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'ca foJic~. 
Anlwra'u f rews 
laverda vest' de l' monto . 
sed jťtm f-álanw 
folin tlava plende 
par.olas pri .1' es1imto. 

Ca pluvo 
'oorsidis. monton 
n-ebulo arogan-tá, 
la mónotooo 
pluvado ' ekdor:m.ig,as 
per akvoru!o Zall-ta. 

'Ca pino 
La altan pil/;on 
ne fleksas stormo mJ.lrda, 
l/Jek' jug' de ľ jarój. 
te gia pied' mi sidas 
kun mia VIDO kurta. 

Ca vento 
En karoon tl'ancas 
pZorgemo l~ajbmento; 
kian funebras , , 
tnttag.e lť.ajtutn.ol~te 
ci p!l.l~e larma vento? 

Ca rivero 
La rivereto 
pteler ' la bm:do, dOm(> 

7Í'lI.n h~to kuras. 
Ne degnas, gi: rigardi 
al ,la sut&arda homo. 

Ca 'inOnto 
Bn valo ,' varma 
La viv' term-enle ' balas . 
kun ard' C pí1sema. ' 
Super ci palsa svar-ma 
ta mordo olde soCas. 

I 
Ca f)erbO 
La TWrtlui.atene 
ornaTr/;(Js sl.n l~uTJ. 
dandeca: pompe 
SUl' 9 ia kap.o >fjrilas , 
la roso: diainanto. 

Ca nubo 
Sar lil cielo 
gT'otesl,aj . blanl'flj nabo j: 
mcite; Inde' 
už' sm se1'OOs-pews 
kiel pewlaj baboj': 

tura kreeform.o (poezio; ~om.ano, dramo k. t. p.), l'.r~b'Jemon treege mteresán kaj glsnun absolute neesplo:ntan. La st.atistiko pri la studdirektoj depende de kreoformoj 
ne pennesas specialajn konlUudojn. '. '. 

NUD ni ,turnu Din al.Ia gusta celo de Já' enketo -
al la ' esploro de la vivkondicoj cle l' 1 iteraturi staro , kiel 
de grupo ekonomia. Jam je ľ unna rigardofr.apas la okulojD 
la konstato, .ke per laboro literatura enspezis en jaro 1929: ' 

malpJi ol 1.200 zloty 

1.200-3.00(') zl. 

3 .000- 6.000 zl. 

6.000-12.000.z1. 
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12.000~25.oQO zl. 

super 25,00Q zl. . 

ma1pli ol rnanlabol'isto nekvalifik~ 
ita . ' <: ld,.2 0/o (So30/o . neniom) 
salajro .de ,laboristo .nekvalif~ ,t. ~is ' 
mezkvallf., de pordlsLo ' en , stata ' 
aclmjDistracio, plejmalalta klaso de . 
privatoficistoj2I.8°/0 " 
salajro de altkvalif. laboristo, meza 
privatoficistoJ Atatoficisto 'J. 4.1 % ' 
salajro de kYalifikitaj priváfofic
istoju.50jo' 
-sa!-a:jro. de altkvalifikitaj priva:t_·' 
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River.' · rapida . 
trakolorpompa. parko: 
DorTMme, di;gne ' 
g,ub jugas ľ akvon kUTan 
La pigrťl ponto'-Orko . 

.ca adiauo ' 
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G. Braque -' Virinkapo 

ta, k!l. la nunterppll: pola poezio en sia amasoestas ripozo 
por vivp.remit,a. iptelektulo kaj beligi~o de sen?k~pa vivo, 
ne4,atah1i) isoclá" (málgr~U,. ke laple) altan mvelon este
tikad-gi' atingisgwte eo la periodo de tempestoj sociaj 
kaj per . SOQ~}. Dume, okupoj pedagogÍí,lj ne 
erU1g",Jliteratma . ,~ I.8 0jo de Ia poetoj,15',70/0 
de Já · . . -'-.• tion jesas individuaj respondoj; 
kun kaj ,malespero esprhni~antaj prr 

,tiu . . 

. ko~sideroj Ia kOl)dičoj, 
? 21t.6 0/0 ne pósedas 

50 telefonon, 
gin, sed 
servi krel 

Tlpinr.'"Tl al Ii teraturisto 





- Ce moro 
" MOl-koe' kioigisla kerpo 
- Kaj.rrur ki trankvilón de.ziras , . . 

,. Sed'télQ, lilaií:kánta sur mxiro, 
Alie ol kat' mia diros, " 

"', G i &/gasal landoj m,irÍJŮiČi] I ' 

< Al novar vagacloj se/tcelaj .. , 
Cu #stas .40 l~ port reooj. ' , ',. 

_ Por ,revot troriipantaj, sed f>ekij?, 



· , KVINA CAPITRO . 
.':- " ~ ~-; 't ". -'{j- ., '~--l~> . 

La autoro "éllernas lalingvon Cle Za s'olasi-j. / M<ú
granda defla.'nkigo pri ta ekstera , kaj inter1/Al kontemJ

,~plado: . ! 'fA k:{JlWl~gro. / ~!1ls~j cg, t'tólasi7f. / Keikaj 
vorto] pi't [,0 .»mJu,zlko de l, sfero J«.; , 



belan bor.donde K~ma. La riveio estai! negranda, sed 
placis al ~ili gi~surprize-&abgem1j. kajkaprica karaktero: 
gi jeri kun ' freneza rapideco kaj :misteroplena murmuro 
portis $iajn akv~jn tra 1a neprofunda ,kuAejo, 8to1'o1ta de 
sennombraj diverskolóraj §tonetoj , kajkonlwj, jen fllllS' 
tule senhrue kaj apenať4rirnarkeble, mallar.gstrie intor 
dezertaj : stóneoaj' boraoj ~ . jen -alprenis 'aspektonde vera 
Iarga kaj profunda rj~'ero, jen, fme, Kun surdlgabruego 
rnalsuprérifaljs~e ia roko;barinta .~iaTh · vojt>n. J(:aj tiáj , 
sango] eslis renkontatáj preskau če čilí paSo. La bordoj 
plej ofte estis kovritaj de densaj, ~apenaú trairebl~j ,kanoj,. 
dikajhetuJoj kaj sallkoj, kiuj jen tie, 'jen tíe ci kfinigis 
super la rivel'o kaj per Biaj longaj larmosimilaj braočoj 
preskau tl1~is la akvon. . 

Ce kui-bigo de Ia rivero tra helver9a' foliaro de inter
plekti~jntaj gl'andeguloj-.bewloj migoj~ rimarkis gr:andan' 
strangťorman lignan konstruajon," nigrántan sur gia aHa 
bordo. · Kiů gi estis, mi ne aciis, sed tio e&tis negrav.a: ,por.; , 
mj. A{:iq iljn ~'. estu".mi deziris ' trovi 'sub 'gia tegmentó ' 
nurripozejon. , La konStruajo estis lllalnova duetaga, 
.duone , rUlpiginta, pIu ne '. fuukciinta · akvomuelejo: Oi~ 
granda ):aoo, ia.nl sendube ,vivigmta ~in per . sia niovado 
kaj akvobr uado, duona putrigis; kaj seÍlmQve pendiSnun 
an la' aero' alte super ,la -akvouívéló. La tabilla tegmento 
eslis truita> Ia muroj eni~is an la teron kaj malrektigis, 
nu:r:ht alta sllk:plena ' ul'tiko, ciťk:a:iíanta Uin, ap:korau .. 
donisal liu ci malgaja, kiel sajnis, malvjva pejza~o ian 
&ignon de granda nepe-reama fO;~tode vivo . . Cetere, al-



" 

Sur kajo de Za s tacidom' 
fi~ignis al m; per ,Za mano, 
Kun hezitema ekesper', · 
Kiel, perdite, Za infmw. 

Harante ľ vo jon inter ni 
v.artrajno rampis malrapide; 
Ní amoolí staris , sur Ja ,bord' 
Apartigite - víd'llvide .. . 

Sed kÍlim line lrovis mi 
Pasejon, apud vi miháltis 
Senvorte lwj konfuze, car 
En brusbo mia /;;oro saltis ... 

Mw kor' 
,estas for, 
for ~e mi: 
gin perfortis 
kaj torports , .. 
!!lnu - si ... 

Kwn tari, 
'se ne ' plori, 
dum mi esta·,<; disde ľ !.ara? 
li il1' ,d%ra, 
viv' amara; 
kiu povas nul' . memori! 

Nur ektrem() 
de sw. baf, 
rvara gemo, 
fingrotus' -
ciO es't.a.~ por' l' -'anim' 

, 

proksjmi~inte al ' la muelejo; surprizit-a: mi riml;\l'kis aliajn,. 
pIi sendjlbajn kaj pIi real!ljn. sign.ůjn de .vivO', .kiu , sájne, 
an~orau ne tute cstiogigis 'en tiu ci ruino: 1a urtiko estis 
cifita apud la peronů kaj zPaUuga piedvůjeto serpentumis 
de ic cl ~i tra la her~Q. . ď I 

La pordů estis fermita ' káJ . anstataií seruro pendis , 
SUl" gi maUůnga §nurO', kili nO'tÍe kurlligis ' gin kun la ' 
~ůsto. Do la plua vojoestis barit1!. al mi. Mi ekrigad'dis 
IOLernen de la logejů tra cla fenestrů ~UÍl malpura vitro, ' 

. stůpita cirka)le per cifono~-, sed nen~oÍl povis ckvicli : eQ ' 
liu . mallmnO', kiu regis.- trapse -de la fen.estra. lfezitanlc '; 
ion entrepreni, mi disirite pririgndis Ia " ~ůnstruajon ' kaj ~ 
subite mia rigudó falis ·sur"mizeran. stupuůn. ~upergi ~ 
en ,la murQ fáiíkis . trl;lO' , .!ciu, ůkulvidehle, .servis . JUel 
enirej? ~11 I~ dum eta~,,>n. ~l\ elttovo estis tid :gustatempa" 
kcml, nemO'm prO'kra,stallt,e, kQ.n ledecfl de juna simiů 
Luj suprenrampis kajsovis la kapon tra ·latruo. ta lumo 
senmalhelpe penetris tien tragrmdaj tFUqj eft la tegmento , 
kaj ' permeslspririgardi 1a iriternajůn ; kié aínaso de pajlO' 
en unu mgulO' tul,;s.ajqis al , mi ,-tiel . illO'g'l, ke mi sangus 
~jnen tiu , m~mentQ je ne~ia , kO'm{orta ;Jito .. Mi englitis 
.kaj tuj. ple~ure ,faLis sur l,t" J>iljlůn, metinte sub la kapon 
mian led~ "voj-sakO'n, M~ t ipozis iom .da tempO' . en .sen" 
mova :PO'1iO,~ poste mi lev~is por liberigi de la hOtot ta ' 
piedO'jl:t,kaj cefe~ P?~, fu~~ ~ta? la ??rJll~. ,J~ ÍlJ1dpíede: 
kun clguedo mter. 1a dentoJ, ml · pa8lS laillonge '.kaJ , 
1aiíl:u-te, dé .ta, , rifu~eáo1 espl9r~te . ~in: kaj tu~ Qkaze ' 
trOYJS en íilia' muro J,>reskau apud la planko, proksime 
de , mia lito, alian, truon, tra' kiu 'e!tis 'hone' oh!!ervebla1 

la pordO' de la $m~sllpra -etato. Kon!enta je lio či 

. Ka] 'mi vitgas 
nun, kaj ag1Js 
s irnple kiel trenezulď, . 
'pTá Mildenia swr:do: 
.pro 1aíntqneca jido, . 

• pro La vigw. gojavido, , 
Idu de si sprueis el Qlcuľ , : ' 

,Mia' kor' 
-es t<1 s fOI" , 
for t;le mi; 
gin perfortí!: 

, kcaj }orpor.#s 
unu Sz · ... 

III. 

Sur rruilnova Za ' rempárO 
HabiLadis' ni:a paro ' " 
MOde, gisla, §unsubi,," . . . 
Kaj · ce tiu ' rerrvemOro 
Min premegas plorang.Qro, 
Mi ,ekd"lmas en sopir'. 

~ ',i. v. ~ 

Kie nan vi' eslas, iťmYJ? 
,[{iel for de mi! Amara; 
Ůe J' p'a~pebro j ' perlas , I'.Qs' ., . ' 
Sed d liu roso germos . 

". MuJU! fior' ,i kaj sitvmaltenilos " 
Pii ol unu fres~ spros'·! 



roi.ekaudi~ raiíka~ , tusadon, interroritpatari Č dé~ grumbl'o . 
kaj maldelikatan "Vlrvocon, kies vortoj ne estis distmgeblaj. 
Poste la ." pordo malfermigis :kaj antau la kn<!.bino , apeJ;is 
malaltkreska, largsultra, vila figuro de cifonvestita mal
junulo. Lian, vizagon mi ne vidis, sed 'el lakonfuzo, kiun 
. Iiii riItí~rKis ' sur lá" viúgo de la knwino, anka1 el ta 
ra.pideco, kun "kiu si tuj faris du-tri pasojn malantauen, 
Q1i. povis konkludi, : ke ., gi ha~is nenion allogan. 
. , ,' - , N~ ... Kíon? .. . ~ m~ldelikat~ li cl emandis. 

" -:: :Ten; roi . . . ' - 'ínalkurage kQ~encis laknabino, 
Eed tuj si siJentigis, ku~pe roalleyante 1a Tugigmtan,izagon 
kaj. sen .yortoj ~ ~ov,anteen 1iajn r:l.1anojn la ' korbon kaj 1a 
tolajol.1. ' 

Sed 

- li diris ordonvoce, 

ankůrau 
juras . .. 

povas »prilaboTÍ« lian vizagegon, mi 

. - Ne, nel ... 
- Strange, do kiOD vi volas? 
- Oni ,ditas, ke vi . . . ml tlmas elparoli ci tion ... 
- Elparolu, belulino, kion vi timas? Neniu Jor-

mangps , vin, 
_. OřlÍ diras, ke "vi konas la dia~on mem, ke 'Vi 

inlerrilatas kun li ... 
- .. Hm . . .' Kc tiookazas iafoje, beluliriů , 'okazasl .. , 
- Faru, mi pelas-, ke DunjaSka cesu placi al li, ke 

si estu, abomenata de li ... Ké li rec aml1 min kaj sole 
. I mm .... 

Unu momentoll dauris 811enlo. 
_. Mi povas!. : . - 1a soroisto, fine, diris multe

signífe, gratantc 1a orelon pel' kripligita ungo. - Kun 
granda plflzuro , ',. Venu post SUÍlsubiro en la . arbal'on, 
t.ie apud la maljuna ablo atendu min ce ' malnova karb. 
kavo . .. Nur ne forgesu antaťíe demeti de 1a kolo vian 
kruceton ... 

La knabino maUevis Ia antaulukon kaj sur sia vizago 
engravurigls malgojo. Si longe pripensjs ion, longe hezitis. 

- Ne>, _ . si , fine, diris malIaute. - Oni, diris, ke 
vi . . ; Miesperis, ke vi ... 

_ . Estas nepre ne}:esa via ceesto, alie ... 
- Ne, mi ne půvas. " . 
_. Mi' ne devigas. Se vi volas, ke mi faru lau Vla 

deziro, venu; se ' vi nc volas, faru kíon vi mero scias. 
~ On'l diras, ke vi do~as ian soretrinltajon... S .. 

oni trinkos gin .. . 
,-' Oni mensogas... Kial . vi timas? Venual la 

karbkano, nicion arangos ... Tamen .. .. 
Li ree " foriris. La knabinů > staris senmove, intense 

visanlc 1a okulojn. · 
- Prenul -Ensutu ~in en lian trinkajon. Segi ne 

helpós, vcnu en ,Ia arb,aron post sunsubiro" - li diris, 
etendis al sl lan objekton, volvifan en malpuran tolpecon, 
ka.j, mji1aperis, brue fermanté, post si la pordon. 

La knabino ' Iůnge stariJ! .inkorau sen~ove, kvazau 
hezitante. Larmoj tarente fluis tra: siaj vangoj,siakorpo 

Odeto 
;-; ~. de RégD!er 

mi nursimpLa ffardeno, 
sperPfliganla presW .tuta 
·en ia dormema dkvo muta 

.streta, kvieta blrseno. 
~", • -1(. ,';" 

'Nek vazo, nek SÚ1tu', Mk lukso. 
lVe hkas~i ale-tig~ojn, 
sed esWs ol 'mi, ciujnÚ1iJoj~, , 
kun ' siflj Jnktukoj kaj bukso. 



'Tra la móndo 
, - Georgo y erda -

La t. ll. Ekonomia Konferenco en Londono' eslas 
jam dank' al Dio fil'!ita. La diplomatoj de la poí~ncaj 
Atatoj faris cion, kion ili povis: laborkunsidojn, pal'olad
ojn, bankr-dojn kaj solenajn akceptojn. Dum la ferma 
kunsido Me Donald diris siajn multsignifajn vortojn: 
»Kiam vi l'evenos hejmen, klopodu , ke onj ne ricevula 
impreson , .ke ni .nenion faris « ... 

Kaj estus efektive naive, se la Londona konierenco 
estus atinginta. iOl J{(mkretan kaj kontentigan: kion oni 
farus dUl1l eventuala sekva konferenco? Nur naivuloj povas 
krfldi, ke diplomatio estas facila afero. Verdire, ni cc 
ideon ne havas pri la peniga laboro de niaj politikistoj, 
pretendantaj koni ]a sekreton, kiel regi la mondon. Oni . 
nur imagu, kjom till diplomato devas klopodi por sukcese 
okazigi plurajn tutmondajn konferencojn, kiuj est!ls fjn
otaj senrezulte? Tio estas ja la tuta arto: kunveni kaj 
kohférenci sensukcese. Sc temus pri atingo de ia kontent
iga rezulto, oni ne · bezonus ja por tio diplomatojn, car 
tiQn POYUS plej sukcese bri , ciu logike pcnsanta kaj bon
volern:t civitano. 

Nul' esperantistoj, paIttóprenantaj en la universalaj 
kongresoj , povas jmagi la sizifan laboron de la diplo
rnatoj tUhnondaj , car Hi mem faras ' similan Ia15Ol'on , 
kvankam lal"\ pIi modesta skalo. Kian sencon ekz. h.avus 
niaj t . ll. »laborkunsidoj «, se iliaj rezultoj e3tus sq.kces
aji> Kion oni ' dirus · ~enera]e , se oni realigus cion. kion 
oni decidas dum niaj universal~j kongresoj? Tiam ni 
vel'sajne ne povus ja, ne hayu$ la bez.onon, kongres~ ciu~ 
jarc. Nu, provu diri al verdulo, ke niaj universalaj kon-
gl'esoj povas dum unu jaro tule ne ·,okazi. , . ' {, 

Eslas erektive mal:facile kompreni, ' p~o kio k~j por· 
kiu tiuj konierencoj okazas? Cu iii Vere .kredas., ke la 
publiko . ankoniu serioze konsideras ilin? Sed kiu , povas 
divení iliajn intencojn? Tanlen la Ekonomia Konfereneo 
bris unu tre ,gl'UVanekoDQmian, pason: . gitapidefinigis, ď 
kl!-j tiamaniere oni sparis ankorau kelkajn dekmilojn da 
dolatój. "Niaj 'diplomatoj flllontriske ,Qnip!'lvas Ýiú ekó" 
nomie, sé oni nul' volas. Gloron al ili! 

., * 
Dum niaj regantoj sur la tero ~konferencadas sen

cese.. ne povante atingi .interkonsenton, 1a . tielaj ' regantoj 
pIj sukcese faras sian pacan laboron . (kredeble 'pr~ tio , 
ke ili ne, bezonas man~i): ~n juliookazis en'parizo 801el1a 
ratifo de packontrakto intCl: la ' Dio· dé Izrae10 kaj ' Tiu 
de la Novamerikana eklezto. La 'pastro de tÍú lasta invitis 

tJ:emetis kOllvulsie, SUl' la bola : v~zago 
preskaií malcspero. . 

- Re, heluliIlO! ... "- la , sorťisto .ekkriis tFa la 
fenestrp. , tuj k.iam ~i , pre~nte ' ian ·deciMn, · faris Be~2 
esperan mangeston kaj ekpa~is returne. - Mi forgesis . <. 
Haltul ... Eble, mi'devas; ' ~dlfekii ~ J?ulJ.jaAk~-n? Il,; :vi 
auda ? .. . Revenu, pripensU' . 1a uťeron! , .. . 

.. La .knabino .. ee ne h~t~s. ;~DU9li!t:tp'Itni~~nte" si . .nur . 
kelHoje . faris en la . aero malkontentan, nem 'mangeston. 

La knabinon mi pluileni:am 're'okontis., • sea kun . §in: 
.fianco ZaharPantelěic mi hazarde. kWlpMi-gis, posfkeJkaj 
tagoj. Vagante tutan tagon ' laft 13: "'bordo dl?' lit lat?0' 'mi 
laei~is. Sed ne tiom preme:gls . min Ja,laeecofio\iom' ~n'l.an~Q 
de alumetoj, k.iujn mi pérdis survoje Tiunci pr. egán 
manksenton půvas kompreni kaj ~uste" tak$i ~ur f tQa .• 
Felice, mi" ekvidls ·suf la h'6ido '1ignófaJi'~n ~de 'fl tislq: 
Line sole provizismin ptlr?;'fajro pot mla pipo, sed ankau 

. 
en sian pregejon en Pariz~ la konat~ amerikanan ra
benon Drů~ Stephan Wise ke li<J:aru ,Pre<1ikon dŮl? l~ 
kristana diservo: Raberío Wise akceptis la inviton, kaj lia 
prediko allog.ismultenol11br<~n Pllblik0It e1 la plejbrila . 
elito dC ,Parizo. 'Mí n e mezuri,s la profundecon ,de liaj ·· 
vortoj, kaj mi . ne scias, kiel forte li ixnpreús1a parizajn 
elegantuljnojn. sed fakto estas, ke 1a nov;úl:lerikana l*lezio ::' 
en tiu tago sendu:be gajnis kelkajn novajn adeptojn:·,; 
estas • agJ'3blc aparteni al eklezio kun tiOID .varia progr.arno; . 

Kaj · eble tiu · ci . packontr.akto ciela efektive estas ' 
sigllalo de pIi heliI epoko? Lahomaro ,ciam ja 'blinqe , 
sekvis ' kajímitis · .siajtr t:1iojhJ káj cu líe de Hi ~i lemis 
malpat:i kaj balali? Esta.s kOl:tuse ekpensi, ke la ~is nllll 
koleraj dioj etendas tI-uÍl recipro~e lamimojn' unu ;al la" 
alia. Kaj ni deúru al ili , ke tiu al1iikeco da,iíru , longe. ' 
Eb!e {jne)a ho.maro lernos ion . utilan de síaj qiof 

Nul' mi tllÍ1as' pri Jehovo. Kiam *tiu . sulhizag.a 
maljunegulo ekstaros . antau la pordo .de 1a ' no va . tiela 
regno kaj ·Yol05 tien eniri , iu. demandos· lin :via devénoi> 
Judo, - respondols .Jeh-o'vo, kaj oni eljeto~ .lin, kiel 
samgentanon de' Albert Einslein. 

Kaj certe Jehovo'" faris rum la packontrakton kun la 
noyamerikana eklezio · pro tio, ke, klam oni elje,tps liq ' . 
cl laciela regnO) oni diru ke oni eljetis la ámikon de' 
la noyamerikana dio. 

* ~(lj nun 1a t. 11. »univel'sala « kongreso esperantista., · 
kilt oka~is jus en Kolonjo, ni estis veru triumfodé "la le

, 

plej altaj Zarn \!nhofaj idea1oj. Oni tliras, ke ee la himno 
es tis ti,e k,mtata .kaj la,registaro bon,voHs nenj~\t~si, pro.' • 
-Uo. \ Oni paro!is' tie ·pl;i libéreco; pri pacifism'o, pri Ulno 
intergenta, . pri- l{'onkordo inter popoloj kaj rasoj. La 
organiza Komitato '~~jigis 1a ~eestárÍ{aron, ke por eternigi 
la jubilean kongreson, kiu okazas en Germanuj:o, gi decidís -
d)sdoni alía motlema. ~ermana 'literaturo: vei'l:olde '1a 
plej Íltmaj ·nuntempaj germanaj verkistoj i .kieI Wasser- " 
mann., Manu, . Zweig,Lt. p., ~aj J,a p~e:j'ag;r;tbla surprizo ~, 
por. ci u send ubo. .·estis la sciigo, ke la Urbe ' tiáró d~ ' Ko-' 
lonj2 sul' la cefplaoo de sia urbo decidis~ starigi ~~po~a~'~' 
monumeílt611 de Dro Lridoviko Zamenhof, nel omá~on 
alla grandioza genio de tiu horoo, kiu revis pri li > 

fratigo de 1:.1 popolof . ~ . . 
:Sed kial \'Íne kredas ,min, karaj gelegantoj? Cu vi , 

efekt~,<e op,injas,.· k~ l~gi libron de Wasse.rmartn au, Zweig. 
es tati:, pro'fano, k~J kes.tarígo de monum.ento al Zamenhof 

krimo? 



;~ Li" ne/~onf~zl~i~, nek ;enís ;:n pravigi, nek, fine,foriris. 
.,Kontraiíe, farinte fiereme stultan mienon, li ' ec gaje' cR-

, , ridis. , ' . ~. ' " '1 . I : - :;' 

" '-- Oni devus delonge edzigi lin;tiam li, eble, estus 
homo, --' daiírigisenpensiginte Ia mastro, - Cu tiel, 

• Zahar Panteleic? -::- . li subite aldonis, sin turnante al la 
jun~lo. , . , 

_ ." C~ li estas ;Zahar?", -:- J~i ' di~is kon~ter:nita kaj 
llkse ekrigardis la junrilon . . Eu mia imago tuj aperis la 
muelejo, 1a · sQrcisto. la ,knabino. »Do jen kia estas Zahar 
PanteleicJ "":" mi ,ekp.ensis, · - MaIielica knabino, se ' vi 

,,; scius. ' ,"« J; ;;' 

, - - Ni iom ,atendos ankoraií! , aplombe, ne cesante 
ridi, respondis Zahar, ' 

. -- Cu? - mi .ekmiris" '- Sed, mi aiídis, vi pro,-
~esi~ al knabíno edzigi je ~iaptaií la somero , , . 

' - Al ~ju mi promesi~? - .' maldelikate li ekkriis 
: kaj ekrigardi min malamc. - Mi prornesig al neniu, , . 
.• - ' Maiver01 - ankaií ,mi ' ekkriis kun indigno. -
Mi scias cio;.", Sí donis alvi sian ringon kaj vi mal
nuble mokis je Ia knabino, preferis al si al ian Dun
jaskn ... , 

- Ha-a! Vy · neatendis tion ci? Ne, 'karulo, oni 
Clon scias!." pli;igligis la mastro. 

La bubo rugigis, tamen ne konfuz:igis, !1eperdis la 
kuragon; , . ',.. . ' 

" - Np, mi promesis " ", L Ji dirisarogante, - estu 
tiel, sed kion fari, se mi f10ste trovis pIi bonan koabi
naCón? Cu edzigi ' je ciuj? ni.. ;ia, es tas multaj .. . 

- Vere, knabinoj estas multaj, sed nobla bubo6ion 
konsideras 'antaií ol doni promesojn. Cu vi 5cia$, Ai nun 
suferas, ne trm'as trankviion! .•. ~ mi dirÍ.s. . 

Réspondeli laiíte ekriClis kaj, letante al mi cinikan. 
plenan de malestimo rigardon, foriris, dirante: ' 

. -" Malfelica knabino, neniu vin kompatasl ... Ki?n 
fari? N.im si, malfeJiculino, e~i~osPro la m~~ojo, kiel 
herberoi Kial vi, sinjoro, né kompatas Ain? 

1'1'0 tiuj ci vortoj mi eksentis tian indignon, mal
amon kaj malestimon al la bubo. kp.: se mi kredus iom je 
.Ja rniraklopova torto de la sOfljisto, mi tuj , ,malgrau mill 
Iaceco, malgrau , mia inteligerteco, venus al li , kaj súr
genue petus, ke li »difektu« la sentauglllon, kiel lt tion 
proponis al la knabino. 

'<o; ~ 

Estis fino de prinlempo.Min kasante de pluvo mi sidis 
super pt'ntrinda krut3jo de arbarrnontet.o sub tendo, kiun 
gustame arang;s la naluro el densaj bra:ncoj de tri graciaj , 
samradikaj abioj kaj mi gu,is ]a fulmotondron. Mi tre 
btas ťiun oi minacan kaj ' majestan na.turfenómenon. én, 
kiu tiel klare, líel plene sentigas la tuta senlima majesto 
de la kreinlo kaj la neniajo de homo. Jen tie, jen ali.
loke slJ.r la malhelgriza , cielo . sencese ekbrilis helaj zig
zagaj fulmoj, tOÍJd~'oj ,.vokšignalis .lnter si kaj konkuris 
per sia fortu. , Kaj subite, meze de tiu ci h~oso, la aeron 
tralrancis l11allaií.la , sed , harmqnia funebra sonorado de 
proksima ptegf:) jo. Miajp~nsoj tuj prenis alian direkton: 
auskúIíante la sonorilploron, mi penis konjektl, kiu estis 
la priplorat,a forlasinto de nia ,Burtera ~un\'ivado, cu mal
junu1n, longe kaj malp,aeienc~ alendinta sian fínon, cu 



- .IVQO B.4Glfl' -

VIRINOJ ' EN LA MOV AP O 
Ne pri certaj virinoj mi cleziras paroli. Oerierale 

tcmas pri virinof, aktive partoprenantaj en nia ku1Lur~ 
ufeto . Pli preeize, mi intencas surpape/:igi h:élkajn rimark-
ojn pri lavirin<J tnflua al la pros pero. " 

Ollidil\e lavirinaanim,o havas minimuman kreopovon, 
f1in precipe l«J.rálcterizas la insj:J irofor to. La virino malolte 
inventas, sed Lio,m ,pii ofte , si stimulas al inventado , En. 
Bi la imitcmo kll j memorpovo superas sian intuician kap-' 
ablon ,kaj Siai , naturdonitaj armiloj estas tro delikataj 
por venkil!n ba/alo. Virino kun energia I, reopovo ,apart
enas al la esceptoj. Iciuj montl'ascer.tagl'adan deflankigon: 
de la normo. 

Mi ne deziras polemi~e serci la p/:aveeon de tiuj ci 
aser/oj. Eble ili est.as troigoj de La vira ,egoismo . Do mi 
ne subskribas La deklllron de virinmalamonto: »Sen cEvó 
Adamo ee nun vivůs en Za puradizo. « Sen tamen ' femin
isto mi;ne estas. ' La feminismo kreas ,-inferonpor ' la' 
vil'inoj . .. lťaj mi tro ,cstiml1s, admiras la virinan onimon 
pó,' helpi en la kdnslruado ' de titi nedezil'ala ' punloko. 
Kie ' virino kOTlktLras kun. , viro, tie pereas {a nat.urdonita 
nat'lnonio same 1dél en situacid, kie virino ' fal'i'gas s'klav
ino de viro. Mia principo ,'Cn 'tiu ci afero . pstas: libel'u.n 
evó{uon. (tl lAl vi,.il1>á animol Ne mortigu ' la ' virinon en La 
virinO kaj per "edukado ne produktu virinon kun stelitaj 
viraj écojkaJ inldinof, Metofore: en f,lorbedon ne planta 
/ooroton / , ; 

Fe.licc Za moderneco ankoraa ne sukcesis ekstermi 14-
el.emall virirwll. Malgrail cio filirwj de Evo heredas La 
kal'okterizajn eeojn de sia prapatl'ino Evo, lúu faris homan 
hejmon el la kaverno de ,urso, plibeligi1' Lacitttagan gril~ 
econ, inspiris ce/ojn en la vaneco kaj pel' si~j songoj de; 
vígis Adamon /cl'ei lukson. La lukson de fot'm,oj kaj IlS~ 
pl'imiloj. T.i(Jrrwniere La virino 'far~qiS 'La, etika bazo <11.: 10 
hejmo haj de 1a socio. ' Kia estus lavirino, tia eslas la 
domo, la socio. Sen virino La vi:r.o ' ~ronus en není/aro ';;al 
sen viro La 'virinovellcus pro senceieco. La eterŤla' clao, la 
sinpelado po/' reoiprolw placi u,!u ol , La áliCl fares la vipon, 
'ta ta. les, Ui kunc taras 6ion tu ta, prospera /caj triumf~ 
venka. Do, an1toa nian 'aferon': W e~peoontan movadon .. ,_ 

Dum vojagoj vole nevole" mi devis, /conaLigi kun 
div~,'sgro.dClJ. prosperoj, kiuj mQt~v~ ' ~ ~"tualeco?, de. /1ia. 
arltkolo. Ml klQPodos konctze skm mUl]n sperto]n en trL 
nw.lsaTlUlj lo/coj, Kompreneble sen' mencio de ' [IJ 'urlmómol' 
kaj pcrsonoj: La /wmparado estťlS vm 'tasko. 

Vrbo A en grancůi larido. t La ~ gvitk1ntaro -k01S istaI{ 
nur cl viroj. Intel' la memb[oj trovigas kelkaj SIn}of'inoj 
lroj fra,alinoj ., !Cursoj si'!se!lVas unu" la .~ian lroj la ~:;;el,a 
graml1t,ika k'angadQ tortlrrtlgas ef IQ." .tik!rltan kvanton, 
I.vali/on repl'czentas du tri sinjoroj, kiuj izoLts sin lcaj 
partop"cTIGnte cn la iiocieta: Laboro' literalure laboras; 



La ~atedrálo ~ 
(EI"La AogUno ,kar aHa} vlrlnoj- de André,MaUl"Of~) 

Eu 18 ': . '. ' studento , haltis antaií I; montro
f-enestro de bildvendejo en ta strato Saint-Honóré 
Eu titl" f~nestroJ ~ti,s 'e:montrata bUdo de Manet : l~ 
Ka~(h:alo d-e 9'hartr:es; Tiufen:me ' Manet estig' ádmirata 
ll'ur~e kelkáj '''amatóroj , sed la pasanto" havis .bonan 

. g:ust~ri: la ' beleC(). il~" tJri Či pentrajo car~is .lin.Sek
vm.t~Jn ~~gojn' li ~"en!s por ~Jn rigardi. Fine li kluragis 
enm kaj demanrusprrgm p~ero. 
. ' . - Tíu bild?, :rurís la komercisto, estas Ci tie jam 
de longa tempo. ' Por ,du mil frankoj mi gin al vi 

. translasos. . 
Ti:an . mons:u~on la studento ne posedis, sed li 

apartems al ' Pl'Ovlflca familio, kiu ne estis malriea. 
. I\~m li ~stisf~ry~.jag~nta ~arizon , UHU el li~f onkloj 
, runs ~l h: . » ~l sc~sJa, kio, estas la vivQ Heju'nulo. 
~n, oká~o .dtl uiga .. ~~ono; .skrihu al mi. « Li petis Ilo la 
]{oI?~rCls1;()I~ 4 ne ;.venal la 'blldon dum 'unu smnájno kaj 
sknhls :;tl sla ·onklo. ' 

La junulo havis en Parizo amatinon Kiu estante 
~dzinigita kun homo pIi maljuna ol si, enuis.' Si estís 
10m vulgara, sufioostulta kaj tre bela. V.espere de la 
tago. en kiu la stndento inform~is pri la prezo de la 
Katedr:tlo, tiu virinodiris al li : 

-.:... . Mi aiendas ' morg.ml la viziton de pensiorrami
kino kiu alv,enos eJ' Toulon. Mia edzo ne havos' rempon 

' ~r nin a:k0~papi~, íni kalkulas je ví. . 
:",. ~otg~iían"Ja~n la .a~}.kino alvenis . . Simt)~ ~stis 

akompanat~, de aha aíDiklilo . . La .studento deYlS ' aum 
kelkajtagojpromenigi. tiujn . ci tri virinojn tra Parizo. 
qar li pagadis la ,Jňangajojn, fiakrojn kaj , teatrajnbile
tojn, sufice rapide ,lia monata enspezo tiel íDalaperis. 

. Li p·runtepr.enis mónon. ce lffimarado kajeitis . jam 
in.alkvietigonta, kiam li ricevis leteron de sia onklo. Gi 
enh.avis du mil franlmjn. Estis por li granda senpezigo. 
Li pagis siajn sUldojn kaj faris donacon al sia amatino. 
Kolektisto acetis Jil Katedrruon 'kaj, p03t longa 'tempo, 
gin testamentis :''al ,}a ,muzeo Louvre. . .. 

Nun la studento 19-is m alj una kaj lama verkisto. 

Lia kůro restis jUlla. Ankoraií nun li haltas emociigita 
antnu natur~idaj'O aú virino. Ofte, elirant~ . els1a hejmo. 
li· renkontas :e:n lastrato maljunan' i injorinon, ~iu 
log.as en la nájbara domo. Tiu ci sinlorino estas lin 
~~a ~ma~ih:o .. Si:J. v~zago misformigis !' pro gtaso;:š:Ub 
SlaJ okíulOJ, lam , bela) , estas haiítoposoj; supérsia. lipo 
~.re.skas gri~ haref?j. P ene si .mars~s kaj oniimágas 
sIaJn molaJn kruro.1n. La verKtstoslD salutas sed ne 
haltas, car li scias ke si .estas malbonanima kaj li ne 
emas pensi ke li e3tis sin amanta. . . , 

Kelkfoje li iras en Louvre kaj atipgas la salonpn, 
en kiu e~tas ~lmontrita la Katedralo. ; Li gin rigardas 
long,e kaj sopl:ras . 

Ella franca: E. A1~BERG ('par(zo). 

, ,', 

Intet la rriodernaj francaj verkistoj , Ančll'éMauroís 
estas unu el lil plej konataj. La próťundeoo de lia pensarQ. 
la stilo samtempe sobra kaj eleganta, lil. diversecode la . 
literalurťakoj en kiuj li brile pruvis sian eksterordinaran 
talenton, tuj post la apero de la unuaj libroj dís.famigis 
liau ' Domon. 

~i estas la .kreinto de la spcco de ' biographie roma
l1iée (roman!gita ]jjograťio) oťte imitita poste de aliaj ver
kistoj, kiuj tamen neniam povis superi la de li i:1onitajn 
modelojn : Disraěli, Byron, Shelley, Lyantey., Turtll!ncť-. 

Bonege kon1lIl:te Anglujon, Jde li multe . vivis: kaj 
prelcgis, li ,skiibis neforgesebla)h librojn pri llf angla, li-
teralllrokajkarakteN. . 

Liajmajstre . faritaj romanoj, (Climats, ke Cerele . de 
Famille ke . .. ) kie ' brilas inteligenta observo, vasta kul
turo ~aj . profuDdapsikologia analizpovo, restas :inter 1a 
cef"erkoj de la mondliteraturo. 

Fióe necesaS meneii 1iajn vere eksterordinarajn es
sais pri filozoťio, lite;:aLuro, pC!litíko kaj 'scienco en kiuj li 
aperas kíel unu eľ la plej Qriginalaj kaj' penetremaj. spír-
it05 de nia epo~o. ' 

~loj; hav:mtaj m.aIn'OVari tradieion, .e~egantan kooigon de 
1 stilo blzanca· kun la roma novklaslkeco. Teodor Aman 
( 183J-.I~9.1 ). est-is ťentri,slo n~vanta ' kontak.ton .k,u~ la 
{ran ca SpUltO" sed bu, kiu a:trlbuas al la sltuaclo gcr> 
gr:Jfia-de r Bil.lkano la evolucion de arto absólute ~rjgi,.-

. ala , kíel estas nia menciita, trovas pIi ~l unu argumenton 
P?X P?litika propagando)!) Nia jUlJa lando havas; pentrist-

. OJn klel ekzemple Stefan Popescu, C-: Ressu, Djmi~rescu, 
lsel', ,skulptístojn . poscdanta~ nenion komunan , kun la 
~arnasa !nfluo~ '~atransilvanla skulptis~ Méd,rea .disr:~djas 
Slan nes3.q · fol'hkeco(J SUl' la placoJ de Buca.resb kilJ en 
Tran~il':anio! ~. ~a diverSaj st:i!uoj de l' . &tath?mo~ kaj 
~.rea8!?J . de:' l{leoJ: :Apud Ja. clam ~tťJaJa gen.eraclo de 
1 pasmto ml' Dei povas forgesl la: fQrmlgon de 1'!QVa. gene
racio laú diversaj kate~~rioj. kaj .ar~j nuancoj.~s~as ja 
v.ere ke la prunto. de 'l Ideo) kutunas 'okaZlkul} lil mfluo 
fremda: lil. malnovaj pentrlstoj inflluis la ,nOvaJn. . Sed 
estas . fundamenta er~o , aserti r ke la juna genei;acio :l1'ta 
per la nU!a ,fakto,.ke 1a profesían edukon ~i faris ,eo Parí.zp, 
estusalportinta laekslduzivecon de ľ franca jnfluo. Oni 
ne forgesu la , 19ktojn de r kultura emancipo cl la jaro 
[906 kondu\i<ita · de profesoro Nicolae lJ>rga: kies celo 
estis la repu~, ,neenll'libo de l' fr.anca kt,ŮluM. Tiun či 
emancipan m.oy-ádou oni povas rilllar,kj . 'ne n!Í~ en la 
k~tul'a ~i~or~~at ~ ru;akau.en. l~ atta kaJ la" JUDa ' 
~lS~ gene"at~O' ·"el. : Ru:man~o . dlSt~as . , g~te. ~,~r "sia 
orlgloa1ecol. La !!~~ eduko apehaues~r~selitehla en 
la~.edoj de la ", rfu:nanaj artislQj: Mi "ne scias tu , en la 



ver~oJ de Gaugu~n, Céz~ne, Felic}en Řop's~' a:u 'Van G~g~ 
ekzlstaselementoJ francnJ, ~ma:lgr<lu ke la amIDO de bUJ 
či artistoj estas superplena de glora tradicio. 

La lok on de l' rumaná arto mi ne povas difini kiel 
dauriglltlton de bizanco aií :de la franca impresirinjsmo. 
MultaJ elementoj de gotika influo trovi~as en Iaekleziaj, 
k9nstruajoj, . pre~ejoj transilvaniaj, fťeskoj monahejajen 
la malnova re~landoj en la tekstarto, Cizita ligno primitive 
originala, havanla nenioo similan en ju ajh eúropa, arto. 
Oi ' estas absolute originalil: kiorr oni ne povas tiomgrade 
dirl ekzemple; ' pri ~elk~j . n~r.d. aj popo~:ij artoj kaj mi 
kreda8 nek pn la rusa, mflmla , de la blZanéa arto. , 
, La rumana juna genétacio .artista provas trovi forman 

esprimon de ' s.ia ~asa tra?i~io per la. p~e~ moder?-a tekn~o: 
NI havas al'bstoJne1 ClUJ ' kategorIOJ ; kapabla]n espmu! 
sin cn diversáj formoj kaj sola rerigardo je la tuta da
nuba stato suficas por konstati, ke ~i havas nenion kQ

'munan kun la degradiga' ideo de ' I' oalkana influo. Estas 
sub Dia ]it~ratura ,kaj arta digno l'umana devi~i aJ 
respondo je tíaj atakoj, ~ar tiel 'ni devas konside"i ankaií 
tiun noton, kura~aIitan kritiki artonnekonitan. Ni invitas 
la autOl'on de l' kome,ntario, ke alifoje se li recenzas la 
attajn manifestaciojn rumanajn, li havigual sisufieajn 
inform,oj!l1 eila grandéga stoko de l' .frerridaj libroj 
verkitaj en la. Iin&voj ,franca, germ an a,. angl~ ktp. při .l~ 
rumana artoS) kaj ml es tas cetta, ke bel ODlpOVOS eVItI 
la okazQn por reveni pti ·la sama temo . en la kolonoj . de 
revuo de kompreno kaj ,ne kontl'allhatalo ' de 1 humanaj 
ideoj. Emil [sac. 

" 
1) Okaze '~e iu ekspoíicio de 10. pentristoj el Fontain-

ebleaú (J 867 Y imperiestro Napoleon acetis du el la 
pentrajoj de (Jrigorescu. (Minerva, Enciclopedia Romana.) 
T. M. .' , '.' 

2) Eble ne tiom politika, kiom , geografia eraro de 
JL B. en L, "' M. apr. Ig33, arbitre pusinta 10. riordan 
limon de la Balkana duohinsulo (t. e. la Balkan-mon
tal'on~ el Jugosl;,-vio kaj . Bulg~rioel!' ď UmnllBion.. 

) Se s-o K. ' ~. estus jetlnta ngardon ekz. en »Rel
sef.iihrcr durch Rumanien, eld. Ghid.'.Rom .. Ig32 {( en 1a 
capitro »Die bildenden Kuriste,! li , estus pocvinta legl, ke 
»MariusBunescu estas la"' plej grava p ejzag-pentristo ru
mana«, do tute ne estisb:afa elekto prezenti en L M. 
~úste pórtreton de tiu ci ~pentristo. La menciita libro en
lm'as aokall plurajn pejzágajn bildojn de M. B. elok
vente parola{ltaj per Sl mem .pri. 11,1 )dokajkolorqj « tiom 
sercataj de amiko K. B. • ' Tib. llfor. 

PlU LA LINGVAJ, SpOJ DE ZAMENHÓF. 
Mi ' d~7.iras kompleti[i, per kelka) vort?j 10.. cet~r~ l.re 

bonan al'bkolon .de H. h Plehn pn la lingvar SClO] ,de 
z; Mi povas nun almeti ion : lat diskutadon tekston, kiÍln 

, A'is ~un m,i ~e ,~onis: ~i::estas eltirajo el ' privá:1lJ.: .:,let~J;~ oe Z. al Sr~; ~lChaux., cle ~a ' ~l: Febr. ígo5, Ihun ml 
Jlublikigo:s péist.e tulan, pIfÓ',gja escepta graveco; »La hOlIla 
lingvo estis ":'Por, rpi ciaPíAaplej kara 'objekto. el . la 
m~ndQ. ,Plej,,:: IIÍulte . ~i~:}~s tiun . li~gvon, ~ ~.iu lni 
estis edukata, 'to ' e. la hnS-fOt! rusan; ml lernadls gm kun 
p~ej g~anda/ple~ !lro. ': ~'Í ~':k~~ .plezuro .1erul?'dlsA. anka~ 
dlvers3Jn ahalfi iJ.mg"oJn, ,..>s~ lh 'mteresadls mm Clam ph 
t~orie ol pra:ktiRe; .. kaj .!cm:. mi neni-am ha'Vis la eblon 
ekzerci~a:di erdli.; Kaj ca'n::Z~iciarfilegadi:s nui ~ per .la' 
okuloj, sed n,ei perla b~~;Jial mi libere pm'olas nul' cn 
trl lingvoj (n~e, pole ' kiY ~8ermme» la , lingvon .' Ú'ancan . 
mi legas libel'~' sed parol~ '-éin t're m.almulte kaj maLbone; 
krom tio nii én diversaa,,~lempoj ,lernis iom ' ankoraii 
c~kau8 aliajn lingvojn ; " ~tujn mi Imi:tMtarnen ,nui' tre 
m:umulte kaj nul' . teorie/ o Al tiupeco mi devas aldoJ!Í 
ahan, ~ ta sama letero: »Car la ph granda partQ de WiI 
popolo' ne uzas la lokajnlirigvójn, sea pa;'olas per aparta 
»3ar~~no « hébl'ea-s:rmana (la , ti~l nomat'a .. ~ )'idd~sch,, ): 
J.,,? ~IS nun ankor-au . p~sed~s n6JU:m ,~r~abkon~ ttal '~l 
antau longatempe dedlClS . 'čubií du · Jaro]n al la funda
menta .esplorado . de: uu Jargono~ mi ,esploris ciujn ~iajil 
le~ojn ~aj mi ' él1aboris A"~angi.watilfori (lUun mi tamen 
nemam publikigis) .. «' (b substrekojestas ~ajj. -Al la 

. ~ . 

trl ~.up~aJ »Ji~e:t:e fl,aTolataj!(. on~. 4~ylts " d() ,~lJoJl.{' 
la ]ldon. Kaj e1 'hu teksto' ODl "Jilas, ke laan,glan 
Z. konis nul' »trc malmult~ kaj teorie «: tio eÍltas vpp-o 
nesll.fica ' pOl' .tr.adukado de verko, :,kiel Hamleto; , kies ; 
teksto estas rnuTtloke tiel Ína1fa'cila' ac ,por' nuntempaj 
angloj. Tíal Il;IÍ . opjnias; ke .Z. ee ne rigul'djs ]a originalan ' 

, tekston; ,alian pl'obahlon mi trovas en la Jdariga ' lloto , 
kiun ]i anlaiímeli3 al la represo de ») La B:ttalo de ľ Vivo«; 
tie li deklaras, ke ce ,:la ,tradukad() Ji ~e sulq'!e~i3 Jlnvig~ 
al si . ln . originalan t~kston; ' .origina1a teksto ' de H.am\eto 
estis. vcrsajne ankorau plirnal:facile ha vebla . en 10." mal'~ 
grandajrusaj útbelo:j , eo kiuj li lo~is, . kiani)( tradukis · 
Hamleton. '. 

Mi~ute ne preterla~as ď la diferencť:ljn iater )age~-
. marra Schlegel~tiaa uko . kaj 10. teksto de Z.; sed ' aue mi 

ilin klarigas. Mi , eksciis de personoj, kiuj kon:s Z-on, ke 
li kublmí$, ce tradukado ae iu vetko, kolekti "kaj korripari 
diverslingvajn tradukojn de la originaló. Estas do .,. prob
able, ke. krom ,1a Hamleto de Schlegel" Z. havas ap ta 11, 
10. okuloj ;alim '(\P?lan.?~ú$an,?) 't~adu~on. Nul' ~u;' hi~o
tezo povas eksplikl kelkaJn ' tre strangajfi kont.rausencoJn, 
kiuj sajnas .povi deveI;li nekde la mgla, nek de lagerm-" 
anaverko; mi 'aludas interalie tiujn vers-ojn de la unua 
akto: . 

Licn kolero slim J.>e~an glavon 
En ·10. glacionbahs .. . 

durn la . apgl~ kaj gerJIlanil ' teksto parolas pri elpu~o ,de 
polá re~o el li.1. glitvetUTilo. Uestas nun a,l ' niaj slavaj 
samideanoj eltrovi la.; Ham~et-tradukon, de kiuZ. pn;mti,~ 
tiWI kaj kelkajn aliajn ;konttatlséncojri. · .. .,. 

Al ln pikt~na noteto de ST~' ,La ColIa eble mi res
pomlos detalep,li poste, 1ciam hejme mi -dísponos miajn 
laborilojn. HodialI mi volus.diri al li 'nul', ke, kvankam 
mi tute ne indus ťion, se li estus uzinta ' por 10. komprtlno 
de miakritikita fraio la ' cen:fdhon dela' alento, ' lOuu ' 
li dedicis al la defendo de la altidita .oiblia té~sto, li ne 

, est~s nun ' ktilpigebla,pri .. senpripenso, Li sercuen , .10.., 
kolekto de Heroldo Ia lokon, kie , mi skribis 'tiun frazon ; 
kaj li vidos" ke mi ' e~tis tute samopinin, kie~ li kaj fuj 
garanlÍ'antoj; pu. tiuj »flanko« kaj »Iatero!(." Glavobaton 
en la akyo l~ faris do, kiel 'ni diras france. 

, Celere, kiaj ajn :, est~~;lameritoj ,:de la Z-a bibliq; 
'traduko, oni ne povas kaAi ': al si,ke, se l~ bone komprenis' 
ln prozan bebrean lingvon, li ofte stumblis en la poezi,aj 
libroj ; ka( ec .en Ia plejarkaiaj .tekstojde~a' Pent;i~eu~o: , 
Sro La Colla komparu la Z-aJn traClukoJn apel'mtaJn 
alltau la mil i to, ce Hachett~ kllIl la J'Londena elflono 
reviziila' kaj korektita de áIJ'glaj ·sciencuJoj ., kaj limiros"' 
Ipri ,la nO)Ilbro de 10. eraretoj~ ee, de eraroj; Unu er la plej " 
amuzaj estlls la », vi:olono«, per kiu li ,dotas iilon de. Kaip ď 
(Tuba1-Kain, sti mi bone memoras) pro mal~Íl.stakompren:o 
(le 1a' germana vorto ») Geigel« ~ uzita de Luther en Sla 11;",
tlttko. Car~ ~ieľ mi diris S upl'e , apuďla originala tekstó;, 
Z, lÍávis G:iam, , por 'k;ontroli slan laboron, alilin~vajl1 
tra~ukojn,;kl!-j ,okazis,,<, ke kelk!oke li!le .pli" bone~Qn~- ' 
primis tiujn tradukojn, 01'1a ol'lginalon:.. , '" 

"Sed tio neniel esfas nepardonebla eraro: .kiu ttaduk~ 
is:o ,povas ' flati~l si, l.e p~JliarI1 li kulpis konllraiísencon?" 

- Kaj ec ne nur" b:adiIkistoj, . cu ne., S.l'O La CollaP 
.. . G: Waringhie~ . . 
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ex.) LÉON PIERRE-QUINT: ANDRÉ GIDE, SA 
V~;, SON.,·OEUVRE. Léon Pietre~Qllint,'laeininenta 
litehltúr~historiíst'o, la biografio~:v~rkisto. de . Marcel Proust, 
dť?,nas :en liu ci ~ibro -. k?mpletan hildon pri 11ndré Gide, 
la pJ.!'lJ kolora kaj plej mteresa figuro de la nuna franca 
lite,raturo, kies ' kolektitaj verkoj nun aperos en granda, 
15-yoluma eldono. ' 

':;.,Tiu ci komplcta bildo estis ;ge' necesa, car tiu, kiu 
n\li.-: el opajverk.oj. kpIÍ.as Gide, it~ntan konstante novajn 
v~§ojp, . b~ni~an per ' ciam rep.o.vi~anta kaj mirinda j uneco, 
n~~va~ prl h ' oft'!,l tute faf~az: :bJldon. ~ntau kelkaj tagoj 
mra\ldlS de bonno~a knhklsto~ ke Glde estas konserva
ti~a : -:- Gide. 'kiun aliaj homoj honoras per la epiteto 

· »sli-tamHUe«, Gide, la heroo de l'morala revolucio, Gide, 
ki'U ~hodiau, en sia .6A-a járo, farÍs iektan konfeson en sia 
}.oiF7Ial por la komunismo kaj ateismo! Tra kiaj intimaj 
bataloj atingis 'ci tien la junulo, edukita en severe puritana 

· me?io, jen kinu rák~ntas interese en .sia libro Pierre-
. Qumt. ." " 

. .. André Gide naskigis en Par~zo cn 1869. Flanke de 
· ~la' E<itro, " kill,estis jur-akademiaprofesoro, liaj prauluj 
est~~.; :Suderoviz:caj ;pÍi;.itllli.áj. hugenotaj ~amp~~anoj, fl~n~e 
de·l patrmo II devems el nca ' Normandla Oflclsta farního. 
Sekve kunigis en . li lá anti:podaj temperamentoj de l' 
narda -kaj suda rranceco, klon ankau limem ' vidas unu 
fak,tQ1:Ó de sia anima disharmonio: La severaj religiaj kaj 
~oqaj tradicioj de la I?epatra domopreme efikis -sur Gide 
Jam . ~n 1a infanago, Cl 'tío evidentigisen psikopatiaj sim.p
!Om9j: ~ro .ner~l1)aIforteco li . de~isplurfoje., ecnor tuta 
J;rr~,CeSJ~l l~ .VJZltún .d~~ la lerneJ? En la ~upra klas<? de 
1 gl~nazlO h interamlklgas kun PIerre LoulS, sub la stgno 
de la: amo hl poezio, kaj la junulo, ti.am ankorau pro

.f.undkreda, declda~, . ke li fari~os verkisto, car alimaniere 
ll, ne povas liberig~ de la problemoj kaj dub(JJ, krozantaj 

. en ua' áninio. En sia 20-a jarD li verkas slan. Unuanlib
'r.ón: ' Cahiers d: kndr~Walter, 'prikiu Mooterhnck dek
laris :, .»)ce ·triste e('merveilleux bréviaíre desvíerges «. En 
ha . '3Ifimo jam komencigis la lu.kto de l' sopíroj klopod
antitj .1iber;igi kontrau la katenoj de la puritana moralo. 
Gidei same kiel lia ' heroo André' Walter , suferas -en peza 
í:lf.l.r!rirri-igo, gis fjne}a severa patriilO, post la mortq de fa 

,.patió;, lasas lin vojági. ' Li vojagas' al Tunis kaj A:lgi! :. kaj 
t)e, en la libera naturQ,' jnter la árabaj :iD.fanoj li lemas go
ji, mni la NÍvon. Li restas tie 'duja-Fojn, poste Ii revenas 
hejmen, kaj interamikigas kun Oscar Wilde. La frukto de 
til;! il epokó estas 13. ekzalta lirismQ de l' Noul'rítures Ter
/'estr.es. J:i reiras en ·'Francujon" en1895.po~ edzinigisian 
nev,inon ETYI,m:anuéje :Rondeaux, ' ál .kiu ) in 1igas ,rrľa1nóv3 , 
"I~istika artió, dum ,1iaj seksaj 'inklinoj lin tiras eil Mian 
mreldon. Lad Gíde. tiujn ci du flaDkojn de Ero1l oni ne 
poyasímu:igi; la historion .de tiu .Ci · anima amo li veI:kas 
poste, en 1908, (ln la Porle Étroite. Kun la edzino li I6-

uas ~ Tunis, sed kompr.enehlep jam ne trovas gin" tia, kia 
g~ "estis., per li anta1lÍÍ. Sub 1a efiko . de tiu . ci . vqjo ver

,ih~as" ~a lmmo,,<ilíslCl' P.et tiu :ci lih.ro li. elmeritis' U krom
nomon )lSatanique.<cKaj lian vere teruran senindillgon ni 
povas .kompre.ninur,. se ni percep~~ simbole la rakonton. 

. La heroo. · Mlchel, !ciu sud'e resamglS e~ 1a pulmomalsano, 
-yolas :ree ~ojagi tien, car li sentas, 'ke nni tie li pov-llsvivi; 
. .portas "'un si ]a ina~ananedzinori; . scias, ke .1.ar.éná vo
. lil~O:~aiízos A:i;lll mOJ1teI;\, sed roal;grau ke H amas Aín,li tarrieti 

·· p,erfortas . la "v:ojon, cat li obeas la propran Íristinkton. 
Nu~ se~vós. 1a· p1ej malfacila epoko .de la . )fivo" ůe Gi-

. tle, tut3jn. JaroJn Ji . ne verkas, 'Dur vOJagadas, ' Jpk,tadas 
(~Qmpreneble Dur anime, car niaterialajn ZOl:gOjp li ne
mam havis), kaj f' e en I g08. ;li Hkvidas la' "mistikajp 
s Sll. de . r jun 1a por.te etJčoite (Má! .. do) 
k ill'b' 'de T bleco de sia;~ndividuo. ' 

Po.rte Étr erarigis míillajn }egan~o < pri la 
tOJ de Glde, hI 1& sentomondon de lia lD:fanago 

~i red.onis tiel 'int-ense, kvazalieČ nun vlvus fa: "kredo eR Ha 
' ariim~; sed la~i!l,o ' de ~a . ijbrO; kiam Alissa,lá'.heroino, .re
konas la vanecón' 'de Sla otero, montras kla-re ta konvin-
kigon ' de l' autoro. . 

, Eu 19 rll. aperas la nedireble sprita kajsagaca ' 
»sottel.«, ta Caves du Vatican,la glorigo de la misfama · 
>lacle 9:alu~t «,?~ })acte' ~~bre « ,(ago 3,~bih'a.1{aj .ago libera). 
Lafcadi?, hbenglta de Cla anuua , dlgO, slllple djetas la 
kompatmdan, malbelan kaj 'maljunan ' Fleúr~ssoire tra la 

. f.eIiestrb · de 1: vagono, por provi sin, Ču li povas 'agS tuto. 
hbere, »seu mtereso«. For la mensogon, diras Gide: Ni 
esll! kaj ne nur ~jnu! Ne estas mirinde, ke tiu ci lihro 
f~r~s g.rau?an. iz:dignon, tiO~ll. pIi, car gi atakis ankau reli
gJaJl~ u~stItuc~oJn. lnter. a?aJ Paul ~l~udel klQpodis p!lr
SV~dl Glde ~aFr~konver~1 1m, ~la reh.gl? Sed.Glde neDIon 
pflp~nta;;, ~l ~Jras pIu Slan vOJo,n, Kaj Jen, ;la ceugo de 1 
pubhka opmlO estas neelkalkril.cbla: la Condon kaj la Si 
te grain ne meurl (Se la grenero ne mortás), aperintaj 
dum la m'i1ito, en kiuj Gid'e konfesas kun konsterna 
si?cere~ siajn ·anim.ajn. luktojn kaj la ?evion.de siaj in
stmktoJ, tule ne vekls han tempeston, klan ODl estus at.eu
dinta. ,k a verkis~a~a~lo de ' G~~e jom. po~t iom . disva8tigi~, 
trans Ja ekskluzlvaJ hteraturaJ ' rondoJ, han arton reko.Dls 
anka~ liaj k<;>z:traiíuloj;. kaj tiuj aferoj, por kies priskr-ibo 
antau la mIhLo necesls granda audaco, ce se, kiel te: 
Prou.st ili es1as .pritraktataj kielkulpoj, nun jam renkontis, 
preclpe sub !a l.Ofluo de la Freud-skolo, pIi kaj pii grandan 
mdulgon kaj komprenon. . . 

, L~ lruita rQmano de ' Gide: Faux-Monnayeurs(Mon
falslstoJ) tusa~ nul' parte tiujn ci problemojn; ~ia eefa 
terno estas, kl~ p~op~e.la · verkiston pleje o~upas: la ek
kano de la vera . mdlYlduo dc-> la homo. Glde sercas la! 
e~konon. tra la homo; kio .estas la vero, kio 1a imago? 
klam ni" es~as verc smcer~J? Ankaualiajnproblemojn 
entenas la bbro; , la rilaton de 1'.gepatr~j kaj iIifanoj . 

: I"ntereseesta.s . diri, k~ ' la ·seneese r~noviganta. Gí~e 
hodlau, sur Ja 'zemto de SilI . famo, prOVlzore turrus sm 
de la romantileraturo kaj sin okupas pTi soeiaj problemaj. 
1?u~ siaj yojagoj li ekko:Jis 1a šklav~problemon, kaj ll.1,ln 
lm mleresas ia VtltKO J Utl lf'lar:1!. , kaj la sorto de l' sovjeto. 

{ene . skjzas ,, ~ierre-Quint:t.a . biograJ;ion de Gide eD. 1a 
unua pa~to de. Sla v?r~o. En la dua parto li konigas la 
arton, pSlkologlOn kaj ldeomondon de ľ verk:isto. La libron 
finas' rica bibliografia parto. . . 

(X,) KlEL MOHTIS ANT.A;U 40 JAROJ LA AUTOnO 
DE .» R(JR.L~ « . Antal). kv.ardek jaI:oj , je la 3-a- de julio 
1893., ~Clr.b~ Guy de Ma~pas~TJ.t cn frenezulej~ de Passy. 
Kun estJngl~lDta cerbo h fornas 0.1 la mondo, kies tiom 
d~ h~.maj figu~oj li.prezentis en siaj novelor kaj romanoj . 
~la ;fidel';l servIsto, Pran90ís Tassarl, kiuvivis apud H 15 
jaroJn, Vlvas ankoraft en Cannes, en tíu mllTborda ·urbo 
kie freI?ezigis ~a.upas3ant. Lama'juna Fran90ls hodiali es~ 
tas 7& tara. , b''ylY~ propre .el}f.allP~sant-memoroj; li el:- .. 
doms pluráJn hbroJn, en . klUJ II Oot18 la ' bábílado30 kun 
M:a.upassant. El '~a lakeo, post.la 1nor10 de ľ mastro, fariOi.s 
verlaslo. Nun h , preparas Sl,an .novan librou, !cies titolo 
estas: Snr ta ferdPJco de ta Bel Ami. La kun1ahoranto de 
la. . 1i Paris ~oír~, vi~itis en. Cannes: la maljunan Fran~is, 
ki';l rak?nhs mulla~n novllJo, ankoraií nekonatajn detaJ.ojn 
prl la 'Clr~onstáncol}é'la,_ lri:,-lsanigo k.aj moito<~~ Maupas
sa.nt. L~ lama Uí~,eo antau CIO protestIs kontrau bil aserto, 
kiun Dl renkontas aD.k:iťí en la literatur-historio, ke Mau
pass(\Dt verkis jam mal-sane 1a rOmanon »Horla ~ kies. heroo 
provas, sed ne sukcesas rifugi, de 1a murda monstro de l' 
freíIezo. La tnaljuna Fran~ÍS' .asertas, ke en r8.8"'. , 'kíam ,,' 

. M'aupass~t vet~i! . »Horla« , l~<estis kOTp,e kaj anke tute . 
basa kaJ sana~Lá peuson pn ",Hoda« donis-Porto RieM ' . 
al M.aupassant, <.rakontante pn amíko,.kiu travivas te
ruraju turmentojn, Car li ČÍam -pH kaj pIi sentás klel li 
falas en la poteneon:· de l' rrenezo. ' • 
. Laú la máljunulo, řtlaupassant ekmalsanís , dum la 

, nn'~ de I~!H .. ~i.apen~~o.nň~ káj opiniis, ke li .IIU- . 

fe~a:s pro dlV~.fsa3 sto.mak-kaJ rJt~rmaJ8anoj, .!iI1nu. post 1a . 
a11~ ~l elproYi$ lf.elltaln. ko,r- xaJ .8tom~k::k:ur~oln, pOllte 

,voJa~ -aJ. Cannes, lne li estus deVmta nYl, lau la konsilo 



de ľ kuracístoj, en tutatrankvíIo. MaupllSsant voja~is de 
dek jaroj ciuvmtre al Cannes. En la decembro de · 1891. 
li hus malgrandan villon sur la marbordo. EI lia unua
eta~a cambro malfermi~is belega panoramo. Anstatau ple
numi la konsilon de l' kuracistoj , li lal:oris pri sia lasta 
,"erko: ~ Angelus « . Plurfoje en semajno li vizltis cn Nina 
sian patrinon por tagmangi kun si. Li ha vis velosipon, 
nomatan Bel Ami, per kiu li plurfoje velis malproksi
men en la maron. 

La "7-an de decembro Raymond, la sipi,to de Bel 
Ami, diris al Franl,)ois, ke post la albordigo Maupassant 
apenau sciis veni el la §ipo. Sajnas ke li ne piu cstras 
siajn piedojn. Oni devis lin apogadi dum la iro. Post ci 
lio _. li daúriaas - mi stelis la revolveron de 1 majstro, 
elprenis al gi Ya kuglojn kaj malsekigis ilin. Kaj la mal
sekajn kuglojn mi remetis en la revolveron. Mi timis, . ke 
M1\Upassant, kiu' pro sia malsano sin okupis per sirunor
tigaj pensoj, mortpafos sin. La l-an de januaro - dau
rigas la rakontoil la est:inta servi,to de Maupassant - mia 
majstro tagmangis ce sia patrino, antau vespero li revenis 
en Cannes, vespermangis kun bona apetito kaj enlitigis. Li 
plendis pri kapdoloro. Mi metis akvan kompreson sur 
lian frunlon, post tio li profunde ekdormis. Antau nokt
mezD oni alporlis telegramon, kiun piedpinte mi portis cn 
la dormocan1bron de Maupassant kaj metis gin sur la 
noklosrankon. Cirkall la dua horo nokte miekaiídis bruon, 
kaj mi kuris en la dormocan1bron.Maupassant staris cn 
la mezo de l' cambro kaj cl lia kolo fluegis sango. Kun 
plena trankvilo li alparolis min lauvorte jene: »Jen, vi 
vid(ls, Franl,)ois, kion mi faris. Mi trancis mian gorgon .. 
Saj~as ke. mi ~renezi$ís ... » Mau~assant, dum. la ~an~o 
flUl s cl lm gorgo, estI~ tute konscla . . Antaiíe II vohs sm 
mortpafi per revolvero, kíel mí bone konjektis, sed la .re
volvero, pro la malsekaj kugloj, ne funkciis. Sur la nok
losranko kusis la' telegramo, kiu estis banala hondeziro de 
sinjorino, al kiu Maupas,ant amindumis sensukcese · dum 
longa tempo. Kiam tiu ci sinjorino aperis ce mia majstI:o, 
li cstis ciam eksterordinare nervoza kaj ekscitita. Tiu Ci 
vil'ino vojagis Oriente kaj de tie si sendis sian telegramon 
al Maupassant. Ec hodiau mi ne scias, kiu si eslis. « 

La maljuna Franl,)ols finas sian rakonton per tio, ke 
du tagojn post la sinmorti"a ' provo Maupassant kredis, ke 
eksplodis la milito kaj tuj 1i volis ekiri al la batalkampo. 
Trudkitelononi devis meti snr lin kaj tiel oni portis lin 
la 8-an de januaro 1892 . en Parizon, kie oni metis lin en 
la Passy-an frenezulejon de dro Blanche. Dum unu kaj 
duono da jal'oj batalis kun la morto la autoro de »Horla « 
cn la frenezulejo de Passy. Li m.ortis la 3-an de julio 
18'93 kaj la 6-an oni enterigis lin . Ce lia tombo Zola 
faris adiauparolon. , 

(X,.) EI LA. PLUMO DE COLETTE, pariza verk
istino, aperis l'avií' romano. Gia titolo estas: Lalcato. -Gi 
temas: pri la tradicia franea tfiangulo: Edzo, edzino, káto. 
Saha, la kato, kornpreneble apartenas aJ 111. edzo. Nekom
parebla amo gin 'ugas al li. 9i nepetas, ne ricevas. o.i 
éiam nur donas: :multe da fitlelo, kompreno, boneco. Mi 
ne bezonas diri, ;.ke tiu ci ň.obla · besto apartenas al la 
familo de la angoriaj katoj. -Per lakarakteriza instinkto 
de sia nobla raso ' gi eksentas fa unua, ke gia neiÍrastehia, 
revema mastro ni".albone elektls sian sanan, perforteman, 
junan edzinon, kaj pro la fusita geedzeco gi klopodas li~ 
kom pensi per tiOl'(l pIi granda karesemo. La senbrua ,-kaj 
tamen perfekta aiiíikeco de la !!dzo kaj Saha vekas tian ja

luzon ·en la juna edzino, ke uĎ tagon si jetas la katon,de , 
SUl' la balkono de '.la kvara-eta:~a logejo. 

Kiel .ajn ka§~~s la edzi:!Io la .af~ron, - la edzp 
eksentas, kio okazis al sia a'rnalo. »Senindulga vi. es,las 
kaj malica«, li kria:; al la edzino. Vorto sekvas vorton 
kaj la edzo forkuras de la domo. - Kiam .eviden
tigas, ke Saha vivas - katroaniere gi felice. kroéigis 
an elstarantan trabon - la geedzojiQm -rnildigas. Sed la 
edzo ne Tevenas. Kielmmtempe tiam ofte ·oka:zas·: ce ' la 
fino de l' romano nek.ni, nek la junaj geedzoj scias: 
cu ili revenos WlU 11.1 la alia, au ne. ... . 

La romano, kiel miles:.as, 'en P;U-lzO hávas tre gran(Jil.n ' 
,sukceson. Tute m.irinde. lQn ~i aperas meditem.a, novl!., 
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subtila Colette. Nekonata , Colette, po~ , klu,sajnas,. tl:~ 
~onve!,-is .la elekto . de novapró~esio:: Ai ko~e!,-eis' li:osmet
lkan lDstítuton kaJ .nur en 1a bber,aJ horoJ ' Sl y,erkas 1'0-
manon. ~ Kompreneble, .okaze de la granda šlikceso, 
ankaú nun oni intervjuissin, kiá.l si forlasis la 'Muzojn 
kaj Colette respondas en carma arti,kolů. . . . 

. La titolo 'estas: »Kiomfoje falas viríno ' ~is sia ekpťĎsc 
pero. " »Mi rimarkis«, skribas Colette; »ke la falojn oni 
devas nur transvivi. La talentajn homqjl) guste post :la 
grand aj fa10j la sorto ,k*timas levi ankorau pIi alten. Mia. 
tuta vivo prmas ci tion. Tiam mi verkis mian plej sukc
esan romanon, kiam plej , nereciprokite . mi a]llis .. Apenaú 
min konsolis i6m la sukceso, apenaú mi decidis' l,ke tut
aníme mi donos min al la verkado, mia teatrajo fiasKis 
tion malbele, ke mi decid~s: .neniam PI,u mi. prenos J?lu
mon en la manon. En nua cagreho ml fang.ls, aktormo. 
Mi es tis daneistino, akrobata, drama aktorino. Mi . rieevis 
terurajn kritikojn. Nu ~ mi diris - mi re~enos ' al mia 
malnova amato, .al la verkado, sed nun de alia flanko mi 
siegos la Muzojn. Bstis tiam mondmilit-o - la siégo estis 
guste aktuala. La germanoj staris antaií ·Verdun. Kun . la 
ni aj mifermis min en Verdun. De· tie mi send.is ra.
portojn al 1a gazetoj. Dum jaroj mi estis jurnalisto,antaií, 
ol mi kuragis komenci mian no van teatrajon. Jen al la 
trajno de ľ rumana regino mi ,envagonigis por nokta 
intervjuo, jen kun Landru mi interparolisen lia éelo. 
Dum la verkado de 1a raportoj mi finis tamen mian duan 
teatrajon, kiu rikoltis grandan sukceson. Detiam cluj are 
mi verkis du-tri romanojn. La, lastaj ne prosperis tro 
belcge. Se nun mi komencis kosmetikan , instituton, ,mi 
faris tion, por ,ke la sorto ekatentu · kaj diru: >;Tiu ,Ci 
Colette, sa:jnas, sekrete fiaskis, jen pro kio si turnas dorson 
al la literaturo. Nu ,bcnel« 

Kaj jene okazis, ke unuafoje en mia vivo mi havis 
sukceson sen ia fiasko, per la Kato. 

(X.) PITIGRlLLI: VOJO AL LA AMO. Serullanke 
prezentigas en liu ci romano citi konata valóro de Pitigr 
/'illi: spriteco, interes a ,rakontmaniero, facila," eleganťa stilo, 
sed krom éi tiuj ~i rekonas ajlkoraň apartan . valoron 
cn tiu ci no~a verko: . pr-ofundan enhavon, tre ·.,serio~an 
pritl'akton de seriozaj problemoj, seď tiel bravure, ke ci 
tio ee por momento . ne pezigas la romanop. La unua 
problemo estas · la prablemo ' de ľ ju~isto, kiés konseienéo 
kaj homa sento falas en kooflikton kun la senkora mOnaD 
de l' paragrafoj kaj kun)a jugistokolegoj, kluj rigore 
sin ten<lS lau la skribita leg-o kaj dum la ju~ado ne donas 
)'Olon al la psikologio, nek al . la kompreno. faul PoJt, 
la jugisto, forjeta:s sian talaron kaj surJTIetas anstataú gi · 
la tin tancapon de eir.ka · pulcinelo. En .· 1a areno li havas 
guste tiajn sukcesoju, kiel iam ' \)n ]a jugejq 'kaj ,farigas 
mondfama artisto, kiun gastigas~ regaj Kortegoj kaj dís
ting~ per orden<?L Per rs~ol?gio kaj logiko li ~lkalkulas 
la legoJD de lndlgo. klUJn li ekuzas kun g!:anda ;cel'leco 
eu la praktiko. -- lom post iom sajnas, ke Cio estas pe~ 
fcktc Cll ordo, kiam la ondlinio de ua . vivo 1!ubite falas 
suben: UDue forlasas lin la filozof-rajdartistino ;· 'inté'r 
arnaraj cirkoustan'coj, tiu virino, ·· en láu li ' 'Opiniis trovi 
la vi~inaD perfektecon: poste Jaras alli p"zan aruman 
konsternon 1a ekkono, ·ke Ii eraris, ..kiam · li koritraiíagis 
siajn jugistokolegojn kaj senkaiíze forjetis sian jugistan 
prc>iesiql1. Li forlasa:s la cirkan . kaj 11'aS aL la kolónioj 
por jugadi, kaj tie en Já soleco iom post iOq1 li .realtiras 
siau a.niman ekvilibr-on. ~. " 
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Nova tre nteresa verko 

Sac. jACOBUS BIANCHINI 

CURSUS COMPLETUS ESPERINTI 
tironum usui accomodatus, rompa
rationibus eum potioribus Iinguis 
Europae, Asiae et Afrieae singulis 
XXXVI leetionibus additis, Iingua
rum monogenesim comprobantibus, 
eum glossario esperanto - latino. 

Prezo it. L. 10, tolbind. L. 15. - Mendu ~in tuj! 

Sflll'A6f ricevos tiun Ciu eldonajon la mendontoj r de Historio de Kristo de PAPINI, kies 
prezo estas it. L. 40 (broA ), L. 50 (tolbind.) 

Rabato 1()1/. sur la cititaj prezoj ~is 30 septembro J933 

Mendojn al la 

fldoneio A. Paulet en S. Uito Tagliamento (ltaluio) 
(PoAtčekkonto 9-392 Venezia) 

NIAJ REPREZENTANTOJ: 
A~.trio I Hudolf FoJtanek, 

v n'ien. I. Herrengasse 2--(1. Postkonto nro 19.704 
Au.tralio: L. E. Thomson, p. a. R. G. Rawson, 

Pymble N. S. 'V. Church St. »Tallangetta«. 
Belgujol lleJga Esperanto Instituto Anlwerpen, 

. Kleine Hondstraat 1 I. PoAtkonto nro 1689.58. 
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, 

Marckesteenweg 18, poAtkonto nro 3268.51. 
Britujo I Alce Yenture, 

Mitcham, (S~lfrey) 42 lIawkes Road. 
Bulgarujo I Centra Librejo J Esperanto« 
A " Sofia str. Maria Luiza 38. 
Ceho81ovakio I Otto SkJenčka. Hradec-Kralové. 

PoAtkonto nro: Brno 1I0.878. 
Danujo: Isosek, SI'O L. Friis Aab)'h6j, Frodesvej 2 I. 

PoAtkonto nro: 16295. 
E.tonio I Helmi Dresen, Tallinn, PoAtkest 6. 
Francujo I Centra ]i~spcrant(' Librejo-

Paris 6e. 11 rue de Sévres 
PoAtkonto: Librairie Centrale Esp.-iste, Paris nro 19601. 
Germ8nujo I P"ostcckkonto de Vilmos Bleier, 

Berlin 13808/1 
Hi.panujo I Ferdinand Montserrat, 

Barcelona, str. Provenza 75, 2-3a 
Italujo I Itala Esperanto Centro Milano, Galleria 

Vittorio Emmanuele II. 92. 
PoAtkonto: Milano, cle postale 3/18715. 

Jugo.lavujo; Sudslava Esperanto Servo 
Zagreb, Primorska 1 I. 

La Suda Stelo Slavonski Brod PoAtfako 44. 
Latvio I Pocztowa Kasa Oscednosci Warszawa P. K. O. 

Riga Nr. &.030 surskribu: Na konto Admin
istracja Literatura Mondo Krakow Nr 4.03 148 . 

• ederlando I Leo Moreau, 
Arnhem, Raapopsche weg 55. poAtkonto nro 138!.8. 

Norv.gujo I Norvega Ligo Esp-ista, Oslo, Berg liengata 11. 
Polujo I Halina Weinstcin, ll'al'szawa, str. Leszno 99 

Izrael Lejzerowicz', Lodz, Skwerowa 20. 
PoAtkonto nro W. P. K. O. 68273. 

Rumanujo I Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15 
Svedujo: Forlagsforeningen Esperanto, 

Stockholm, I. ·Fack 698 PoAt~irokonto nro 578 
Svi.ujo Nova Esperanto Grupo, sro Hans Pfiffner, 

ST. Gallen C. Gallusstrasse 34. 
PoAtkonto: Nr. IX. 53.1.4. 

Japanu;o I Japana Esperanto ln tituto 
. Tokio, Hongoo-Motomaci J. 

PoAtkonto: Tokio 11.325. 
U.ono I Amerika Esperanto-Insituto. 

MadisoD, (Wis.) Sherlok Hotel 
Aliaj lando; ne menciitaj ci tie, bonvolu sendi poAt

mandaton al Pocztowa Kasa OszczednoAci, Krakow 
Nro 4031&8 Administracja Literatura Mondo. 

INTOLOGIO 
Unua parto 
Sub 1a redaktado de 

HILDA DRESEN 
kaj aliaj eminentaj tradukistoj 
estas nepre havinda libro por Ciuj 
esperantistoj. - Prezo 2-50 sv. 
fr. afrankite. 

Havebla ce Literatura Mondo, Budapest 

III 



La unua parto de 1a DIA K MEDIa, la 

e 
a map r S 

de O a n t e A I i 9 h e r 

tradukita de 

Kolomano Kalocsay 

en septembro. La verkon kaj tradukanton konas ciuj esperantistoj Ni 
aldonu, ke lau vidpunkto de Iingva fideleco I a tra d u k on r e' v iz i i s 
BRUNO MIGLlORINI Akademiano kaj STEF ANO LA COLLA L K, 
Vi estos konvinkita, ke la traduko apartenas al la plej bonaj tradukoj 
de 1a mondfama verko. • 

EIl formato de 23'5X 15'5 cm. sur senligna papero, 288 tekstopa~oj kaj 
14 tutpa~aj i1ustrajoj de Deziderlo Fáy entute 318 pa~oj. 
La verko estos pii bel at pii i m p o na ' 
ol Tra g e d i ode I" H o m o de Madách. 
Prezo sv. fr. 8'80, brog, sv. fr. 11'-, bind. + 10% por sendkostoj. 

A oelo dEp r ntl t j Libro- mlkoj 
donos 1a verkon al ciuj siaj anoj por sv. fr. 3'50 + 12% por send-
kostoj, la 40 t. e kvardek 0/0 de ~ia vendoprezo, kiel eksterprograman 
libron en 1933-a jaro . 
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I T 

o y antas otomano Kalocsay deklamas 

sur ln 

nova g amofondisko 
:, . . ... ~~. 

nun preparata de Literatura Mondo. Por komencantoj la disko 

e to necesa instruilo de prononco, por progresantoj la 

mottolla dolca kanto de Sárossy kaj la muzikoplena deklamo 

de Kalocsa. donos neforgeseblan guon. La disko preti~as 

el nova nerompebla materialo, kiu estas ludebla almenaií sep- -

dekfoje per la kutimaj pingloj, sed ni povas 1iveri novspecajn 

pinglojn, per kiuj oni ludas gis ducentfojoj. Unu flanko ludas 

dum kvar kaj duona minutoj. PIi la prezo kaj aliaj detaJoj 

ni donos precizajn informojn en la venonta Literatura l\\ondo . 

• 
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