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BA LEG A ~ TAB 0, 
ni estas konvinkigintaj, ki eiu numero de nia revuo estas vera surprizo al la 
literaturamantoj, sed por plene disvolvi nian programon ni bezonas vian moralan 
helpon. Propagandu nian revuon inter viaj konatuloj, korespondantoj, kiuj 
emas por la guo de 1a internaci a beletristiko. Komuniku ilian adreson al nia 
redaktejo por ke ni povu sendi provnumeron al ili por konvinki ilin pri nia 

subteninda entrepreno. - Nia sukceso estos ankaů la via. 

K .... .Lla..L.'f ... .L .. L..L DONU "LITERA.TURA. MONDO"-N? 
Prenu leterkoverton, enmE'tu la prezon de tiom da numeroj, kiom vi ~atus au 

povas havigi, kaj endu gin registrite al nia adreso. El la landoj angla, belga, ceha, dana, 
franca, finna, itala, jugoslava,rumana, svisa oni povas sendi ankau pos/markojn neuzitajn. 

Vi povas ankau pagi per ia ajn banko al sekvantaj naciaj bankoj, por la 
k nto de Hun g a r a e n e r a I a K r e d i t b a n k o (Banque Générale de Crédit 
Hongroi ,Ungarisch Al1gemeine Creditbank), Bud ap es t, por "Literatura Mondo": 

lY CIAJ BAlYKOJ: 
Amslerdam: Am terdam che Bank 
Bratislava: loven ká Všeobecná Úverná Banka 
Berlin: OirecUon der Ol conto Oe ellschaft 
Bruxelles: Banque de Bru elles 
Christiania: en nor ke Creditbank 
Copenhague: Kobenhaven' Handelsbank 
Milano: Banca Commercia\e ltaliana 

London: The National Provincial & Union Bank 
of England Ltd. 

New-York: Guaranty Trust Comp of New-York 
Paris: Banque de ľUnion Parisienne 
Sofia: Banque Balkanique 
Stockholm: Skandinaviska Kreditaktiebolaget 
Ziirich: Seh weizerische Bankgesellschaft 

~O' \.J DE .LITER&TlJRA ~IONDO" PO NlJMERO: 
-.16 dolaroj 
-.40 guldenoj 
-.60 svede kronoj 

-. O svis. frankoj 
-. O danaj kronoj 
2.- fr. frankoj 

El la landoj 

Argentino: Irenjo Balkanyi, Pels y Lakatos. 
Bu~nos-Ai.re , 25 de Mayo 294. 

AllstrujO: Wlen, E peranto - eldunejo .Nova 
Tempo" VI. Mollardgas e 55. 

Britujo: The Briti h E peranto A sociation, 17 
Hart treet, Landon \ C. 1. 

Blllgarujo: Centra Librejo E peranto (Oasevsky) 
Sofla. 

Belglljo: Franz Schoof, 45 Kleine Beer traat. 
Antwerpen, Po ttekkonto No 2 4. 20. -

ehoslovaklljo: Otto Sklen ka, Hradec Králové. 
Danu;o: Martin Blieher, Internationa\ Boghan

del Hotel d'An leterre, Kobenhavn. 
Estonujo: H lmi Dre en po tkast 6 Ta1lin. 
Finn/ando: O Y. Mo ado A/B. Hel;inki Ka ar 

minkatu 20. ' 

-.80 norv. kronoj 
1.- pesetoj 

-.08 silingoj 

3.- Hroj 
4.50 c. kronoj 

-.30 jenoj 

proponon de ni I 

Francujo: Raymond Sehwartz, 4, rue ďHaute 
vil1e, Paris. 

Hispanujo: Ferdinando Monserrat, Barcelona, 
Str. Vi11aroel 107, 20 20. 

ltaluio: Johano Mainardi. Viale Vittaria I, 
MilatrO 21. 

]ugoslavujo: Dro. D. Maruzzi, Zagreb, Jezuitska-
uliea 1. 

Latvujo: Talivaldo Indras Posta kaste 475, Riga 
Litovujo: P. Medem Kaunas Smelíngasse 12. 
Rumanujo: Esperanto Ofieejo, Cluj. 
Svisujo: Esperanta Librejo "Verdé\ Stelo(( 

Rosenheim tr. 5, St. Gallen-Ost. 
USOIlO.. The Esperanto Service Corporation 
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surtenis . karbujon ~ kun bruhljO ;ia lajro jetis . donis la karakteron ,de la maskoj kaj: kos:'" 
siajn radiQjq ~trá la kolora yitro kaj Hel gi . tumoj.- Ili estis certe sufice groteskaj. E~lis· tie 
.Iumigisbrilegante la cambron, Kaj tiamaniere . multe da .brilokajvibro kaj 'pikantajo kaj hirrier-

. .estis krelta': muJte da diverskoloraj -ka). stránge ajo, da kio" multe oni vidis · de tíu tempá en 
fantaziaj aperoj. Se(!' eri la okcidenta aU 'nigra "He·rnani".Oni povis vidi tie arabeskajrij.igutojii 
eambro laefekto de Ja faLfa lumo, kiu flujs sur , kun ' strange torditaj m'embťoj. Estis tie ,delir:íj 
la ptalheI:&jn drapirojn fra ~angokolorai~vjtrajoj, ' fanťaziajoj si'milaj al la kreajoj . de . freileZ:9! . 
estis "tiel . eks.fteme fant.oma kaj ' , prod-uktis ' Estis tie multe da be'la, multe da friponeta kápr1~ 
sur Ja' 'vfzagodeciu enirantQ Ji~l · teFI;u:~m cara, multe <;Ia. bizaro, iom 'da teruraj9jJéaj>,íie 

· ,a&pekton, ké ) lurl1Jalmultaj el.la kompanio mal!llulte da~ ajoí. kiuj kau~is ec a!:>omei1ón. 
ku~agis metísiajn piedojn en ci tiun cambran. Vere, en la sep ' cam-broj pasadis tieíí kar ti ' 

~ En . ~i ·tiuapattamento staris, 5lpud la okci- . tien. granda aro 'da songoj. Kaj iJi ' ~ la '&otlgaj 
denta muro, : grand ega horlogo el ebbno. ' 

- Ůia .. ' pendolo . balancigis tien kaj : reen 
.' kun surda, fórte,ga, monotona sono; kaj 

kiam Ja minut-montrilo faris sian rendiroh 
surhi ciferj:H!l.tb , kaj horo" es,tis trafifa, 

. el· ~a metalaj ' pulmoj ,de)' hórJogo ~liris : 
Sono, .. ~iu . e,slis: lclaťa, lat1takta, pr~funda " 

. kaj eksterptdinare 'mu~ika; kaj havantá .... :· . 

. sa;mtempetian speciaIe strangan rtuán.~on ~, , 
kaj tiat:t , emfazon, ke post ciu ,horo 1a : ' 
muzikist~j . de' ľ orkestro estis~evjgitaL , 
paqzi dummomento en sia :okllpigo 'por . 

· auskulti tiujn ci so'nojn ; kaj la valsantoi 
. sáme . ces~gis, . siajn movojn:; ' káj ,esíigis . 
· mallongit gEmo en Ja Ma . gaja kom-o 
· panio; ' ~~r duní Ia batoj de ľ hotlogo >~ 
oni povis', observi,' ke ec Ja ·plej. maJ_o 
moderifjpaHgi,s . kaj Japliagai, 'kar'plt 

· s~r;j'ozaj\ ka~~si§' l1in ' super ." la '. bi:oýoj," 
kvaz.aň konfuziíaj, cli revo . au méditado: 
Sed tuj, kíaín., lá ,'ehój tufe eesis, ., litlá'''' 
ddó subitetraiHs Ja soci~t.oh; la 'rm4~ik
istoj rigardádis unu 'lil aJi~1ľ lcajride~is -
kvazaQ je sia nerveco kaj malsageco ' !C'aj 

-< fJustr,ante ' ,i~J r:eciproke prpniesis . solene, 
ke dum Ia ." })Jej proksima hOJbafo 
ne" subigos ,al. si,mi1a emo,cio; ' . 

, kiam' pos.~ ' paso . de, sesde.k ' WiJIUf!1.i '='! 
kiuj 'enhflvas ;:: trimU sescenl .S· e'klllOO,otn 
(je;la' fh.gá.1T.empo~ 'reevenis lať ""'''''A'','C'P 

· ľ liorJogq;·, u.:e0ove estigis Ia ' 
oka]. fremo;,kaj' 'meditad,! Jdel 

Ta~efi~ maJgráu ci' tiuj aféro), 
ga:ja, kaj -gt.andioza , fésto. .La gusto ij 
I~ , princo ~ ésti~~trariga\ Li h~vis ~u.b::: 

· tilan se!ltón 'por' ,koJorojkaj efektoj-. Li , 
nia:lS,alti$ :!a'.irelgl·~o,ífi :de ~ deco nure Woda. · 





. ' kon'dúto de;Ji"fremdiJ.l0 ekzistis nek 'gpijtó.'nek- ' sovaga ,rapido' gis prů~siino de tti aa 'kvar ' 
sento '.por kónveIl:0' La figuro estis . aUa kaj futoj al la retiriganta 'figuro kiam , la mask-
11Talgrasa .kaj de kape gjs piedoj , ,,ualita, en ito, atinginte la finon .de ta nigra apartamento, 
mortkovriloj. La , m~sko, kiu kovris ta, vizagQn, subite returnis ~in Kaj ' starigis kontrau sia 
,estis tiel simila al vizago de rigida kalÍa~ro! ke persekutánto'., čksot;1is <i kra' krio - kaj.ta ' 
ec la plej" pf.eci~a 'esploránto ' maUacil,e 'p@VtlS ,p,onardo, falis bťiletante ďsur ta nigran tapison, . 
matkaSi l~ir()mpon.' Kaj .cion ,ci ja pp~tlS; la',,, sur· kiun, en la 'sekv-inta momento falis sternita', 
frenezaj ;,~ibóeánt(Íj , se 'ne aprobl, tarnenJÓleri. · ~n ' morto:- ' p.rincÓoPr~rspero. Nun en Sóvaga 
Sed ' la ':m!;lskito ď ,estiS ':tiel aUdaca, ke li-alprehis kura~o de malespero Jetis , sin, amaso de fes-

. hi tipon ,de 'RJiga' Morto. Uaj vestoj Jestis fenantoj en"la hígrariy apartamentť:m kaj káp
.aspergitaj Pe( ~ango" kaj (ia aIta 'ftunto, ;kiel tinte" }.a :.más,kiton, kies a1,a figuro stads 
ankau Jia 'tut'!. vizago estis 's'ursprucitaj JFer ta rekte kaj senmoveen fa ombro de I' ebona 
Skar]ata hororo.,. " " '. .,,", hor]ogo, ili ekkriis· en , nepriskribebla hor.ow, 

Kiam ' la 'okulo] : de. T .princo ekvidi~, cj ' tiún c~r, .ili trovi~, ke)~ ~?rt~ovriloj kaj, k~davro
fantoman aperajon, , (kiu\ kvazau por tudi pIi Sl~lta , m~sko, KIUjn}lt het, Jorte kaj v101ence 
bone sialÍ tolon, kun malrapidaj kaj solenaj' tems, estls malplen~JJ sen la kapt~bla formo. 
movoj pasé!.diš Jienkaj reen ihterla'vaiS<!ritoj), :Kaj nun otÍCrekonjs laceeston de la "Ruga. , 
mli vidis, ke: li , etÍ la unua ' momento 'konšter- Morto". Li . venis 'kiel la stelisto dum nokto 
nigis skulte: -ďé.~~teqlro a11 ' abom'eno-; . sed tuj- Kaj la festel'lantoF unu ', p,ost ]a aHa falisen 181 
poste lia· yiz~go rugigis furioza. ' sa!1gr.osi.tml.t~H ' hillQjae , sia .. diboco, ' kaj ciu 

' "Kiu kuragq-~'" - li demandis rai1ke ,:siajn, rtlO,ttis . e~ tiy.rn'a]espera IJ~zo, ~UtI ~iu,li fa,Jis., 
korteganojn ' staťantajn pro'ksime 'ál li - ,"Idu K,a] 'l~ VIVO de la e~o~a " norlo.go cesls. ~un~ 
k!lragas nin J nsu]ti p'er tja ~lasfema moka~o ?kun .hl! 'de, ta' I,ast~~,gajul~; ' Ka~ ]a flamoj,sur 
Ek-kllptu kaj démaskigu Un, por ke ni ~){.s~iu, ' la tnpled.o] , eshn~tgls. Kaj la ~al.lum? ka1 la. 
kiun ni pendigu. dum sunlevigo sUf' lapinto Pereo kaj . la "Rtlga: MOřto" ektems ~ slan sen-
de I.!i kastelo". . . , , " Iiman imperlon Sl1per ctllj. ' , 

;Ci , tio ek~~j:s ' en la orienta au blua cambro, , -" , :. EI la angla: 
kie pdncoA>'rospero staris dirante tiójn ei . Dra 19l1. Dziedzie.. , 
vortQjn. Ili ~so.nis laiíte. "kaj klare tra sep· cam':' , 
broj, car la;PrJn.f.o ~ esti~ sentim~ ki,lj ' fórlfl -viro , 
kaj- ]~ muzikó'} eJr$ilentis ' per _ lia signo: "de 
mano. Ci' t4'O/ okái1S eu la bl~a ' cambro, ď kie' 
la pripco ,starJ$'lé·un grupo ',oe pataj leorlegarioj , 
cirkáu si. . Klám ' li ekparolis, oni rifuárki:s en , 

, la grupo malI.a,utan bruQn de moyadó ,en Ta: . 
direkto de 'Ia,entrudulo, kiuen 'tiu ci mOl1}ento 
,estis tute p~oksime kaj riuri per konsiderátaj 
kaj mezuntajjJasoj proksimigis ,ar la~parót~ 

, antq. Sea, ' proia • senr19ma' sinr~teno" :kiuh la. 
ft:eneza ' kostu.mo d.e ]aÍl1askíto~ vekis ', en la ' 
.tuta SQ~i~to, ::;nenilt trovigiš, kiU :kUrágis ; :tevi ' 

, sian . man on: p'Qťka'p~i lin; , .tje], s'~n~1tlal~e'lp9;~ 
Ii", preterpa~iSi' la··~p.ersonoQ . de , l' princQ je ,' 

' proksimó ' déimu j ardo; kaj dum Hi 'SOCřet9, . 
kvazau per , ia~ imp~l:so; cedis ' de la'· mezo,;o.e 

,cambr.oj malaqtaUen gis la muroj, ' lf' daurigis 
- sia'n ,yojon rs enb alte. per la s'amaj s(j]en~j~ kaj . 
mezurjtajpa~oj, >, ki.!li. Jin jam Koménce -d.is-
tingis; - ' qCi. blita ,cambl:o en ]a '."U'rriltrl'lfi 

tra hl la' verdan; tra ]a 
la: ' tra , ci Hu. en ]a", V,',~'-'!" ,ft.~, 

, kaj : viol)cQJoran kaj .~ 
" far-Ha 
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DETIlJJ, li'IlJJ NE PB.EGA.8 
<'~ ",' ~ -'" • 

··· :Á0rORO ANONTMA 

rojn:, ~iujri via.l vi, koofi- balancigas, Nigran roson el nigraj floroj nigra] 
, k-unlgisnri per k.tampo - trirlkas , papilioj. Homo , jam ne ekkantos, 

, ',' infano · piu ne ri4etos, lasta krevis , sonorilo, 
sci,as, ,ke ,,~iu ',estajo cipj sur .tero haltis horlogoj, ' lastá " disfalis 

,"' n,pu<, .. -kun si ',' pere ' de' Dio, tura, ' lastá.,' hieťaií ,estingigis stelo - 'por kii.t 
kun Dio pere de si, per gi estu~ iumonta? 

~ ~iv9 kunplekti ,mon,don, Nenio ' esta.s, · ho Qi6, nenio, nenio . 
..... ;;;;;;;;;;;;;;;;;1=.., 'gra,ndegan. , ' Large ,oktdojrí ,mi malfermis - rigardas mi, 

mi estas. - Tiel he1pu al , rigardas mi, ho D~o, oenio -estas,nenion mj 
", -vidas; ai1sku1t~s , mi :.....:. ' nenion . mi aUdas, rte~ 

, . 'flusfron,nek s;opiron. ' . . , , ' , ' 
, Ho griza Reganto de: la mondo senb'rua, h9 
DJo, cirkaiíe ~e~tas mi !lirdojn riigrajn kup. 
blan'kaj , flugiloj,nigraj pap~lioj el ' nigraj 
florpokaloj .nigran trinkas roson. . ". 

Tiamalgojp, lio' Dio, malg()jo tia. ' , 
Nek -koloroj; ner{,' sonoj, ho Dio, Dio, ne~ 

'sonoj, nek koJoroj, nek lar~oj . 

• - +, '-. PREGQ DE MEDrTO. 



fibron kaj tiaj ' strangaj nuas 
" , - "ďQqi 'povas tiel .lť>nge :...:.. lon'gé 

vas', divertas, 
misteroj. 

Estu tiel. .'. 



. ' Kun . :ioSiť~j·\. ;X~~~~:, "artjlUaj sapeli9i ď de ·, Kaj,post :~nnit~j facmént~j, tenrlarservistoj, 
m0n~oj kaj; llíaroj, En ~jumántaj ) 1'1testoj de kaj maroderoj, ' juristoj, ď ing~nieroj, dQktorqj, 
vulkanoj,:.en inalvarmar skeletof dě "granitój agronomoj, politikaj kriaculoj, popolaco indus.:. 
- . iIi fosas, 'sekcas lakarnon de ' la mčj.lvar:;- , tr.iema, .ťarlatanoj kaj komercistoj -:- el pecoj d~ 

, mi~inťa" globd" en Jlliloj da gta:j korcelojs~:rcas nielj v~nkoj konstruas por homaj ,aroj ricecon, 
f()'rttojn' devivoj ,travivHáj. EIinsekto fiksita co. komforton kaj potencon.lIi vendas por sp.esoj, p,er 

., ~uj{c.en'6~ , él ~diam~hti~itita k~rbero, ., }l Jwralá , r.~k~tOj am,utas a'm~~on kaj a.ll?gas knabin?jn: 
Jrísultombaro ,.!- d]venttJ:te eshntecon Jhprofetas , Ihn ne atentas m, de Belo kaj Vero kavahroJ. 

, estontajQ jarniilionojn; elsílabante ;kiel ekfloris Jutoje aJrigardos Ia plej malgoja ~ del'homa 
" n1"@rfoj. el vivoj, vivoj el modoj. EI grotoj kaj ,animo veléinto - "'kaj ridetos ' indulgeme. . 

marcoj; kran}oj k~l ostoj, el subakvigitaj tom- ' Kaj kiam .ni )narsas tieJ, rigardante Vin, ho 
bafoj ,studas iH sansJcriton, d.epasintaj .estadoj. sankta' Pr~niistero, naivaorusto gemspiraS: , 

- Káj. postili''''':: tacmentopost tacmento -ry- "mizeraj soldatetoj".IIi vidas brunajn vizagoj'nkaj 
'. armitaj de kapQgis ' piedoj perstalo de l'penso ' ,braKojnmaUevitájn: ili.volontegastigussol~lojn; 

- ' diversaj kaj tielmultaj, kaj" ciu . tiel alia, -:- enkondukus ' en helan }<abanon, - ripozu ' Hi. 
' k~í cil.!P kune.,. fratoj. ' .. ! Ni mizeral? ....:. Por tli ripozo?-::: ,Plejgojaj en· 

'Tiu, ci,> modestaabato' . bataluraganoj, celantaj nekonatajn 
Greg9rio: el piro 'dedukUs· finojn de flugo libera, o~ulon kontraií 
riiinayariJegon de, hered-okulo kun malamika malhelo, solaj 
eeo . . ' ,Títi ,I ,v,aglilo; ,per : kun Diom~m. - Vi, por ni familio, 
vóko ",íero\,unua salutis., hejmo" patrujo, Vi, kurago kaj pre-

- riOvajn ,landojn. ' let:f tiu; . mio, Vi, liganó de iniciitoj. 'Antaií 
venkinÍ(); del~estopef: "mt . okulojnaskigas kaj yirigas verau-
pensRs ~' do ml. ' estas" -=" , toror - kaj novaj, ciatn nováj mist~-

" íngo'1iera kaj '{ira. . ", , roj de Huj ve-roj -,- :por ni kaj por la 
, ',Tdu elstónakelo e\igi~ . " neredóntoj de fre~ororiia, por la fil oj . 
,.pťaankodónďeHártlI;lTabL de, nia Morgaiío. , ' 

Tiu, instruisio cJ:e "mal- "" '. Ella pala: M. Arco 
granda vnago; de enviema ' 
feinoforrabis múltkóloran , 

' insektoregnon. " 
:" J'iu, ,eh 'cen.t f1u~~j ,vun-

, dítp, flugiJpotenconprenfs 
de birdoj ' kaj almilitis 
aeron: ,Ci" třu: reganto 
sur maiitindoj. , 

" ;riu: , . bi~daristo, et· 
ut1:>oj mordataj <le'epide.:. 
m1Q' elR:ondukjs virinojn 
kaj ;' inf~noln ~" kaj vehkis " 

'malamikon ,- infekton" 
J~ntiu:j~tis sin SU! ,tiopo~ 
la~on devortoj ,d'ivers
liQg~aj ',kaj kunigis) 1inen . 
maIlib:ero dé\ uriueco. ·~ , 

. l:ju "suÍ)jgismoridon 'de ". ' , ď 
, veMaj · ~egetaj9j, , /;stárr:· " ... / . 
gante ilían ' hierarkion. .' 

': Cr;itu de eštajr.ego,Í9rsiris : 
kránoll ;- . ďe ' bestoy leg- .. 

, (lonanto: - :fiu ekmovis, , 
" sunon de:fundamétltor~i; " 
. ti:u<mamberigi~ . di-on en , . 

~ gtiGIJ1eft~a i01:J11ulo. 't 1!iu', . 
alsorcistinaco del'mizeto ' 

- ,e1~iiis ~'piki!q,n .' v.imen~n, ;, : 
Ttu · tdumfe:, e'kvokls: ď 
"o~nis ·~ ceUula (;eUula~:. 

. ,or Vla gloř,o, flo Dio., ~ 
, ;,i" " 



VIKT ,O ,B ' GÓMU'L~;()KI\2), '. 

(H estis en la korto de domo hebrea, ' BltJlOluachmim .. ':Kaj kvankam ' de larmoj plehá, 
MI ka§ite aperjs en loko ,tiea. , ~_Úi eldhigis ,m:a:jesfe trasil~iit' sole~a, ',' '".", 
Dum edzí~o de lcek (a), malrica vatisto, Portante' ko)'GolorolJ . aJ ' la ,trQno Dia, 
Kun fIlmo de loka Ójfonajvendisto. , , Kiele morto'n "ploJ"Us' ,fit" ,!le ,-patra'sia. 
La korf' estis malpura, l' amas' ordinapi, ." P,oste traigite" ~.e tomba, ·niortblovo ' 
Kelkaj ánseroj ,krUs eestalo najbara, - Ol av'elis je n1:al~pj~ ' kaj.d@rora 'povo, . ""', 
Sur, :balkon' ,sin ventolis Ht~r ,eifonita, La kredon ,kaj es.lteron ~saQ1tempe , p.etdante, 
$vebls :rhalbonodoro de fi§o fritita. , ., En plendoj 'kaj'vit:Jnaj Jarmoj flui~ante , ; ' .' 
Du akacioÍ:.mortis de ftizo' mordate" . Jam ne de unu , toiJibo; .s'ed de milionoj, . ' · 
La:stelojorilis kva~a~ kandeloi,saba!e, Kieleplorisíino perkor§iraj .tono}, · " ' 
Nek unu nub' tramlgns sur clel plensteta Úi kuris trá t6mbe}oj; pl-orl5 pri sUferoj 
Kaj nokto estis plena de majesto ' bela, . De l' :gento Izrael/l.,kies ostoj-eroj " 
Icek 'Sub la skarlata staris baldaken6, Vane ku§as jetitaf,cie én "a,bun'do, ,", 
,En festa rob' vestita, kun pala mieno.- Senfruktaj, ' kiel -gi(]noj(.sur sableca grupdo. 
La gastoj estis strata amas' ordinara: . Kaj pri tombar' kóvrita de malnova Aim!.>, 
Hornoj tage starantaj SUl' placo bazara:' Kaj , pri idoj hebreáj kun eta animo, . 
Makleristoj" vendistoj kaj ~amprofesiaj,' . ,"s Pri la nokfo eterna de 'la mallibero. " 
La febron respegulis viza~oj iliaj, ,I, Kaj f./l1e sen ,kateqoj: ~i, kvazaj1 river.o 
Orumis 'ilin ~iujn la vaksaj havduloh (4) Posť \'entego, rapiqis ,per:toreut' §.aumanta 
Kies flam'oj till!eme flagl'is en ok~I'OJ : " ~ " ," f\azttn' daťírigis'kantop;kun voto, tremaryta, . 
Kaj sin interplekt.inte, klele . antlkoj; ,' . . ', " S~r 11'1' frunfo > fl itili,iiSvilgut oj'abu,n de, ';,' 

ď , Malsllpr~11 kllnlsfi'!lntojn, kvazaiUcampa) ' spt\{9J· La sonoj korojn§ids, tj~mpli profunde; 
,lcek. viza~on , kovrls per la ríazotu)co . llin, eksentls .ankaill" avino , ma1forta; . i>! 

Kaj iu (ne ' la pastro) ena; fe;stkonduko, Kiun la para1izo faris preskilťí morta, ' 
PIi' 'pall\ ola1iaj, per la voCofebra ' , . Per ploró, ,gem', lamento plenigis kabanp 

. Ek~antiS «:dzigkanto~, sed k~n ton' f~nebra. Kaj ki.am pri leruzal;em ,eldřantis hazqnó,' 
, Du knabo) akompams kv~zau duon~T1e Pri la patrfn' de tiu)' vaeme' adorata, 

Kaj, ľ amas' duonplore kaj duonpasle. " '. , , Kiam II. sort' senko mpata, 
Séninteresa gajnis ar mitiq s'Ceri~. ' •. ', ' Migradoj, kruela, , 
Jc.ek kvankam sub festa staris baldakeno, ,' ,Káj pri l' gent' Izrae!a, 
Tre ser!O'ze kvazau sur Mupo alta,ra, ' ,Pi! l' 'felito eiam n."rull .... 
Por mi, ,estis nur lcek, malrita, . vulgilra, Dolor! 
K~ja1iafn~ §ajnis ~I ml pH ,poet!lj, -7:/, ',. . 
tiui' es.tls egale al .mlhomo) -efal • .. ' '.' . .. QeiJľ .-, eHror:a J<'aj 

. Kiuj :.kun sam'a pen,!), ~~rge gal'dascjQtf, ď': .', 
Cil ·· Mrhojn, cu havajon, ču ' la . r~ligion~ .' t 
'EfektonnE; 'granc;ligis et lQtto palhéla . '.'" ", 
jétlta" de "novIJin.o ' kaj de ,f1a,fIť ,karidela". "., .:, ~. 
SuBfte ;'eksnentis lasta kanfa ' son,o, /. " ~ 
Kuli krako ! m'alfermi~is 'ca'mbw ',ce ba,l!<:on'o, 
Kie inter.'knablnoj sidis ploretanta ' . ,.f 

.' Fiancino." Aa+ono (5) 'kun vočo fremanta, ,(, ' 
Kun bare' de patriarkl) kaj okulo ,brunít, , . 
La· patron memQrigis, kiu mortis juna:, . 
Kaj .kiu ne Ceestis Ce ľ ·fest' fami1ia, " 
Tuj .Jiajn .,v:ortoin .s~kvis I,a 'plor' ,trad!~i~" 

.. ' Kun laťíta ~em' vmnéj. 'kaj lamentt ,tra1ga 
, __ Kaj ekso~s la kanfo, la ~anť , ente 

"(' . ~ , . 
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A.. 'STKINDBEKG ., 
~espefon la edzo Iiejme'n-' dinls','la ' ed'Zinó; kiam ' ilt estas 'finint~j, - ' ci 

portis , Rolla:- Kajeron , kaj tiu muziko estas sufice malforta. 
diris al siaed.zino. La , e~zo ., perdas la ,humoron, sed li rekonas, 
: -P.ostvespermángo ni • ke gi" estas ' iel gtirdomaniera. ' " 
ludos kvarmáne. -;-;'1 Jen klon mi pensis dum la tutatemp'o, 
, -Kian ' novan muzik- , - dai1rigas la ectzino. 
peéon vi ,álpoJ'tis? - d~- '-.,; Mahl0vmoda ' muziko. Kiu estus kredinta 

, " JIiandis la edzino. , , ke GounolttieJ eluzigos. Cu vi: volas ankorai1 
.' , -:", Mi ace,tis,,,Romeo kajJulia": Cu v~konas ' _ludi ' plue? Ni ttaludu ~ la Kavatinon ; kaj la ' 

gin? . " '., ", " 'F ereeton' kvazai1 ec nun · starus antai1 mi Já 
- ' les, mi konas .. -. kvankam mine me- kantistino' estis jo cieJa 1 ' 

, , {lloras" Cll mi, vidišgin Hlm ' sur scertejo. , ,,' Post klam i1i ' finisankai1 ci tion, la edzo 
, " -:- ':Hp, gi

v 
eS'~a~ ", bele.ga I, Úi es~as cia?1 h~t~malheligis kaj flankensovis lakajeron, 

ankorau an1au mla] okuJo], kvankam ho okazls ' kvazaťí Ji voltts fermi lapordon post la es-
. 'jam' antaii dqdek ja(()j. ; , tinteco. ", ' ":" ď-c ' t 
, PosL vespermarigo, kiam oni jam enlitigis - Cu ~i volas trinki glason da bi~ro , ? 
_ la ,infanojn kai,ladomo"jam silentigis, la: e~zo uf altabllgis kaj trinkis bi'eřon. ' 

ekbruHgis la 'lmndel:ojtf apud la nottemJo de , ~ Mirinde-- Komencis la edzo, - mi' vere 
, la .fortepiano. " ' " ne kredis ke ni Hel ma:tjunigis, ,car ni malju-
-" ,,:R~meo kaj Julia"< je~ Ja.'p)~j , bet~ nigis vete 'kun "Romeo kaj Juli«",. ,Úuste antat1 

kOmp0!1aw ,de , Gounodka];~lel ml vldas, ec dudek jatoj - mi vidis gin "en ,la Operdomo,. 
n~estos trQ ' malfacile, ludi gin. . ' ' ., .. Mi estis studento kajla estontěco rideti~ aj mi. 
, Laewino, ludas nature, l~ pnmon kal lh 'Ec nun ini· vidás min ' kunger:mantaj Jipharoj, 
korriertcas; ' l)-durQ~ ' J<:v:ar , kvarQnoj . . ;Allegro kun " studl!ntc~po, en la .societo de Freejo kaj 
... ' ktp: '., " " "':" , ' , Filipo. Anta.u ' kel kaj jaroj ni' estis ekkonin,taj 

, , ~~fl ďne"bela? - ·demandasJa edzo, , klam Ja operon "Faust" . kaj ni estis ' grandaf esti-
Hi estísfii1intaj Ia ~uverturon. , . mantoj de ' (J-uoflod. "R,omeo" sitperis , ciujn 

c Jes '- ,respunctas lá virino ' iom dube. niajn esperojn, gia , muzikotute ravis njn, 
:c- Ni vidu, pJue "~ diras ,Ia , edzo. ' - Mi Miaj ,du ámjkoj , mortis' . . Frecjo, ' la belespera, 

xankorau reniemoras, Ja majestanorkestrón de 'estisia sekretario, Filipo 'estis mediéinstudento . 
. ía régá :teatro. ' ' . " ", ' - ' , mi mem konkursís je la mini.stra sego kaj 
; , IIi -komencas -marson. . . ", ~ 

• '; _,ď Cit ne, "grándióza ? : ~ 
~ diias la edzo tiel tri

" umfe ~yazauíl~mem: , estus 
komponinta '"RoJTleó . !caj . 
Julia". ,', 

"'- 'Gi sonas kvazau ' 
kuprórkestro: ::- 'respon
das la ~ edziQo:, • '::. 

,' Nun~jám ,:e~tas · ·"<>'liŤ.<>1f,, 
, pri la ' honoro ' 

gusto ,de ~hre.d~o .. ·~aiJldle 
li joliumas ' cen la 

, la lunlum~arion li setcas 
- en la a .;akto. , "Post ", 

longa rca60 'li ' trovas ' 
'ar ion ' por ;. -5wranvoco, .: 

',versajtie ti estas ',tiu. 
~ Dériove li J(ornencas.'· 

',(,'.' - Tram , .• ' . tram. ... 
' Jr~m,.':, ~1~ ' trant ' ~ .. . ,tíJiu , . 
.ákompano estás .: .~ . ite " , 
~faei1a " ", - ~ .,,, 
v ,_ 'nó" cu/vjsciaš~ , 

~·t. , ": "';,.." ' . _ .~~-. 





tiuj, kíui. ~rarvagas ~n la stepoj aif si~ jwňfi- pozas, ke kaj la sekvanta" 
das ' a'! la -$aro, .- , , Sed ni por ni mem? Ni oni tie ci ploras, suferas pro sopiro . , , 
,ltimas kajniaj pmpraj ,animoj estas ,vuaHtaf, Si1entu, infano, oni audas, seky" vian 

, ' volvitaj'en :,omblO. '"," Aliaj viq.a$ 'per . nia gustanvojon, . . . 
. . "lamb" kaj -'ni "l1emestas pefatajkv~zau ,blinda . - Mi ne pOVaS pliJ ! 

, safáro 'kaj estas malp-ermesite' al ni haltí, ek- , - . Infano h ~ Ua , volo' devas plenumigi. Ste-
, ,halti ' PQ'f' ·momento ,kaj ekpensi ': ,'ptokio 7 Jeto, kiu.devojigas, , estos malsuprerijetata""" 

.- Kaj- ir! :ne]LpILlrialrapíde, ' nek pIi rapide '" , - Kien, pa11j:o? Al- tíuj malsupre?, , . ..., 
' Soja; ůnu,: ťojon . por ciam mezurita tempo! ' - Ne, infano; pii profunden., " kaj tie 

Neníun ha:Jt-atendu, neniun kur-atingu! AJ oni ',estas punata " : , eterne punata: ' - Kiu ia 
neniu vín~ turnů dum vřa voj.) 1 • ', mondon kreis, tíu ankau ~kreis la punon I 

Kaj Ciam, ciam so1'a,-- ciu havas sian vojon Terura, ' supozeble, 'gi estas, peza estas Ua ' 
'kaj ,ciu estas soleca sur ,sia propi"á vojO' , '" mano I . " ' 

MHoL ďa n;talfeIicaj {ratinoj kruce-pasas Milojn, mUojn,,' da infanoj mi perdas tia- · 
vian voj-líni on' ~aj neniu venas al vi, neniim maniere, kaj neniu revenis por rakonti, kio 

. vr povas salutj - neniun demandi: klel vi okazas tie , ... Kiajn turmentojn 'onisuferas. 
, ' fartas, ' f,atiuo? Neuiu ridetasal vi , kaj ' al Kaj grandaj, sup~zeble, ~stas 'la turmentoj; 

nenitť."',vi 'ii:detas J, Niestas ti'el proksimaj 'kaj ' , peza estas Ua- mano ', ~ "Kaj nenia gemo ae 
'1i~l · irem!1aFj':i:kaj la koroj prěmigas ,p~OSDpin)! ·tie venas supren:én , la , maUumo ,cio estás 
Kaj oni' sentas' si-n ' tielqtala1tigiťa! ;. ' sufokata-I Kajec rádio supren ne venas de l' 

.-.- Ni :třOvfgas ja alte I ' -..:. -'konsůlas la , punitaj , pekuloj - ~ malsuprenjetite, iIi, dum 
luno-la :malsupraj !lin envias '. " . la falado., en láaero ' esfingigas, Gardu vinl 

, - La málsaguloj! IIi, kiuj renkontigas kaj ,Pentu pri ',viaj vortoj I' 
cirkauprenas sin, kisas kaj kOllsolas unu ]a - Ne, panjo I Malsupren . mi volas ' iri I 
alian, kaj, v.lvas nur tiel mallonge ';- ili , nin.: Suferi mi volas I Eterne sufe'ri, sed konscii, 
envias 1 'NUl p,rfajn; solecajn, viv;tiltajn -etern~ ke tio estas' suferoj" kiujn mi mem por mi 
au . preskau . eterne,! .', ",' . , '.' . elektiS' I 
. ~Rigafdu, ....:..'Ortitié fingremontras :: "steleto . Miaj suferoj, 'irtia volo ef~ktivigis ,I " ď 

fandigis) énQ'ron" , ,(I.,' .' '. ct<~'..-; ", I:n , oron fandigas ,la stéleto kaj fOfsovigas, 
. ;. , ,: .j Ut n,e--$(lias ke.nia animo. íándiga.,s .Ham ' - kaj fU!I!1rapid~gi estas. malsuprejetata, esting-
'PW s.oplr&" . :-, ; . . ' '- ,,;, ";,';' .' '," ď Jg':lnte d~ ta jala.do · en la aero. ,La luno " 
, " Hlinn'on , ili kantas, ')a steloj' "Ia" ~jť!licaj , ~opirgenias kaj , nag~s' ,plue; ec returne riga-rdi 
steloj ";;, iJt\< ij1a!~~pre díras, kaj ' iJi ' ,ec: ne sU- ,~si, ne, povas: EI lano,y-hebrea: FER VORA 

. ;.,~ \ -, - .'-.' / ~."' - ~~: '. ~_. -. " 

-FQr 





-La-edztg.fu:go alv-enis, kaj post la edzigo amas; s('respondis-: , "Tjom, kiom la fresa 
gastal'o áUabligis' por mangi. · , viahdo ámas la- salon." Sed mi opinUs, ke si 

Klam_ :jH" ekmangis la viandon, gi ' sajnis tfe ne amis min, kaj 'mi elpelis sin el mia dumó. 
sengu:sta. ~ La ,~ P!líro de Junkma~:teIQ . ,provi&, Nun mi kůmprenas, ke si amis ' min pIi ol la 
unu pecOIť p.ost la aHa, . kaj fine ekploris:." , aliaj. Kajeble ' siestas mortinta. ' 
, . -. J(io. , ~xazis 7 · :- · de":J~ndjs: la ' mastFa , .,... Ne, patro,jen ·· tpÍ estas "- diris JUhKr 

: fi,le: , ~~ , ~,~'! ;j'~H resporidis ,~ \anr~í haviS m~!jIO§i iris" kaj ' enbrakig\s lin. Paste j;i " 
'Hlinón kar rpi demandis sin° ki,om si , min ci.uj vivis fe1ice. 

~' •. 

En . R~slJjo' bolAevika, 
Byrtt 'Ill.Statrevolucio 

\ '- Ónlaťidis tyri <Imika 
Fákt(j:' de' da :Historio ~ 

; 'BoI'Aey:ikoj : sanga vl~aj : ' 
F11Qt de, bli;itdiga .rugo, " 

, Estis fre TapilJdecidaj 
Ce komdamna pun-aljugo. 

· ~,... 
.Kaj gin sciis ' Ja urban oj , 

~' Ke fillenlabora estls ; 
Cu " rřÍirige ? ,PÓlicíin:oj 

. lun '~tá,góll !inarestís ! 
. ' , 

· "Kaj. Ja ;Orafo senprudenta ' , 
'Antaťi Tribunalo stari.;;, 
Dum Ji:ozak'o kotppetenta 
S!ansabron jam prepari~. 

. ,Cu vi montí-os argumente 
' Ke' ~i 'estas ho.m-melio?" 

"" Kájli ·diris: nEvidente 
" ~ Tio estl,ls profesio! 

~e mi. vjvas en Ja lito, 
Tio pruvas kun bontrafo, 
Kun Idgiko kaj kun sprito, 
Ke mi estas ... litogralo!' 

Nia ,Orafo' krokodiJe , Kaj 'či t-iu Aercdeklaro 
'En poAtukon , muUe ,pforis, "Tre sukcese lin defendis, 
'Sed .subi!e, fulmobrile Car .ridanta juelstaro 

Sava. penso lili traboris! ' ,,' Lingratuléhejmensendis ..• 
-,."".""",' ,'. -. --- .,:.... -

"";T,~j)i , ~~tis~e$pěrplen~ , Sed n~n ~ekvas Epilog"o 
De ľ Jueeja. prezida,ntQ :A\-' či Hu Il1Íra kanto : 

f Ke I' procedt) , ,ekzamena, ~i~ 'grafo 'filologo 
Est!l S~llf eťt Esp~f'anto. , Turr~is sin, de Esperanto I 

~ ' I:a' jtfgisloj doJčanime 
· Cedis, al či tiu peto ; 

Sn mond1ingvo !ionespÍ'íme 
Konienci.~s la enketo : ' ' 

. . - .~, 

Li' konvertis 'sin a1 Ido, 
Kiu ,~stasp1í scienca, 
Car '. v; ~ "n~niu koin.cído~ 
F!lrlls~Qrton ,dubose!1ca II~ 

. ,>RÁ~MUND' SCHWARTZ 
. " ' de 1a '\rerda Kato • 

. ~ '., . 
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M ' O N D 'LIT,ERATURA - , . 
OR 'S .E .KV O ' '-

• 
de brita ,komponisto Rutland Boughton, jus..atingis)a 
centan prezentadon. ~e la Re~ent T~atro ! ~nLQnd()no.: 
La muziko esfas raV'a, melodia, ',emociple't'la. La unua 
scenajo bele esprimas la ideon, ~ de poezia mistero, 
-kaj akre J<ontrasti~as ,kun, 111, Qr.j\a scen~jo de I,a dua 
akto: kun la palaco .de la .irlahdá altreg,o. " :" 

La opero prisknbas 'ta.· emociojn de senmor-tulino, 
kiu partoprenas la malgojojn de mortemulej. Bn la 
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'ti,~.~ , tragedion' rakontas< a,Lni. Himry Régnier k' un t' " ' I> I t ft " M IR ' I."!,,~e e~ .1a mullai eraroj, suda ,serčantaj ,vojoj de 
: . n an a , a "e<;o: i a~ce ' ena~del. a'mas" li amas slan SI.a'.V!Vo. ' h b. ezo,ni~ \la k.ulp,ojn. k,iuJ'ú li fa.ris, I.a plezuro)'n, 

' , mfa.n~~!l1.1 ku~ludan~lOon. s!,!d Ir rezlgnas pn ~i, lasás ~in k I t. lb " 
" edz!mglal. a!lakaj(lfuzas ~Ian ~ll}on ankau, kíam Si, kiella IQ)n. I 6UI~" .1: . ezoms .cI.u)n v~ntaloJ~ •. 'ČlUjn , bómajn 
,edzu\o.d. e íůla,"proponas sm aI ' h. Poste la animaJ' ,krizo)' l?ekQ)n P?r ab~g! la defimhvan, pl,en4ml~on, la <tetini

I M I' j' tlv:an ,rezlgnon, Jdu rekónas ke ' estas vane sopil'rta ne
'ma s'8mg~s ' , ~rce ,on, la .pentristo -arniko portas lin· ahngeblan., Kaj I,~ ' vera feJičo, la ve,ra díssolvi"'o 'en' Ia 
al Ven~clOkaJ en /a ll}alsano, en la konvulsia kroči~o d k ' rl ' s ' 
,al Ja V1vo,enJa, morttimo li rekonas la valomn de la gr~n.a , osma, ,u ueco , - , estas , či tíu kviét", konte'ntigo 

. A k y r r ' ka]. .sdenta ' a'P0 a11a ' aferoj de lamondQ.,Blankhara 
"VIVO. , n. au.". la , a'?la 100 ' trompi~is, jli ninkontas sin. m~IIlIna h<!.ailsto . m(}r~as .sur lil bo(ao de' I~rjveio kvj
En }lene~lo , Ill,..paslgas kune mo~ťon ebl'ian de' plezuro, ehgmte, ph sank/aka] pit sa~a 0111). ekiranta brahiUino 
sed nun Jilm ne fa castan 'kaj honteman virinon li oI1a samano, ol la disciplo de Budho , ol ' la amdtd 
akiris,"la amo ,havas grandan prezon, malnova amato de la kur.tizan9, olla fiča komercisto'. " " 
de I~ vitíno', !D~rtpafas)a j~nulon en duelo~. Do ple- La 'pIe! . gr~n~a ,merito de Hesse estas ke či tiu 
numl~as la pesimista profetado de la , patropri Marcel unua';ICt;,. ftlozo!la ro~ano donas Iii 'filozofion 'ne en . 
Renaudel, .kaj lil viti no iras' plue, vivas sian vivon sed ~ort~J kčlJ. pezaJ {razoJ. sed , en okazaJ01: ču ~n eksteré\i 
jani . ,ankau , ~i ,' kun dolomj, , ankali . si sub '~iraj ok"zmtajo) de ,homa VIVO, čU en intení.a)· , traviv, ajo)' de 
konscien(:ri,pi'.očoj. ":;' :'" " h ' . D ľk t ... . . . 
, Pa~oj ,estali skribi.taj pri Venecio en la , libro bj la . oma ammo. e I a e \.lzlta stdó, puraj, nOblaj intencoj 
serfl~orta urbo apenau vivas pii vivan vivon ol en či klarigas la._ g~apdart interesi~on. ~aJ .1auaon" klůjn la 
tíu ,romano. , Nur tiel plej prófunde poezia a~imo, kiel verko troVIS I~terla germal}a leg~taro. . .. -,- t. 
Henry .R~gnier, .povis .ti()!fl ' vivigi la pramalnovajn R.q. WEL.L~, k.iu nen.ure~· ~iaj t~oriaj, s~d ankaťi 
palaC?ln,~ard!,!noJn, laguno!n, ' marmorkQlonojo" mal- en sl~1 ~el.et, .rtstlkaJver.ko, ) 'pk, up.alJs. in. prl, la, ple.J' ;pro-

, lar~aln, 'strato)nl gondolojn, cC .en sen~an~eco ,eteme f d bl k ,. I d 
, ~an~i~éman' kaj . movi~emart vivon de Venecio. Tiu~n aJ ~<?cla) p~oelll.oJ a]e,;o UCl aJ .emé\nc;l<>J, ;.ser-
Parto, de Ja romanQ eslas ' Ia pleJ" bela biolOO, pri la čas. ~nk~u !,!n . sla nova .. hntazla ro,~an9 la VO)9J~ al 

, . la Imag!ta Ideala ar.an~o de la homa socio. Laromano 
Re~ino de la Ma'roj. • , ' - g, temas p'ri la kiJpioj d~ Dio, kiuj ' estas ,civUapoj. de 

SIDDHARTHA estas la titolo de Iá nova ' Í'omano de imaglta Jando, . vivanlaj en , perfekteco,. pureco' ' libero 
Hermánn Hesse, , kiů ne senmeríteestas eble la plej kaj , sano. Kiel en : unu 'el Uaj , aut/iťiaj v,erkoj . en 1a 
~at~ta . kaj ' ~leipopularat;omano de · Ia ci jara 'ger· .Sekretaj.·anguloj. de l'koro", Ja heroon de Ha r6mano 
m,ana, ltbrof<jifo. .'.' ' • " , ' . ~ portas lainalgranda motorblciklóJ én ' multajn .aven-

, L~ : Bu!i~is:~o ,es'tas .~ú~' e~ ' Ínodo.' Modoj ne estígas turojn de la reala ' vivo, tlel same estas portata en Iia 
senkaťize: ka]' Ja orienti~o aUa filozofio de l' Oriento nova romano Mr. Barnstaple al sia . aventura, sed 
havas sian protundan kauzon. Ni- havas po'st ni jarojn jam ne surtera vojo. 
plenegajn ,de.premanta maltrapkvilo kaj či tiun orienti- , Mr. Batnstaple rifu~as 'de sia edzino kaj de siaj 
gon dl,ktlls :soplro; ,kles cel,o estas kvieto. La plej tri fropetolaj infanoj por iom da Iibertempo, kaj klam 
granda valom de la Hesse-a romano estas ke en liaj Iia veturilo kuras .sur la vojo, len, U audas strangan 
r?t:nanherooj"':klare kaj nenialkolllpreneble , esprimigas sO,non, kvazaťi kordo de Uuto estus ~iri~inta, Ia vetu- ' 
CI ; tiu 'Pens'o r '..,.;batalo . ii1ter ' maUrankvilo kaj "kvieto; .rilo levi~as, tutni~as' kaj hop, li jam alvenis 'Utopion. 
'baraktado í.Jehoma . animotra, ciuj 'maItrankviloj, kiuj ; Nesola li alvenas,la sama miraklo alportas dú ve
k?nsumas' čr jie" en okcidento, pii au ' nialJlIi .m.ulte, turilojn plenajn de 1eraj rimarkindoloj, de diplomatoj, 
mn ~iujn; kaj alveno en la<ktieton kiu estas definitiva p,astroj, ga2;eteldonistoj, aktoroj, kaj similaj. La uto
c~lo ~de la ,honuij ' sopiroj- deCi!!j orientaj' filozofioj. , , pianoj , kaj la terlogantoj renkonti~as. lil interparoJ-

" Siddbartha,.' Jilo de brahmino serCas la vojon de la ~d~s" .komparadas la du malsiínilajn clvilizojn, kaj 
gran~a, 'Qeflnitiva kóno: ~Lrpasigas jarojn eh la servo hne Mr. Rarnstaple reveQas s,ur ,Ia teron. . ,. 
de 'brahmino,:: n guas tieho.'nha'Von, sen~enan vivon, Wells refoje kun: mirinda rulin'okortstruas blldon 
autofitaton\ c'$eď ",čió 'či ne ' povas' kot;Jtentigi , lin. Li de socio, dum aliansocíon li detruas pel' forta kaj ' 
sent!l$, ke·<;ffu či vojo ne kondukas čil la granda, tina, tranča kritiko, tra grandlozaj figurój kaj karikaturoj. 
kosma unue,co, al la 'atman'; ldes ,nur, eta' polvero li lnter sencesa komparado, inter ekscitaj aventuroj nl 
est~s, sed ,klu ta\J}en enestas vive en ciu 'tia polvereto. vidaskonstruj~l labildon defiu Utopla Jando; en 
Tute; priforg~8i.~sin mem, tul~, néniigi.sin mem, jen estas klu ,Ii gvidas nin. <Jl estas 1a lando de I 'perfekteco, 
por hla ~Uefini1iva celo, ienestas, láťi ' Ha 'kredo, la la lando de l' korpa kaj anima 'Bano. Tie ne estas 

.,plej " granda, ~' a.tingeblafeUčo. Kun'. sia plej fidela , m,alsanoj, nek por,tahtoj de malsa'lfOj. Ne estas mal-, 
!lmiko Oovinda~ 1'i eklras por !BérCi la , ve~ah vojon inter · purajo, ne ,estas 4etrua senmoJaleco, nek , humlli~o, 
la, penlofarantljj, memturmentántaj . samanoj:Li ellernas ' nek kompromisoj. Onll kontrolas la naskigojn, pru-
la .mir~Idoín. ~e r asketeco; tipn ' kio esta8" .atingebla dento kaj digno estas la čefaj vinoj de la lo~antoj;' 
,per pacienca; volo, siiJdeteno .. kčij medito/ sed čio či , eduko donanta la plet puran scion faras superflua,la 
ne -estas 'Por , li, .pli ol la ,ebrio por , malsobrulo: ili punon_ Estas nek )1arlameoto, nek ju~istoi, superflua 
donas nur prQ\r1zóran ,prifoi"geson sed ne dis.solvi~on ' estaS' la tuta cetera limifeco de la tera socia vivo. 
plenan .ka] definitivan .. , Nun;disvastigas Ia 'famq, ke Vidante či Uun biIdon kvazau esťas prava la tera 
Budbo iradás ,sur la teTO ' kaj Jánas; Ili pilgrjmas', aJ ' militminís.iro ' de la Tomano, klu ' opitÍias, ke estas jo 
.Iř, 'sea , mír ' Qoyinda 'restas,. :; Siďdharta , sentas ja la liehoma en Či ,tiu purj~inta mÓl1,do, ke Ja lo~aritoj 
satiltteéon ~de ,Budilo, sed 'Por cli estas , ci tio nurduon- de la mistera lando per:dis en či tiu pqreco, prudenteco, 
vOJo, li volils" l~rni sola. Ei , venas en , uřbon, tíe ' li senmemama slnofero ankau tre multajn, símpatiajn 
.ekkonas per -I{urtizano la ' amon, per komercist!> la homajn, erarojn kaj peketojn. La elokventeco kaj arto 
pasion de' l"rje~" li Tari~aš , riClI, ekamas lil- guon de de H. G. Wells estll.s nece'saj por tio ke oni povu 
l"vivl) kaj , dume ' Ciam Rii malaIta far1~aslia .s.pirito, '. imag! , al si či . tíun idealan moMon; sed, ~j , tjuj 
Ciám ' pliil&l Ua'anirťlO; f.ineliekst:nhis ,nauioní J'ekonas fall:toroj' .en plena :' forfo ·efikas' enla libro. Do ne 
sian mizero ' 'nove rifu~as ', ae si mem; . jam pensas 'estas surprize, kekv,ar semajnojli 'post sia aperŮ" ~I 
prl sinmort' , ieJ li venasal la', rivero" kiú., farigas jam estas unu el la plej dillgente legataj 'libroj ,en .-
Ha' ll}ajstr~; ', 11 , ~ oj ' čiuj ant~ue . .. Kvazau li ~sttls Ang1uíc;>· . (-g) 

, ree ' mfano, ,k'.komencas denoy.e slan Vlvon. La nvero 
" inslruas Iio' sn~nti kun niáJrérmitá,atend3n~ ~ animo, 

!leo pasi , ·soJ)iroj; ~ Jen J~o kat,s~!>ptnioj. 
!iumilela d,efi~ttiýan ' ~vi~ton; ',~ire.konall 

'-".. " 'fi~~" -". . \t ' 
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Pro sia unika, 
tre agrabla gusto 

Hi jam atingis lokon ce 
la publika pii altan 

ol ciu alia. 
JI-

La diferenco 
kusas guste en tio, ke iIi 
atingis la plej altan gradon 

de bonegeco. 

Vendalaj éie en boleloj de du grandoj 
je modera prezo 

Solaj posedantoj: 

i\IACONOCDIE BROSS., LTD 
L O N DON, E. 14 

La evoluon de la ~ 
grafikaj industrioj ,~t 
servas la interesa .z.. 

DAGTAR 
GRAFIKA 
(HUNGARA GRAFIKO) 
BUDAPEST VI, ARADI-UT<JA 8 

Ciuj, kiujn interesas la grafiko de l' arto, mendu 
gin! Unu numero kostas hungaran K 250.-

Vll. SVIS& SPECIMENA 
FOIRO 
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1923 

Konyves Kálmán 
r.-I. 

Fama eldonejo de repro-
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duktajoj por artaj bi1doj ! 
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• mondfamaj artistoj! Re-
( komendas si_jn eldon_jojn 
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kontrau 2 svisaj frankoj 
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Interesaj, earmaj sendebla ankaň 
n o velo j Por sama prezo: per pmarkoj 

PAGIO DE 'L'REGINO 
Tradukita de 

K. de Kalocsay 

La plej granda ciutaga 

jurnalo franclingva. en 
Centrorienta ~ iutage; 

E ň rop o · .~ PoBtikaj artikoloj, 

estas..... mondekonomio, studoj, 
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* Revendistoj serčataj! : 

DEMANDIJ PREZO n' 

P D .IK~"'T""'I BUD PEST VI, 
• 11 Á • d1~ .ll H.JÓ -UTCA 15 

estas ]a du 1ibroj jus aperantaj: 

.JULIO BAGHY: 
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