvita! Nun ' 
nia venko estas certigita ! Mi gratulas al vi! 

Kun stranga, mistera flamo eld*ilis la okuloj de 
mia gasto. Mia edzino, kin trovigis en la " apuda 
cambro, terurita per 180 krio .de s-ro Sercer, enKUTis 
kaj pala de timo demandis: !cio okazis? 

La gasto rapidpase proksimigis al mia edzino, 
kaptis sian manon en la sian kaj svingante la gazeton 
alte en la alia mano, li kriis : 

- Sinjorino ! Fine ni venkis ! Post Kvardck kvin 
j1.looj de senlaca lahorado fiue .. estas trovita la genia 
ámcdo, kiu trudós nian liugvon al la tuta homaro ! 

- Eble llenormala ? - flustrisal mi mia cdz-
1110, 

- - Ne timu, sinjorino - respoudis s-o Sercer -
mi estas tute sana k.a j tu j mi detale _ ci.on al vi klarigos. 

Triope ni sidigis al la tablo kaj s-o Sercer kom-
e1;lcis. ' 'i 

- Prof-unda sago sprucas cl 180 proverbo :. ni viroj 
regas 180 mondon, sea ta virinoj regas nin. Ni esper.ant
istoj neuiam atentis la grandiozan ' pobmcon, kiun kaAa,s ' i_ 

en si 180 virinaoo. Nur la par~a komitato , konoeptis 
-'. 



tion. ~n PadlO oni zorg06 dum la kongreso pri honaJ, 
interesaj kaj agrablaj rilatoj kun la lmngresaninoj. Oni 
klopodos, . ke ciu verdstelulino bx>vu tie sian destinún 
kaj destiniton. Mi proponas 'ec starigi tie specialan 
dumkúngresan svato~icejon. Tiamaniere neniu sanco 
perdigos. Kaj la ago de la Pariza komitato devas fa rig-i 
devizo. por la tutmondaesperantistaro. (;iu e3perantisto 
antau la edzigú prezentas al sia fianCino unu kondicoll : 
si devas ellerni esperallton, sen "lio li ne edzigos. Same 
ciu esperantisto jam edziginta prezentas la saman kond
iron aJ sia edzino. Imagu, kio sekvos el tio: ciuj 
fraulinúj el la tuta mondo rapide lernos esperanton. 
Cju volos tiamaniere úovi la destinon de sia koro kaj 
vivo. En niaj kongresoj la komisionúj por rilatoj kUll 
la kongresaninoj estos inundataj de labom. Mi 'ee 
propo.qas, ke 130 paroj , kiujn kunigos tiu komisiollO, 
festu s'an geedzigon dum la kongreso. Tiamaniere ni 
kontribuos ankoraú unu gravan solenon al niaj univN
salaj kongresoj . Ni almilitos tiamaniere la t.utan 
mondon : c:uj fraúlinoj lernos Esperanton, ciu patríno 
sendos sian filinon al niaj kursoj. Kaj niaj kongresoj? 
Sinjoro! dekmiloj da fraulinoj flugos al niaj Ioon
gresoj. Kaj vi scias ja, kie estas knahinoj, ne mankos 
jUlluloj. Eu daiíro de 2- 3 jaroj la tllta mondo 
estos esperantigita. 

Li ekspiris profunde kaj daúrigis: 
- Cu vi ankoraú dubas nun, ke la pariza kOI1l

itato kaptis la gellian ideon? Sinjoro, vi sluibas ja 
en la gazetoj, do publikigu Ci tiun aferon kaj insiste 
petu, ke ciu esperantisto kaj societo senprokraste 
sendu gratulon al Paríw. Nun komencig-as nova epokú 
en Esperantujú! Ni venkis, fin e ni venkis ! ! 

Li finis . Svitogutoj aperis SUl' lia frunto kaj ln 
misteraj fajreroj plue brilis en liaj okuloj. 

- Sinjoro Sercer, mi tumis mill al li, cu vi havas 
edzinon? 

.les. 
- Kion do. via edzino opllllas pá tiu genia ideo? 
- Ho, si ciam aserlas, ke si perdas la prudellton 

pro mia esperanto, ke si e3tas jam komple~e freneza 
diris s-o. Sercer kvazau hon!e~ante . 

- Kaj cu vi jam provis prezenti al si kondicon , 
ke si lemu Esperanton ? 

J es. Mi provis. 
- Kaj? . 
- Tiel treneza mi ankoraú ne estas si resp-

ondis al mi. 

HI./I ./lNGlJLO 
- J l/CIO B A G Rl:' -

. lam ~i pensis, .ke la virino akre ?ifere~cas de. la 
V11"O. Preclze Janl ml ne rememoras pn la blldo, klUn 
mia fantazio pentris pri si sur la strecitan blankan tol on 
de mia animo. Nur tion mi scias, ke mi zorge elektis la 

. plej delikatajn kolorojn kaj la preta bildo ornamis la al
taron de mia koro. En sufoka incensfumo ůe la unua 
~o vagadis 'mi kaj miaj lipoj psalmopie ripetadis: Vi
rmo, re~ino de la Vivo, en vi enkorpi~is .cio bel a kaj nob
la. Vi$u:rtere forgesitá rideto de la Kreinto, dispersu la 
cielan 1umon, donitan al vi. Virino, kristaIa pOkalo de la 
B.ono, vedigu el vi> la miMigo de suferoj I ... Ho, mia 
bildo sklavigis mian animon, sed foje ... foje subita prin
:tempa pluvo forlavis la bildon kaj kun terurstrecitaj 
okuloj mi tigardis la - nuran tolon. Nur grize malpura 
~lo restis kaj la templo oe mia sino ne havis pIu :tltar-
blldon. . ' 

. ':;o;~" - . 

Mt elektis novajn kolorojn. La peniko de ia íantazio, 
inspirita de la seniluzii~o, aperigis man monstron. La reg
ino de la Vivo fari~is ciesulino de la naturo. Sur siaj 
trajtoJ vibris la Illonanine vestita voluf!temo kaj sur siaj 
lipoj flirtadis aUoga prom eso de diabJo. Sia figuro pre
zentis la orumitan soj lon de la infero ... Ho, rnia bildo 

·teruris min , sed mia animo ebrie jubilis pro sintOl"lura 
ven~emo gis . .. gis foje neatendita somermeza ternpesto 
forlavis la tutan bildon kaj mi rigardis denove nur la 
lolon, la makulitan tolon. 

Mi rekonsciigis pri mia maljusteco. Perlaruw llIi 
purigis la tolon blanka, negpure blanka por pentri novan 
bildon, por aperigi la veran portreton de la vir-ino. Min 
animo, salurita de la plej noblaj sent.oj kaj inspirita de 
profunda kompreno , kreis novan bildon , pompe rieal1 
l'n koloroj. En la trajtoj ma.nkis (;io r~gin a. cio ciesu lin: l. 
Sia r igardo respeguli s harnlOnian ega lecon. Nur korpe Ai 
1I1ontris diferencon de la viro . Miraklofara bildo . inda 
pOl" la aha)"o de la vira koro, gi far igis. Ciulagc llIi pi l
grimis al gi. Sia rideto . plena de pardona komprenelllo, 
:.Iportis nulran sukon cl la fonlo de insp iro. EI siaj deli 
kalaj fingroj radiis patrilla boneco, si~j manuj frati ngpsll' 
eLendigis al mi por lu'lpi en la laboro, por ' forvis i la Iar
mojn de sllferoj kaj siaj blankaj brusto kaj brakoj pro
mesis kunulinan sinforgeson kaj ... kaj foje aú.tuna n('
bulo ekkusis Sllr la bildon. La zorge melitaj kolol'oj kun
fluis, la farboj degutadis de SUl' la bildo kaj antaú mi 
staris cn ora kadro la - malplen a, malpura 1010. 

La pento pri mia naiveeo, pri cio, kio pa"is kaj .Ia 
kortauza cagreno inspiris min je noviI pentrado de la 
virino. Mi elektis krudajn kolorojn por aperigi sin kicl 
lI1alamikoll de la viro. La nova kreajo ne montris piu 
mildecon, nek komprenemon. La gesto de la 1ll1lnoj, ]a 
sinpropona pozo clokventis pri la enkorpig inta hipokril
eco, sed en la trajloj de sia vizago mi rekon :s ne kunulin
on, destinitan por helpo , nul' konkurantinon en la batalo 
por venki kaj ciam venki per kiu ajn rirnedo, per kiu 
ajn armi lo. La bildo montris sin tia, kiu aspiras ne egal
econ, sed superecon ; ne harrnonian kunvivadon , scd absu
lutisman regadon. Kiel timiga vizio pri la fora kaj morna 
estonteco reliefigis la nova figuro de la virino : la enkor
piginla egoismo . .. Mi metis gin sur la altaron ne por 
adori sin, sed por teni sin antaií mia rigardo kaj por kon
stante nutri mian malkonfidon kaj ... kaj iun tagon la 
vin lro slelis sin en mian animon. Silente eknegis. Blankaj 
lanugoj kovris la tutau bilrlon kaj mi forgesis pá si, prí 
la malamo, pri la larmbanitaj sllferoj, pri la kotmakulitnj 
revoj. Indiferenleco ek~ermis en mi. Dum la animmucla 
mcditado pri la vivo la degelanta nego forlavis la bilrlon 
kaj subite mia rigardo r~nkontjs denove nur la - mal
plenan loloo. 

Mi ekridis kaj ridis kíel sagperdinto. Kia kaJ kio e3t~s 
vere la virino? Cll si eslas elerna san~i~anla hildo, kiun 
la vira animo pentras per efemeraj koloroj ciam sur la 
saman tolon aú si estas la malplena tolo, rnem, ki u bezon
as kolorojn kaj arlistan penikon por haví almenaií mo
mentán valoron? . . . Mi ne scias. Mi perdis la emon 
pentá novan bildon pri si. Sur mia paletro la farboj 
nedístingeble miksigis. Nur terkolorajn nuancojn mi trovas 
sur gi. Kion fari jl Estus plej bone trapiki la tolon per 
la peniko kaj pendigi sur gin la paletron mem. Oi al
menau montrus tion, kio vere ekzistas: la ha030n pri la 
virino . . . Jes, estus plej bone lasí cion, sed .. . sed la 
tolo estas malplena, la peniko de la fantazio volc-nevole 
eklaboras kaj metas la nuancojn de la grizo unu aplld la 
aIian. Cu iam la no\'a bildo definitive siluetigos sub la 
peniko? Mi ne scias kaj mi ne kredas ... Elerna pen-
trado. . 
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Aedaktas: 
leao Forge-Félbke 

LA FILMMANUSKRIPTO 
Ne es~as ia dubo pri 

tio. ke la optjka flanko de 
la filmo resLas gia cefu 
elemento, ke la parolo kaj 
wno estas apudaj akcesol'
ajoj - tamen jam in:irne 
ligitaj kun la moviganta 
bildo. 

<..F-y:' La paroJaLa vorto, la 
dialogo hodiaú eslas adaptaLa en presbu cíu filmo, al
pl'oksimiO'anLc gin 'll la formo de l' teatro. AnkOl'au 
ckzistas ~lej ofte disona,ncoj , strangaj malakonloj, kiujn 
kre~s la l?~l'olo . Cal' lil dialopo generale .esLas la,. mal
armko kaj malhclpant.u de 1 agada rapldeco , gl. nn 
pel'mesas sufice la rapidan s~ngigun. de l~ sce?o] :
kaj jen esLas la tasko de la f11mverkIsLo s~ge kaj spnte 
intcrplckti 1a parolon kun 1a sceno. La dIalogo nemam 
haILigu la agadon , sed konLrai:íe estu elemento a,ntauen
pusnnt.a, . La dialogo devas esli fiksata precíze cn la 
Ji1mmanuskl'ipto antaii ' 01 la regisoro kun si:! sLa l.w 
eniras la filmlaborejon. Samc la alilingvaj variantoj c!CI'as 
esti fiksataj anlauc , por kio neccsas lingvaj spertuloj , 
kiuj elJaboras la tekstojn kaj sangas tiun au alian p~rton , 
kiu ne respondas al la idearo de la koncerna l,;ndo. 

Símilc la kanlo ludas tre gl'avan rolon en la fllmo, 
pre~ipe en la fih~lOperetoj k~j kon~edioj .. !,a koml~o?
IsloJ de la »sezonaJ danckanloJ « starlIgas sIaJn melodlOJn 
pere de la sonantaj filmoj, kiuj popularigas tilljn »danc
kantojn« tra la tuta mondo. La cldonejoj de muziknotoj 
same profitas de tio kaj precipe la gr~mofon?iska ind?s~ 
trio pii ekfloris sekve de la sonanta ftImo , kJes melodlOJ 
incitas la publikon al aceto de la koncerna disko. Tiun Ci 
fakt.on kompreneble la filmverkisto devas priatenti , la 
temo devas doni al la komponisto eblecojn kaj ok8zon 
por kreado de tiaj kantoj. La filmverkisto - plej Dfte 
sklavo de la publika gusto - devas sekvi la dezirojn de 
la fabrikistoj , kiuj preskaii neniam priatentas la vorton 
»ar to «, sed cefe kaj ciam la vorton »negoco «. 

Spociala ca pitro estas la filmigo de romano au teatr
ajo. La filmfabrikistoj treege htas filmigi librojn , killj 
havis sllkceson. La opinio ke oni facile entiros la legillt
ojn en la kinoju, estas tute prava. Krome la filmfabrik
isl.o] opinias , ke libro presita ja cil.lokaze prezentas ian 

Filmmanuskripfo 
"M isfer Tof acefas mil okulojn" 

(Frogmento) 

EN LA »CAS1NO-BAR« .' 

1.) La aparato glitante malrapide montras la altan trink
tablon kun la miksisto kaj la verskllabinoj kaj la 
gastojn, sidantajn SUl' altaj segoj. 

Drnn malproksima jazmu~iko , 
babilantaj kaj .ridantaj vocoj 
aiídigas -

2.) ekhaltas la aparato! J<.aj vidigas granda: la kapo de 
kokola virino, sucanta pel' pajlero perlantan trink
ajon. Si ekridas ehrie kvazaú en subita rememoro, 
babilailte al najbarino fumanla cigaredon: 
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»Hahaha I Su:anga viro tÍu amer
ikano. '. imagu, li fLÍrtis kun mi 
dum ,tuta vespero. . . kaj ' kiam 
mi volis 'cirkaiíbraki lin, li suhite 
repuAis min, montris vizagon .de 

. "alol'on, car la rom,mo ja trapasls jam la cenzuron de 
la eldonistoj , de hornoj ja ankau sufice sagaj kaj negoc
spcl'taj , _. dum originalaj filmmanuskriptoj prezenl as en 
sia masinskribita formo ankorau nenion konkretan kaj 
plej ofle enlenas ian tendencon al risko ! 

La transformado de la romanmanuskripto en fihnan 
formon eslas malfacila tasko. Multaj ' filmverkistoj as
cl'tas ke verkado de origina~a fitmmanllskripto estas pIi 
facíla ol transforrnado de romano, car ofte la sukcesaj 
romanoj enhavas malmulte da optika agado. Ofte es Las 
malfacik redukli la agadon de kelkcentpaga libro al 
la rllbando de duhora filmo. La dialó'gojn oni plej ofte 
ne povas transpreni en i1ia roman-formo. La. enhavo ofte 
devas es ti sangala l iliI film aj vidpunkloj. Kelkaj figuroj 
clevas forfali , novaj devas kreigi . Tamen oni devas gardi 
la linion de la libro, proksimigi al la spil'ito de la a'ůtoro. 

Oft e okazas , ke Ia firmo dungas kelkajn verkistojn 
por la kreado cle la filmmanuskripto. !li ofte malpacigas 
inter si, la firmo clungas novajn filmskribistojn, kiuf 
clenove sangas tion, kion kreis la aliaj. Venas la autoro, 
kiu akre protestas, kaj ofte tiuj miskomprenoj finigas 
per procesoj . Cio ci ne favore influas la manuskripton, 
kaj la leginloj de la romano ofte ne rekonas poste la 
romanon de SUl' la ekrano. 

La cirkonstancoj, en kiuj naskigas hodiau filrnmanu
skripto , es las tre malfacilaj kaj ka03aj. La individuo de l' 
aiHoro, garclata absolute ·en la romano au teatrajo, perd
igas en la komplikita masinaro de l' fjlmindustrio. 
Bedai:írinde - car nul' flanke de 1a autoro povas "eni 
no\'aj ideoj , kiuj levos la filmon sur pIi altan nivelon. 
Plej ofte la spiriton regas la masÍno - ne inverse! La 
filmmanllskripto estas kaj restas la fundamento de ciu 
filmo, kaj nul' el la manuskripto povas elkreski la arta 
filmo , kian ni ciuj tiom . aspiras ! 

Ni presas ci sube parton el la filmmánuskripto »Mr. 
Tnt acetas mil okulojn «. La formoj de la manuskriptoj 
estas diversaj , kaj tiu ci formo ankorau ne estas la fin
fina. (ji estas kvazaíl la bazo, la komuna pIanko, SÓl" kiu 
komeu('os eklabol'i en kuna laboro la sccnaTiistoj, dram
allll'goj, komponistoj , regisoro kaj opera\oI'o. Sed ni esp
eras, ke gi donos ian imagon pri la hodiaiía filmmanus
kripto. I\ iam oni filmigos tiun ci romanol1 , ' ni revenos 
al 1a temo »filmmanuskripto«. 

mortema malesperulo, jetis al mj 
monbih:ton kaj foriris 1 Haha J {( 

3. ) La clua virino, kies nuda brako kusas Slil" vira Bultro: 

»Stulta, vi . ne sciis trakti tÍun 
an1erikanon 1 Malsaga, lasM for- , 
gIiti tÍaxi. ricegulon. . . Cu vi ne 
vidis? Liaj pcsoj ja estis plen-
plenaj de monbiletoj ... « . 

ll .) La unua ehria virino, levante la sultrojn: ' 

»Li estas tra kompJikita .. .. ciuj ' '. 
plendas pri li. . . 1iesta8. l'ica, 
sed samtempe malfeliéa, oni 
di-ras ... . baha I .. , malfelica .. . 
riea kajmalfelica. .. haha~a .. .1« 

La LiMo malklru-igas kaj transiras en ~ovan: 

NOK'TA S1'Rt1TO.' · 
5.) Apcl'as malklara granda: la kapo de Mr. Tol, ·migr. 

anta mairapjde la.iilonge de' sol ega D(>kta strato. 



M ar lene Dietri'Cf) Maurice Cf)evalier Jeanette MacDonald 

Dum ankorau aůdigas pIi kaj pli 
maJproksimigante la mokrido de 
la ebria virino kaj ripete la \'orl.oj : 
»rica kaj malfelica. . . habahaf" 

6.) Aperas pIi klara: la seriozega kaj malserena vizago 
de la amerikano. Liaj okuloj rigardas fikse cn lil 
mallumon. 

Dum la mallauta jazmuziko trans' 
iras en melankolian, malgajan 
violonludtm de tangomelodio ... 

7.) La amerikano ekbaltas. Drnu momento li staras 
sendecide kaj ne sciante, en kiun direkton sin tumi . 
De malproksime brilas la movigantaj reklamlumo j 
de granda strato. Li rigardas tien , fine li turnas sin 
por iri al tiuj 1umoj. 

8.) La aparato akompanas. la marsantan amerikanon 
laulonge de la domoj. De tempo al tempo preterpasas 
strata lanterno. 

La muziko farigas hezitema , mot
ivo de dangereco subite aperas 
en gi -

9.) Car jen ekhaltis la aparato ! Kaj dum la ame.rikano 
pasas pIu, preskali elirante la bildkadron , la aparato 
iom turnigas kaj 

10. ) staras antai't doma enirejo, en kiu vidigas siluelo de 
vÍ\'o 1. Singarde sin elsovante el la maJluma niCH lia 
pala osteea vizago postrigardas la al11erikanon . . 

Kaj drnu ln. muúko preskaO ek,i
len tas -

JI.) Granda: Dro Kivikas! Li rigardas senmove en lil 
d:irekton de la iranta ame..rikano. Super lian palan 
vizagon ekkuras mistera triumfa ridelo. Lia malgrasa 

·.·· longfingra mano levas enpense la cigaredon <lIla 
lipoj. Li malrapide elbusigas la fumon. Kaj deno\'e 
rideto ludascirkaú liaj lipoj . 

12') Nun li singardč turnas 1a kapon, kvazaií. li volus 
'esplori la teren on -

r3.} Post lio li ekpasas kaj sek:vas rapide la amel'ibnon. 
. ., 

Kaj dUT~ 1a mu~iko p' i1autigil.5 -

Iti.y La amerikano flli kaj pIi pr~ksimig~s al la IUlTloj 
. de la granda strato, kies holanta nokta vivo fluas 

renkonte al li. En singarda distanco sekvas lin Dro 
JGvikas. 

. La mUziko pii kaj pIi i.}ustras 
Ja noktanbruon de la strató. Kaj 

dum tiuj akraj tonoj transiras 
en la logajn vocojn de eigana 
orkestro 

A.NTMJ KAFEJO NOKTE: 
J 5.) Vidigas tra la granda fenesl.ro de la kafl:'jo . tra 

diafanaj kurlenoj , tra cigareda lumo: gia interno! 
Publiko ebripelola, la orkeslro, kurantaj kclneroj . 

I li. ) Kaj Mr. Tol., staranta sendccicl e, sed kvnall logala 
de la llluziko. Tiel li enpasas fine. 

I í. ) Granda: la slona vizago de Dro Kivikas , kiu rilil
arkis tion precizc ! 

FILMOBSERVO 
R. Siodmak : STORME DER LElDENSCHrlFT 
Nova Jannings-filmo : Ventegoj de l' pasio ! La 

rakonlo pri la kril11ulo Bumkc kaj 1ia armfcro. Emil 
.lannings en la 1'010 de primitiva besthol11o, bonkora , 
kvieta sed samtel11pc dangera kaj l.efLln' - - SI' oni lin 
incitas au tr.orupas . . Sekse. 1igit? a~ virino, erotika se~'
,"utulo, senbflda en Sla paslo kUJ bllOda samtempe en Sla 

vengerno. Figuro, kian li kreis jam en Ululluj Jiblloj . Li 
I'estas la sama malnova aktoro , kia ni konas lin : .J ann ing~ 
kaj lia Iudo restas 1a sama, la sama - tamen unika kaj 
bonega! 

Apud li -- la vjrjno -- Ioganlino . IIlI/!J Sten . . Jen 
fine e~saltas sia talenlo , kian si montris cn la rusilj J illllOj ! 
I\ulmina aktorina talE'nto , rasO! virino. kian oni alHas kaj 
Illa.larnas samtempe. Cu merito de ]a regisoro . kiu sin 
gvidis ? 

Tiu Ci regisoro Siodnwk, ankoruú antaú 1 -- 2 jaroj 
nekonala regisori1 asislanto. juna sinjoro kun okllh'itroj 
subite· staras cn Ia tllllla vi co inler lu regisoroj. Cert.· -
lin heJpas 1a bon ega leknika 'lparataro kaj íakularo de 1" 
UFA, sed estas k(~lkaj scenoj majstrc íari~aj. Cusl/' la 
set'noj , en kiuj la tekniko ne ludas gravan rolon . Ek
zernplc Ja interparol.oj inter la kl'ilHinal koJl li~a : '" k"j la 
krimulo. Atmos:fero streeanhl la nervojn. La dialogo 
triumfas .. " 

La manuskripto b:e lerte konslruila. Plena de ero
tiko, plenplena de pasioj kaj bestaj senteksplocloj . Lil 
agado movigas treege proksime preler la kieo. Nur la 
brila tekniko savas kaj tenas la temon sur l a nivelo de 
r elportebleco. Ciumomcnte ekfaůkas la abismo de l' fus
artajo. Tamen - la kino-kaco estas bone preparita , on i 
.povus · gin nomi artfrandajo. · (;.j gustos sendube al la 
publiko !. ' . . 

ba regisoro Siodmak farigos certe artislo-re~isoro, 
kiam li elektos plí .altnivelan temou. F. 
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1I000J DE LEGANTOJ. 

Cú la teknilw venkos Esperanlon? (artikolo eD la 
deeembra numero). Sed kio pri diverslingva aiískultant
ara? En Egiptujo kutime la kinejoj havas apud-ekranon , 
SUl" kil) aperas la tekstoj (titoloj ) en du lingvoj, krom la 
lingvo sur la cefekrano. PIi grandaj kinejoj bavas du 
apud-ekranojn kaj uzas kvin diversajn lingvojn samtempe 
por titoloj (franea. angla , araba, itala, greka). Sed kiel 
paroli samtempe en 5 diversaj lingvoj! Cu niaj kinejoj 
auaptu orelajn aúdigilojn kiel ce iuj internaeiaj konfer
cueoj? Cu teknike estas eble liel disaúdigi sonfilmojn 
samlempe cn diversa;j lingvoj ? 

Samideanc C. M. C. Port Said. 

J( ia/)/. ni Esperantistoj far igos m.odernaj ? IGam ni 
uzos modernajn propagandil ojn? La filmo eslas la plej 
potenca propagnndil o. Mi tule aprobas la id l'ojn esprim
i taj.n en via arlikolo »Kiarn ni havos nian Esperan tan 
filmon ? " Prccipe placas al mi la ideo pri la »aktualaj 
semajnoj « kaj por mi tute ne es tas kompreneble , ki al ni 
ne prialt'n las li an bonegan propagandilon? ! 

Ni furas <:iujarc grandan muIlekostan inlernacian 
kongreson , sed la hornoj apenaú ion aúdas pri gi. Se la 
aklual uj f ilmsemajnoj raportus ciujare pri la kongreso , 
la publika opinío (milionoj da homoj !! ) estus multe 
pii 1avol'a al nia ufcl'o. Kiu kulpas ? Kiu organizajo 
devus okupi sin pri liu ci gravega dem ando? 1. C. K. , 
K. H. ali U. K. (Universa la Kongreso) ? ?? -

J. Wozm inslc;r (Polu.jl) ) . 

Emil Jannings 
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BIStlOO 
HENDRJK ADAMSON. Antaií nelonge ekverkis Es,per~ 

unLe la estona poeto kaj verkisto Hendrik ~damson, pri kiu 
diris foje la konata estona verkisto Friede~ert Tuglas , 
ke kelkrilale al li apartenas 'kulminaj atingajoj en la 
ostonaj poezio kaj prozo. La kr-eado de H . Adamson 
eslas spon tuna kaj okaza kaj senti~as tial ofte fragment.,. 
cca. La vivo lro elIeligis lin per sia -bag-aÚlemo, forte 
impresante lian verkadoD. Pro lia troa sentemo, al la 
nuda realeco de la vivo ci ties krudeco kaj senkolilpateco 
lusis detruajn postsignojn " en lia animo. La fundament-ol 
temo de la vcrkoj de Adamson estas intimelegia rila!o} 
al la mondo kun certa inklino al humoro. 

Enl.ule aperis tri poema~j de Hendrik Adamson. 
El ili la unua l) Mulgilando « (1919) estas plena je amo 
al ci tiu distrikto en Estonio, lis hejmloko, dum la dua 
"Homo ,( ( 1()2 5) lusas profunde la vivproblemon. La tria 
pocmaro »Tajdo « (1931) montras rec , ke Adamson estas 
poelo de sentoj profuDdaj , seipovanta kunfandi e3primojn 
dc moderna poezio kun popoleeaj dirmanieroj. Lia unua 
novelal'O »Verda lacerto « ( 1925) estas unu el la plej 
originalecaj en la tuta est,ona literaturo. En la »Orblonda 
junulino« (ankaíl 1925) estas troveblaj multaj personaj 

- traj toj , dum »Ce ora tagigo « (1928) prikantas junecajn 
rem eJ1lorojn de la verkisto . 

Hendri k Adamson -satas verki en sia hej mloka dialek-
10 : I1LUl . lerríinte Esperanton , li ekverkis ankaú en lingvo 
intcrnacia. Ni sincere gojas, k e ni povas nomi lin unu el 
la fervoruj adeploj de la lingvo, sed entute de la granda 
itl eo de lingvo komuna por ciuj popoloj. 

GHRHAHT H AUPTMANN: flNTAU SUNSUBlRO. 

La nova teatrajo de -Gerhart Hauptmann , kiun nun 
prezentis la Berlina_ Delltsches Theater, ec ne konsideruntc 
Ja ,-anneg.an. atmosferon de l' premiero, OkllpOS tute certe 
sian lok on en la vico de la klasikaj verkoj de la germana 
lil.eraturhistorio. Kiuj ceestis el la membroj de la pIi 
ag-aj generacioj la neforgeseblan ,vesperon de la tealro de 
l\einharrll : liuj oerte revagis pense en la perspektivon de 
preskaíl kvardek jaroj , kiam al la teatrajo »Antaií sun
levigo « de la .luna Hauptmunn ili aplaiídis kun entuzi
asrno simila al l a hodi aúa. Eble oni povus r.igardi simbolo 
<:i tiujn du staciojn de la fenomena poeta kariero; la 
kritikist.ojn ja -- de la plej ekstrema maldekstro gis la 
ekstrema dekstro - hej tis la sen to : de ne sirnpla pre
miero estis atestanto tiuvespere l a invitita publiko de l' 
Deutsches Theater. 

Unuflunke sepdekj~ra vira , aliťlanke deknaiíjara 
knabino - la historio de tiaspeca amo malofte finigas . 
per happyend. La Statkonsilunto de Hauptmunn perdas _ 
sian edzinon kaj tiLl ci perdo minacas per pléna aníma 
ruinigo. Tiam li r enkontigas kun la knabino kaj ' tiu ci 
renkonlo de aiítuno kaj printempoprofunde ekskuas 
ambaii. La viro volas r eakiri eble per la lasta ekflagro de 
sia subirant3) v:ivenergio la jam perd:itajn cnhavon kaf 
seneon de sia vivo ; kaj la knabino - ne yentanima, 
rigardanta nur eksterajojn, sed profunde pensema -.kaj 
profu.nde sentema anímo ---'o vidas fatun ordonon lm titl 
ci renkonto. Estus malfaeile l(onstati : kiuflunke _ estas 
pli forta la am<? Sed la knabino, kun sia !1ě'ki:raiíjara 
kapo deeidas 'eD si pti cio kaj pIi ciu. Se mi ne povos " 



est: la iia Sl di.ras maÍIaiítc kaj sen Ma patoso 
I 

ml 
mortos. 'Tria vojo ne ekzistas '.' 

Sed la viro mortas. Ne en eksterordinara maniero , 
sed laií la ordo de ľ naturo. Kaj tiamaniere kovras deli
kata nebulo la fareblan demandon : cu ili jam haris pIi 
proksiman rilaton unu kUll la alia. Hauptmann ne resp
ondas la demandon. Kaj estas ja bone. Car kiel ujn 
sonus la respondo : tiu ci nebulo estas pIi poeúa kaj 
pJi dclikata. Kaj ciu anstatauas ~in , per kio li volas. 

Jen unu parto de la teatrajo : la ama tragedio. La 
alia parto estas nomebla eble hmilia dramo. Kiel defilas 
la tuta »ama « familio de la sepdek jara viro , por malhelpi 
la novan geedzigon. Laiidirc nur pro amo, sed el subl ;] 
surfaco troc tro. trabatas sin Ia maleriala in :(\!"e .o. la t. 1"1' 11 1,1 

timo por la hereda casajo. Tiu Ci íamilia dramo ha vas 
sceqon , pri kin oni povas kaj oni devas mediti , ~endepcndc 

de Ia tea tr~jo. La vil'O havas fi lon , kiu naskigis siatcmpe 
inlcl" grand aj malfacilajoj. Post, lre grava operac.io oni 
krcdis , ke li ee ne rest03 viva. Kaj tial11 la patro prenis 
cn siajn brakojn la novnaskiton, karesadis gin, kaj oni 
kvazaii povas diri , ke la kapon , deformitan de la operaci
iloj , li refaris denove normala. Kaj la filo mm volas 
uú ec la helpon de la lego kont.raii sia dua kreinUJ. h aj 
li volas pruvi , ke en la cerbo de sia patro estas troveblaj 
gravaj difektoj . - Li havas sian cerbon dank ' al sia 
patro, kaj nun li kalumnias la cerbon de sia patro . .. 

La poeto parolas en la tri " aktoj de la Vor Sonnen
untergang kaj nenie sonoras tiu ci voco fa' se aii lace. Tre 
domage , ke mi devas raporti pri la nova verko de Haupt
mann nur per la skribitaj paperaj tei aktoj . Car devis 
esti aparta travivajo , kiam la vortoj de Ia sepdekjara 
poeto ekvivigis sur la scenej'o de l a Deutsches Thenler. 

Karlo Bodá 

RfCfHZO 
Ciujn librojn, ricevitajn ell. du eT,zempleroj, ni ree

en.zas. Vnuope I'ieevitajn lib/'ojll ni n.ul' mencias. :...... lJa 
I'eeenzoj esprimas nur la opin.ion cle la /'ecp.nzinlo 'roj ne 
tiun de La redakcio. Pro lio la redak.eio trl' 1!olonle 
publikigas intel'f:sajn konl/'auopiniojn, koncernantajn iljn 
apel'intajn l'ecenzojn. - La libroj, ci tie me/w:ataj k új 
recenzataj, estas haveblaj ce la libl'ofako de nia eldonejo. 

HISTORIO DE KRISTO de Giovani Pap:ni . 575 
pagoj. Prezo : Bros. 13 sv. ft·. ' Bind. 16.20 sv. fr. 
Eldono : A. Paolet. S. Vito al Tagliamento. , 

Ciam aktuala, neniam elcerpebla temo estas la vivo 
kaj filozofio de la Nazaretano , kies martirmorto snr la 
krúco signifis novan , auroron I?or la homaro. La legend
~ro k~j hi~torio, la ~~bliaj kal apokrifaj. evangelioj st?I~ 
19as han glgantan splflton antau la okuloJn de generaclOJ 
dum du jarmiloj kaj ... kaj la homoj echodiai"l ne 
komprenas .au ne volas kompreni lin. Tre strange,kvankam 
!ia spirito vivas inLer ni kaj lia majesta- simpleco eiutage 
mspiras la homojn por vera fratigo, tamen oni vole 'I1e
vole konstatas,' ke certagrada miskompreno vualas laklaran 
percepton pri li kaj pri lia instruo. Kristo savis la rnondon, 

' sed ofte' sajnas al . .lameditanto, ke la mondo ne aeziras 
~vigi . . Kial ? ~ Gerte ' pro diversaj kauzoj. Kio okazus; se 
ClU homo ' havus sanajn okulojn ? Versajne la opti.ltistoj 
baldaii fermus sjiijn hutikojn. Sed la okuloj estas cf}vers-

,-

povaJ, do sekve ankau la okulvitroj havas diferencajn 
ecojn. Ofte okazas, ke guste la oficiale rekomendita bin
oklo efikas malbone kaj la uzanto iom post iom perd as 
for el la vido la akrajn konturojn de la n gardala objekt.o. 
Tiukaze li flankensovas la binoklon kaj provas vidi per 
propraj okuloj ". Tia ciutaga tragedie to okazis al mi en 
mia 13-a j aro. Mi devis fJ ankenmeti la okulvitrojo por 
ne nul' rigardi , sed ankaii vid i tiun spiritoo , je kiu mi 
sopiris kun mia soifa infaoa ómirno . , . kaj sen okulvitrQj 
ciupase en Ja vivo mi r enkontis la feoomenojn de tiu 
Krista spirito, kiuu nul' nebula , tro enkadrigita mi yid .is 
Ira la oficiaiaj vltroj . Kaj tiuj korkaresaj renkontoj 
konstante ripeligas, sed preskall ciarn eksler la lirnoj 
oficialaj. La Krista spirito vivas. la Krista spirito ne 
lasas sin rntol1lbigi aú kal.eni. ~ (~d (l;.i libere mo vas sili 
~Ilr ln tllta Lrro kaj n!.' tol l'1";):<. kl' Ci (',tll pri"i lt'gin d.· 
j'c1ig io . raso aú kontinenl o. La Krista Rpirito. esl.as Ja 
sola inspira konsolo por t iuj , kiuj kun III ;)H(,l'rllit.lj 
oknloj devas vivi en la mondo de la haoso. 

Kun' tiaj pensoj mi prenis (m ]a manon la VPI'kOIl 
d .. Papin i ~a J mi legis, legis, sed t.n' m all1lulln lili Ira 
vivi 5. Mi sentis miajn oku lojn lacigi taj de la ofi eial e 
rekomendilaj okulvitroj kaj la ciutage reokon latan Kr.istan 
spiriton nul' nebulece mi povis trovi en 1a longaj para
frazoj . Vol('-nevolc 111 i (Ievi, sperti , ke la ciam akluaIa 
kaj neeli:erpebla telTl o tamen sl.1peris la talenton d( ~ Ia 
verkislo, kiu cetere estas bonega .5tilisto, majstro de la 
pl II ITl O. Eble la slilisto kaj ne Iia talento kulpas pri tio. 
kl' mi ne rekonis pleniJuúe la mildajn trajtojn d", Kristu . 
la pLerne vivanta. Li aperis ómtaú mi troornarnita , Iiaj 
paroloj sajnis esli saturitaj de ia oficiala digno de Scod 
iloJ kaj ofle rn anki s cl li tiuj senarti f ika modesteco kaj 
sin c(' rk ora spontaneeco, kiuj iam formis lian plej indi
"iduan al1ogecolI kaj killj hav is forton posl lia lľlorlu 
krpi nman ll'Iondon . Mi diri s, ke ofte , sed Jplice Ilt ' 

ciam , car tie, kie ne sole la rutino de la virtllozo , sed 
ankau la iospiri!.a artisto aperigas lin antall la legantu , 
la verko luontras siajn altajn valorojn, kiuj fari s ~in 
mondfama. 

La apero de la 575 paga libro en Esperanto eslas 
salutinda , car gia traduko generale bone impresas, es tas 
f1u a kaj kclkloke per elegantaj parolturnoj ri cigas Ja 
lingvon. Ci cerle farigls konsiderinda valoro en la religia" 
literaturo de Esperanto, gi alportos utilon el divcrsaJ 
"idpunktoj por la leganto kaj krome gi havas ne mal
atentindan propagandan valoron en nia movado. Mi kore 
gratulas la eldoninton por la impona eksterajo de la 
libro, la nekonatan tradukinton por la granda laboro, 
konscience kaj entuziasme farita, ankau la verkiston por la 
"erko mern. Bedaurinde gi a aotaiíparolo, treege interesa 
el certa vidpunkto , ofte malhelpas dum la legado de 
la verko , cn kiu oni ofte renkontas moralan ioslru()1l 
PO la, lono kaj stilo de ]a antaúparolo. Jobo. 

JOH ; MERCHANT: KOMPATlNDA KLEM. 90 
pagoj. Eldonejo : The Esperanto Publishing Co. Ltd. 
London. 1931. Prezo : bros sv. f r. 1.60, bind. sv. fr . :1.50. 

, Nemultpretenda verko, kaj se oni legas gin ki el 
tian , oni trov05 gilI simpatia, amuza rakonto, kiu neniam 
enuigas" la leganton. Temas pri rica angla junulo, kiu 
dum vojago al la Helsinki-a mondkongreso konatigas 
unuafoje kun 1a »granda mondo« .. Carmaj, humoraj 
epizgdoj de l' sipvcturo, la lumulta svarmo de l' divcrs
naci-aj esp-istoj , postkongresa vo)ago al Stockholm, Berlin, 
Amslerdam forÍnas la . unuan, ph loogan parton de ľ libro. 
La duan parton okupas okazaj oj post la reveno al Anglio: 
historio de juneca amo, komplikita per konkuro de rivalaj 
fabrikisto-familioj , sed kun la kutíma happy end. Evi
denle tiu ci dua parto estas la pIi sukces.a, la fluo de l' 
rakonto en gi estas la plej vigla, la plej turnoplena. Sed 
ankaií la unua . parto kapablas teni vigla la mteresigoD 
de ľ}eganto. , Oni bedaiíras nul', ke Merchant rigardas 
per la okuloj d'e ' sablona globe=trotter, kiu memoras pn 
la dumvojl,l marmalsano, pri la diversaj , sufice oftaj, al
tabligoj kaj maÍlgadoj, pn kel kaj okulrrapantaj kuriozajoj 
(ekzemple pri groteska aventureto en fmna banejo) , do 
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pri la eksterajoj. Multe pIi interesus min romano, kiu 
kondukas la leganton ne nur co la eksteran kadron de 
Esperanto-kongreso, sed kiu kapablus seosigi ~ian specialan 
atmosferon , (tamen senteb!ani ankau eo l a Mer.chant-libro , 
sed nur surface ,) romanO!l , kiu malkovrus al ni la psikol
ugiajn efektojn de tÍa inLernacia rendevuo. 

Sed Merchant ne ambiciis Lian verkun. Se mi bone 
divenis, li a celo estis : doni konvenan , mnuzan legajon 
en la manon de la esp-ista junularo, lega jon, kiu per sia 
fa cila lingvo, .ium . seka , sed bonvena humoru kutimigos 
novajn adeptojn al la lego de Esp-aj libroj , samtemp" 
~i iom konigos al ili la esp-istan vivon. Kaj MerchanL 
sukcese sol vis sian taskon. MI rekomendas la libron al la 
aLento de kUl'sgvidantoj por progre3intoj. 

Pri la stilo de Merchant mi povas diri nul' , ke ~i 
estas senriproce agrabla. Tamcn mi devas notí , ke li mnJ
~us tc uzas ln esprimon » edzi~o de viúno« anstatau ~> edz ~ 
l~O kun virino «, all »edzimgo de virino «. La uzo dl' 
»unu « kirl nrdifinita nrl.ikolo mirigns en Merchant-libro. 

Ludovi/w TDtBCh,. . 

G. D. NASil: »MJ NIATUI'\.O.k 58 pa~oj. EJ 
donejo : The Esperanto PuhJishing Co.. Ltd. London 
Ifj3r. Prezo: SI' . fr. 2. 50. 

FAKTOJ : En Ja libreLo lili tl'Ovis la j enajn vor l.ujn 
(lili citas iJin ell la kalO, en kiu la alltoro ilin 
uzas .) : geonwntuloj , viv-sanec', palrego, orelal" , salulego1!, 
nrkonvinkitulo, enbanlw ve, estimal.u/ino, stultulaco, glores. 
lonteco, gojwnikeco, ju.nem ee', honcstulin' lw dil'ilulino, 
esperi~u , mon.d-vivem ce', senteeo, joresteeo. La alltoro 
uzas ln rl prepozicion en tre strangaj kunmetoj, ni vidu 
kelkajn : Ellúsindaj, elterura , clse:anta, e/satu.rado, elsen
kuragigite, elfol'il'o, elld al'igo , elsimpligos, elsanigantajn, 
r loh' umUa, ellwmpreni, clforgesitajn . Inter aliaj ni legas : 
»la viajn geťratojn «. La slIfikso (' e es tas lIzata proksim
ume 60 foje, plejparte tute sen bezono , nur por u imi «. 
PIi ol J 50 rimpal'ojn mi trovis nuraj adasismoj , do ne 
rimoj ! Ekzemple ni vidu la »l'imojn « de la poemo 
(nailversa) »La donaco « : terceton-festeLon-trijaruleton , 
pensado-"ersofarad o--~ojado , p!or~emegon-benegon pup
egon. Mi tl'ovis tiajn strofojn: 

»Nuno kapablas f esti mi 
Duoble novan ~ojemecon. 

ltevivi~into , - donis vi 
Al mi ~ojTe"i vecon 1« 

»Gegastigintoj miaj tre bonkoraj , 
Bl viaj don-esprimoj de amec'; 
(Car nemerilaj nepre pIi lrezo.raj ,) 

Unu min elplenigis per ~ojec' . « 

Pri 

UllUj tagoj - tro bone ni spertas 
Ke cio mali~as - nenlO bonstatas. 

tio nenin profeto avertas, 
Nek iel al io la kauzo rilatas.« 

»Tiam li portis lignan {osilelon 
Sed, _ . dum fusaď de oHa translogec' , "
Perdis, kaj nun ni vid\ls nur truelon. 
(Tute ne ~enas lin la pereec' .) « 

Mi esperas, ke miaj legantoj pardonos tiujn ci citojn, 
sed mi trm'is necese, ke pel' ili mi klarigu mim jugon 
pri Ja libro. Mi pensas, ke ciu plua karakterizado pri la 
lingvokono kaj poeta; esprimpovo de ľ autoro eslus super
flua, la supre cititaj faktoj j a Ulom parolas ... T:uncn 
oni devas rekoni, ke en kelkaj poem oj ni vidas nekontesL
ehIajn signojn de poeta talento, kelkfoje la Lemo de l' 
poelllo ateslas pri poeta slmto, poe taeh"ido. Keľk.foJe. oni 
sen tas la t enton kOl'ekti poemon, ki u moritus defiuitivan 
ellabor on . Car en la nun~ .formo tí,uj ci versoj sajnas 
csti uur provadoj verkitaj por ]a prop!'a skribtablo
kcst.o . .. 
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DEMANDO.T: Kiu estas responda pri t io, ke , tiuL 
ci versoj en sia nuna: ' formo venis antau la publikon?~ 
Cu la autoro ne opinias, ke antau publikigo de versvQlumo ' 
estus korisilinde pretii bonan lernolibron kaj ellerni Ja . 
lingvon ? kaj poste multe legi niajn plej bimajn poetojn 
kaj nur post cio ci ekverki proprajn poemojn? Kaj 
antau publikigo peti konsilon de kompetentulo? (En 
Anglío ja estas multaj eminentaj esp-istoj !) 

Cu la elclonejo ne havas kompetentan lektoroti, kiu 
povus c1on~ fidíndajn konsilojn pri la elekto de 1' oldoo
otaj iibroj ? Cu ln eldonejo ne vidas, ke per la eldom. 
de ti aj provadoj ~i malutilas al la afero de l' Esp-a: 
libro , al siaj propraj negocaj interesoj kaj al la veruj 
interesoj de ľ allto1'o mem ? 

KONKLUDO: Mi devas eldiri la verdikton, je .. kiu 
esp-istan kritikiston devigas nur ekstrema u,ece30 Jlll ne 
povas rl'komendi ci tiuu libron. '; 

Ludovíko Tots~lw 

VI NG IE E. lWE: ' LANDO de AR(;ENTA AKVO. 
Tl'adllkila de Edward S. Pays0I?-' 118 pa~oj. E!donejo: 
Esperanto Asocio cle Nordamer.iko. 0.50 dol. 

l'acila poramuza rakonto. Literatura ValOIO: nulo. 
Flua ~ljln. Hiprocinda estas kelkfoja superflua IlZO de 1 
sufikso ad, la U1:O de ľ verbo cagl'eni anstataií cngl'l'lligi . . 

L. 1'. 

DRO F. SlILÁGYl Al ESlPERANTó NYELV , 
16 lco/l.nyii leckéb'en, illusztráeiólckal (La Lingvo Esper
.;mto, en 16 facilaj lecionoj , kun ilustrajoj). Hungar
lingva eldono. Formato: 23X 15.5 cm. 40 pa~á: EJ
donis : Literatura, Mondo, Budapest. Prezo, kun slosil
uldono : 1.50 pengoj. 

Amuze' instrui estas la celo de tiu Ci nO va letnu.;. 
libro por huugaroj, . kaj trafoIiumante, oni~onvinkigas, 
ke ~i plene atingas sian celon. (;i konigas al "la komenc
antoj la elementojn de la gramatiko (nur la hepl'e 
necesan materialon !) kaj per lerte kunmetitaj ekzercoj 
kaj demandoj tuj kondukas la lernantonen la Esp.,an 
konversacion . Pro tiu ci propreco la lil?ro konýenas 
prefere por parola instruado, por memlernantoj estus 
necese aldoni suplementán kajeron kun traduk-ekzercoj 
kaj slosilo. ., 

La lernantoj certe rapide tiksatos tiun ci lerno
libron, cal' ~i kiel eble plej multe faciligas la laboron 
de\ ľ lernanto. Ekzemple la unua leciono enh~vas nul' 
internacie konatajn vortojn, uzatajn senSapge ankaú 
hungare, ilin ' kompreneble la komencaQ,to tuj rekonas; 
mi mem, ekzemple, havis momenton, kiam s ubite " mi 
no . sciis, cu esperante, au hungare mi legas. Kaj' la 
autoro Ciam sukcesas trovi Bercon, anekdoton; kant
tekston (Ii inter la unuaj rekonis la valoron de ľ metodo: 
kantigi la lemantojn), per kiu li iaras amuza · la 'instru-

. adon kaj revigligas la eble iom lacigintan atenton de 
l' lernanto. Apartan kaj sufice 'ne aprezeblan valoron 
de l' libro reprezentas la vere spritaJ desegnajoj, kiuj 
ilustras la gramatikajn klarigojn de l' autoro. La lernant3 
ridante komencos la laboron: cu estasimagebla pIi ll;ullt
promesa uverturo? (Kaj ni ne forgesu, ke la set~i)j, 
spritajoj de l' . libro ne apartenas al la kutimaj, afItitu~ 
diluviaj sablQnRjoj de l' fingvolibroj: tute n,e, ili e~las . 
modernaj , aktualaj , kelkfoje ili ce ne senas alridoJ~ ' je 
sceiaj eventoj kaj fono. ) La libro estas samtempe varli
iJo :gi . ne lastts 891a la ellerrtinton,st:id ' ldoPQdas ~ tuj 
varbi lin' por la sociela vivo kaj por Ia Espa literaturo. 

i devas saluti 1a libron , kiu, per sia s.enpera VOC,o. · kaj 
facil e kompreneblá teksto,. kvazau ' strecas la ' ínteresigon' 
kaj scimlon eo de tiuj, kiuj eble sen ser.ioza lema intenco, 
foJi um.:s ~ill. .'" 

I_a senripoca eksterajo, la bona pápero nul' altigas ," 
Ia guoo de l' lcgallto. (;ia, aperosignifu aperon de ' tr.e ;", 
nlUlt!\j no\'aj ' esperantistoj. '. ':~ 



, P:' PIRU KAJ S. PRAGANO: RUM.4NA BON
.HUMORO BN:' ELEKTIT AJ RAKONTOJ. (Eld. S. Prag-
ano, 62p.) , 

Libro,)ciu tre plaéas al mi ; titolo, kiu ne placas. 
La sendube bonegaj noveloj, skizoj au estal\ karakterize 
rllIIlanaj (- satiroj), sen bonhumoro, (ec vipe amaraj), 
au preskau pure bonhumoraj, sed ne speciale rumanaj. 

'La eminentaj satiroj de Carageale kaj Creanga radias la 
plej internan nacian aromon, kiu estas guindakaj gllenda. 
:S~ nemalpli plaéa estas la sana »gamin«-ridego de Herz. 
La traduko estas vigla kaj inteligenta ; same la elek to de 
la verketoj estas tre kcintentiga, sed la antauparolo estas 
tro skiza kaj sen klarigoj pri la autoroj. 

F. Szilágyi . 

GRAMATIKOJ KAJ VORTAROJ. L. Tumo: Kom- . 
,pletny. podrecznik jezyka Esperanto. - L. Tumo : 
Slowmk Esp. ~ Polski, Polsko - Esp. (Eld. dr L. 
Dreher, Krakow Prezoj :' IZ. 1.25 kaj 1.-) - Roublof : 

:Cours Prolétarien cl' Esperanto. (Eld. Ekrelo, Leipzig. 
Prezo: GM 1.-) - H. Rikand: Eesti Esperanto Son
,astik. (Eld. Tamverki Esperanto Kirjastus , Haapsalus. 
Prezo : So. fr. 1.-) 

La pola gramatiko de Tumo (72 p.) estas taiíga por 
,sololernado. Malpli por grupo. La vortaro de la sama 
,autor.:> enhavas c. 1700 radikojn. 

Pri la bona gramatiko de Roublof ni jam parolis ée 
l,i ruslingva eldonó. 

. La estona vortareto estas tre belaspekta (qú p.) 
kun é. 7500 estonaj vortoj kaj signifoj. 

SIRKALENDARO POR 1932. Praktika mur- kaj 
taQlo-kalendaro kun semajnfolioj. La nunjara kalendaro 
-estas multe pIi valora ol la pasintjara. Oi enhavas utilajn 
indikojn, artikolojn, poemojn, pIi ol 100 anekdotojn, 
spritajojn, ridígajn presex;aTOjn, humorbiIdojn (gi estas 
precipe . dediéita al la bonhumoro) kaj amason da bonaj 
konsiloj por esperantistoj, parte en formo de senLenco , 
·ekz.-: Toleremuloj estu ja ni, éiam laboru en harmoni ' ! 
-- (:u . britoj , francoj , gerJllanoj - ni estu samideanoj! 
La' kaléndaro' kostas, kiel murkalendaro, gmk. 1.50; kiel 
tablokalendaro, kun metala submetajo, gmk . 3.20. Eldon
-cjo »Heroldo de Esperanto«, Brusseler Str. 94. KOlu , 
GeI;manujo. 

Viaj amikoj - la libroj. ILUSTlUTA KATALOUO . 
DE HEROLDO. Eldcino 1931/ 32. Utilagvidilo tra la 
-eldonajoj de Heroldo. Preskai:'! éiu estas prezentita per 
bildo kaj detaleta priskribo, tiel ke elekto estas grave 
faciligita al la aéetemulo de ' taliga Esperanta libro. La 
-iiustrita katalogo estas presita sur bonega papero, gi 
~ampleksas 24 pagojn kaj kovrilon kaj · estas senpage 
hayebla de la eldonejo »Heroldo de Esperanto «, Brus
.seler Stl". 9(1 . Kolu, Germanujo. 

_ !\.A1'A~OGO DE LIBROJ , Numero 8, Novembro 
. 1931. fl8-paga katalogo (32+XVI pagoj) enhavanta1iston 
-deéiuj librojhaveb1aj ée Heroldo, 'home la kondicojn 

_ de. liverado, tarifon de la jurnalo »Heroldo de Esperant.) «, 
mendilojn ktp . .Rieevebla senpagedll 1a eldonejo »lteroldo 
~e ,;Esperanťo,«, Brusseler Str. 94. Koln, Germanuj'o. 

" . , ", ESp,E.QA:NTO-SIGELMARKOJ -EN 12 . ' ,LJNGVOJ. 
' Sige~'ark9j , kun propagandoteksto en la lingv.oj angIa, 
,eeha, ,ESperanta, -franca,germana, hispana, hungara, ilala, 
~euerlanda, pola, serbá-kroata- kaj sveda. Trikolore pres
itaj . <Citdingvo enaIiaj kolQroj. En folioj po ok markoj 
~map:taj pri ,raaio, trafikój transoceana, aviada, ťervoja 

ď:k,a:j 'iaúló,ipobila, -sporto, ' tur~smo kaj ihternaciakomerco, 
La ' 'tek~~f ' Illatas ,kun rilataj yinjetoj. 10 folioj (80 
--'-'-~J4 ,dé il.Qu lirig.vó kostás germ, rok. 0,55 loofolioj 

. 'ď koš~as JlÍk.4.4b, lnkl./ sendkostoj. -Eldonejo »lIer-
" .. !>ldo to« , Brusselel' Str.1}4" Kolu, Germanujo. 

4' 'FU;::~SPĚ~ŇTQ,Ja se~ájna sendependa 
Ol'ganq -'de lil . ~perantQ-movado, 'aJieras de post 

nov~"jar-:o .<-énpli,. gI1aBda] "fOI1XIátó 1I:ajamplel-So i kaj 
. ..,j.;" ' 

kun ' ara da regulaj 'aldonoj: Lingva Ihitiko, monata 
revuo por lingvaj demandoj (direktoro: Prof. ,B. Migli
orini, Roma) ; .La Bela Mondo, monata pa~o por turismo, 
hanoj ktp.; Nia Revueto, dumonata organo por la Esper
anto-junularo; La Strigo, , pago pri literaturo kaj arto ; 
Humoro, Distro, Ludo, pago por distrado; La Anteno, 
radiopago; Sur la kvin linioJ, pága pri muziko; La 
Regno Virina, pago por virinoj. Estas atentinde, ke »Her
oldo«, kiu jam en sia dektria jaro aperas regule éiusem
ajne, en tiel malfacila tempo kiel la nuna kura~as entrep
reni konsiderindajn plibomgojn. La e1donejo »~eroldo de 
Esperanto « (Brusseler Str. 94. Koln , GermanuJo) sendas 
al ciu petanto senpagan ekzempleron de la pliperfekti,gita 
gazeto. 

LA LUMO ORlENTA . Nova kvaronjara organo de 
la Japana Budhana Ligo Esperantista (Takakura-Kaikan , 
Rokujo-Takakura. Kioto. Japanujo) Jara abonpago kun 
kotizo al la Ligo sv. fr . 2.50. Celoj : Internacia dis
konigo de Budhismo per Esperanto kaj disvastigo de Es
,peranto en budhana kampo. Kun budhismaj terminoj. 
Kaj ne éiam korektaj lekstoj. 

P. B. 

NIAPOSTQ 
S-ro Wellner, Valga. Vian abonon ni ricevis 81a

tempe. Pardonu la erare senďitanalvokon . 

S-ro Kr'umins , Riga. Via abono alvenis siatempe, 
sed pro nia eraro ne estis registrita. Nun ni jam sendis 
éion al vi. S-1'o Kuzoks ricevas la gazeton gis la 3-a 
numero pro tio , car li postulas de la malnova L. M. 
naumonatan abonon. Ni ciaxu kun plezuro legas viajn 
leterojn , car ili estas tre spri taj kaj ". pravaj. Kial vi ne 
provas ion verki ? 

8 -/"0 Holger, Ilolbak. Dankon pro viaj bondeziroj. 
Bedaiírinde nur 5 abonantoj petis bindilon por la unua 
periodo, ni do devas prokrasti preligon. 

S-/'o Bonde, Palun. Ni konfirm as la ricevon de 
sv. kro 5.-· por bindi!oj. Pri tiu por unua periodo legu 
supraxl respondon. Bonvolu dume disporii pri la restintaj 
2.50 kro 

S~1"O Degen, Leipzig. Vi sendis por abono 7.
mk, Sed la abonpl'ezo es tas S 1.80 = 7.50 Bv. oble 
transendi la diferencon. 

GRA VA. /(OREATO ! Pro bl'daurinda eraro kelkaj 
klisoJ en la 2-a numero de 1932. ne estas guste sub
skribitaj, pro kio ni petas la pardonon de la pentristoj 
kaj de la legantoj. 

SUl' pago 26 la subskribo devas esti : Hans Arp (Ne
geometriá Kontruado) kaj gi devas esti turnita. 

Sur pago 31 la subskribo devas esti P. Picasso 
(Deformado kaj konstruado) 

Sur pago 35 la sllbskríbo devas esti Stanislao Gra
bowski. 

NEOLOGlSMOJ: 
, .f I .~J 

BQhema: artiste facilanima, senzorga en malri&> 
, etoso: animo de loko 

kito: artJ'Ilsalo 
lwsmaro: songteruro 
morna' : prema malhela 

. premierQ' : ~ Wlua prezentado de . teatrajo 
silJarito ·: ékstreme k(mfortema; mo!kórpa, guema 
tenaca,;"obstine rezi$.~é:qla, elast>e eltenema 



SCIE'NCA GAZETO 
ESPERANTA 

Nova popularsctenca gazeto kun la supra 
nomo estas eld'onata tute en Esperanto 
kun la sekvantaj celoj: 

1. Utiligi Esperanton por 
disvastigi popularan sciencon 
(111 la tuta mondo. 

2. Krei kampon kaj rim
edon por utiligi Esperanton 
por praktikaj celoj, tiel indi
rekte propagaD~ante Esper
anlon . 

3. Kunligi ciujn esperanlist
ojn kiuj interesigas pri. sci
encaj temoj. 

J~a únua numero aperos cirkau la ba de febr. 
1932, kaj ni faros gin en la komenoo dumonata 
kun la promeso Ciumonatigi gin kiel eble plej 
baldaú Stn plialtigo de la abonpr,ezo. 

Ji8 

Jara abono UIlU dolaro, 
Provnumero du respor.dkuponoj . 

Popularsciencaj artikoloj e' tas bonvenanlaj , 
Sendu abonpagojn, arlikolojn kaj komunikajojn al 

JlMI<::JltlKA. ESPERAN'l'O INSTJ'I'UTO 
Madi soll , Wi s , Usono. 

EI Eiíropo al LITERATURA MONDO, Hungarujo 

APERIS! APERIS! 

TRANS ' 

LA fABELOCEANO 
. r ......... 

Novelaro de 

Francisko Szilágyi 

, J28 pa~a, ilustrfta. slw beleg-a ' pa_pero. -

Bro~rita U~a dolaroj 0.00 
Bindita ' U~a dolaroj 1.,-

Aldonu 10'1.. por setidkostoj 

Eld&nas : Lite ... t.ra , .ondo. Budapest, IX. 
Memer-u! 53..v. 1. - .,Ri,cevebla ,ankaitčl! niaj re

,prt;zent~nt&j , ,kaj . ee .1a seri,()l,ai. . libro.v~nŮis · oj , 

Ul ESZPERANTÓ 
NYELVTAN 
magyarok részére 

LA SIMPLA ESPERANTO 
tanfolyamok és magántanulók részére 

irta 
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Ne forgesu ; rekomendi ~ian ' aCeton al lil viaurba .' 
publika muzea -au belarta ' biblioteko alpentroartaj 
lnsbtutbj 1 Vi faros per ~i la plej bonan propagan-
, don en tíU] 7ondoj I , , 

Meodu če LITERATURA MONDO ,BUDAPEST, 
, lX_. MestéFu~ ' 53. V. 7, 
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afl de niaj rep;ezenta~t~j kaj de ' la 
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ESPERANTAN 
LITERA TURON 

AL SOVETIO 

, 
II 

Nun ni povas liveri dum certa tempo 
tre fa vorkondice plejparton de la libroj 
el nia eldonejo. Interesigantoj postulu 
tiurilatan informilon de la eldonejo de 

LITERATURA MONDO, Budapest, IX, Mester-utca 53. 

EKRELO 
Leipzig No 24, Lobauerstr. 35 (Germanio) 
Pos tcekkonto : WALTER KAMPF RAD 
Leipzig n- o 1 5, 27. 

Estas eldoninta pliol50 librojn en Esperanto 
(prilingvaj verkoj, beletristiko, sociaHama konatruado lttp.) inter ili 

Drezen: Historio de Mondlingvo bindite . 7.00 mkg. 
" Analiza Historio de Esp-o Movado 1.70 

Puskin; Eiígeno Onegin . . . . .. 5.00 n 

Stalin: Fundamento de Leninismo. . . 1.00 
Reissner: En la Lando de Hindenburg . - .80 
Flamo: Ce metoda instruilo por lab.-kursgv. 2.00 " 

Liverado nur post antaiía pago! 

MeDdu senpagan ka1alogoD! 

APEROS EN MARTO: 

N O velo de fama klasika 
UKRAJNA VERKISTO 

M. KOCJUBINSKIJ 

FATA MORGANA 

APEROS EN 'APRILO : 

Poezioj de fama klasika 
UKRAJNA POETO 

T. S E V 6 E N K O 

ELEKTIT AJ POEZIVERKOJ 
(E L »K O B Z A R J«) 

ELDONAS: 
La kooperativa eldonsocieto de verkistoj 

"Plugilano" UK~AINIO, HARKOVO, 
PUSKIN STRATO N-o 46. 

RICEVEBLA: 
Krom "Ekrelo" kaj "Seu" de 

LITERATURA MONDO 

Junularo! Skol1aro! 
Jen via gazeto monato! 

JUNA SAMIDEANO 
Enhavas: 

7 emojn junularajn, literaturon, anekdotojn, multajn 
adresojn de korespondo, skoltan kronikon, kaj - kion 

vi verkas! 
Pelu provnumeroll. Jara abollo nur sv. fr . 2'-

Adreso; 
Pollando-Krakow, Plac Matejki 4 

-"Juna SamideaDo" 
Junuluro ! OrgunJ::zu VJn! 

SocJetoj, kursgvJdanto;! 
l en okazo por kapii la intereson de lunularo daure! 

.IlbonJgu J. S. 
--------_.----~ 

A. S. CE lTRA E SPERANTO LIBREJO. En la 

j ara grncrala kunveno de akciuloj de la Akcia Societo 

}, Cenlra Esperanto Librejo« en Hago ( ederlando), okaz

inta la 2í-an de Februar o, la hilan co kaj la konto de 

perdoj kaj profitoj estis aprobataj kaj la dividendo pri 

1 f)~ T fi ksata je 7 % (kiel antauan jaron) . IGel komis

ara ostis r eelektita s-ro J . L. Bruyn. 

Konformo al la statuto l a kunveno priparolis l a 

dividon de la plia profito kaj decidis donaci 102.53 

guldenojn aI la komitato por la starigo de la Zamenhofa 

monumento en Bjalistok (Polujo). 

./lten1u, geinstruisto;! 
M ultc oni diskutas en niaj pedagogiaj rondoj 

pri la rekta (senpera) metodo. Ciuj jam aprobis 
gin kiel la plej taugan instrumanieron. Por 
Iaciligi al 1a instl'uistaro la instruadon !au ti u ci 
metodo, ni eldonis novan libron prilaboritan lau 
originala sistcmo kun metoda enkonduko. 

E.speranto per E.speranto 
de Ceono VJenuno 

La sistemon de tiu ci lihro formas kvar jenaj 
postuloj pedagogia j : 

1.) ohlo de instruado lau senpera metodo (t. e. 
11(' nzante tradukan lingvon) konformigita al plen
kreskuloj sen iuj ajn iloj au specialaj ilustrajoj 
heJpe de ordinaraj objelctoj, kiuj trovigas en ciu 
preskaú cambro, tono, simplaj movoj kaj gest oj. 

2.) por ovili la enuigan ' sistemon de apartaj 
Irazoj no interligilaj per iu komuna senco, trov
igas cc en la komencaj lecionoj facilegaj rakontoj , 
kie prirnitiva stilo respondas precize la gl'amat
ikajn kaj vortajn sciojn de 1a lernanto en koncernu 
leciono. . 

3.) en ciu rakonto trovigas nur tiaj formoj 
gramatikaj, kiajn la 1e1'nanto jam ekkonis cn la 
čll Lauaj lecionoj. 

II. ) Ia gramatiko estas klarigata lau indukta 
me Lodo, t. e. el specia1aj capitroj gramatikaj la 
lernanto mem konkludas koncernajn reD'ulojn. 

Prezo 1.75 zl. (lll 0,20 do laro. 
Por send kostoj al donu 10°/0 

El donejo N. Szapiro W ARSZAWA, Nowol ip ki 8. 
Prospektoj senpage. 
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, l\r!Ji II . ' Ji!j/,~) , ~l r . la no\ I Cfll p:l , ] i I eJ' idll~'O ha, is 
}lI'O,I-silllu.nw ,1i;,1l1 sukcPsfm l..,icl , hl1tJl1:l ' ,m11i l

, Libro ,de , ]11. ,M.' Rrmal:fjlle; aperis jam pIi , ol 
- , Iri, ])1i1jo!loj . cJa l:k?-l'mpl'; roj ,en 'pl'c:;L\l\ , lric](\k 

I íngyoj: l1l 'ilior~oj kaj . 1l1ili ,0~oj cla' hOl11oj , tra Li 
il1l" nlOnc!o gin 'Jegis 'kaj "Csl is cmori. ;llaj ' de gi. 
JrH l~ l p1sj Jall}a : rOIll[lpO ]),~i ]a 1llondmili1o: 

, jpli li ll . \'nl-o .. kiu sk,lIis Ja konseiencon de , la 
homaro' ;. ' jen liu ' libro. kiu ; ec:cn la Espcranlo

.I raclJIK(\ f I'o\,i:-. '; J.l ě alf~ncli lc , honi).n , 'akceplon: b 
Itnll :1 mill) d,is\ pnrligis dlllll ,nur dll monatnj. 

fRJ~H 
'MARIA 

REMAROUE 

Post. 1;1 ItnU;l v('I'I-o cle Hc,ll1ar qut'. ci tíu dUR 
n(' pmi:; , rsti iléskribit.a. )} f:n Okcidento nenlo 
n D V;} (' . nl,onl:ras . precipr ]a ,:iyon ké!j ' Se!1~ojl) 
dl' r jll~a.i, splc)atqj ce la fronto; la dua n ,lOTl

li'as i!ia-n »\'o:i on relurne « en la hejmlanClon, 
I'Jl ' 1;1 c'illl agan ,;ivon ~ cn l1Iondon frenídigintan ;' 

- kit; ili' íw ' pIu ' povis orientigi. Majstre verkita ' 'l 

I ibTO, rcahl 'priskribo de la unua n~aH:lcila 
k,'j ln:llfi'ankvila tempo post la milito , cle la [' 
lllillracilcga ' yojo cl t' 1' .. juna generacio cl , la 

militq rt'lurnc en la ciutagan viv!?n. 

Kun portrclo dc' la a (Horo. Presila Sll!' SC Il - B 7.':l pag'o j. Pl'ťsiťn SUl' sen ligna papero, kun 
ligna papcl'O. 25 2 , pag'oj. Kun dukolora tiwl- dukolora titolpag'o , kaj dukolora sirmkovriltp. 
pag'o kaj dllkolorn. si/'mkovrilo. TnUolc binditt', Tutlolc hindite gmk. 7. - , brosnritc gmk. 
gm l " 0.-30, bl'oslll'llc · gmk. ·, 1,.50 1- lOG/o. 5. ---; + IOÓ/() ~pol' 'sendkostoj. 

, ·Herold~} 'd~ . Esperanto, Koln, Brilsseler Strasse 94, Germanujo 
"',kaj " L'i 'té~l a '(u:r '3: :~Vt:'ÓIid ·~;,~ Budape.gt, IX.; .Mester:;utca 53, V., 7. 
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La ., p ,lej g randa " valoro de vi a blblloteko 
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N ia sekva n'umero aperos , la 18.:an; de , apr~,lo 
Pestvidéki Nyomda Vácon. Felelos szerkeszto: Bodá KárolY. FelelOs kiadtí ; Zoldy lstvá'n ' 
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