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cel a s : 
Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto. 
Plifaciligi la ciuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn 

inter la homoj sen diferenco pri raso, _ nacieco, 
religio aú lingvo. 

J( I'ei internaciajn servojn uzeblajn de ciuj hemoj, kies 
intelektaj au materiaj interesoj celas trans la limojn 
de ilia genta au lingva teritorio. 

J(/'cskigi inter siaj membroj fortikan ligilon de solidareco 
kaj disvolvigi ce i1i la komprenon por fremdaj 
popoJoj. 

La Asocio estas neutrala rilate al religio, naCleco au 
politiko. 

donas: 

Al la m embroj: Membrokarton kaj kvarcentokcfekpagan 
J arlibron kun la adresoj de . la Delegitoj, Esperant
istaj grupoj, gazetoj, organizajoj, kun sciigoj pri 
internaciaj rilatoj ktp. 

Al laMcmbro-Abonantoj: Krom tio la gazeton »Esper
anto «, internacia ceforgano de la Esperanti~toj, kun 

I artikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaj .precizaj 
informoj pri .la movado. . 

Al la Subtenantoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn ricevas 
Membro-Abonanto, premion konsistantan el Esper-
anto-literaturo. . 

Cíu aliginto rajtas presigi senpage korespondan anonceton 
unufoje en -la gazelo »Esperanto«, 

kaj postuJas nur modestan kottzon 
de 5 Fr. por MeIIlbro, de 12,50 Fr. por Membro-Abon

anto kaj de 25 Fr. svisa valoro por Membro
Subtenanto. 
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, Ed:oj{}Iid ,ePrivat, ~la poeta 
~ , J;; "'., 

, - L. Totsche -

Stranga sento ' mill. \aptás, kimn mi prenas en la 
manon poemIibron ae june,:mortinta au ',eksilenlirita 
poeto. En launu,a 'kazo: 'la fanťaziori ekscitas Ia misteraj , 
rieniam antaukalkuleblaj eb!Qj j~ kiuj ,r,estis por cterne kaS
itaj en la forflúginta amimodl:ť poeto; oni santa3 trag:kan 
'fa't.on: perpJgisÍo ,' UDunura, io neniam pIu revenonta, 
antau ol sin plene manifesti. La dua kazo estas ,ebIe ce 
pli mistera: gi estas kvazau rríemmortigo, pe:r:forta mem
mutigo, antau 0u oni staras sen kompreno. Ciu 110m o , 
Kiu havas resoneman, inter'nen turnl~antan sént~-viÝon, kaj 
Iá kapjlhhm halti kelkfoje ,eÍl la~, konfuza" seninaulge 
masineea dri"o de l'okazaJoj kaj mediti pri la senco ,de 
Cio Či,citt,' holPO estas foje-fojé , po~to. 'Kaj keIkfoje oni 
ec provas surpapere , eternigi ci tiujn Iporoentojn . .. La 

' ve,rancpoeton . guste bO distmgas>,de Ja eéteraj ,ókazaj poe
toj, ke ianekoI}traustarebla intern~ streco lin konstante 
pelas fal sin~esp:rimo~ . Oni ne povas 3.l'biÚ:e decidi, cu oni 
} gu li:tiki~to, au ne; la poeto estas obsedila de siapropra 
'poeteco, li estas:':' dé\'igata ~'ersi,"" cu ,, tio' al li pIacas au 
lT,IaIplacas. " rial ;,vekas la , goivoIóó, se poeto eksilentas, tial 
"naski~as ta' dezir.o por esplori la ,moti"ojn de ci tiu -silento. 
'lili Čisciv~lo g"idis min, kiatn. por' terno de mia artikolo 

,mi elektis la poeziajn verkojn 'de ' Edmond PriÝat, kiuj 
ja 'tufe ne 'preie~tas la pI~j gr'avajnverkójn de lit' emin
enta orat01:O, esperantologo, historiiljto, lingvisto hj soci-
óIogo. ' 

* , , 

1.'ra [' silento' nonii~as Ia bélaspekta' libreto, ' enten
antailek elektitajnpoemojn de Privat. '- Trafa títolo. EI 
lapoemoj'ni rekonas animon" ,kiu am~ la, silenton, :la 
riéan iranKvilo'u' d~ l' miÍno, Jciiun . »Dur "dco mallatlta 
de flulojalflug<j,s tr~l' nokt~ .lunbrila« ; . kiu, "olus rif,ugi 
de r"énta"tumulto ~e 1'""ivo porauskúlti prj la 'pl'opra 
.koro, kie, ". 

Au 
Jnfanoj, en viaj okuloj, 
K,un granda bluega prunelo 
Ni tl'O"as~ ho kaiaj Eltuloj, 
Pece Ion de l' ptira ciélo. 

EI Ia poem oj r,ee kaj re~ r~liefi~a~ la 00101'0, kiu 
pli.opl'e. eruptigis Ci tiun junecan lirikon :' la funebro pri 
mOl'linto. Pri amata estajo, kiun forgesi estas. peko, kiu, 
se si ne povis vi"i pIu sur la tero, de"us eLerne "i"1 ()n la 
animo de la poeto, Kaj kianí la forgeso jam Aajnas vuali la 
doIoroo, la cikalrigantan vundon ekSlras la furiozaj sonoj 
de l' vintra vento tra ľ karopo: 

Dc l' kan"lo malnova 1a plendo seroi~as 
Kaj tremas en parko maljuna cipréso, 
Dum JC l ' rememotoj l' animo 'vundi~as 
Kaj eslas ven~at~ forgeso. (Vengantaj sonoj) 

Ci tiu arda funebro di,ktis al la poeto unl" al 1a plej 
bel aJ peeoj de 1a "olumeto: Ca en tombej.o?, 

K ~azau duraj martelfrapoj resonastr-ifoje 1a mal
esperaj ekJnioj je lafino de Ía trl unuaj strofoj: 

La. tombon neniam mi volas viziti. 

Car kion li ja trovus tíe? 

Sin vane mi seréus ' en tombo malhéla. 

. Kie)i)ro"os o tio~,ido restis post.' Ia foririnto? En 
la ombro de l' amo, de la geštoj, de la viya brno de l' 
okuloj, cm la tuso de l' karesa mai;.o! jen la heredajo, 
CI) kiu .postviras 'homo, ~is foriros ankau. la mcmoranto: 

Kaj tiel ekfalu sur tombon la , ne~o, 
Aú brilu la sun'o kaj floru 'la floroj: 
Al t.ér' . .aparleni\8 nek -;n:10 lle,~prego, . 
Ka.j cerkon ilUr venkl!S vivanlaj memoroi. 

AHa tre impresa, 'proiund~ me1ankolia poemo, kiu 
cls,l:n:as eUu: , ,,olumeto, e~tas ' l~ ple:nda "kanJo Pti La 
Tempo, Kiu foj ~ rerrkontigis kqn li' Morto, por tiu la 
Tcmpo., aIprenas 1a formo,n de nZ1Ka realajo, ' Dum la 
amaso, 'kun fermilaj okuloj, vivás .en la Tempo, la revulon 
de~i apal·t1gas la morto-seio: .apnM' starante ' li rigardas ' 
gin, kin ' 

, 
, s6va:s 

sen md ulge 



~.;. >,< • 

' nerue estas ta esp~otiet k'ristale 1dara, ta transdono de , 
sentotielseDpera, Ia bildojtiel diaIape' puraj , .kielep' ci:- ' 
tiu poemeto de Privat. Ekde la maltrank"i~e pritima dem
ando: 

Vi kienfluga~, papilio, 
Tr,emante kaj rapide, 
Jam mortis rozo kaj lilio 
Kaj venas frosť 'perfide. 

Flugiloj viaj; kvazaií lampo, 
BriIetas ,eD Débulo, 
Vi kioD sercas eu la kampo 
Perdita somerulo? ' 

tra la simpla, sed impresiva :pripentro de la 
pejza~o: " 

Dezertaj estas la ~ardenój 
Kaj vana amo via, 
Ske1etoj sajnas la " verbe~oj 
Sub kverko séDfolia. 

Vi nal ' fluga; ' en ;malvarmo 
Tra flora la tombejo? 
Sllr ciu loko pIuvA Iarmo 
Nun restas eD' herbejo. 

kun la sama simpla, senafekta, sed tiom pIi efektu 
. ni venas al la melankolia neiJViteblo: 

\. ~.;: 

Silll,tltas ~uj eD Ia nestoj 
K!lj Bv-énis bODOdotoj, 
Jam De batalos vi kun 
Pii la: f).oretajfloroj. 

Jen res~as Dur en kampo 
Velklnta' krizantemo, 
Sur kiu kiso via lasta 
Mortigosvin ,en tremo. " 

Ci tiu ' simpla juveleto" melankolia kanzoneto es~ 
;kaj iestasc~am kara alra naivsenta flaQkodeciu ~lfiimo , 
kaj perl~to de ~u Esperanta Antologio. ' 



hum.ilon ,li -re1:iprQkis per hbnh~mora afableco, Tiů ri-
gardis post li kaj pensis: -", , ' 

. - Kiu povus' tÍ'ovi ]a kaiízon oe lia , hónbumoro. 
~ntaň du minutoj , li kriadis en la kuirejo. , ' 
" . ~ ::.:'-.- Estas fl1Íle ankotail":': "konstatis ]a ju~isto kaj' 
ekms álla k6htraiía direktO. Sur ]astratoj koketa} 
servistinoj ekbrilis, rideťis kaj kurantaj junuloj, 1abOr
i~tinoj) junulinoj reridis al la sunradioj; la b'enzinL 
vap~)l'O't ]a P?l~o hrilis kaj blorih'llmore da:pcigis ]a ,pet
ol,aJn baktenoju ,en la flavaaiítuna: aureolo de' la ttloll
ropť!lo. " " I; : I ;'! 

" Sur]a angújo de la du~ strato &limviza~a etulo 
Ip-dis en la sablo, kiuo lia patro, la posedanto de la 
k:arbiokelo, engr.lnda k~sto metis sur la trotuaron, 
por ,ke la malforta infano haru aeron, saMon kaj 
enspiru la fortigan yarmon ' de la sunliem>. ,' Li knedis 
l:a. detik~tan,' oransablon! trijara :~tulo, k;nedi$, aspergis, 
IOOnstrUls ol las~lo, kiam vems J;>onhumora gigante>. 
La ~~hu~ora giganto ekkaiíp.s apud la knal)eto. Li 
ekenVllS la mfanon kaj, sub' Já pT~ooksto de ]a ~kemo 
al~a - infano, ekkáresis la malpuran viza~etón kaj síd:r 
l~sa'ma p.rete~sto1 .suh' la ~evigo de ia diab}a petolemo 
li~omencls flltradl la deli!<atan sah~on. - - Kiel bela, 
orasablo - li diri$ miele al la infano. Sed la terura 
~anQ estis av.ara, li &ajne , rekanis ]a egoistajn ttlotiv
oJn en la agado de la j~isto , kaj plora~e li kuris .en, 
la ){e]on al la patrino kaj senigis la j~iston ne lia 
pr.eteksto, suh ki(ls flugiloj " in,side li povi8 lUdi. LQdi . . 
K;ion faci, li plurris. Post kelKe da momentoj li sentis 
ne-rezisteblaodeziroIi singardepaAi, pa&adi, k~ nur čiun 
~uan stonkubon ua piedo tusu kaj tiu tasko &ajnis ll! 
Ji oopure gravakaj tuj poste li komencis mediti: -
00: mi frenezigis? ' . 
n" Ne; vel'it1. li, ne estas freoe'za, !ion li: sciis kaj ~a 
sóla kauzóde třuj strangajój ;éstas la b'on§áDca retrovo 
de la infaoeoo. Kaj poste v~is strat1antemo kaj li 
~éV!s ~irkaiírigardi kaj konstati, ke neniu rigardas lín, 
li , Jam estas 00, la senhoma vilao-kvartalo' kaj poste 
lidevis ~irka'uiri ' Ia: stratlanternůn kaj ' dooove , ~irkaiíiri. 
KiaJ,U Ia, {nan ~ojon lidevisiri <serjQíe~irkaiíla lampo
kdl.ono, viriMYoOOalkriis 1Úl el ,la etag4 feuestrode 
.taJ plej pl'Oksima vilao: . . 

,.'", - Ou vi perdis iůn, sinj'oro jugisto? , 
, :- Je.s, s~jori~, ha, bOJlBIl tagon, sed mi jam 

Tetl'ovlS mlan Clgaredingan -respoodis purpurvizage 
la'.ju!:istó, kiu ~línis sitlpiOrleY.iIa: netrovitanlt nenion. 
La sarigo fluis;a:l , 1ia kapó kaj post iom', o.a < Salutba1-
.liiitaClo preskaií kUre li forfngis. ',' 
~ . _ - Te~a url>o} Karcel'Ó! Konatoj kaj , konatoj 
Oli~ . . . - ligrtImblis. La .malfaVlOl'O de Já hazardo 
~~te. ~dis .lia~ bonburnorOnJ-sed h~daií 1,i, forgesis 
~Jl Ia!.J ' li íl\ting:lB. ' la p1aPQnd~ :1a stacldomQ. F.reneza 
j!ěDso ?bsedis.li~ '-'Vólon, kaj Ěn. ,Ja seba minuto li ~~ 
telefolllS al Sla _ k~lego, ke. li , havas neatendit;m kaj 



nrepro'Krlisteblan aferon kaj 6u -: ví bonvolus anstataiíi? . 
Jés,1ute simpla ilfero, oetere.la protokolisto ' konasbone 
óion, ,jesprokrastu, .danko;Q; koran ,dankon ~ ' kaj ,li 
jamstaris antaulahiletkaso; k~j jam estis en. lia mano 
la Mleto al la banloko situanta apnd ]a -grandega lago, 
eu tríhora distanco <le 1a oororbio; ' tie mm, dum la 
aiítuno, li renkontos neniu;o.Li volis .ludi, ludi, sen
zorge infane ~ub ~Il 1ioora ci~10,Kun ,Ia sentó' ae radi-

, auta iufanéco li·tr<ÍYÍs lokon epma.lgr.anda kúp€.o. 
i i J , ! r '-'-j 

• ,,' '. _. t ~. _ -.. ' "-'- J 

II. 
Cio estis tre agrabla. La vitrohalo de la staci

doJ,ll,o revokis 1á: ~elióan ekscitigim de la j'unaj jar-oj, 
lakriado de, )a vendistoj , kiuj :: en radaj turojrulis " 
de1.ikatajojn '(tuj li 'aoetis eľ ilí), "1a vig1a roovo de 
la viro, la energia ritmo, ó1o, cio anoncis la liberigon. 
Kaj třu liberi~ junrozojn sorcis sur ,La vizagon de la 
j'u~isto, la hJuon de lacielo pentris sur liajn okulojn 
ka j ' ];a miraklón' de la homa opťiřnismo; laď infanan 
gojondehlJ<?ilda,hltkreska ;'kaj<k:orekta vir,ci IĎ.i'te kaj 
serene rig.ár<ladis .i:u. ' 
" , Verdire llestis iom trooklUpita pri la forlmra 

jUhilo kaj tiel 6kazis, ke la ca:rma vizago de la juna 
vitíno, kilU sidis kontraiíe al li, Dur tiam ekkaptis liajn 
oku1ojn, kiamta, ,rapidv~gona~o kun m~j'6s~ ;'e,kn;J..Ov9 .' "!i ..... I!IIII.ÍÍI!Í!Í-IÍiIII .. iiillllIIi!I!" .... ÍIII!iíi!-l~ÍÍIII-.. 1II!I!I 
kiamencis sian vojon. De. ,kialll/ li ekhavisla bonblcatí. . ' 
ideou, forlasi 1a urbon, tio favotis al li, cio nur pli
altigis lian fe)iean ' transforII;liton. Ankaií třú ci ' bala 
j'una viza~! Kvazaií Si esms reveninta el la revoj de 
la k:Qahaj jaroj. Gracia, maldika, subtila liguro, lllal
hela ónda har~ro~ .kiel carme §i :ekskuis nun. la. de1ik:atan· 
etankapon, kiel ondumas li' millongahararů; kiel ' 
maldikaJ estas Iá héIarkaj ~Poj; kiel milda kQketemo 
e~tas en la malhdaj vestajoj, el kiuj matmol:e reli-e
f~as la oolforma kolo kaj ]a .apenaií ko.rektita natura 
kole:ro dela vi~o, - Kaj ,15:1- vagonaro kmegas. Kiel . 
bel~ge ,h,rilii.s 14' suno" kian transterm rid~ .~i ~rcas al '. 
la ;1liítuna viVld, ;' kiéľ bela estas ' la kolor.ka:iito ue la 
arbustoj, kiuj r~ajn, brunajn, flavajn kaj llleIankolie 
ínalhelajn salutojn komplimentas .aJ la malfidelaj sun
radioj . - Kiel helaj estas la ilgudmontajvil.agoj kun 
la ' blánke ridajdomoj, !run Li Ťit:q-'6maj b~~kajanseroj 
kajáIIlikaj infanoj, ,kiujgajemansig:nas aJ. 1a 'gigan~a 
ma,~mo, por forporti iliajn ,sáťitttojnal. Li ' !apeuanao, 
klen. ~i kuras: .Klel. , bele 1 Kiel !lele! " !"'-

, La trim fojÓQ li jam laií~ diris: 
,- Ki'61Dele.. .. " 
,-,- 'Veré tre f lYele -.:resWndis, sinlRle,~ arnika,' 

nati:J:m , ta 'junuIfu1Ó, , kiu" jarii ;<1e' mÍňuWj atéDťis; iom 
patrinece la Vlroll,.,kies ~ tiel kompreneble ape1- ' 
igis 'liajn S6nfujn,ke veoo ne ~stis malfacil'6 ookvi liajn 
pensojn. . . 

~ ju~isto surprizi~ a}iigardis 
nu ~ senpera . , aJ: .~aj ~nSiPj, estis U'6 esptimeble " 
a~#Dlá. li"spioo . az.au :;" en '·, "arm-eta ak.v!Ů ;w.: Čio, cio 
Sémsnur JA :rié,,~jn~ :fahellm etoson, ){iu ,'cukáms 
linliOdiaií. Tiu 6i: subtiJa carma babino! Lm ,'ckttlSÍs 
la .atmosfero deJálUDuaknábamo. Jes, li devus ; p~llli 

.' pri tiuj lipoj . ..,.". Nurmomenwu-aperis en li la riproc
pten~ viz~ d~Ji:a!xm~p~~~ !iutaga ."WrglllemJ?" ~ 
s~a ~n 1á sekva mmuto li jam Jen.ove tran&(lQUlS .Slil ' 
álla ~dnllro de ~'la l orlruranta Kato, {Iírtahta papilW , 
ai) al laplena ' adhůro de la babino. " . 

4 paI,'O~do <láiíris sa~ pere kajnatu:re, kiel 
~~, -kP,"me, n~i&. , Si ' ~1Asfiocp. .' kaj , pun , ro:Ma"as 

: he,jbien, Jél fa M~. Tre $' tel)dQs 'li! Jlij haliiJisj, 
st)d '$ul) iliaj vomj :Nana lromenCi$ "'peu hl 





Jam de .,dek'-kvin tagoj . Macache, tin ČÚlma' sen
taiígulo, havis firman oficon .če laPariza ReklaJnt:. . 
Kompanio. Lia tasko ne estis malfacila kaj ~i apenaú 
limigis lian SIOifon je liliereco . . SUT la grandaj' bnlvardoj, 
de tagníeZlO A'is la, 6-a vesperJa, Ji disdonaais prospekt
ojn. Dum' tiu dejol'tempo li verdirene · rajtis deflankigi 
de l' ordonita . vojo, sed ali:parte li ne 63tis ,énférmita~·. 
en J?1alv<lsta laborejo; li povie spiri k'aj filozofi, car la 
aůtomata gesto ' ·de ľ disdónado neniel ,absorbis lian 
peoslibereoon. Phle - kaj tion li ~tis - Ii rioovis ', 
ciutagef sulice da moneroj por akiri funton da pano 
kun' »surajo « "kaj tutan litÍiOn da 'ru~a. Jam de dek
kvin tagoj , li ,enmanigis .al preterpasantojtiun invitilon 
al ongiríala kristnask-fe3teno en Biclierel, kie3 t ekston 
li lronis ;nun parkere; Komenceli estis tiel ofte legirita : 
kaj relogintíl ta programon 'kaj me.oUOD kun ciaJll. pIi 
tentanta al1taiíA'uo, ke la nura vido de tiuj flavaj paper
etoj kun la promesitaj diajoj -vekis " če' Ii frandeman 
avidon, kiu ne povispli b'one ésprimi~i ol per liinaca 
kl.akb'roo de ľ lango. ..:' 

I' ~ La 24-,an de de06mb'ro '1933 
kristnask-festeno en unika kadl'() 

IZIOlite meze de l ' arbaroj la moda gastejo 
en la antikvá muelejo oe Biclirerel proponas 

al vi tiun ci 

PROGRAMON: ,,;:' 

Je la , 2 2-,a: Generala gaj~ - kokteloj kun ., 
m:uzikO. . ' 

. Je 1a. 2 3~a: Ekniar§o. por čeesti laĎoktmezarr 
mesQn en ]a pre~.ejo ,. de Trell'lhlay- (2 kIn.) 
- La tuta servista.ro akompanos Ja gastQjn 
ll\lnllgante la ' vojon per tot60j: " 
Je la 24-,a 1/2 : Reveno -eLTr-emb1ay. 
Je 1a I-,a: De1ika!A festman~:, . 
Je la 4-a: Grandafarandolo - jaz-()rk
estro. -,.;. Oni danoos gis 1a mateno. ~ 

M:uItaj surprizaloj. , , 

Kaj sur la, dorsfla,nlro:" 





Ni revu ; temp: someras, ' 
mi kreda~ 'kaj ' esperas; 
nigrega okulparo' 
min gapas en . ľ arooro'. 

- '. Aro', :veras. , 



Rúga libelo. 
J(orsiťa kl fÚl gilo in: 
papri.ká9elo r 

kelkaJ J~pan~J .poeMo' 
, " f" "': 6. WoringNenď- ", 

ManjoAu.) 

~~ I 

,Medito antat11a spegulo , 
La 'flor:..kaloro , 
disigis SIUH pluv~go, : 
'<lam rig(JJ'dadis 
~i VG1'Ie, kiell!asa~ . . 
en mohd' mw p(u'-OOfjo. ; " 

(Ono, no -KolnaÓi.) 

Anstatat10 arnika,. 
Vel/ro:s mecLumo. ". 
M~ ka§os do. Sed ~ vidu -'
fenestre - Lunol, 

Sekreta~~o 
. • Sali M~O úiv<1s 

ifhmin , prunorbo ';1J!nnlM., t· , 

" " 1f«tj ,~~ 'ekflo~s._, ' 
~ -MŮJ ' #mema 'koro', , 

ha. mia koi'o, ankau.,. , 
o,' (Anonima.) 

'. 

KOnlparo 
De papilio 
fhug:iZoj: .'d;e virgino 

, -
(Kikalru. ) ; (Ba§o.) 

• jana gr.acio. 
(lsa.) 

> (Baso.) 

Optirnisrno 
Nur iluzw 

, Orfeco 

Jtfstas Ci roso-monao. 
Sed, malgraií tio ... 

" (Isa.) 

Kun 'mi, vi frate 
~enpatrnj' b'ircro j, venIU 
Wdi kwnpa,te! 

tíe iri tu mia patrujo, tio ~stas tre duna, car Britlando 
l'igarqas iom strtlbela neňtra}.econ 'de Holarido. La 'vi,,-
4tgauo ege miris, ke min tule ne .intenesis, kiel evoluis 
la.lll0ndmilito dmn la umÍk'aj duono cla jaro) kiom aa 
teritorio okiupis la .kontraUuloj- unu de la alia, kíom da 
hemoj pereis, ,hOID venis , en kaptitecon, kiom mortis 
pro epidemioj, klom da aer~planoj 'cstis depafitaj, kiom 
cla militestroj dist,i'~gi~j kaj kiom eksigitaj: 
, Mi ne tedas la leganton per la 'detaloj de mia hej
menvtCOO, ,nek , peJ; tio, kiom malfacile mi ,1rutimi~is nI 
]a nelolereblaj por mi formoj de ľ komuniki~o kun 
la dosireoj. Komence ili rigardiS min fr,enezulo pro 
m~aj ektimaj kajhororaj retros.altoj, per kiuj mi H-e:
fendis- min koritraií lá mmojal mi etenditaj aií kon
t.ratí la, vi'Vantaj estaJoj al-mLprokSimigantaj; la lrura'
cistoj Konstatis idiosinkrazion; hlel ili estus povintaj J3cii, 
ke mi;: lrutimigis rigardi la ,vívon ' 'Ínfekta kiaj fetora 
malsapo,~es tiu tuBo kasasen si mortandangeron? 
Mi ne disputis Kunili, pace kaj'> pacience mi atendas 
la, tagon de lil liherigo, .fidante jé la prom eso de mia 
bona maštro, kiu, dirls a1 mi, ke li prenos min hl si; 
kiam Ji jlU~s rnian kOI'{J9n ' matura por cr tiu honoro. 
Gis ti~ fide 'kaj.kliD; intema.sekOO~gojo ~_ rigardas 
k~foJe ál la, blna oe10; kaj cn lia bOnanuna varma, 

,okolo, kipIl. la, ' homoj ,nomas ~uno .. kelkfoje mi kvazaií 
le-gas Magigon 'sole .aJ. mi paroMntan: ke li ank:orau 
rememorAs cpri ,mi kaj k~ li min ne for,gesos. _ 
, Miavój~o ~n Faremido, mezurita per tera tem:-, 

po, entute daiíris,.preskáií unu kaj Quónon .la jaro: mi 
, desoondis ,.en Helsin.ki la ,I 8-an de~anuaro de I 91.6ka:; 
Jl<!St au semajn<?j, la , 2-1Ql de lebrua:ro. ,mialvenis , en 
RMriff; ,kie mi troviS miajnediinon~ kaj ~inianojn cn 
rona $8Jl0. " - , ", (Fw,o.~ , ' 

" E( la huns-ara; L. Tolsche 
.-; ,{, 



.:.- Mlguel de UOaDlUOO -

. . (Fina.) . . 
Li memoris .8anktan Pau10n kaj tiu:n lian klash 

fikon de la hororoj en kam.a:jn, intelektajn kaj .spir
itajn, Čar ticl: al li. plaČis ~in trad'Uki, au, por . pij: bbne ' . 
diri, tiel li , ~in interpretis. C~ li trapasis. 'ep.;>kon, 
.kiam la ' ekzeg~zQli · n ~~atis. Ne 'ian soiencan' eGegézon ; 
nela esplorádon kaj ' reserčadon de ' tio~ kion :. d~ziils ' 
diri, kiuj' skribis li sanktajn lihrojn .. Ne la ;peD.son por 
logike iliri interkonfoJ;migi, nek ties esploron per stud o 
de la ideo} kaj de 1a _sentoj de l' epoko, .en kiu iIi 
vivis, kiuj' estis . iliaj veraj senb~j kaj pensoj; sed la 
madon de tiuj či texsťoj, pruvitaj per oontjara sperto, 
kaj: en kiujkristaligis tiel g:canda 'amaso de ttadioiol" 
~el ter;no, .sur kiu .e~~ apo~i piedon por ~in jeti de 
ili al 1iberaJ spekuláhvoj. Je la ' momento kiam Paula 
de Tarao donis al, la monao siajn epistoloj~, iIi estis 
jillm ne la Haj, sed apa:rtenis lal Čiuj, al .lá. koml}na 
havo, al la bomara proprajo, Kaj, li, nia" Mme,' povis 
ilin kompreni kaj. SeDti tre má.lsameol .ilin komprenis 
kaj. sentis mem la apostolo de la ido1anoj. 

Kion al li mém fms liaj legantoj! kaj koment.ari
istoj, tion ja ankau li rajtis fari al la apostol0, kvaÍl
kam oerte li gin faris konsoie kaj konsoienoé. La 
tekstoj' cSUsnul' apogiló neresa por ke lia menso ' al
teritu, piedprenu teren on ; seutigu al li deirsugestQn, 

Kaj: S'uste Ce .PaUlo "de Tarso, en lia épistolo ,al 
la "romanoj' kaj au la Itllluaal la loorinta;noj, . li ,tr.ovis 
tiajn tri klasojn ,dť . homoj: la kamaj au »saf.}):moi.«" . 
la: animalajau »psyhihui<diaj la ·'Spiritaj au )tpneum~ ' 
atmoÍ«. Eu la ,verselo ,x4. 'de la Čapitro vn. al la 
romaDoj. li lílultfoje legis llni soias , ke la )e~oestas 
spirita (pneumatikii) .sed mi estas karna (sarcina) « 
kaj: en la 44. de la XV. el la unua epistolo al la kQ
l'inta?0j: »se ekzisms laiíanima (psíka) korpo,ek'zistas 
ankau lauspil'ita (pneumatika) korpo« kaj:. li ne ignoris 
ke, por la apostolo, ]a psiko (ps~he) estis io malsup
.ora, preskau simila al tió, kio poste devus esti nomita ; 
»,vivforto«, male, la supera 'parto de la :anim(), 1a . 

. spirito, la hegemonioo.to de la stoikiuloji, io, .kio post
vivas la korpon.Séd,& :li pll,l.Čis alia JdáSi~! ;. ~~j; .li 

' ciam vidis la ,psikoD 'kiel' intelektan povon1i:gat;m~a:lla 
neoesoj: ,de la .éstariťá , ,surtera . vivo, ' la sklavon~ de la 
logiko, ' edukitan kaj , lertigitan por ' la viv~tiktoj. Ja 
lrutiman vulgaran, ordinaran konon, necesanpol" viv
povi, konon, de 'kiU: deven1lS la soienoo. Kaj: neniarn li 
povis jugi psikaj llliajn homojn ol la intelek:túlojn, la 
homojn de komuna~ saA"-ó kaj logiko, kíuj kateha&siajn 
idoojnper la asocloj 8u.gestitaj al 'ili Cle la' :ekste,ra bj 
videbla mondo; 1a . prodentájn ' homojn, kiuj ' lernáS 

, siajn metiojnkaj l1in plenwnas, kiuj" Se ili ·estas :. 
medicinistoj, penaslruraci;se mtenieroj, ve);li~IvoJ-, 
ojn; se hemiistoj, p:r~pari drogojn ' au . an . ·liIDi,:. 
ajojn; se arhitelt'tej," J{~nstrui 4omoj;u. Tiuj . a~ , 
hOlUOj: estas JAJD~zg.ravUloj, tiuj kiuj ~ipiras 'en " la 
oentra fluo ; , tiuj . pri ki;uj' o.ni1iiras, keilLpp~as 
rektan juton kaj klaI'~ kriterion; tiuj, kiuj' nekredas 
artifika]ojn n~ sankciitajn de tradici~ kaj 'kutimo, 'kiuj . 
ne glutas novaj:n seÍlS'eIlca)ojn, Čar ili havas la meIiSlOll 
plenigita de 1a níMl~()val sensenca]oj, kiuj ~in .sati"gas . • 
Li čiam distingis' či '!lIJ'» kaj la kamajn« au »sar""" 
inaj'n «.. Karnaj e ď )au ful setlto, la ID:u.tul<?j ]a 
kompletaj senku!tWilloj • . titrj, tkiuj sin okupás ~skau 
nur per lUan!~.tí:iulro .kaj dOl'tno. kiuj : staraS tute ' 
~ta y,lvfórnit>. ~~tiel~estas, la p$ka; Ji' p . 
t~,ag 'pii . ~oi~n~l?i «aj f kill\UFa~j ; 'i' lA 



Saciganta virino 

f g.e:neraciů diferen~as de la,' antaiía. Asigni fik'sa.ni 
núrmon al speoo:, Icltu §angigas, estas kvazaií pafi kont
r.aií ' flug.,an~an birdon. :I:.a rea1a ,IDezodum oeterrríinita: 
momento ne estas ideala modelo ; male la plej! pro~ 
Sinta stat~ de la evolucio, kiuu. oni atingis,penas. esti 1a 
m.ezo de la es:onta tempo. II. . . 

, Li lermis la libron kaj dénove al si diris: Norma
leGo ... řrenezo. " ~eco ... mal.ano ... bonfarto ... 
bonfarto ... Bodiaťía ' frenezo eSmB morgaťía sateco; 
same, kie! morga~ sajnos freneza, .kiu hodiau estas 
saga. La . intelektuloj nomas f :t;enezo,. kian i,li ne poval> 
kQtripieni, čar estas neoose ~in jlU~i ' latí li spirito. Kaj 
La: intelektulo estas, e.3oonoo, normala hoIDO,' meza ho
nl'o, kiu: star~ samdistanoo de la kamaj'l kiel de ~ spi
ritaj'. Laintelektulo estas la mezhomo, je eghla distanco 
de la gráDdega amaso de karnero kaj de la malsufičega 
[la,co de konsciaspiriteoo, čar la alia spiriteco, la sen
kO.uscia ka;; polenéiala spiriteoo, dormetas .enili am1Yaií, 
ec, eble pli efikas en la karnaj ol en la intelektaJ. Car. 
~oepti laspiriton esta.s. pli facile al la karno, ol ;U la 
inttllekto ;inter. arnOau interm7etigas la skollogiko. La 
intele"ktuIo estas homo de la mez a sa~o, kiun li nomas 
kQmuna,sal\'o;homo, kiu staras samdistanoo dela un~..: 
V<érsala 'Kosma au instinkta sa~o, en , láu lo~as la' w
rruloj" kie'l de la, propreca sago, eu kiu vivigas sian spi
riton laspiritu19j, 

»Sed la: spirita homo jugas cion, kaj li mem es tas 
:iu~ata de neniu ~ . Kiarajte aljug,us spiritalojn ,tiuj, kles 
spiri~oj" -éstás tegituj 'per la intelekto? 

. »Car, kin ekkonis La menson de la Eternulo, por 
ke li i,nstruu Lin? Sed,. ni havas 1011 menson de .Kristo. « 
Kiam li J rafis ~ci tiM verseloú "pri Kristo, nia viro.hal
tigis sian menson. Antau li prezentigÍ8 tio, kion oni 
nomas »,la religia prop]emo« ~ kaj- gi al liprezenti~is 
1iá,kia li ~in vidisde antaulonge. En ci tiuplbbletno, 
eu la religia problemo-, li vidis la Č6fan provstonon por 
distingi intelek1!\llojn de spiril}lloj. " . 

, Antaií li aperis 1011 U;te~ek;taj ' Qomoj, díviditajpri 
la 'religia afero 'On du grandajn grupojn; ki~jn oni ku
t~as ll-<?mi gI1lRQ de J~redulQj kaf;grupo de se,nkrer 
duloj·. K<}Ukretigante la terminojn kaj rilatf.l sian prop
ral) patrujon, Ji trovigis anhtií katoli~j .intelektuloj 
k?j. intel~1ctuloj nekatotikaj,kiůj, fakte farigis kontr.au
katólikaj.: Ci tiu§ du grupoj luktis unu kOntmií 1a alia, 
ood, kiel por rukti 65ms necese piedprení sur sania ·te
reno, ili l1utis. eu. sama eoollů, Bafalo mter .fiso, "kiu 
ri:e elira:s ' cl la marprofundó, kaj' h'llao, kiu' ne subiras 
de la cieta:ltajo, ne estas ebla, Tiu cidu SI'tlpo:illuktas, 
ll!Jlu ~l'pnte, aU~ a1ia, iilriga:rdante kontraiíaj~ flank<>jP, 
Běd ~m apogante sur ]a sama tereúo, sur la sama ebeno 
de'}' intelekteoo. Kaj 'Ve al tilI, kiu airektas al ili sÍan 
voeoo de sup're ,au de. :m.aLsupre·, d~ek'stér ilia elJenol, 
de Ja tereho oe. ia spir1t.éoo· au oe 1a t'Elrew de la. xar
n~oo.! K'l1lligos unuj kaj alia~ :'por lin Doml frenezu10 
41;1 bru.tů1o. .~. . ".;' " 

. Luktis .ci tiúj dugrupoj-: Laň unuj la religió éstas 
nepre nec.esa por bazi ta moralou. &in timo alla inferll, 
a1 Já " modo kaj al 1á . díablo{!0CÍordQ ne ~vas ekzisti. 
R~ligio <havas :éksterajn' prú~jn vti nůia1doj"kaj, 
antali éío; kajmper čio, nuÍltcéntjar.an tradícion apo
gi,tanSUI1 aiitorÍtáto. ~ítií la aliaj, mankas pmvoj"'1?ri ]a 
V'Ell'éco de 1a r~l~: :sen infero, sen timo al ttlorto, 
.sen deII!Doo, oni povas fundámenfi socior<!<>n, kaj' ..nu 

, ~dici0 .nek eStás konstantajnek. jJ9seaag "l;;Jťonvinkan 
10'gik.an 'Yaloron. Unuj. kaj alíaj pritraktmí . I.l aferon 
. de Ia sama vid~k'to~ La unuaj- pgardas la .re}~ion 
. t1bauií~aU!. iDstitu~ 00 br"servo!!de 1aordo;kaf la 
ďuajJtvaza1í'i?ócia1a inStitute). Qn la servo dé la despotis-



H lJl" A. NG (JE 'O ' 1.~. 
- JlJl:IO BIlGHF - .. 

La jaro balclaií dronos en la JllilrO de la Temp~ . 
l~e~emor~j, vi,ci~as antaii mi: ~ortintaj esp,br?j, per-, 
clrta] celdlfmo] . , . Tamen ml ne bedaiíras la b.atalon, 
car. gi estis nur Aajne 'vana, Konscienee mi l'e;vizi~ mian 
agadon: mi q,oneste plenurnis mian devon, mi ,estis ,st~po, · 
ne pIu bezonatá kaj: ' . neniam mi aspiris esti i,o, pIi. : 

La rememůroj fa:ptoma:s, iikanas, , mokridas. ' . : Ri- . 
fu/l;e mi suprenkuras alla sUprO de altajo, kiun ,mil l:lpi

,zoJoj ley'is el mil senHuzii~oj , en mi . . ' . Dolore csta!> 
vidi tiun longan viconde fantomoj! . , . En la fora mal
proksimo mi ékvidas la unuan ruinon: tragedieton de dek
trijara kn,aho, kiu krom malriěeco havis nul' fantaZil'ican 
sentemecon kaj justosopiran pasion en sia vivtornistro, 

Priskribi la kal1zón de tm unua krizo -estus interese, 
car gi aktuali~is • per presajo, ricevita antaii nelonge kaj 
kuganta nun SUl' miá tablo, sed .. , sed sufice, se mi 
parolos nul' pri la 'cfiko, ' klun simpla frazo, skribita ,sUr 
tabu~on por grama,tika an~lizo, : řa~is en mi, l'{e~io grava 

, o~azls: sk\mdal~t(!)pedag(jfjla por i~~tag~ parolte~o en ;pro-" 
ymca ur,bo kaj transloklgo de, mstrUlsto;' Nemo , plláÚ 
malpli 'oka:iis, taÓlen rrii 'sentis,ke instruisto, semahta per" , 
IlOU mano, elairas perla alia sian p:ropran semaJon ., . 
Pro lio mi perdig la iratan vojon, duboj ekmorrus mian 
relisiemon, Dio §ajnis al mi vorto rentumanta por elek
tito], Ja piemo de miaj gepatroj subite incitis min kaj mi 
korpencis akre obsel'vi la vivmanieron de , pastl'oj kaj l'eli
giemuloj. lam~niel'e - ' nun aajnas al mi - pelate de in
terna instigo roi dcvis ekirisuT la vojon de seniluziigoj. 
Ne mirol Mi estis pUl' dektrijara, tro juna, tro tempera
menta por kompte~~ Ja dife.rencon .Ínte!' , bjno kaj, yel'o. 

Nul' tmU idea~o"ďestis en niia, koro:. Kristó"la martiro 
nlol'tinta' pOl' ,siaj geLrato'j, k,rupurnita de la, tréD;l~ta 'po~ 

' ten co. Li'l gigunteco 'spirita < katenis al si mian infanaq 
f;mtazion ... k~j l?, ~senteína knaho ekiris p"orsérci novitn 
vOjOll aostutau la perditu, por t1'ovi fonton 'kvietig'i sian • . 
soifon, por kolekti pompajn florojn de 'la homa ;mimo 
kaj p'or nulri sian vivovolon. La dektrijara knabo -dolore 
ekhlis ell lasubita maUumo: Kial cstas entute la Vivo? 

Komencigis longa migl'ado, cent el'arpa~oj, pilgrimo 
d~ unu respondo al la alia, mil sinkulpigoj kaj ciama 6in
pelado antaucu, nUl', ántaiíen .' . Pclate de - h . interna 
frostotl'erl1o ' mi devis , marsi pIu al la 'Vanno' de Ia homaj 
koroj kaj mi v.idis lniraklojn: ,miHoje mi r.enkontis la 

" postsignojn de Kristo.Jii admil'is lian, plantajón ,ne S9le 
(In la kristanaj dOl1ioj,"'S~í:I ' ankaú enla kahllfÍoj kuj ten
doj ~e ' k~!:~jzoj, ~atat~, anami;toj, ~o, Ya~aj sibeó~j. f . .tuÍl- ~ 
gUZOJ. LlaJ postslgnO) konduklS 'mm aI Iakompl'eno 'd.e 
Lía gIganta spu:ito kajformigis en mi la figuro de' la al-
venonta homa Romo. ' 

Kaj mi, l~ erarema,. vojsercat:lta hometo" :Ínetis, ' SUI: 

la altar~m tillO Rom,on, kies ' perfektecon mi celis ,'atingi -::
tute ,vane. : . kajtiu 'Homo, kies karaktero kunru,e.tigas 
el ln plej nohlaj eeoj kaj inklinoj, jam troveblaj sur la 
1'01'0, suge:tis aJ miJa penson: b s~v~, hi l'Iloral~ alti~? 
povas okaZ! uur per··Ia HOIDo ..• kaj tiu Homo kondolcis 
mill ul ln ,~ojo de, tiu ,. Dio, prikiu multaf.reliO'iemuloj 
smru; nul' pélCe de Ubraj, kaj multaj ,pastrQj , pl"~d&áS nul' 

• lall Onicliro.:. k-ij: ,'~u JIomo. donis illmi koíí. Ii 
respondon· pn ln. cEllo"de la' V1VŮ': , pfofunde kť1 ' un 
18. ,legato de lah~IPQniQ por .konscie ;lúmlahori, k " Jl!. 
Kreanta Vivo. Jenti~:miere Iii Horno farj~is por mi Hu 



Aulůn' maIrulas ' JaEtIenů:n ' 
Per flave far.bumita man', 
Kaj foliumas la~ardénoh 
f'rivo1a: fil' de .uragan',. 
Fóliů r :nugas,flirtas'; falás 
En flua kanaria vaIs' . .. . 
Folioj ;falás; '- falas, fa1as 

Tilia párkO: LaiÍli Ce l' rojo. 
. Kaj en)a laubo -=-~)D,andůlin'. 

Matena 'fro' hj malse.oono; ' 
, Matena fm'· kaj ta uzm'; 

Kaj baritonas fajfsireno, 
Vokante . al laooro nin. o 

Gi triIas trilas pri levlrojů . 
. Kaj }abéler:na carmugH'. -

F(Ólio.j -.fJug:as, flirtas; falas 
En-flua 'kanaria Y~" .: . 

Folioj f-alas, falas, falás 
En {lam'. de fataIemavals . .. En fkm de fatal~maváls . , . 

F olioj fÍugasJ flims, ' falas 
En nul!, \kanariayals' ... 
Fůlioj falas, falas, falas 
En ·flam' de fatalema vaIs' 

Lemeja b'ru' . ÚQjrid' , infana. 
Afahtaj saltoj ' defutlial', 
,Feliea ag'! La diafana, .. ' 
La plej mirinda monťkristal'! 
FoLiojflugas, ilirtas, falas 
En flua ·kanaria vaIs' , .. 
Folloj falas, falas, ,: falas , ' 
En fLam: de fatal'El.Ina Ýals ... 

Tute ne! 

Mi iras hejmen. Pulsas kióro. 
Smetalď kaj or' snr a-venu'. 
Mi aií~as violonan ' ploron 
Pri ta aiítuna dolc-enu' .. '. 
Folioj 'nug,as, flirtas, faJas 
En flua kanaria vaIs' ... 
Folioj f:alas, Hlas, faI.ás · . 
En flam: de fatalema vaIs' 

" .... 
plumóh: mian .. pasian ko~on , 1a saman ardan amon al Dia 
af.ero, )ciel gis nun. Nenio grava okazis, De nun miiros 
sola. Kiu deziros renkonti min, tiu povos. Kia 'opinias , 
ke nil estu.s devinta surventrigi antaií · 1a mallojalecode 
la Praktiko kaj humi1igi kaj amike grimacien rOQdo, 
kies ' atrnosfero farigisnauza por mi, tiu .ne renk9ntos 
min pIu. Ciukaze mi deziras, ke vi havu enbavotičan kaj 
bonan 1iter.aturonl 

·La jaro baldaii dronos en 1a maro de 1a Témpo ... 
Mi forpelas 1a altrudigantajn rememoI'ojn" sedva:ne: .. 
Antaií mi kusas. presajo - en Espe~anto ..• Kiel ~one, ke 
Z~meIihof~e. mas! ~un . ~au,. h J>0vu~ ken~ta~t, ke ... 
Mi 'devas ' ndi! ... Po~t . trlde.k, Jaf{)] GDl stabstlke volas 
pruvi al mi tion , kion iam instruisto pii koncÍzesul:ta
buligls. 'Nek tiam, . uelt nun ' mi povas ' akcepti 1a ' ~enerál-
19on:. .. lam mi metis Ia hornan Homon sur mian altaron 
kajdurri la vojsercado estisEsperanto mia "ójk.arnaraclo. 
Pro oUnu persono nU - ne ~eneralilTas ' kaj propersonaj 

, aferoj II1{.ne kulpigas Esperanton. Mi ne pIu "stas !lektri
ja~a, kiu ' ne po vis ko~npreni 1a ?ifel:enc~m ~nt~r Aaj,í:I.O 
kaj" vero ... Adlaií, kata) budapeAta) koleg{)] . kaj glS rendo 
'sur :mia solecavoj.o, kara Legantaro! . '. 

JulífJ . Baghy 







prok'sÍmon ank'aií junaj, nvovolaj k'náb1noj kaj virinoj, 
sed tiuj či amik.adoj n~ povas haví bon~ finon. Foje .l! renkontas en socleto spntan, beletan knablJiOn, kelkfoJe lh 
es tas kune kaj la homoj jam kredas, ke (;e Wíeland rom
pi~is la gboio. Sed la amikado subite cesas. La junulo skribas en la notlibron: Julinjo veda-jne tute ne havas 
ideon pri lil vera amo, si volas amih;on . . . - Poste, sekvas la dua »akoidento «. La bofratino de la urbestro de Biberaeh, eksedzini~jnta virino, al Ií.iu Wieland komencas 
amindumi , lau sia maniero. ' Li vokas sin al longaj prom
enoj kaj dume faras al si ec pIi Iongajn oratorajojn. La 
virinon ci lio jam tre tedas. Kaj tiam li prezentas sian 
~ralldan decidon: li svalas Ia virinon. La bonhumora vir
lilO kredas por momenlo, ke la kavalíro perdis la prudenton ... Poste si ridantc diris 

- Kara, vi vere ne eslus al mi tall f1a, kiel edzo. 
Wieland fine tamen edzi~as. Sed~ia:n edzinon ni 

apenau povus envii. La juna edzo ja ofte diras en amika 
rondo klel bone li elek lis kaj ke la oozino signifas por li 
~'eran »animan apotekon «. Sed la anima apoteko , sajnas, 
rapide ekenuas tiun ci honorantan titolon, Čar apell au 
post unu jaro Wieland jene averta8 iun sian amikon: Mi pelas kaj petegas vin, neniam , cdzi~u. Seienca homo, kiu 
'es tas amiko de la muzoj, ciam devas resti libera. Certe 
ankau mi estus restinta libera, se mi estus povinta regi la cirkonstancojn. 

Nun, okaze de la ducenta datreveno, estus bone soii, 
kiun 910rigis l~ ofici:u~j ~estoj: cu Wieland-on, aú liajn veT'ko]n ? Car mter hUJ Cl du ~ fai'íkas netranspontebla st>aco. Tia spaco, kies sekreton pOVUB solvi nur nerv'okura·
C1StO. - Kiam oni anoncis al la jun a l?oeto, ke oni bru'
ligis liajn verkojll, li ridetis milde kaj pardolleme. Kaj 
nun? Klel Ji nun akceptas en la transmondo Ia famon de ' la festad?j? 

(X.) LA VERKISTO HODlAU J(~J HIERAU. Por la meditado ne tre favoras tiu ci epokó. Por la meditado oni bezonas tempon, kaj la febra korobato de ľ epoko 
d!ktas galopantan kuron. SUl' ciuj kampoj. Dum minutoj 
~I volas {ari tion, pot kio en la pasmto necesis monatoj. 
Oni povas observi grandsignifan san~i~on ne nul' en Ia e,'oluo kaj eluzo de Ia teknikaj iloj , sed same en 1a pIi
rapidigo de la dauro de l' literatltra produktado kaj ankau 
en la kresko de ľ plenumajo. Anstatau la kvalito la akcento nun falis SUl' Ia kvanton. , 

Eble llelJiam oni eldonis cu la mondo tiom da libroj, 
kiom ell niaj tagoj. Tiu. ci jarcento yeTe estas la jarcento 
de ľ grandprodukto. La verkistoj vel'kas rapide kaj facile, 
la modernaj presejoj vomas la fresajn , farbodorajn papú
foliojn en nekredebla ritmo kaj kvanto. La leganto, 
kulimi~inta , al pIi malrapida rilmo, apenau povas sekvi tiun ci inundon ciutage renovi~antan kaj ciam pIi kaj 
p~im~ltrank viligan. La leganto n,e kapablas SilI bor! tra 
CIO, luon kreas la produktemo de ľ vel'kisloj. Sed ... cu 
gajnas la literaturo kaj poezio per tiu ci San~igo? Per 
la masinoj ; ju pIi perfektaj ili es tas , des pIi multe da 
tempo oni povas spari. Kaj cu oni povas spari la tempon 
en tiaspeca krea laboro, pOl' kiu - ni diru ekz. por 
Fl.allbe~'t - neces~s malrapidaj, maloflaj jaroj, plen aj de mlZel'a] lurment0.1? Eu la nervoza epoko de la rekordo
p~lo. kiol~l {lo,'as dal1ki la verá verkis~o - kiu. aríkor~ii me1'lt<ls Ci tlUn nom,on - al la galopanta rapIdo , de ' I' 
kuro kaj ritmo,? Trc mulrnulte. Eble e~ neniom. Tolon 
kaj , 'p~peJ'on, plulIihlit~l'on~aj farbon o~i po~as ~odiai1 fabrikl certe multe pli rapIde, ol antau cent JUroJ. Sed por la koncipigo kaJ , arta formado , de lá penso; de ' ]a Ideo estas necesa ankaií nun tiom da tempo, kiom en la 
epoko de l' post-veturilo. Pri lcrékaňtaj rekordproduktoj 
oni, nepovas paroli ci~iilate. - La veron de la Uoi-aoia sago: ilOnum - prematur ~ in annum ne po_vas san~i la tek
nikaj inven~ajoj, nek la rapidi~inta vivoritmo: La yerkis~ 
tetoj povas rapidi, kurégi, ga1opi ,' --;:- kiělili ja Rl1kau 
bras -:- sed 13. medifema, enj>rofundigemaverki.sto nepartopl'enas, ne poyaspartoprem ci tiun »spiritan sportkonk.u
ron. « Li, bezonas nekalkulitajn haTojn, car I i voláB kapli 
ne 1aíacile.sin prezentantajn Ha!or(}ln« de I' sudaco,sed la esc/lcon •. kiu ~stas ma1facile. alirebla, k(l.j ee pli malfacile.< , 

esprimebta. " " 
Jen . .Ta kaiízo, ke la plúpulto ' de la hodiauaj libroj 

tiel rapide forpasas, kiel rápide naski~is. Iliperdi~as ím 
forgeson. Nenlu ilinpreÍlas por lego ?úan fojon, por serci en ili tian kasitan sekreton, kiu , ne malfermi~is dum la 
unua lego. Ankau tie ci validi~as la lego de l' fabrika in
dustrio: la valoro de la rapide fabrikita amas-artiklo ~iam . restas sub la malofta, kaj multekosta produkto de ľ man
industrio laboratIta pIi rnah·apide. 

La veru leganto, volanta renkonti v.eranverkiston, 
devas ciaril eli kaj pIi ofte etendi la manon al la tempo
elte~aj klasikajoj. Ci tio ~ompren~ble n~. sign.ifas, ke hodlau tute mankas la novaJ valoroJ, Ne, lIt fan~as nur , pIi maloltaj , ol en 1a pasinto: Sehe tíel eble guste 1a mal
o1tecq direktas sur ili.l1 la pIi grandan atenton. 

" , 

~ I . SirJaev t 
pástro-dekano Ivan Genadievic Sirjaev, iniciaLillto de 

Enciklopedio de Esperanto, bal<,lau apeIonta; kies verko 
estis la elirpunkto de la tuta laboro, mortis la '2,3-an dEJ 
oktobro 1933. , , 

Li naskigis la ll. aprilo 1877 kaj ~ de post 1895' li 
konstante laboris por Esperanto. 

Li apartenis .alla plej fideblaj , kura~aj laborantoj, 
kun kiu , esiis plezure kunlabori.' Liaj laboroj estis tiiam 
7.01'ge trapensitaj, zorge faritaj kaj ideoricaj. Jam en 1910 
Ji pattoprenis ltieraturajl1 konkursojn kaj gajnis d~"ersajn 

' premiojn. En1goo aperis liit junuleca novelkolekto sub 
la nomo IVan Malfeliculo, kiu baldau atingis duan , e~
,donon. Multaj artikoloj kajnoveloj originalaj kaj tra~ 
dukitaj aperis de li en diversaj gazetoj, inter ili anhu ' 
cn nia revuo, kies konstantan kunlaboranton Iii perdis 
kun li. 

< 4' 

Ni profunde funeoras pro la perdo denia talenta 
kunlaborantů kaj sendas niajn -plej, sinc.erajn~ kondolences
primojn al lia5 filino, kaj Ull!ikoj. <" 

* .' 
Lastmomente nin f!apis ~onst!l~n,a .sciigo, prí morto , de 

FELlKS ZAMENHOF ,kaj E. GROSJEAN-MAUPIN. 
Nekrologon pri niaj dolorege beďauratajkimlabor-

antoj ni publikigos 'sekvmumere. ' 
, ; 



AHtu senprokraste 
al la Jus preparata ll-a eld. 

de 

BES-Adresaro 
de esperantistoj el ciuj lan doj 

ta bone konata jarlibro. kun 
adresoj el pii ol 40 landoj. 
kun portretoj kaj alfa beta re
gistro de aligintoj lau pro
tesio kaj inklinoj tiel ke čiu 
povas tuj trovi la deziratan 
adreson I Aliga kotizo (kun 
adresaro) )'- PSY. = 1'5 
pengó = 1 A. 3 p. br. = 0.33 
dol. = 4 resp. kup., publik
igo de portreto 050 Psv. -
Detalan, ilustritan, 14 pagan 
prospekton al čiu senpage 
sendas la eldonanto: SES 
(Sohema Esperanta Servo), 
PotAtejn, Cebosl., Europo. 

CIENCA 
GAZETO 

Amerika 

estas nun pligrandigita, 20 pagoj 
dense presitaj, kun senpaga al
dono 

,,8 U L TEN . O" 
Scienca Gazeto aperos dum 1934 
(3-a jaro) same regule, dumo
nate kiel gis nun. 
Enhavas multegon da informoj 
popularsciencaj. Jarabono 3 svi
saj frankoj. Sflecialaj prezoj en 
Japanujo, Sovjetio, Francio, 
ltalio kaj Hispanio. 
Specimena ekzemplero kontrau 
unu respondkupono. 
Mendu tuj če 

Espera nto-Instituto, 
124 King. Sl, Madlson. Wis .• U.ono 

Niaj reprezentantoj: 
A~atrio I Rudolf Fo]tanek, 

v Wien. I. Herrengassc 2--[,. Postkonto nro 19.70LJ 
Au.tralio: L. E. Thomson, p. a. R. G. Rawson, 

Pymble N. S.W. Church St. »Tallangetta «. 
Sel gujo I BeJga Esperanto Instituto Antwerpen, 

KJeine Hondstraat I I. Postkonto nro 168!).58. 
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, 

Marekesteenweg 18, postkonto nro 3268.5 I. 
. Britujo I Alee Venlure, 

Mitcham, (Surrey) t,2 Hawkes Road. 
Sulgarujo: Centra Librejo »Esperanto « 
A A Sofia str. Maria Luiza 3R. 
Ceho.lovakio I OUo SkJencka. Hradec-Kralové. 

Postkonto uro: Brno 110.878. 
Danujo : J sosek, sro L. Friis A abyho j, Frodesvej 2 I. 

Postkonto nro: 16295. 
E.tonio I Helmi Dresen, Tallinn, Postkest 6. 
Frallcuio: Centra Esperant0 Librejo 

Paris 6e, 11 rue de Sévres 
Postkonto: Librairie Centrale Esp.-is.te, Paris Dro 19601. 
S. Grenkamp-Kornfeld, Paris XIV-e 117 Bd. Jourdan. 
Ge .. manujo I Postcekkonto de Vilmos Bleier, 

. Berlin 18808lJ 
Hiapanujo I Ferdinand Montserrat, 

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

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

Jugo.lavujo: Sudslava Esperanto Servo 
Zagreb, Primorska I I. 

La Suda Stelo Slooonski . Brod Postfako 44. 
Latvio I Pocztowa Kasa Oscednosci Warszawa P. I{,. O. 

Riga Nr. 4.030 surskribu: Na konto Admin
istracja Literatura Mondo Krakow Nr 403 148. 

Nederlando I Leo Moreau, 
Arnh~m, Raapopsehe weg 55. poAtkonto nro 13848, 

Norvegujo. Norvega Ligo Esp-ista, Oslo, Bergsliengata 11. 
Polujo II Halina Weinstein, lVarszawa, str. Leszno 09 

Izrael Lejzerowicz, Lodz, Skwerowa 20. 
Postkonto nro W. P. K. O. 682..,3. 

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

Stockholm, I. Faek 698 Post~irQkoIllo nro 578 
Svi.ujo Nova Esperanto Grupo, sro Hans Pfi:f:fner, 

ST. Gallen C. Gallusstrasse 34. 
PoAtkonto: Nr. IX. 53.44. 

Japan~jo: J apana Esperanto Instituto 
Tokio, Hongoo-Motomaci I. 

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

Madison, (Wis.) Sherlok Hotel 
Aliaj landoj ne menciitaj ci tie, bonvolu sendi post

mandaton al Pocztowa Kasa Oszczednosci, Krakow 
Nro 403148 Administracja Literatura Mondo. 

Kompletigo 
de "Hungara antologio": 

HU N GARAJ KANTOJ 
popolaj, artaj kaj skoltaj en 
k:.ljero "Kantas la Hungara 
Skolto" kun 62 tekstoj, inter i1i 
22 kun muziknotoj kaj origina
laj hungaraj tekstoj. Prezo: sv. 
fr. -'40 MALMULTKOSTA! 
La sola esperanta kolekto 
el hungara kanttrezoro -

III 



AElA 
1934 

Dek Iibroj kun 2500 pagoj estos pri surpriza, pii granda kaj ee 
pii interesa, ol estis AELA 1933 - Favora kotbo de sv. fr. 13·50 
estas pagebla gis I-a de februaro. Pri send- kaj bindkostoj, pri la 
donotaj libroj legu nian prospekton hodiau aldonatan. Krom la 
serio AELA eldonos en la jaro 1934. interesegajn librojn, haveblajn 
per tre malalta prezo. - Restu la devizo: 

Ciu inteligenta esperantisto aligas al A E LA! 

8 a 1 d a ií a per o s 

Enciklopedio de Esperanto 

IV 

Iniciatinto·~~trettalktoro : 
A 

I. Sirjaev 
Redaktoro: 

Ludoviko Kčkény 
Redakcianoj: 

Vilhelmo Blaier kaj Kolomano Kalocsay 

Cefkunlaborantoj ciuj konataj esperantistoj 

La verkego okupigas pri la tuta movado, pri gia historio, pro
pagandaj metod oj, literaturo, Iing,·o, organizo, laborant oj en gi, 
čio en maniero de scienca Enciklopedio_ - Kun densega 
komposto, en granda formato, almenau 600 tekstopagoj kaj 
proksimume 200 bildopagoj gi esfos la plej granda esperanto
Terko de la lastaj jaroj. - Membroj de AELA 1933. ricevos 
la verkegon por sia koUzo pagita, membroj por 1934. rajtos 
aceti unu e.kzempleron por la prezo de 14-- sv. fr. - La verko 

post apero kostos minimume 30'- - fr. sv. 

Eldonas Literatura Mondo kaj AELA 

Feleml -kiátlo : Zoldy lity". Peltyidéki Nyo.da V'COD. A Dyomd6ért Bénik Gyula felelal. 


